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RESUMO
A presente dissertação de mestrado estuda a história da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco (APMBB) pela perspectiva das tradições implementadas na escola durante a década
de 1930, em especial as tradições do uniforme histórico e do espadim, que compunham um
projeto de modernização do ensino militar paulista conduzido por oficiais do Exército
Nacional (EN) que atuavam como interventores junto à Força Pública do Estado de São Paulo
(FPESP) durante a Era Vargas (1930-1945). A pesquisa busca contribuir com os estudos
sobre o ensino militar no Brasil, principalmente o estudo do ensino nas Polícias Militares.
Buscando alternativas ao referencial da história oficial e ao estruturalismo althusseriano, é
utilizado o referencial de pesquisadores como Thompson (1981) e Hobsbawn (1989, 1997),
em especial sobre a invenção das tradições. Durante a pesquisa, é evidenciado que as
tradições inventadas para o Centro de Instrução Militar (CIM) da FPESP durante o período
em que o Coronel Milton de Freitas Almeida comandou a instituição, ou seja, entre 1935 e
1938, culminaram com a inauguração das novas instalações do CIM na Invernada do Barro
Branco, em 1944. Diante disso, é feito um estudo comparado sobre a evolução do ensino nas
escolas de formação do Exército entre 1810 e 1944 e da FPESP entre 1831 e 1944, para
verificar quais foram as influências e os objetivos dessas alterações no ensino militar paulista.
Com isso, é demonstrado que a criação dessas tradições seguiu o modelo implementado pelo
Coronel José Pessoa na Escola Militar do Realengo (EMR) entre 1931 e 1934, quando foram
inventadas as tradições do uniforme histórico, do espadim e do Corpo de Cadetes para a
escola de formação de oficiais do Exército. Essa reforma, na cultura escolar da EMR, tinha o
objetivo de, por meio da criação do sentimento de pertencimento a um grupo aristocrático
com seu próprio cerimonial e conjunto de tradições, inculcar nos alunos uma disciplina tal que
os afastasse da “perniciosa” política, que havia conduzido gerações de oficiais à rebeldia dos
movimentos tenentistas. A pesquisa comprova que a Reforma José Pessoa foi copiada no CIM
da FPESP durante a Reforma Freitas Almeida, com o mesmo objetivo de disciplinar os
oficiais da FPESP. No entanto, no caso da Reforma Freitas Almeida, havia outro objetivo
subjacente: reformular a cultura da FPESP para que os integrantes da corporação aceitassem a
condição de serem transformados em força reserva do Exército.
Palavras-chave: Tradição. Educação militar. Academia militar. Instituições escolares.

ABSTRACT
This dissertation studies the history of the Academia de Polícia Militar do Barro Branco
(APMBB) through the perspective of the traditions implemented at the school during the
decade of 1930, especially the traditions of the historical uniform and of the small sword, that
composed a project of modernization of the military teaching of São Paulo driven by officials
of the National Army that acted as intervenors at Força Pública do Estado de São Paulo
(FPESP) during the Vargas Era (1930-1945). The research search to contribute with the
studies on the military teaching in Brazil, mainly the study of the teaching in the Military
Police. Looking for alternatives to the referential of the official history and to the Althusser
structuralism, a researchers’ referential is used, such as Thompson (1981) and Hobsbawn
(1989, 1997), especially about the invention of the traditions. During the research, it is
evidenced that the traditions invented for the Centro de Instrução Militar (CIM) of FPESP
during the period in that Colonel Milton de Freitas Almeida commanded the institution, in
other words, between 1935 and 1938, culminated with the inauguration of the new facilities of
CIM in Invernada do Barro Branco, in 1944. Therefore, it is made a compared study about the
evolution of the teaching in the schools of formation of the Army between 1810 and 1944 and
of FPESP between 1831 and 1944, to verify which were the influences and the objectives of
these alterations in the military teaching of São Paulo. With that, it is demonstrated that the
creation of these traditions followed the model implemented by Colonel José Pessoa in Escola
Militar do Realengo (EMR) between 1931 and 1934, when the traditions of the historical
uniform, of the small sword and of the Body of Cadets were invented to the formation school
of officials’ of the Army. This reform in the school culture of EMR had the objective of,
through the creation of the feeling of belonging to an aristocratic group with its own
ceremonial and group of traditions, inculcate in the students a such discipline that moved
them away from the “pernicious” politics, that had led officials’ generations to the
rebelliousness of the Tenente revolts. The research proves that the José Pessoa Reform was
copied in CIM of FPESP during the Freitas Almeida Reform, with the same objective of
disciplining the officials of FPESP. However, in the case of the Freitas Almeida Reform,
there was another underlying objective: to reformulate the culture of FPESP so that the
members of the corporation accepted the condition of being transformed in reserve force of
the Army.
Keywords: Tradition. Military education. Military academy. School institutions.

"Academia Militar,
Heróis a lutar
Por um Brasil maior,
Na paz como na guerra,
Honrando as tradições de nossa terra.
Cadete do Brasil,
Conduz o teu fuzil!
Ao lado do canhão,
A par de Engenharia,
Da Intendência, da Cavalaria
Material Bélico e Comunicações.
Somos a esperança,
De um Brasil inteligente,
Liderança,do continente.
Irmãos brasileiros,
Formai dentre nós,
Brasileiros
Sois todos vós
Amor ao Brasil,
Amor à Bandeira
Seja o lema
Da mocidade brasileira."
(Canção da AMAN, 1944; letra e música
do Cadete Antônio de Pádua Viera da
Costa )

"Escola de Oficiais
O teu passado é varonil
Unidos ombro a ombro marcharemos
Pela grandeza do nosso Brasil!
Escola de Oficiais
Nós te ofertamos o coração
Tu és a nossa estrada
E por ti sempre estaremos
Vibrando de emoção!
Escola de Oficiais
És berço de ideais!
És nossa estrela guia!
E a pátria em ti confia!
Com a força latente
Que em ti se encerra
Amamos com fervor a nossa terra!
Nós somos bandeirantes
Dos quatro cantos do Brasil
Marchamos confiantes,
Com garbo varonil
Felizes seguiremos
Na luta sempre marciais
E um dia haveremos
Realizado o nosso sonho de ser oficiais!
À frente seguiremos
À gloria marcharemos
Alunos dedicados
Seremos consagrados
Ao fim da peleja
De lutas mil,
Por São Paulo e grandeza do Brasil!
Nós somos bandeirantes
Dos quatro cantos do Brasil
Marchamos confiantes,
Com garbo varonil
Felizes seguiremos
Na luta sempre marciais
E um dia haveremos
Realizado o nosso sonho de ser oficiais!
Hurra!

Se a guerra nos Chamar
Nós Saberemos demonstrar
O valor do soldado Brasileiro
Que na vanguarda foi sempre o
primeiro
A pátria confiante
Segue serena e sem temor
Sabendo que é guardada
Com ardor idolatrada,
A terra Bandeirante."
(Hino da Escola de Oficiais,
1948; letra do Cadete Ilo Melo
Xavier e música de Clineo
Monteiro França)
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INTRODUÇÃO
O tema da presente dissertação é o estudo da história da Academia de Polícia Militar do
Barro Branco (APMBB) sob o viés das tradições implementadas na escola durante a década de
1930, em especial as tradições do uniforme histórico e do espadim. Essas tradições compunham
um projeto de modernização do ensino militar no estado de São Paulo, que culminou com a
construção e inauguração das novas instalações do Centro de Instrução Militar (CIM) da Força
Pública do Estado de São Paulo (FPESP) na Invernada do Barro Branco, atual APMBB, em
1944.
A pesquisa parte da premissa de que algumas instituições, historicamente, preocupam-se
de tal forma com a instrução daqueles que constituem seus quadros que extrapolam a educação
escolar comum, criando mecanismos próprios para o processo de formação de seus integrantes.
As corporações militares, por exemplo, buscam formar seus quadros a partir de escolas próprias
que compõem o ensino militar, caracterizado por ser um misto de ensino profissional, formação
básica e erudição. Isso decorre da necessidade de conhecimentos profissionais específicos para
a atividade bélica e da formação de uma cultura própria para esse tipo de instituição, cultura
esta baseada em elementos como o patriotismo, o civismo, o conhecimento técnico e, segundo a
própria definição legal de militar no Brasil (Estatuto dos Militares), a hierarquia e a disciplina1.
A partir dessas colocações, percebe-se que um dos valores basilares das corporações
militares é a hierarquia, que, a partir da profissionalização das Forças Armadas no século XIX,
foi paulatinamente vinculada à responsabilidade que determinado cargo tem; dessa forma,
quanto maior o nível hierárquico, maior seria a responsabilidade do cargo. Resumidamente,
pode-se afirmar que um general teria mais responsabilidades que um tenente e este, que um
soldado e assim por diante. Dessa maneira, a responsabilidade seria acompanhada pela
autoridade. Nesse sentido, para que determinada autoridade militar tenha capacidade de
solucionar os problemas dentro de seu nível de responsabilidade, foi desenvolvido um sistema
de ensino em diversos níveis de escolarização, que cooperam para construir o formato
hierarquizado da instituição bélica, ou seja, quanto maior o grau hierárquico na carreira militar,
maior a escolarização dentro do sistema de ensino militar.
Assim, os dirigentes de determinada corporação militar, denominados oficiais,
frequentam escolas de formação “superior” – as Academias Militares –, com uma formação
longa, de cerca de quatro anos ou mais, cujo objetivo é construir determinada “elite intelectual”.
1

Art. 14, caput, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
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Os quadros intermediários, constituídos pelos sargentos, são formados em escolas
profissionalizantes; já os subalternos – os soldados – recebem uma formação básica, em cursos
relativamente curtos, também de cunho profissional. Além da formação inicial, esse modelo
apresenta um sistema de formação continuada, baseado em treinamentos ininterruptos nas
organizações militares. Também é comum que os militares frequentem diversos cursos de
especialização e aprimoramento. Dessa forma, a cultura de uma determinada instituição militar
mantém-se também por meio de um sistema hierarquizado e contínuo de formação, treinamento
e aperfeiçoamento.
Outra premissa usada no trabalho é a de que as escolas de formação de oficiais são o
ponto central da gênese da cultura escolar de uma corporação militar, uma vez que, a partir da
formação dada nessas unidades, derivam todos os outros tipos de ensino. Isso ocorre porque o
conjunto de conhecimentos e tradições dos cursos de formação de oficiais migra para os outros
cursos por meio dos próprios oficiais, que, na maioria dos casos, são os instrutores dos demais
níveis, inclusive das próprias escolas de oficias, como se pode verificar no Regulamento do
CIM da FPESP de 19312:
Art. 1º - Fica criado na Força Pública do Estado o Centro de Instrucção
Militar, ficando extincto o que funcionava sob este mesmo título por effeito
do decreto n. 4.940, de 20 de março do corrente anno.
Art. 2º - O Centro de Instrucção Militar se destina:
a) - a conservar, modernizar, acompanhar o desenvolvimento da arte militar,
servindo de orgão consultivo a Força Pública, no que se relaciona à
instrucção;
b) - a propagar, através de suas escolas, os conhecimentos intellectuaes,
militares, policiaes e de educação physica, que devem formar a base da
cultura profissional da Força Publica;
c) - a ministrar o ensino individual preparatorio aos recrutas, aos cabos, e aos
sargentos; formar o officialato e aperfeiçoar-lhe os conhecimentos exigidos
pela evolução da technica militar; [...]. (São Paulo, 1931b).

Nesse texto legal, merece destaque a função do órgão como formador da “cultura
profissional da Força Pública”, o que demonstra a ideia de uma Escola Militar formadora da
cultura da instituição. Por essa razão, quando as instituições militares pretendem realizar alguma
mudança na sua cultura e no comportamento de seus integrantes, isso normalmente passa por
modificações nos cursos de formação de oficiais das Academias Militares e seus reflexos,
consequentemente, estendem-se aos demais níveis de ensino e à cultura de toda a instituição.

2

Aprovado pelo Decreto Estadual nº 5.124, de 22 de julho de 1931.
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Na atualidade, o estudo das Academias Militares torna-se relevante em razão de que as
corporações militares estão passando por profundas alterações em seus currículos e
procedimentos pedagógicos, com o objetivo de modificar comportamentos e evitar desvios de
conduta em relação ao contexto histórico atual – centrado na noção de democracia e no respeito
aos direitos humanos. Essa temática, aliás, tem-se tornado tão importante que diversos
pesquisadores passaram a ter por objeto o estudo das corporações militares, em especial, as
chamadas Polícias Militares, por serem elas as instituições militares de maior contato com a
população.
No tocante à Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), destacam-se as pesquisas
realizadas por Luiz (2003, 2008), Cerqueira (2006), Pinc (2006) e Dores (2009), cujo objetivo
foi analisar o ensino na milícia paulista, avaliando os currículos e propondo mudanças que
buscassem a redução de erros e desvios de condutas em relação ao contexto democrático e de
respeito aos direitos humanos. Grande parte desses trabalhos está focalizada na ideia de que as
mudanças curriculares e a ênfase no treinamento são as soluções para a redução de
comportamentos indesejados, tendo como suporte teórico os pressupostos das ciências sociais e
da teoria curricular.
A história da educação pode ser um campo para o avanço nessas pesquisas, uma vez que
as distintas abordagens da área diferem das usadas pelas ciências sociais, em especial no tocante
à evolução temporal de determinado fenômeno, quer seja de uma ideia, de um conjunto de
acontecimentos ou de um comportamento. Isso se comprova pelo fato de que já foram
realizados trabalhos com cunho histórico sobre o ensino na PMESP, entre os quais, podemos
citar como exemplos as obras de Arruda (1997) e Almeida (2009)..
O artigo Polícia Militar: Uma Crônica, escrito pelo Coronel PM Luiz Eduardo Pesce de
Arruda (1997), é um exemplo da historiografia oficial de uma instituição militar. Para o autor,
as origens da estrutura moderna de ensino da FPESP foram as missões militares francesas de
1906 e 1921, como se pode depreender do texto a seguir:
[...] chefiadas sucessivamente pelo Coronel Paul Balagny e pelo Coronel
(depois General) Antoine François Nérel [...] foram empregados os mais
modernos recursos didáticos de então, os conhecimentos foram
manualizados, os exercícios teóricos e práticos executados exaustivamente,
os uniformes, o armamento e os equipamentos renovados, elevando o nível
de adestramento da Força ao dos grandes exércitos europeus. [...]
Como centros difusores de doutrina, foram lançadas pelos franceses as bases
do ensino policial militar, ainda hoje em vigor em São Paulo.
Assim, foram eles os fundadores do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais,
berço do atual Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da
Corporação, da célula-mater da escola superior de formação de Oficiais,
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atual Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e do núcleo original do
atual Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, destinado ao
preparo de Graduados para a Organização. (Arruda, 1997, p. 41).

No que se refere à cultural institucional, merece destaque o estudo das origens das
tradições do espadim e do uniforme histórico usado pelos alunos da atual APMBB. A esse
respeito, Arruda (1997) destaca que o
[...] Governo Vargas que assumiu a iniciativa de dirigir a revitalização das
polícias militares [...] Para dirigir essa complexa tarefa em São Paulo, foi
escolhido o Coronel Milton de Freitas Almeida [...] Oficial [...] do Exército
brasileiro que [...] entre os anos de 1935 a 1938 [...] investe sobretudo na
Escola de Oficiais, que tem reforçada sua aura de instituto formador de
Comandantes: cria o uniforme de gala (‘azulão’) para os Alunos Oficiais, e o
Espadim, cuja entrega solene se faz pela primeira vez em 1936. (Arruda,
1997, p. 50).

Em que pesem as informações obtidas nesse texto, esse tipo de produção historiográfica
– a história militar oficial – sofre críticas da comunidade acadêmica, merecendo destaque o
estudo da pesquisadora Mancuso (2007), que analisou a construção da história do Exército e da
Marinha do Brasil com base em obras como História do Exército Brasileiro e História Naval
Brasileira, textos semelhantes ao artigo de Arruda (1997).
Segundo esse estudo, a historiografia militar produzida tanto pelo Exército Brasileiro
quanto pela Marinha do Brasil tinha por objetivo a construção do ethos dos integrantes das
instituições e da identidade oficial “[...] em uma perspectiva coletiva de Forças Armadas.”
(Mancuso, 2007, p. 6). A historiografia militar das Forças Armadas brasileiras funcionaria
como um discurso voltado para o público interno, contribuindo para a construção da identidade
do indivíduo dentro do grupo e, no âmbito externo, para divulgar a imagem que as Forças
Armadas desejam que a sociedade civil tenha delas. Por isso mesmo, são exaltados valores
como o patriotismo, a abnegação, o sacrifício e a disciplina. Nesse mesmo sentido, elementos
como os patronos, os heróis e os mártires também estão muito presentes nesse tipo de
historiografia. Também por esse motivo, eventos controversos como a participação do Exército
na repressão à luta armada durante os governos militares (1964-1985) não são estudados.
Essa constatação corrobora a visão de que a historiografia militar “[...] têm uma
circulação restrita, pelo menos no meio acadêmico, onde são tratadas com desconfiança por
serem consideradas obras de baixo teor científico e de caráter prioritariamente doutrinário”
(Mancuso, 2007, p. 6), ou seja, uma “história” de caráter eminentemente oficial. Nesse
contexto, para Mancuso (2007, pp. 9-10),
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[...] ser oficial significa sustentar em um determinado contexto, a fala de
toda uma instituição. No caso das histórias oficiais, elas são as narrativas de
caráter referencial para a instituição militar e são construídas como uma
afirmação de veracidade que procura passar a mensagem: ‘esta é a nossa
história’.

Por outro lado, a própria pesquisadora considera que esse tipo de obra historiográfica
constitui um conjunto de “[...] referências importantes para aqueles que procuram se aprofundar
na temática militar, permitindo uma aproximação das questões e dos problemas concernentes às
Forças Armadas na construção de sua própria identidade.” (Mancuso, 2007, p. 6). Mesmo
considerada discurso coletivo das Forças Armadas, a historiografia militar deixa transparecer as
disputas internas, pois, apesar de parecerem homogêneas, elas apresentam grupos diversos,
tanto verticalmente na escala hierárquica (oficiais, sargentos, cabos e soldados) quanto
horizontalmente (Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícias Militares) (Mancuso, 2007). Dessa
forma, o mesmo evento histórico, como a Revolução de 1932, é contado de forma diferente
pelos historiadores do Exército, da Marinha e da PMESP. Por essas razões, obras da chamada
historiografia militar, como A Força Pública de São Paulo: Esboço Histórico (Andrade &
Câmara, 1931) e o artigo Polícia Militar: Uma Crônica (Arruda, 1997), foram usadas como
fontes nesta dissertação.
Outra produção historiográfica sobre o assunto é a dissertação de Almeida (2009), que
estuda a história da APMBB a partir da origem da instituição, em 1913, como se verifica a
seguir:
A presente dissertação elucida a história da instituição de ensino militar
paulista, APMBB [...] notadamente quanto ao momento da criação dessa
escola de formação de oficiais da então Força Pública, fato ocorrido em 1913
com a publicação da Lei Estadual que criava o Curso Especial Militar, com a
colaboração de uma missão estrangeira de instrução militar [...]. (Almeida,
2009, p. 1).

Nesse ponto, a produção de Almeida (2009) aproxima-se das conclusões de Arruda
(1997), mas essa convergência não se confirma ao longo do texto, pois, na continuação da
pesquisa, o autor trabalha com a ideia de que
a Academia do Barro Branco apresenta algumas manifestações tradicionais,
que sobrevivem mercê do processo histórico, das atualizações que o tempo e
a sociedade em que se insere impõem. Sua existência está marcada por
mudanças, mas sua evolução não alterou sua natureza, daí procurar
compreender o momento histórico de sua criação. (Almeida, 2009, p. 7).

14

Nas colocações de Almeida (2009), aparentemente, o processo histórico deixa de existir;
a impressão é de que a história da APMBB é linear, uma evolução “natural” das ideias
implementadas pela missão militar francesa comandada pelo Coronel do exército francês Paul
Balangny, entre 1906 e 1914. Além disso, o grande momento definidor da APMBB como
instituição escolar seria a sua origem. Por sua vez, o estudo das tradições é colocado em um
segundo plano, de modo que, no trabalho do autor, não se encontra nenhuma citação sobre o
espadim ou o uniforme histórico. A única tradição militar mencionada é uma solenidade de
entrega de espadas ao final do curso, como descrito a seguir:
O ponto culminante desta primeira investida na formação do oficial da força
repressiva paulista nos moldes dos exércitos regulares foi a publicação do
Decreto 3.427-A, de 22 de dezembro de 1921, em cujo Artigo 33 constava
que a espada de oficial deveria ser entregue em ato solene aos Aspirantes,
em cerimônia que se repete até os dias atuais. (Almeida, 2009, pp. 93-94).

Ainda no estudo das alterações do ensino dos oficiais da Força Pública no período da
chamada Era Vargas, Almeida (2009), usando por referência Amaral Filho (1985), estuda as
mudanças com base na ideia de que assumiu a instrução da FPESP uma missão militar do
Exército Nacional (EN)3, durante o comando do Coronel Milton de Freitas Almeida, que tinha a
“[...] missão não apenas de neutralizar, a curto prazo, a força repressiva paulista enquanto
expressão militar da oligarquia cafeeira, mas ‘eliminá-la, a longo prazo, do cenário cultural
brasileiro’.” (Almeida, 2009, p. 108). Merece atenção a ênfase na interpretação dessas
mudanças como impostas pela classe hegemonicamente dominante, como se verifica no
seguinte trecho:
Com o Exército tutelando plenamente a FPESP, nota-se a hegemonia
ideológica de um aparelho repressivo sobre outro, onde aquele que se
sobrepõe serve aos interesses da classe dominante, tanto quanto o
sobrepujado anteriormente o fazia em nível regional. O EB, nessa relação
com a Força Pública, caracteriza-se como verdadeiro ‘intermediador da
subserviência’: posição alcançada como reflexo da criação do curso
formação de oficiais em nível superior desde sua gênese em 1810. (Almeida,
2009, p. 108).

Além de Almeida (2009), outros pesquisadores estudaram o ensino militar no Brasil,
como Ludwig (1998), que chega à seguinte conclusão:

3

Almeida (2009) usa o termo ‘Exército Brasileiro’, mas, na documentação da época, o termo utilizado era
Exército Nacional, daí a utilização deste termo no presente trabalho.
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[...] o ensino militar, hoje, agrega um conjunto de atividades capaz de
solidificar no cadete a ideologia dominante. Essas atividades que incluem a
tarefa de planejamento, processo de administração, ensino de determinadas
matérias, sistema de avaliação, uso de tecnologia educacional etc., são
responsáveis pela transmissão das ideias que prevalecem na sociedade. Por
meio dessas atividades o aluno assimila os valores de obediência, submissão,
dependência, paternalismo, assiduidade, pontualidade, racionalidade e
meritocracia. Adquire também a concepção de mundo e de vida em
sociedade eminentemente estável e harmoniosa, isto é, uma cosmovisão
determinista-funcionalista. Contribui, sobremaneira, para a assimilação dessa
ideologia, a origem social dos cadetes. Um levantamento realizado em 1989,
na Academia da Força Aérea, revelou o seguinte: do total dos discentes,
aproximadamente 10% tinham pais que ganhavam até cinco salários
mínimos; 25% estavam entre a faixa de cinco a dez salários; 20% entre dez a
quinze salários; 25% entre quinze e trinta salários mínimos e 20% ganhavam
acima de trinta salários mínimos. (Ludwig, 1998, pp. 21-22).

Mesmo com o uso do advérbio ‘hoje’, a historicidade é apagada, pois o texto induz a
acreditar que “a maioria”, senão a totalidade, dos jovens que procura o ensino nas Academias
Militares tem sua origem na classe dominante. Não há comparação histórica do processo. Nesse
sentido, questiona-se: será que a estatística seria igual se esse estudo tivesse sido realizado em
relação a 1929 e comparado com 19354? Os próprios dirigentes das academias tiveram as
mesmas origens? O ensino militar de todas as escolas era o mesmo, possuía a mesma eficácia?
Não houve nenhuma intervenção individual para a construção desse modelo? A origem
socioeconômica dos cadetes da Academia da Força Aérea era a mesma dos cadetes da
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), da Escola Naval, da APMBB, entre tantas
outras Academias Militares do Brasil?
O trecho citado foi extraído de uma das obras de referência dos estudos realizados por
Almeida (2009). Assim, as mesmas questões podem ser aplicadas ao seu trabalho, como se
pode depreender do trecho:
O Curso Especial Militar de outrora se transformou no atual Curso de
Formação de Oficiais. O Centro de Instrução Militar daquele momento
evoluiu para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco de hoje. Esta
instituição, enquanto Aparelho Ideológico de Estado (AIE) formava – e
continua formando – a classe dirigente da então Força Pública e atual Polícia
Militar paulista, instituindo uma formação de cunho militar altamente eficaz
e institucionalizando seu bem mais precioso: o ser humano. Em todo o
processo de formação dos oficiais, percebe-se que os alunos desta escola
militar têm sua vida totalmente transformada a partir do momento em que
acessam este sistema de ensino e, incontinenti, passam a assimilar e carregar
consigo a cultura, tradição e valores institucionais pelo resto de suas vidas
(Almeida, 2009, p. 133, grifo nosso).
4

Um ano antes da Reforma José Pessoa na EMR e um ano depois da saída de José Pessoa do comando da escola.
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Percebe-se, neste trecho, que o sujeito histórico desaparece e que a vontade dos
intelectuais que planejaram o sistema de ensino militar, seu currículo e suas práticas é
interpretada apenas como resultado da ideologia dominante. Não existem lutas entre as pessoas
envolvidas no processo, visto que tanto a classe dominante quanto a classe dominada são vistas
como estruturas sociais homogêneas, sem lutas internas, existindo apenas a luta de classes.
Além disso, as Escolas Militares são reduzidas a meros mecanismos de reprodução da
sociedade, sem contradições, e os alunos são analisados de forma a serem sujeitos passivos, sem
resistir ou mesmo aceitar a “ideologia dominante”, como é fácil verificar pelo vocábulo grifado:
incontinente.
Talvez o referencial teórico adotado por Almeida (2009) e Ludwig (1998), baseado nos
conceitos de Althusser (1985) referentes aos aparelhos repressivos do Estado e aos aparelhos
ideológicos do Estado, explique esse aparente desaparecimento dos sujeitos históricos e a
análise linear da história da APMBB. Ressalte-se que esse referencial sofreu diversas críticas,
com destaque às colocações de Thompson (1981) sobre o desaparecimento do sujeito histórico.
Essa crítica foi feita em razão de a teoria de Althusser (1985) estar centrada basicamente na
noção de que a história poderia ser comparada a uma metáfora de uma base formada pelos
elementos materiais da vida em sociedade, uma estrutura social caracterizada fundamentalmente
por duas classes (a elite e o proletariado) e uma superestrutura formada pelas instituições
derivadas da estrutura de classes, como a escola, o Estado, as Forças Armadas, entre outras
(Althusser, 1985).
Segundo essa análise, a superestrutura, especialmente o Estado, é controlada pela classe
dominante – a elite econômica detentora dos meios de produção – e essa classe reproduziria a
dominação do proletariado por meio de diversos aparelhos ideológicos e repressivos, os
chamados aparelhos ideológicos do Estado e os aparelhos repressivos do Estado, como a escola,
as instituições políticas, as Forças Armadas, entre outros. Nessa concepção, o motor da história,
o que gera as mudanças (revoluções, reformas etc.), é a luta entre a classe dominante e a classe
dominada (Althusser, 1985).
Diante do exposto, a presente pesquisa propõe a utilização de um referencial teórico
diferente da história oficial ou do estruturalismo althusseriano. A proposta é tentar descrever a
atuação dos agentes históricos levando em conta outros fatores que não só a construção da
autoimagem dos integrantes da PMESP ou a luta de classes e as determinações da vida material.
Isso não significa que as características socioeconômicas dos agentes históricos e do contexto
sejam desconsideradas, mas que devem ser levados em conta outros fatores.
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A análise proposta considera a história um processo, composto por diversas etapas e
atos, os quais devem ser comprovados pelos indícios empíricos, ou seja, pelas fontes. Além
disso, nesse processo, os sujeitos históricos agem segundo suas intenções, influenciados por
fatores contextuais, como os de ordem econômica e social, mas também segundo suas
orientações ideológicas e pessoais. Por isso mesmo, a luta de classes não desaparece, mas são
considerados outros fatores, visto que as classes sociais existem, como também existem outros
elementos, como os grupos de interesses e os agentes históricos, determinados dentro de um
contexto econômico, social e político, incluindo, ainda, o contexto das ideias e dos discursos em
circulação, que influencia a ação dos indivíduos na história.
Essas ideias encontram base na historiografia contemporânea, que tem passado por
reformulações metodológicas que questionam as antigas concepções e criam novas formas de
análise. Entre essas novas “histórias”, podem-se destacar as ideias de historiadores como
Thompson (1981), Williams (1992) e Hobsbawm (1989, 1997), que questionam a “tradição”
althusseriana de base economicista e estruturalista.
Nessa nova concepção, um dos elementos possíveis de demonstrar outras formas de
análise histórica é exatamente o estudo das “tradições”. A renovação proposta por esses
pensadores relaciona-se com a noção de que as tradições são integrantes de um conjunto maior
de conhecimentos, comportamentos e valores que compõem a chamada cultura. Com isso, a
criação, a difusão e a manutenção das tradições contribuem na formação de culturas,
subjetividades e ethos, por meio de um processo em que coexistem a assimilação dos valores da
cultura hegemônica, a formação da cultura de grupos e classes sociais, além do surgimento de
resistências ao padrão predominante. Nesse campo, as pessoas passam a ser analisadas como
agentes ativos no processo histórico, construindo “tradições”, aceitando-as, rejeitando-as ou,
mesmo, reformulando-as.
Com a pesquisa, verificou-se que a introdução de novas tradições para a redefinição da
cultura escolar de uma determinada Escola Militar, apesar de parecer algo antagônico, fazia
parte de um processo de modernização do ensino militar, com objetivos específicos. Devido a
essa noção, o processo histórico a ser pesquisado passou a ser a modernização do ensino militar
no CIM da FPESP na década de 1930.
Quanto ao estudo das tradições do uniforme histórico e do espadim, merece destaque o
texto de Castro (1994) sobre a invenção das tradições na Escola Militar do Realengo (EMR). O
artigo demonstra que a EMR – organização formadora dos oficiais do EN entre 1913 e 1942 –
passou por um processo de reforma promovido pelo então Coronel José Pessoa Cavalcanti de
Albuquerque, entre 1931 e 1934, que deu origem à Escola Militar de Resende, inaugurada em
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1944, que passou a denominar-se AMAN em 1951. O estudo demonstra que a Reforma José
Pessoa foi inspirada nas tradições de outras Escolas Militares, como as Academias de West
Point5, Saint-Cyr6 e Sandhurst7. Destacam-se, nessas tradições, o regulamento do Corpo de
Cadetes, o espadim e o uniforme histórico.
É evidenciado, também, que as alterações na formação dos oficiais do EN teriam por
objetivo “disciplinar” os futuros comandantes, afastando-os da “política perniciosa” que havia
atirado gerações de oficiais em atos de indisciplina, como a Revolta Militar da Vacina e as
rebeliões tenentistas da década de 1920, eventos característicos do que Carvalho (2006)
denomina Primeiro e Segundo Tenentismos, respectivamente.
Com esse texto, surgiu uma nova hipótese para as origens das tradições da APMBB: a
Reforma José Pessoa na EMR. Buscando confirmar isso, foram comparadas fotos dos
uniformes usados pelos militares franceses que compunham as missões militares de instrução de
1906 e 1921, do uniforme histórico criado para os cadetes da EMR em 1931 (Brasil, 1931a) e
do uniforme histórico criado para os alunos do CIM da FPESP em 1935 (São Paulo, 1935c).
Nesse sentido, percebeu-se que os uniformes históricos do CIM e da EMR têm muito mais
semelhanças entre si do que o uniforme histórico do CIM e o uniforme usado pelos oficiais das
missões francesas de 1906 e 1921, especialmente as platinas8 e as coberturas9. Com essas
informações, a principal hipótese passou a ser a de que a Reforma José Pessoa de 1931 na EMR
foi a real origem de diversas tradições da APMBB, como o espadim e o uniforme histórico.
Essas informações demonstram uma lacuna no estudo da história da APMBB. Nesse
sentido, a análise de Almeida (2009) de que a instituição escolar APMBB teve sua existência
“[...] marcada por mudanças, mas sua evolução não alterou sua natureza [...]” (p. 7) não se
confirma, visto que algo ocorreu na década de 1930 que contribuiu para mudanças na cultura
escolar da instituição. Tal lacuna pode ser preenchida a partir de análises que utilizem um
referencial teórico diferente.
Buscando outra alternativa, esta pesquisa estudou a origem das tradições da APMBB na
década de 1930 usando um referencial teórico relacionado com a cultura escolar da instituição,
a formação da identidade coletiva dos oficiais do EN e da FPESP, as ideologias de intervenção
militar na política e a invenção de tradições como ferramenta de reconstrução de identidades e
5

Academia Militar dos Estados Unidos de West Point, localizada no estado de Nova Iorque.
École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, na França, responsável pela formação dos oficiais do exército francês e
da Gendarmerie.
7
Royal Military Academy Sandhurst é a Escola Militar em que são formados os oficiais do exército britânico.
8
Peça que cobre a ombreira de um uniforme militar.
9
Cobertura é o nome dado pelos militares ao chapéu usado com determinada farda. Tanto o uniforme histórico
da EMR quanto o uniforme histórico do CIM usam quepes como cobertura, enquanto o uniforme usado pelos
oficiais integrantes das missões francesas de instrução usava o boné francês.
6
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controle de condutas. Portanto, foi necessária a análise do conceito de cultura escolar, que,
segundo Julia (2001), pode ser descrito como
[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas
a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) [...]. (p. 10).

Julia (2001) não considera a cultura escolar somente sob o ponto de vista dos
conhecimentos a ensinar, das condutas a inculcar e das práticas de transmissão e assimilação,
mas da cultura criada pelos próprios alunos, pois, para ele,
[...] por cultura escolar é conveniente compreender também, quando é
possível, as culturas infantis (no sentido antropológico do termo), que se
desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em
relação às culturas familiares. (pp. 10-11).

Ao comparar as “culturas infantis que se desenvolvem nos pátios de recreio” (Julia,
2001, pp. 10-11) com a cultura profissional desenvolvida nos pátios e áreas comuns das
Academias Militares, percebeu-se certa imbricação: as crianças passam por um processo de
subjetivação10 dentro da cultura de determinada sociedade, que passa pela subjetivação dentro
do ambiente familiar e pelo seu desdobramento dentro do ambiente escolar; os oficiais de
determinada corporação militar passam por um processo semelhante, definindo-se como
sujeitos por meio da subjetivação derivada da imersão dentro de determinada cultura e depois
sendo novamente subjetivados na formação dada pelas Academias Militares, por meio da
imersão na cultura própria da Escola Militar.
Nesse ponto, surgiu a necessidade da conceituação de subjetivação. Nesse sentido,
trabalhou-se com as noções de subjetivação de Touraine (2006), que a considera um processo
que é definido
[...] precisamente no momento em que se impõe a figura cultural da
sociedade, quando se observa a grande oscilação da ação e da representação
do mundo exterior para o mundo interior, do sistema social para o ator
pessoal ou coletivo, que aparece a idéia de sujeito como o ideal do ator (p.
125).

10

Para esta pesquisa, a subjetivação é considerada “[...] a construção, por parte do indivíduo ou do grupo, de si
mesmo como sujeito.” (Touraine, 2006, p. 166).
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Segundo as propostas de Touraine (2006), esse processo de subjetivação não é algo
passivo, visto que os atores dentro do universo cultural, no universo escolar, estabelecem uma
espécie de relação dialética entre a cultura imposta e a cultura assimilada. Além disso, esse
processo envolve aceitação, resistência, assimilação, adaptação, reinvenção ou simples negação.
Nesse contexto, as Academias Militares teriam uma função de assimilação de um
conjunto de saberes, conhecimentos, valores, procedimentos e formas de relação social que
reproduzem as relações da sociedade em que essa mesma educação está inserida. Este é um
processo semelhante à “reprodução” descrita por Bourdieu e Passeron (1975), mas os alunos,
compreendidos como agentes históricos de suas próprias vidas, selecionam o que vão assimilar,
resistem e adaptam-se ao sistema, em uma relação dialética que faz surgir o oficial militar como
profissional, por vezes disciplinado, por vezes questionador e, até mesmo, rebelde.
O processo de subjetivação, portanto, explica a forma como os indivíduos são afetados
pela estrutura cultural na qual estão inseridos. Contudo, a presente pesquisa não busca apenas
uma explicação individual, visto que é necessária a compreensão do processo de identificação
coletiva dos militares. Para tanto, trabalhou-se com o conceito de ethos.
A palavra ‘ethos’ possui diversas acepções. A presente pesquisa trabalha com a acepção
de ethos relacionada com o conceito superficial de identidade empregado por Pollak na obra
Memória e Identidade Social (1992). Segundo o autor, a acepção de identidade como a imagem
que um indivíduo constrói de si mesmo, para si e para os outros, é suficiente para contribuir
com diversas pesquisas, inclusive algumas pesquisas históricas.
Por sua vez, Auchlin (2001) define ethos como “[...] essencialmente prática, e não um
conceito teórico claro.” (p. 93). Essa noção prática é usada por várias áreas das ciências
humanas, como as ciências sociais e a linguística, especialmente na análise do discurso, nos
estudos da retórica e nas teorias sobre as narrativas (Maingueneau, 2005). Já Charaudeau (2006)
analisa o ethos como resultante da fusão entre a identidade presente no discurso emitido e a
identidade do emissor, uma somatória entre a identidade discursiva e a identidade social.
Como a proposta deste trabalho é usar uma noção de identidade coletiva, optou-se por
trabalhar com a noção de ethos de Amossy (2005), que amplia esse conceito para a identidade
de uma instituição gerada a partir do discurso dessa instituição e a identidade coletiva dela.
Ainda segundo o autor, a posição institucional do locutor do discurso não pode ser esquecida ao
se analisar um discurso formador de identidade coletiva, ou seja, formador de ethos, uma vez
que a posição institucional, formal ou informal, legitima o discurso do locutor.
Pode-se exemplificar a formação do ethos dos militares por meio da análise de trechos
de uma “carta aberta”, publicada no jornal A Noite, edição de 22 de junho de 1933, na qual o
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Capitão de Corveta José de Brito Figueiredo faz uma série de conselhos ao seu filho, o aluno do
segundo ano do curso prévio da Escola Naval Sylvio Magalhães Figueiredo, como segue:
É sob a dupla responsabilidade de pae e comandante de um dos navios da
Esquadra que te dou a série de conselhos que seguem [...]
Ao te entregar o espadim que usei durante o tempo em que fui Aspirante,
preciso te dizer algumas palavras [...]
Cumpras sempre o teu dever mesmo que a maioria não cumpra.
Conserva sua honra imaculada mesmo com sacrifícios de ordem material e
da própria vida.
Nunca te deixes escravizar pelo dinheiro.
Paute as suas ações sem ser com a intenção de auferir vantagens de qualquer
ordem.
O militar precisa ser, além de honesto, escrupuloso em cousa em que entra
em cena o dinheiro [...]
Trata com seus superiores respeitosamente, mas não com humildade; não te
esqueças que disciplina não é subserviência.
Reajas sempre contra qualquer ofensa; é preferível passar por indisciplinado
a passar por sem vergonha [...]
Olha os teus Chefes com acatamento quando a isso fizerem jus [...]
Trata as praças, inferiores e suboficiais como seres humanos que são [...]
A vida na Marinha é uma vida de renúncias aos gôsos materiais; nela não se
enriquece [...]
E, ao teres cumprido o lema: ‘TUDO PELA PÁTRIA’, terás honrado o
nome de teu pae.
Bordo do C.T. ‘Alagôas’, no porto do Rio de Janeiro, em 21 de junho de
1933. (a) José de Brito Figueiredo, capitão de corveta, commandante. (A
Noite, 1933, p. 3).

Diversos elementos do conceito de ethos de Amossy (2005) estão presentes nesta
publicação: primeiramente, a posição institucional do locutor, um capitão de corveta11, portanto
um oficial superior, com comando de uma unidade militar, o navio Alagôas; em segundo lugar,
a posição social de pai de um aluno do curso prévio da Escola Naval, o que legitima o discurso
do locutor como a manifestação das preocupações de um pai com a carreira profissional de seu
filho e com o “bom nome da família”; posteriormente, o veículo de divulgação do discurso,
sendo uma carta aberta publicada em um periódico de circulação livre, o que implica a
disseminação da mensagem para qualquer leitor do jornal, desde membros das classes armadas
até a sociedade; por fim, o próprio conteúdo moralista da mensagem, pois, nela, o locutor
constrói, por meio de uma série de “conselhos”, a imagem que ele tem de um oficial da Marinha
ideal, o que, devido à condição dele como capitão de corveta, implica a autoimagem que ele
deseja divulgar. Por sua vez, a condição do destinatário de aluno de uma Escola Militar remete
à ideia de que o locutor pretende construir a imagem idealizada do grupo de oficiais da Marinha
11

Na hierarquia militar brasileira, o posto de capitão de corveta é equivalente ao posto de major do Exército, da
Aeronáutica e da PMESP.
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para os seus futuros oficiais, uma espécie de reprodução da imagem do grupo dentro do próprio
grupo, imagem esta divulgada à sociedade, sendo uma típica construção de uma imagem social
do grupo, ou seja, um discurso que contribui para a construção do ethos dos oficiais da Marinha.
No estudo da atuação política dos militares e da cultura das Escolas Militares, outros
pesquisadores trabalham com o conceito de ethos, como Santos (2004), que estuda “[...] como
as Escolas Militares contribuem para construir e consolidar essa imagem das forças armadas
como guardiãs da Pátria, incorruptíveis e sobretudo como fiel da balança [...].” (p. 12).
A hipótese central que a autora tenta comprovar é a de que “[...] a formação e inserção
política das elites militares brasileiras no período compreendido entre 1870 e 1930 foi
determinante para a criação de um ‘ethos’ militar e de um projeto correspondente a este ‘ethos’
que coloca o Exército como interventor a serviço da ordem.” (p. 16). Esse ethos teria por base
“[...] sentimentos como status e honra [...]” (p. 21) e influenciou a autoimagem dos militares,
que passaram a se enxergar como uma elite capaz de conduzir os destinos da pátria. Nessa nova
visão de mundo, mesmo os militares de esquerda viram-se como condutores das massas
populares para a tomada do poder, enquanto os militares de direita entediam-se capazes de
conduzir os destinos da pátria sozinhos; para tal, buscaram mecanismos autoritários para a
direção da nação sem a participação popular. Um exemplo dessa visão é a declaração do
General Góes Monteiro, em 1934, de que “[...] curvar-se à apregoada soberania do povo, contra
o próprio povo, à denominada soberania da Nação, contra a própria Nação. É do destino das
nações suicidas [...].” (Bretas, 2008, p. 56).
Por sua vez, Carvalho (2006) conclui que, a partir de 1889, surgiram três escolas do
pensamento militar a respeito da intervenção política do Exército: a ideologia do soldadocidadão ou intervenção reformista; a do soldado-profissional ou da não intervenção; e a do
soldado-corporação ou da intervenção moderadora.
A ideologia do soldado-cidadão ou da intervenção reformista relaciona-se com a
contestação da ordem vigente “[...] independentemente pelo militar, ou mesmo contra a
organização [...]” (p. 42), sendo a ideologia de intervenção política das Forças Armadas que
explica os movimentos rebeldes, como o Primeiro e o Segundo Tenentismos e a participação de
militares na chamada Intentona Comunista de 1935.
Já a ideologia do soldado-profissional ou da não intervenção está relacionada com a
despolitização dos oficiais das Forças Armadas e as reformas do ensino militar, como a
Reforma José Pessoa na EMR e a Reforma Freitas Almeida no CIM da FPESP, que tinham por
escopo evitar, por meio do ensino e da cultura escolar das Escolas Militares, que novos eventos
como os Tenentismos voltassem a ocorrer.
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Por fim, a ideologia do soldado-corporação ou da intervenção moderada explica
intervenções das Forças Armadas na política a partir da corporação como um todo, liderada pelo
Estado-Maior, que congregaria o pensamento hegemônico das Forças Armadas, sob a liderança
de oficiais de altas patentes, como os generais. Um exemplo da chamada intervenção política do
soldado-corporação, ou intervenção moderada, é a prisão de Washington Luís, na Revolução de
1930, pelos generais do alto comando, como o ministro da Guerra, o General Tasso Fragoso. O
General Góes Monteiro resumiu essa ideologia na seguinte frase: “Sendo o Exército um
instrumento essencialmente político, a consciência coletiva deve-se criar no sentido de se fazer
a política do Exército e não a política no Exército.” (Carvalho, 2006, p. 42).
Essas ideias vão de encontro à proposta de pesquisar como se deram as tentativas de
reforma do ensino dos oficiais da FPESP entre 1931 e 1944, uma vez que esta pesquisa trabalha
com a hipótese de que essas reformas constituíram tentativas de adequar o ensino da FPESP ao
padrão do EN, sendo que a reforma promovida pelo Coronel do EN Milton de Freitas Almeida
utilizou elementos como as tradições criadas pela Reforma José Pessoa na EMR, entre 1931 e
1934, para normalizar a formação dos oficiais da FPESP dentro do padrão aplicado na formação
dos oficiais do EN, em uma tentativa de “despolitizar” os tenentes a partir da construção de
tradições que reforçassem o repúdio dos militares à participação política. Esse novo padrão
cultural das Escolas Militares reduziu o envolvimento político dos oficiais de baixas patentes e,
em contrapartida, fortaleceu a ideologia de intervenção do Exército na política nacional, a partir
do Estado-Maior.
Nesse sentido, a cultura militar teria uma função padronizadora, por meio da assimilação
de valores, da formação do ethos e das subjetivações. Para essa função, uma das ferramentas
mais eficazes é exatamente o uso das tradições. No estudo histórico do conceito de tradições, o
historiador britânico Hobsbawm (1997) define a tradição como algo “[...] antigo e ligado a um
passado imemorial [...]” (p. 9), mas que, ao ser analisado por ferramentas históricas, pode
demonstrar que as “[...] ‘tradições’ que parecem ou são consideradas antigas são bastante
recentes, quando não são inventadas.” (p. 9). A partir dessas colocações, o historiador estuda as
tradições e define-as como
[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o
que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado.
Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um
passado histórico apropriado. (Hobsbawm, 1997, p. 9).

24

Além de Hobsbawm (1997), tem-se Williams (1992), que define a tradição como
[...] um processo de continuidade deliberada, embora, analiticamente, não se
possa demonstrar que alguma tradição seja uma seleção ou re-seleção
daqueles elementos significativos recebidos e recuperados do passado que
representam uma continuidade não necessária, mas desejada [...]. (p. 184).

A partir das perspectivas arroladas, entende-se que as tradições, ainda que derivadas da
memória coletiva de fatos imemoriais, são escolhidas por seus inventores, no sentido de reforçar
determinado objetivo contemporâneo a esse processo, ou seja, à reinvenção da tradição. Seriam
tradições escolhidas de um passado adequado e reinventado com objetivos relativos ao contexto
em que se deu o processo de reinvenção. Por isso, após um breve levantamento das principais
tradições da APMBB, foram escolhidas as tradições do espadim e do uniforme histórico para o
presente estudo. A esse respeito, busca-se compreender as origens dessas tradições, os objetivos
dos responsáveis por sua implementação na instituição pesquisada, entre outros elementos.
Já de posse da definição do processo histórico a ser estudado, foi utilizado o referencial
da comprovação empírica das hipóteses formuladas. Nesse sentido, foi utilizada a teoria
elaborada por Thompson (1981), na obra A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma
crítica ao pensamento de Althusser, que considera que a teoria não pertence apenas à esfera das
abstrações, estando ligada também a um
[...] debate entre, por um lado conceitos ou hipóteses recebidos, inadequados
ou ideologicamente informados, e, por outro, evidências recentes ou
inconvenientes [...] Na medida em que uma noção é endossada pelas
evidências, temos então todo o direito de dizer que ela existe [...] na história
real. (pp. 53-54).

Com base nesse referencial, os procedimentos metodológicos do presente projeto
usaram a ideia de que os conceitos e as evidências devem “conversar” entre si, por meio de
comparações que busquem comprovar a aplicabilidade de determinado conceito em
determinado quadro empírico. Esse método de comprovação empírica necessita de grande
quantidade de indícios e evidências materiais; portanto, foram pesquisados diversos tipos de
fonte, buscando compreender os atos importantes para o processo e os agentes históricos que
tiveram participação relevante. Tais fontes abrangeram fontes primárias – como os documentos
históricos da época analisada – e fontes secundárias – como produções historiográficas, para
auxiliar na compreensão do contexto social, econômico e político do período.
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Seguindo as propostas de Bacellar (2011), foi estudado o “funcionamento da máquina
administrativa” responsável pelo processo de modernização do ensino militar brasileiro na
década de 1930. Nesse estudo, detectou-se que essa máquina era organizada, no âmbito federal,
a partir da chefia do Poder Executivo pelo chefe do Governo Provisório, com a participação dos
“conselheiros” e ministros desse governo, das chefias do EN e do comando da EMR. No âmbito
do estado de São Paulo, essa máquina administrativa era organizada a partir do governo do
estado e dos eventuais interventores que assumiram a chefia do Poder Executivo estadual,
passando pelo comando da FPESP e do CIM. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa nos
arquivos em que podiam ser encontradas fontes sobre o governo de Getúlio Vargas, o EN, a
EMR, o governo do estado de São Paulo e seus interventores, a FPESP e o CIM.
Os arquivos consultados compreenderam instituições localizadas nas cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Resende, como segue:



na cidade de São Paulo: o acervo da APMBB, o acervo do Museu Acadêmico
“Cadete Eduardo Pinheiro”, o acervo do Museu da PMESP e o Arquivo do Estado
de São Paulo;



na cidade do Rio de Janeiro: o Arquivo José Pessoa, no Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC); o arquivo do
Museu Histórico Nacional e o Arquivo Histórico do Exército (AHEx);



na cidade de Resende, os arquivos da AMAN, incluindo o Memorial José Pessoa.

Nessa pesquisa, foi possível a definição dos agentes históricos relevantes nesse
processo. Ressalte-se que uma ferramenta teórica importante nessa etapa foi o conceito de “ação
histórica individual”, com base nas ideias de Sahlins (2006), que, utilizando-se das propostas de
Raymond Aron, define que, para ter efeito histórico, os indivíduos devem “[...] estar em posição
de fazer isso [...] e ‘posição’ significa um lugar num conjunto de relações, sejam elas
institucionais, conjunturais ou ambos.” (p. 148). Com isso, a pesquisa teve como fator
organizador o estudo dos agentes, grupos e redes sociais que influenciaram o processo de
modernização do ensino militar entre 1930 e 1944, implementando uma série de mudanças,
como a introdução de algumas tradições nas Escolas Militares. São exemplos de agentes
históricos relevantes para esse processo:



o presidente Getúlio Vargas, liderando o grupo de “modernização” do Brasil
durante a chamada Era Vargas (1930 a 1945);
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os ministros da Guerra do período, como o General José Fernandes Leite de Castro
e o General Pedro Aurélio de Goes Monteiro;



os comandantes da EMR, como o Coronel José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque
e o General Almério Moura, que reformaram o ensino militar nesta escola, por meio
da introdução de “novas tradições”;



os oficiais que participaram da Reforma José Pessoa, como o Capitão Oromar
Osório;



os interventores e governadores do estado de São Paulo, como o General
Waldomiro Castilho de Lima e o político Armando Sales de Oliveira;



os comandantes da 2ª Região Militar, como o General Manuel de Cerqueira Daltro
Filho e o próprio General Almério Moura, que podem ter influenciado o comando
da FPESP no sentido de reformar o ensino militar do CIM, pela introdução de
tradições semelhantes às que tinham sido introduzidas na EMR durante a Reforma
José Pessoa;



os oficiais da 2ª Região Militar que podem ter contribuído para a divulgação das
ideias de reforma do ensino militar e mudanças no ensino da FPESP, como o
Capitão Oromar Osório, que também participou da Reforma José Pessoa na EMR,
entre 1931 e 1934;



os comandantes da FPESP durante esse período, como o Coronel do EN Milton de
Freitas Almeida, que estavam em condições de determinar uma reforma no ensino
da instituição, com a introdução, no CIM, de tradições semelhantes às introduzidas
na EMR, como o uniforme histórico e o espadim;



os oficiais da FPESP que participaram ou resistiram a esse processo de
“modernização” do ensino militar em São Paulo, como os comandantes do CIM.

Cabe informar que, como não foram encontrados indícios de envolvimento da Armada
Imperial ou da Marinha do Brasil nesse processo, na definição dos agentes históricos
envolvidos, optou-se por estudar o ensino militar terrestre, o que, no Brasil, envolve o Exército
e as forças militares estaduais. Essa posição deveu-se, especialmente, pela imbricação entre o
ensino na FPESP e no Exército Imperial do Brasil, posteriormente EN do Brasil.
Definidos os agentes relevantes no processo de modernização do ensino militar, foram
pesquisadas as influências que esses agentes sofreram. Nesse sentido, auxiliou na pesquisa a
ideia de experiência, que, segundo Thompson (1981), é
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[...] uma categoria que, por mais imperfeita que seja, é indispensável ao
historiador, já que compreende a resposta mental e emocional, seja de um
indivíduo ou de um grupo social, a muitos acontecimentos inter-relacionados
ou a muitas repetições do mesmo tipo de acontecimento [...] é determinante,
no sentido de que exerce pressões sobre a consciência social existente,
propõe novas questões e proporciona grande parte do material sobre o qual
se desenvolvem os exercícios intelectuais mais elaborados. (p. 15).

O autor também considera que a experiência não é um campo passivo das relações
humanas; ela
[...] não espera discretamente, fora de seus gabinetes, o momento em que o
discurso da demonstração convocará a sua presença. A experiência entra sem
bater à porta e anuncia mortes, crises de subsistência, guerra de trincheira,
desemprego, inflação, genocídio. Pessoas estão famintas: seus sobreviventes
têm novos modos de pensar em relação ao mercado. Pessoas são presas: na
prisão, pensam de modo diverso sobre as leis. Frente a essas experiências
gerais, velhos sistemas conceptuais podem desmoronar e novas
problemáticas podem insistir em impor sua presença. (Thompson, 1981, p.
17).

A partir da categoria experiência, Thompson (1981) considera que a “[...] estrutura é
transmutada em processo, e o sujeito é reinserido na história [...]” (p. 188), o que anula a visão
passiva dos sujeitos na história, vítimas de determinações inquestionáveis das relações
materiais. Com a experiência, o “ser social” determina “a consciência social” (p. 189). Dessa
forma, “as maneiras pelas quais qualquer geração viva, em qualquer ‘agora’ ‘manipula’ a
experiência desafiam a previsão e fogem a qualquer definição estreita da determinação.” (p.
189).
Avançando em seus estudos, Thompson (1981) considera a existência de dois tipos de
experiência: a experiência vivida (experiência I) e a experiência percebida (experiência II). A
experiência vivida (experiência I) estaria relacionada com “[...] as regularidades no interior do
ser social, com frequência, resultam de causas materiais que ocorrem de forma independente da
consciência ou da intencionalidade. Tais causas inevitavelmente dão ou devem dar origem à
experiência vivida [...]” (Moraes & Müller, 2003, p. 340), sendo a experiência que “[...] entra
sem bater à porta e anuncia mortes, crises de subsistência, guerra de trincheira, desemprego,
inflação, genocídio.” (Thompson, 1981, p. 17). Já a experiência percebida (experiência II)
compreende “[...] a resposta mental e emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a
muitos acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de
acontecimento.” (Thompson, 1981, p. 15).
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Na busca da compreensão das experiências vivida e percebida pelos agentes históricos
envolvidos no processo de modernização do ensino militar brasileiro, foram amplamente
utilizados as biografias, as autobiografias e os arquivos privados12. Nesse estudo, o enfoque
esteve centrado, principalmente, na análise das tradições, mas o estudo das alterações
curriculares e de conteúdo programático das disciplinas não pode ser esquecido. Diante disso,
foram estudados também os currículos das Escolas Militares envolvidas no processo.
Os documentos foram analisados por meio da contextualização, da análise dos critérios
e dos vieses, do cruzamento de fontes, da comparação das informações, da aproximação de
documentos, do estabelecimento de constâncias e da identificação de mudanças e permanências.
O principal referencial para esse tipo de análise foi Bacellar (2011), que define que
[...] contextualizar o documento que se coleta é fundamental [...] Documento
algum é neutro, e sempre carrega consigo a opinião da pessoa e/ou órgão que
o escreveu [...] Um dos pontos cruciais do uso de fontes reside na
necessidade imperiosa de se entender o texto no contexto de sua época, e
isso diz respeito, também, ao significado das palavras e das expressões [...]
Acima de tudo, o historiador precisa entender as fontes em seus contextos,
perceber que algumas imprecisões demonstram os interesses de quem as
escreveu [...] o historiador não pode se submeter à sua fonte, julgar que o
documento é a verdade [...] antes de tudo, ser historiador exige que se
desconfie das fontes, das intenções de quem as produziu, somente entendidas
com o olhar crítico e a correta contextualização do documento que se tem em
mãos. (pp. 63-64).

Com base nas propostas de Bacellar (2011), ao trabalhar com fontes, devem-se discutir
os critérios de produção delas, de “[...] modo a melhor decifrar a informação que ela nos
oferece” (p. 66), como, por exemplo, discutir qual foi o critério adotado por José Pessoa ao
reintroduzir o uso do termo ‘cadete’, em substituição à graduação de aluno-oficial, em sua
Ordem do Dia de 15 de janeiro de 1931, quando anunciou a reforma na EMR.
Outro aspecto importante na análise documental apontado por Bacellar (2011) é os
vieses das fontes, aspecto que pode ser resumido na avaliação das possibilidades de uma fonte
documental, na busca sobre quais informações essa fonte pode ou não fornecer, de acordo com
a problemática de cada pesquisa. A partir da análise do viés, os documentos devem ser
entendidos em suas particularidades, como na análise das publicações dos Diários Oficiais da
União, dos Diários Oficiais do Estado de São Paulo, do jornal A Noite, entre outros.
Bacellar (2011) propõe, ainda, que o historiador deve ter um “olhar de historiador”,
caracterizado pela capacidade de, a partir do conhecimento prévio sobre o assunto, derivado do
12

Como o Arquivo José Pessoa, disponível no CPDOC.
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estudo do contexto, realizar o cruzamento das fontes, a comparação das informações, a
aproximação de documentos, o estabelecimento de constâncias e a identificação de mudanças e
permanências.
Definido o referencial teórico e a metodologia de análise das fontes, foram definidas as
questões a serem respondidas inicialmente pela pesquisa, como segue:



teriam as tradições da APMBB uma origem imemorial, com uma autoria impossível
de ser determinada?



teriam surgido espontaneamente ou seriam elas “invenções”?



se foram “inventadas”, quando, onde, como, por quem e por qual motivo?



existe a possibilidade de as tradições da APMBB terem suas origens em outras
instituições de ensino e terem sido “importadas” e adaptadas à realidade de São
Paulo?



a possível transmissão de tradições foi “desejada”, “aceita” ou sofreu resistência por
parte dos oficiais e alunos-oficiais da FPESP?



o estudo das tradições pode auxiliar na definição de continuidades e rupturas na
história da instituição?



as tradições podem ser elementos a ser considerados quando se pensa em reforma
no sistema de ensino de uma instituição?

A partir dessa problemática, é trabalhada, inicialmente, a hipótese de que a maioria das
tradições “imemoriais” da APMBB é, na verdade, invenção imposta à FPESP durante a Era
Vargas (1930-1945), quando os comandantes da instituição eram interventores escolhidos
dentro dos quadros de oficiais do EN, a partir dos quadros da 2ª Região Militar13. Essas
“tradições” teriam objetivos políticos e educacionais específicos, como o de inculcar, nos
oficiais da FPESP, atual PMESP, uma disciplina tal que os afastasse da política, o que evitaria
que ocorressem novos eventos semelhantes à Revolução de 1924 e à Revolução
Constitucionalista de 1932.
Outra hipótese trabalhada é a de que a Reforma José Pessoa, na EMR, foi o exemplo de
reformulação educacional usado como base para as alterações do ensino na FPESP durante a
Era Vargas, o que poderia ser comprovado por meio do estudo das tradições inventadas para as
Academias Militares, como o espadim, o uniforme histórico e o regulamento do Corpo de

13

Região Militar sediada na capital do estado de São Paulo.

30

Cadetes. Dessa forma, seria possível identificar a autoria da invenção dessas tradições, na figura
do Coronel José Pessoa, e a transmissão/adaptação dessas tradições para a FPESP pelos
comandantes “interventores” da FPESP e pelos oficiais comandantes da 2ª Região Militar.
Analisa-se, ainda, a hipótese de que o processo de “invenção de tradições” marcou um
conjunto de alterações no ensino da FPESP, caracterizando, possivelmente, uma verdadeira
reforma, que culminou com a inauguração das novas instalações do CIM na Invernada do Barro
Branco, em 1944. Essa reforma foi tão profunda que torna possível questionar a continuidade
entre o Curso Especial Militar, criado, em 1913, sob influência das missões militares francesas,
e a APMBB atual.
Diante do exposto, esta dissertação tem como objetivos:



contribuir com os estudos na área de história da educação, em especial, os estudos
referentes à história das instituições escolares, com ênfase à tradição e suas
imbricações com outras linhas de pesquisa;



demonstrar as relações entre a história da educação e a história das instituições
militares e policiais, contribuindo, dessa forma, com a tese de que diversos
pressupostos teóricos e metodológicos da história da educação podem ser aplicados
à análise histórica das instituições militares e policiais;



complementar e, por vezes, questionar a versão oficial de Arruda (1997) e a versão
althusseriana de Almeida (2009) sobre a história da APMBB, utilizando um
referencial diferente, que pode enriquecer e alargar as ideias sobre a história da
instituição analisada;



colaborar com outros estudos sobre o ensino militar e, em especial, o ensino da
PMESP, a fim de complementar os estudos centrados nos referenciais teóricos das
ciências sociais e da teoria curricular, focados na ideia de que mudanças
curriculares e a ênfase no treinamento são as soluções para a redução de
comportamentos indesejados.

É importante ressaltar que o conjunto referencial adotado, somado às técnicas de análise
das fontes, traz para a pesquisa um conjunto maior de documentos históricos e de evidências. O
trabalho de cruzamento dessas evidências influencia a forma de escrita deste trabalho, fazendo
com que ele se assemelhe muito ao trabalho que um investigador faz quando apura algum fato;
nesse sentido, o ferramental adotado por esta pesquisa aproxima o ofício do historiador ao do
detetive: trabalhando com hipóteses, indícios e evidências, para, no fim, buscar a atuação dos
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agentes históricos no processo de modernização do ensino militar no Brasil e suas vontades,
manifestadas direta ou indiretamente em seus discursos e atos.
Quanto à definição do recorte cronológico da pesquisa, seguindo as ideias de Thompson
(1981) sobre a interpretação da história como processo, em especial, sobre a relação entre os
diversos fatos e momentos históricos, a presente pesquisa utilizou a noção de que
ao investigar a história não estamos passando em revista uma série de
instantâneos, cada qual mostrando um momento do tempo social transfixado
numa única e eterna pose: pois cada um desses instantâneos não é apenas um
momento do ser, mas também um momento do vir-a-ser: e mesmo dentro de
cada seção aparentemente estática, encontrar-se-ão contradições e ligações,
elementos subordinados e dominantes, energias decrescentes ou ascendentes.
Qualquer momento histórico é ao mesmo tempo resultado de processos
anteriores e um índice da direção de seu fluxo futuro. (Thompson, 1981, p.
58).

Essa noção de história como processo serviu de base para a definição do período a ser
estudado e dos momentos definidores desse processo. Assim, como se verifica no título do
trabalho, pretende-se esclarecer a invenção das tradições na Escola Militar paulista entre 1931 e
1944; para tanto, precisam ser estudadas três fases definidoras desse processo: a fase de
profissionalização do ensino militar terrestre no Brasil; o Segundo Tenentismo e a rebeldia
militar no Brasil na década de 1920; e a reorganização das corporações militares na década de
1930. Trabalha-se, também, a relação entre duas corporações militares distintas: a FPESP e o
EN. Por isso, o texto é organizado em três partes, cada uma referente a uma fase do processo
histórico analisado, sendo cada parte dividida em dois capítulos: um dedicado ao ensino no
Exército e outro, ao ensino na FPESP, totalizando seis capítulos.
O primeiro capítulo analisa o desenvolvimento do ensino no Exército, desde suas
origens, em 1810, até o fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha, em 1904. Nele,
procura-se demonstrar a origem social dos oficiais e como paulatinamente surgiu um
pensamento “revolucionário”, que foi difundido por meio da própria Escola Militar, culminando
com a participação dos alunos em movimentos como a abolição da escravidão e a Proclamação
da República, o que Carvalho (2006) denomina Primeiro Tenentismo.
O segundo capítulo examina as origens do ensino na FPESP, que se confundem com a
criação da instituição, em 1831, e o desenvolvimento de um modelo de ensino e de uma cultura
militar própria, a partir da influência das missões militares francesas de instrução, em 1906 e
1921, culminando com o regulamento do Curso Especial Militar de 1921, poucos meses antes
da rebelião do Forte de Copacabana, evento que marcou o início do Segundo Tenentismo.
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O terceiro capítulo investiga o ensino militar no EN durante o período entre as primeiras
tentativas de criar uma formação profissional nos currículos da Escola Militar, em 1898, e a
Revolução de 1930, período que abarca as manifestações de rebeldia do Segundo Tenentismo,
como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolução de 1924 e, por fim, a
Revolução de 1930.
O quarto capítulo estuda o ensino militar na FPESP entre 1922 e 1932, o que significa
analisar as mudanças no sistema de ensino e os impactos das manifestações de rebeldia de
integrantes da instituição, como a Revolução de 1924, a Coluna Prestes e as Revoluções de
1930 e 1932.
O quinto capítulo avalia a reformulação da cultura escolar na EMR e do ethos de seus
alunos com a implementação de tradições, como a criação do uniforme histórico, do espadim e
do Corpo de Cadetes, projeto que teve início, em 1931, com a Reforma José Pessoa e culminou
com a construção e inauguração da nova Escola Militar em Resende, no ano de 1944.
O sexto capítulo averigua o processo de invenção das tradições, como o uniforme
histórico e o espadim, no CIM da FPESP, ação que teve início, em 1933, com a extinção
definitiva do militarismo paulista e a imposição do modelo do EN. Esse processo teve seu
apogeu durante a Reforma Freitas Almeida, entre 1935 e 1938, e culminou com a inauguração
das novas instalações do CIM, em 1944.
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1 AS ORIGENS DO ENSINO MILITAR NO BRASIL E O PRIMEIRO
TENENTISMO
Para compreender a relação dialética entre o ensino militar ministrado na FPESP nas
primeiras décadas do século XX e o ensino militar do EN no mesmo período, correlacionando
os modelos e as propostas de reforma da década de 1930, é essencial analisar as origens dos
dois modelos de ensino e as causas das alterações efetivadas no início da Era Vargas, com o
uso da invenção das tradições como mecanismo de reformulação do ethos do corpo discente das
escolas militares no Brasil, visando a uma mudança comportamental desses alunos em face da
intervenção política das Forças Armadas.
Nesse sentido, o presente capítulo pretende demonstrar como o lento e gradativo
processo de modernização do EN, a partir da proclamação da República (1889), foi fruto de
profundas mudanças no sistema de ensino militar do Exército Imperial do Brasil. Para abarcar
esse processo, é essencial abranger a evolução do sistema de ensino militar do Exército,
especialmente o período que compreende a fundação da Academia Real Militar, em 1810, o
surgimento da necessidade de “profissionalização” da Força após a guerra com o Paraguai, em
1870, e o fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha, em 1904.
Com isso, será possível uma melhor compreensão do surgimento da ideologia de
intervenção política por parte dos oficiais de baixas patentes, ou seja, da ideologia do soldadocidadão, nascida dentro da Escola Militar. Essa ideologia ajuda a explicar as causas dos
movimentos de contestação que envolveram oficiais de baixas patentes, professores e alunos da
Escola Militar nos últimos anos do Império e início da República, fenômeno histórico que
Carvalho (2006) denomina Primeiro Tenentismo.
Assim sendo, analisou-se o início do ensino militar no Brasil, com a criação da
Academia Real Militar, em 1810, e a transição da Escola Militar do Largo de São Francisco
para a Escola Militar da Praia Vermelha, além do “Tabernáculo da Ciência” e dos mais de dez
currículos do período, todos voltados para o desenvolvimento das ciências matemáticas.
Estudou-se, também, a formação do ethos dos alunos da Escola Militar do período, a partir do
processo de profissionalização da Força, culminando com a formação de um forte espírito de
corpo, que caracterizou a mocidade militar do final do século XIX e início do XX e auxiliou na
formação da ideologia do soldado-cidadão. Por fim, enfatizou-se o chamado Primeiro
Tenentismo, composto pelo conjunto de movimentos de contestação promovidos na Escola
Militar no final do século XIX e início do XX, como o envolvimento da mocidade militar com o
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movimento abolicionista, o movimento republicano, o antideodorismo, o florianismo e a
Revolta Militar da Vacina, em 1904, que culminou com o fechamento da Escola Militar da
Praia Vermelha.
Nesse caminho, serão analisadas as produções historiográficas produzidas por
historiadores como Câmara (1985), Motta (2001), Peres et al. (2011) e Machado (2011),
pesquisadores militares que produziram uma análise historiográfica sobre a formação dos
oficiais do Exército. Em contraposição, serão utilizadas outras produções historiográficas, como
as de Trevisan (1993), Castro (2000a), Santos (2004), Grunennvaldt (2005), Carvalho (2006) e
MacCann (2007), intelectuais ligados a institutos de pesquisa ou programas de pós-graduação,
que têm como um de seus objetos de pesquisa o ensino militar ou a análise das intervenções
militares na política nacional.
A partir desse conhecimento, poder-se-á avançar no estudo do processo de formatação
do modelo brasileiro de ensino militar e estudar como o governo do estado de São Paulo tentou
desenvolver um modelo próprio de ensino militar para a FPESP, em oposição ao modelo da
Escola Militar da Praia Vermelha, tendo por marco inicial a contratação de uma missão militar
francesa de instrução, em 1906. Mesmo com essa suposta diferenciação, parcela da oficialidade
da FPESP foi influenciada pela ideologia do soldado-cidadão na década de 1920, o que
explicaria o envolvimento de alguns oficiais da FPESP no Segundo Tenentismo, com eventos
como a Revolução de 1924 e a Coluna Prestes.
1.1 A Escola Militar do Largo de São Francisco: um simples centro de estudos
matemáticos
Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, o príncipe regente D. João
reorganizou as forças da colônia, ampliando os efetivos e modernizando as unidades. Esse
projeto de modernização incluiu a criação de uma Escola Militar para a formação dos oficiais
do Exército. Assim sendo, em dezembro de 1810, foi fundada a Academia Real Militar, cuja
concepção pode ser verificada na análise do preâmbulo da Carta de Lei que mandou instituir a
citada escola, como segue:
D. João, por graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves, etc.
Faço saber a todos os que esta carta virem, que tendo consideração ao muito
que interessa ao meu real serviço, ao bem publico dos meus vassallos, e à
defensa e segurança dos meus vastos domínios, que se estabeleça no Brazil e
na minha actual Côrte e Cidade do Rio de Janeiro, um curso regular das
Sciencias exactas e de observação, assim como de todas aquellas que são
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applicações das mesmas aos estudos militares e práticos que formam a
sciencia militar – em todos os seus difficeis e interessantes ramos, de maneira
que dos mesmos cursos de estudos se formem hábeis Officiaes de Artilharia,
Engenharia, e ainda mesmo Officiaes da classe de Engenheiros geographos e
topographos, que possam também ter o util emprego de dirigir objectos
administrativos de minas, de caminhos, portos, canaes, pontes, fontes, e
calçadas; hei por bem que na minha actual Corte a Cidade do Rio de Janeiro se
estabeleça uma Academia Real Militar para um curso completo de sciencias
mathematicas, de sciencias de observações, quaes a physica, chimica,
mineralogia, metallurgia e historia natural, que comprehenderá o reino vegetal
e animal, e das sciencias militares em toda a sua extensão, tanto de tactica
como de fortificação, e artilharia, na fôrma que mais abaixo mando
especificar; havendo uma Inspecção Geral que pertencerá ao Ministro e
Secretario de Estado da Guerra, e immediatamente debaixo das suas ordens á
Junta Militar que mando crear para dirigir o mesmo estabelecimento, que sou
servido ordenar na forma dos seguintes estatutos. (Brasil, 1810).

Dissecando o preâmbulo dessa Carta de Lei, constata-se que a Academia Real Militar
possuía uma dupla função: a primeira seria formar “[...] hábeis Officiaes [...]” e a segunda,
formar “[...] Engenheiros geographos e topographos, que possam também ter o util emprego de
dirigir objectos administrativos de minas, de caminhos, portos, canaes, pontes, fontes, e
calçadas [...].” (Brasil, 1810). Para essa função, foi previsto um currículo de sete anos, dividido
em dois cursos: um curso matemático (primeiro ao quarto ano) e um curso militar (quinto ao
sétimo ano), composto pelas “[...] sciencias militares em toda a sua extensão, tanto de tactica
como de fortificação, e artilharia [...].” (Brasil, 1810). Os oficiais de infantaria e cavalaria
deveriam cursar apenas dois anos, já os artilheiros e engenheiros deveriam frequentar os sete
anos. Além disso, a direção do estabelecimento era de competência de uma junta militar, tendo
sido os primeiros professores escolhidos nos quadros técnicos do Exército – engenheiros
militares e artilheiros14 (Peres et al., 2011).
Segundo o Regulamento de 1810, o currículo da Academia Real Militar seria composto
pelas seguintes disciplinas:
Quadro 1 – Currículo da Academia Real Militar, segundo o Regulamento de 1810.
ANO

DISCIPLINAS
Currículo matemático
1º ANO Aritmética; Álgebra; Geometria; Trigonometria; Desenho.
2º ANO Álgebra; Geometria; Geometria Analítica; Cálculo Diferencial e Integral; Geometria
Descritiva; Desenho.
3º ANO Mecânica; Balística; Desenho.
4º ANO Trigonometria Esférica; Física; Astronomia; Geodésia; Geografia Geral; Desenho.
14

Destacou-se, entre os primeiros professores da Academia Real Militar, o Tenente-General Carlos Antônio
Napion (Peres et al., 2011).
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ANO

DISCIPLINAS
Currículo militar

5º ANO Tática; Estratégia; Castrametação; Fortificação de Campanha e Reconhecimento do
Terreno; Química.
6º ANO Fortificação Regular e Irregular; Ataque e Defesa de Praças; Arquitetura Civil; Estradas,
Portos e Canais; Mineralogia; Desenho.
7º ANO Artilharia; Minas; História Natural.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).
Autores como Machado (2011), Motta (2001) e Trevisan (1993) ponderam que esse

currículo excessivamente voltado para as ciências exatas e a dupla função de formar
engenheiros e oficiais apresentaram-se como obstáculos tanto para o desenvolvimento ideal do
ensino militar quanto para o desenvolvimento do ensino de engenharia. Em razão disso, a maior
parte das discussões sobre o sistema de ensino militar durante o funcionamento dessa escola
girou em torno dos problemas relativos a um ensino excessivamente teórico e afastado das
necessidades do Exército. Trevisan (1993, p. 4) chega a afirmar que “[...] desde as suas
primeiras tentativas o ensino militar entre nós sempre se confundiu com o de Engenharia [...].”
Quanto ao regime disciplinar, a Carta de Lei de 1810, que regulamentou o
funcionamento da Academia Real Militar, omitiu qualquer alusão a um regime militar de
ensino, bem como não era previsto o uso de uniformes, qualquer tipo de formatura militar ou
mesmo o regime de internato, tão comum aos estabelecimentos militares de ensino (Motta,
2001). As poucas regras disciplinares estavam dispostas no Título IX do regulamento da escola
(Das Disposições Pertencentes à Ordem da Academia) e eram reduzidas à observância dos
horários, do silêncio durante as aulas e do respeito aos mestres, com poucas possibilidades de
punição, sendo que a eventual expulsão de algum aluno era prerrogativa do próprio Príncipe
Regente (Brasil, 1810).
Outro aspecto derivado do Regulamento de 1810 era a distinção entre os alunos, como
explica Trevisan (1993, pp. 10-11):
Um último detalhe, fruto ainda do ‘espírito’ do Estatuto de 1810, com origem
bem determinada nele, tem especial importância: as distinções entre espécies
de aluno. Em 1810 o Estatuto previa o aluno ‘obrigado’ e o ‘voluntário’.
Ambos, para ingresso, cumpriam duas exigências: 15 anos completos e ‘dar
conta das quatro primeiras operações’. A diferença entre eles é que o
‘obrigado’ sentava praça de soldado ou cadete de Artilharia e prestava serviço
nessa Arma, o que lhe conferia depois regalias. O ‘voluntário’ estava
dispensado desse destino de artilheiro. Em 1823, porque enfim o Estatuto
previa diferenças entre os alunos, um ato do governo independente permite
matrícula na Academia Real Militar de alunos civis, que não firmariam
nenhum tipo de compromisso com a carreira militar. Eram os ‘paisanos’. A
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esse tipo de aluno seria concedido, ao final do curso, um diploma: o de
Engenheiro Civil.

Apesar de o Regulamento de 1810 não prever um uniforme para os alunos da Academia
Real Militar, o fato de os alunos obrigados deverem sentar praça de soldado ou cadete de
artilharia vinculava a eles o uso do uniforme de soldado de artilharia da guarnição do Rio de
Janeiro; portanto, não caracterizaria um uniforme exclusivo dos alunos da Academia Real
Militar. Nesse sentido, durante o levantamento feito junto à obra de Rodrigues e Barroso
(1922), detectou-se que o provável uniforme usado pelos alunos obrigados da Academia Real
Militar deveria ser semelhante ao quarto uniforme da esquerda para a direita da estampa 31,
pintada por José Wasth Rodrigues (vide Anexo I).
Uma análise da primeira turma da Academia Real Militar permite verificar a grande
diversificação dos alunos. A turma era composta por setenta e três alunos, sendo que sessenta e
seis já eram militares que ocupavam diferentes postos e graduações15 e sete eram civis. O mais
novo tinha quinze anos de idade e o mais velho, quarenta e três (Peres et al., 2011). Esses fatos
demonstram, além de um corpo de alunos muito diversificado, a presença de alguns oficiais que
se matricularam na escola para aprimorar seus conhecimentos técnicos, visto que já possuíam a
patente de oficial; eram os chamados oficiais-alunos.
Com relação às origens dos alunos que frequentaram a escola, o brasilianista Schulz
(1971) analisou o período e constatou que, na primeira metade do século XIX, a aristocracia dos
grandes proprietários de terra brasileiros preferiu a ocupação de “[...] funções mais lucrativas de
caráter político e judicial aos postos do oficialato.” (p. 238). Isso se comprova pelo fato de a
criação e a difusão das Faculdades de Direito e Medicina terem absorvido os filhos das elites
agrárias, em detrimento da Escola Militar. Nesse quadro social,
[...] os que dispunham de fundos suficientes para enviar um filho à escola de
Direito ou Medicina, normalmente escolhiam este caminho, mas para aqueles
que lutavam com dificuldades financeiras, as academias militares muitas vezes
apresentavam a única alternativa a uma vida de misérias (Schulz, 1971, p.
241).

Esta afirmação é comprovada pelo fato de os alunos obrigados da Escola Militar
receberem um soldo, uma espécie de ajuda de custo, que contribuía para o sustento próprio
durante os estudos. Essa ajuda de custo estava prevista no Título IV (Dos Discípulos e
Condição que Devem Ter) da Carta de Lei de 1810, que regulamentou a Academia Real Militar.
15

Capitães, tenentes, sargentos-mores, sargentos, furriéis, cabos, soldados e cadetes (Peres et al., 2011).
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Esse dispositivo estabeleceu o seguinte: “[...] os obrigados assentarão logo praça de soldado e
cadetes de Artilharia; vencerão uns e outros soldos e farinha de sargentos de Artilharia [...].”
(Brasil, 1810).
Nesse contexto, a carreira militar passou a ser atrativa para os filhos da classe média, em
especial, para aqueles que já conheciam as vantagens e desvantagens da carreira. Dessa forma,
salvo raras exceções, durante o século XIX e o início do XX, a maioria dos alunos da Escola
Militar era composta por filhos de oficiais do Exército e da Guarda Nacional, como considera
Schulz ao analisar (1971, p. 240):
Duzentos exemplos tomados ao acaso de cadetes dos quarenta últimos anos do
Império indicam que, em sua maioria, os pais de cadetes eram oficiais de linha
ou da Guarda Nacional (aproximadamente na mesma proporção). Dos 135 de
cujos pais conhecemos a profissão, 121 eram filhos de oficiais do exército ou
da guarda, 13 filhos de advogados ou grandes cultivadores, e um era filho de
padre.

Esses fatores acabaram por configurar o grupo dos oficiais das Forças Armadas, ao
longo do século XIX, como um forte representante da classe média na sociedade brasileira. A
esse respeito, Schulz (1971, p. 241) chega a afirmar que
[...] o corpo de oficiais que derrubou Pedro II, conforme parece, constituía-se
de elementos dos setores médios. Em vista do elevado número de oficiais
oriundos do interior, esta afirmativa requer uma explicação. Os camaradas de
Deodoro podem ser considerados membros da classe média, não por
nascimento, mas por educação e fontes de renda [...].

Por sua vez, analisando a integração entre a Academia Real Militar e o Exército
Imperial, Motta (2001, pp. 35-36) conclui:
É verdade que eram muito tênues, para não dizer inexistentes, então, as
relações e correlações entre a Academia e o Exército. As guerras se sucediam
e a elas a Academia era imune, como se aquela casa do Largo de São
Francisco fora torre de marfim onde não penetrassem os ecos do Rio da Prata,
nem quaisquer preocupações com o destino da Cisplatina. Ninguém foi para
essas campanhas por ter tirado o curso da Academia; nada se ensinou nela, em
consequência de experiência colhida naqueles campos de batalha. A Academia
funcionava como centro de estudos parado no tempo, isolado das instituições
militares vigentes, nada tinha a ver com os bons ou maus sucessos do Marquês
de Barbacena em Passo do Rosário. É que o ensino militar, entre 1811 e 1850,
podemos vê-lo desenvolvendo-se segundo duas linhas paralelas e sem
qualquer conexão uma com a outra; aquele que se ministra na Academia, sob a
forma de aulas, e um outro, que nasce da experiência viva das campanhas que
se sucedem no Sul. O primeiro era a teoria da guerra, a preleção em sala, os
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livros; falava em batalhas e em processos de combate vividos na Europa. O
segundo era a prática dos acampamentos, das marchas e dos combates
realizados no Rio Grande do Sul, sob a realidade do nosso soldado, do nosso
armamento, das nossas estradas e distâncias. No Largo de S. Francisco falavase em Frederico, Napoleão, Vaubam; enquanto na campanha rio-grandense os
nomes eram Joaquim Xavier Curado, José de Abreu, Marques de Souza,
Osório.

Quanto à localização, a escola funcionou inicialmente no depósito de material bélico,
conhecido como “Casa do Trem16 da Artilharia”, na cidade do Rio de Janeiro, mas, em 1812,
mudou para uma nova sede, no Largo de São Francisco, onde permaneceu até 1858.
Dentro do quadro de evidências analisado, pode-se concluir que a cultura escolar e o
ethos do corpo discente desse estabelecimento definiram-se a partir da concepção de um centro
de estudos de “[...] sciencias mathematicas, de sciencias de observações, quaes a physica,
chimica, mineralogia, metallurgia e historia natural [...]”(Brasil, 1810), o que caracterizou uma
escola voltada para as ciências exatas, cujo corpo discente era oriundo, em sua maioria, da
classe média. Em outras palavras, uma escola superior que negava o padrão cultural
humanístico disseminado nas Faculdades de Direito, para as quais se dirigiam os filhos da elite
de cafeicultores de meados do século XIX, como Schulz (1971) analisa.
Ainda sobre esse aspecto, Trevisan (1993, p. 8) afirma que “[...] a Academia fora
pensada como centro de estudos e não como núcleo de formação específica de oficiais. E assim
permaneceu até o início da segunda metade do século XIX [...].”
1.2 A lenta transição da Escola Militar do Largo de São Francisco para a Escola Militar
da Praia Vermelha
Com a proclamação da Independência, a Academia Real Militar mudou seu nome para
Imperial Academia Militar (Brasil, 1822), permanecendo sem grandes alterações até que, em
1832, já no período regencial, novamente mudou seu nome para Academia Militar da Corte,
ocorrendo a primeira reforma no sistema de formação dos oficiais (Brasil, 1832), período em
que o e ensino dos oficiais do Exército e da Marinha foi unificado na mesma escola. Em 1833,
houve a segunda reforma (Brasil, 1833), quando foi novamente separada a formação dos
oficiais do Exército da dos oficiais da Marinha, ressurgindo a Academia Real dos GuardasMarinha, porém o currículo permaneceu centrado no ensino das matemáticas, como se pode
depreender da análise do quadro a seguir:
16

Segundo Cunha (1982), até o século XX, o vocábulo ‘trem’ significava um conjunto de objetos, daí a
denominação de um depósito de material bélico como “Casa do Trem de Artilharia”.
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Quadro 2 – Currículo da Escola Militar, segundo os Regulamentos de 1832 e 1833.
ANO

DISCIPLINAS

Regulamento de 1832
Aritmética; Álgebra; Geometria;
1º ANO Trigonometria; Desenho.
Álgebra; Trigonometria; Cálculo Diferencial
2º ANO e Integral; Geometria Descritiva; Desenho.

Regulamento de 1833
Aritmética; Álgebra; Geometria;
Trigonometria; Desenho.
Álgebra; Trigonometria; Geometria
Descritiva; Mecânica; Cálculo Diferencial e
Integral; Desenho.
Mecânica; Arquitetura; Física/Química;
Tática; Estratégia; Castrametação;
3º ANO Mineralogia; Pirotécnica.
Fortificação de Campanha; Artilharia;
Física/Química; Mineralogia; Desenho.
Trigonometria Esférica; Ótica; Astronomia;
Trigonometria Esférica; Ótica; Astronomia;
4º ANO
Geodésia; Topografia; Navegação.
Geodésia; Desenho.
Tática; Estratégia; Castrametação;
Arquitetura Militar e Civil; Fortificação
Fortificação
Passageira;
Mecânica
Aplicada
à
Permanente; Minas; Ataque e Defesa de
5º ANO
Artilharia; Desenho.
Praças; Astronomia/Geodésia; Artilharia.
Fortificação Permanente; Ataque e Defesa de
6º ANO Praças; Sítios Memoráveis; Arquitetura;
Desenho de Arquitetura.
Material de Construção; Resistência dos
Materiais; Nivelamento; Reconhecimento do
Terreno; Castrametação de Alicerces,
7º ANO
Abóbodas, Pontes, Estradas, Aquedutos,
Portos e Canais; Explicação do Uso das
Máquinas.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Hidrostática; Hidrodinâmica; Construção
Prática; Desenho.

Neste quadro, é possível perceber que, no Regulamento de 1832, não houve grandes
alterações: os cursos de cavalaria e infantaria eram ministrados no primeiro e no segundo ano; o
curso de artilharia foi reduzido para quatro anos; e o curso de engenharia tinha sete anos. Além
disso, os engenheiros passaram a contar com três especialidades: a engenharia “militar”, a
engenharia “geógrafa” e a engenharia de “pontes e calçadas”. Ressalte-se, ainda, que a direção
do estabelecimento passou a ser exercida pelos professores e que a Academia Real dos
Guardas-Marinha fundiu-se à Academia Militar da Corte, período em que a formação dos
oficiais do Exército e da Marinha era feita na mesma escola (Machado, 2011).
Já com o Regulamento de 1833, o curso foi reduzido para seis anos, permanecendo os
cursos de infantaria e cavalaria com dois anos, o de artilharia com quatro e o de engenharia com
seis. Por sua vez, a formação dos oficiais da Marinha voltou a ser realizada em outra escola, o
que significou o ressurgimento da Escola Real dos Guardas-Marinha. A reforma tinha por
escopo fortalecer o regime militar da escola; assim, de acordo com o novo estatuto, o
comandante da escola deveria ser sempre um oficial oriundo dos corpos científicos – artilharia
ou engenharia –, bem como foi dada ao comandante a competência de punir disciplinarmente os
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alunos, com sanções que podiam chegar à exclusão. Ainda, passaram a ser realizadas revistas e
formaturas, e foi estabelecido que os alunos deveriam usar uniformes acompanhados de espadas
(vide Anexo II).
No entanto, essa “militarização” da escola não durou muito tempo; em 1835, um decreto
determinou que a escola voltasse ao Estatuto de 1832 (Brasil, 1835), sendo novamente dirigida
por um professor, o que reduziu o processo de militarização da escola e distanciou a formação
dos alunos das necessidades do Exército no tocante à formação de oficiais (Motta, 2001).
No final do período regencial, em 1839, a Academia Militar passou pela sua terceira
reforma e teve seu nome alterado para Escola Militar (Brasil, 1839a, 1839b); além disso, o
sistema francês de duas escolas17 foi adaptado para uma escola única, com os alunos divididos
em companhias: uma de cavalaria e infantaria, e outra de artilharia e engenharia, as quais eram
comandadas por oficiais instrutores encarregados das aulas práticas. Dessa forma, ao lado do
ensino teórico, surgiu o ensino prático das técnicas militares, de modo a alcançar o escopo dessa
reforma, que era equilibrar os conhecimentos científicos com os conhecimentos práticos, ou
seja, “[...] ajustar no currículo e num regime escolar único, os currículos e regimes da
Politécnica de Paris e da Escola de Aplicação de Metz.” (Motta, 2001, p. 65).
Buscando solucionar o problema da falta de interesse da juventude com relação à
carreira militar, o ministro da Guerra, Sebastião de Rego Barros, incluiu no Estatuto de 1839
um dispositivo que concedia aos alunos “paisanos” os privilégios e os vencimentos da
graduação de segundo-sargento18. Já para os alunos “militares”, foram estipulados a posição e
os vencimentos de, conforme o caso, primeiro-sargento, alferes ou tenente19; ainda, para os
oficiais-alunos que frequentavam a Escola Militar para aprimorar seus conhecimentos e
progredir na carreira, foi estabelecido que, a cada habilitação, teriam acesso a um posto na
carreira20.
Em 1840, o ministro da Guerra, Marechal Salvador Jose Maciel, ampliou os benefícios
aos alunos, declarando, na Câmara dos Deputados, que “[...] os homens possuidores de meios
17

“Nas suas grandes linhas o sistema francês consistia, portanto, em desdobrar a formação do oficial em duas
escolas: a Politécnica, encarregada dos conhecimentos científicos, e as escolas de aplicação e de especialização, que
tomavam a si os conhecimentos de caráter profissional (Metz para a Artilharia e a Engenharia, Sainte-Cyr para a
Infantaria e a Cavalaria)[...].” (Motta, 2001, p. 65)
18
Conforme o art. 13 do Regulamento nº 29, de 22 de fevereiro de 1839, “os Alumnos, que não forem Militares,
terão desde a Matricula a Graduação, e vencimenios de 2º Sargentos.” (Brasil, 1839b).
19
Vide a primeira parte do art. 15 do Regulamento nº 29, de 1839, como segue: “Art. 15. Os Alumnos, que
houverem sido habilitados nas matérias do lº anno do 1º Curso, terão a Graduação, e os vencimentos de 1º
Sargentos; no fim do 1º Curso terão a Patente de Alferes, ou de 2º Tenentes, e destes os que tiverem a habilitação
do 2º Curso, terão a Patente de 1º Tenente.” (Brasil, 1839b).
20
Vide a segunda parte do art. 15 do Regulamento nº 29, de 1839, a seguir: “Os Oficiaes terão no fim de cada hum
dos Cursos hum Posto de accesso, quando devidamente habilitados.” (Ibid.).
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ou de influências preferiam caminhos menos difíceis e menos árduos que a vida militar [...].”
(Maciel, 1840 apud Trevisan, 1993, p. 23). Em outras palavras, a classe dos antigos cadetes,
ligados às famílias aristocráticas, estaria desaparecendo21. Para aliciar mais jovens, o ministro
“[...] propõe a criação do posto de ‘alferes-alumno’, como a melhor solução para ‘atrair para o
Exército as vocações desprovidas de recursos financeiros’[...].” (Trevisan, 1993, p. 23).
Trevisan (1993) conclui que essas mudanças indicavam alterações no perfil socioeconômico
dos jovens que procuravam o oficialato das armas, o que acarretou também mudanças e uma
nova fase do ensino militar brasileiro.
Na sequência, novas reformas, em 1842 (Brasil, 1842a) e 1845 (Brasil, 1845), acabaram
com a tentativa de equilíbrio entre o ensino científico e o ensino prático; os currículos
implementados podem ser analisados no quadro a seguir:
Quadro 3 – Currículo da Escola Militar, segundo os Regulamentos de 1842 e 1845.
ANO
1º ANO
2º ANO
3º ANO
4º ANO
5º ANO

6º ANO
7º ANO

DISCIPLINAS
Regulamento de 1842
Aritmética; Álgebra; Geometria;
Trigonometria; Desenho.
Álgebra Superior; Geometria Analítica;
Cálculo Diferencial e Integral; Desenho.
Mecânica Racional e Aplicada; Física
Experimental; Desenho.
Trigonometria Esférica; Astronomia;
Geodésia; Química/Mineralogia; Desenho.
Topografia; Tática; Estratégia; Fortificação
Passageira; História Militar; Direito Militar,
das Gentes e Civil; Desenho.
Fortificação Permanente; Ataque e Defesa de
Praças; Minas; Botânica/Zoologia; Desenho.
Arquitetura Civil e Militar; Hidráulica;
Geologia/Montanhística/Metalurgia;
Desenho.

Regulamento de 1845
Aritmética; Álgebra; Geometria;
Trigonometria; Desenho.
Álgebra Superior; Geometria Analítica;
Cálculo Diferencial e Integral; Geometria
Descritiva; Desenho.
Mecânica Racional e Aplicada; Física
Experimental; Desenho.
Trigonometria Esférica; Astronomia;
Geodésia; Química/Mineralogia; Desenho.
Topografia; Tática; Estratégia; Fortificação
Passageira; História Militar; Direito Militar,
das Gentes e Civil; Desenho.
Fortificação Permanente; Ataque e Defesa de
Praças; Minas/Artilharia;
Geologia/Montanhística/Metalurgia;
Desenho.
Arquitetura Civil e Militar; Hidráulica;
Desenho de Arquitetura; Máquinas
Hidráulicas.

Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Percebe-se, do estudo destes currículos, a manutenção da preponderância das
matemáticas. O ensino profissional e o ensino científico foram separados, foram abolidos os
exercícios de campo e a disciplina da escola foi deixada para um segundo plano.

21

Como vimos anteriormente, Schulz (1971) analisou o período e detectou que, ainda na primeira metade do
século, os filhos das elites cafeicultoras preferiam as Faculdades de Direito e Medicina à escola militar.
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A distância entre o ensino profissional e o ensino científico aumentou, em 1844, com a
criação do título de bacharel para quem concluísse o curso de sete anos e de doutor em ciências
matemáticas para aqueles que tivessem sido aprovados plenamente em todos os sete anos do
bacharelado. Surgiu, dessa forma, a figura do bacharel-militar e do doutor-militar (Motta,
2001), em oposição à figura dos bacharéis e doutores das Faculdades de Direito e Medicina.
Ainda durante o período regencial, o Exército envolveu-se em diversos conflitos, como
as rebeliões regenciais, e os oficiais formados na Escola Militar, com uma formação
excessivamente teórica, tinham dificuldades de aplicar na prática seus conhecimentos. Assim,
nas unidades operacionais do Exército, surgiu outro tipo de oficial, aquele formado na
“Tradição dos Corpos de Tropa”: o “colarinho de couro” ou tarimbeiro22, que galgava os postos
por mérito em combate. Destacam-se, entre esses oficiais, nomes como o do General Manuel
Luís Osório e do Brigadeiro Antônio de Sampaio.
Na década de 1850, durante a Guerra contra Uribe e Rosas (1851-1852), o ministro da
23

Guerra passou a se preocupar com a formação profissional dos oficiais do Exército. O quadro
era considerado grave; o próprio Almanaque Militar de 1857 informa que os oficiais dos corpos
técnicos (engenharia, artilharia e Estado-Maior) tinham passado pela Escola Militar, sendo que
“[...] apenas 31 dentre os 354 de infantaria e a 20 dos 119 da cavalaria [...]” (Schulz, 1971, p.
238) tinham passado por um curso superior.
Dessa forma, ainda na década de 1850, surgiram tentativas para solucionar o problema
da falta de experiência dos oficiais formados na Escola Militar e da falta de conhecimentos
técnicos dos oficiais formados na “Tradição dos Corpos de Tropa”. A primeira solução foi a Lei
de Promoções (Brasil, 1850), que estipulava que, para ser promovido a capitão, era necessário o
curso completo de sua arma. Como isso inviabilizaria a promoção dos oficiais formados na
“Tradição dos Corpos de Tropa” e existiam muitos oficiais nessa condição, incluindo oficiais
superiores, foi criada uma exceção para os oficiais de infantaria e de cavalaria. Para essas
armas, somente um terço dos oficiais dos quadros necessitaria da formação na Escola Militar.
Além disso, em 1851, foi criado um curso de infantaria e cavalaria no Rio Grande do Sul, onde
se concentrava a maioria das tropas. Efetivamente instalado em 185324, esse curso deu
22

Nesse período, surgiu o termo ‘tarimbeiro’, derivado da palavra ‘tarimba’, que era a cama de campanha do
soldado, uma cama tosca e rude. Inicialmente, de forma pejorativa, os oficiais com pouca instrução – os oficiais
formados na “Tradição dos Corpos de Tropa” – receberam tal alcunha. Posteriormente, o termo passou a ser usado
de forma positiva, sendo relacionado ao oficial que tinha experiência em combate (Machado, 2011).
23
Durante a Guerra contra Uribe e Rosas, o ministro da Guerra do Brasil era o Tenente-Coronel Manuel Felizardo
de Sousa Melo, bacharel em matemática pela Universidade de Coimbra. Ele foi lente da Academia Real Militar
quando capitão do Corpo Real de Engenheiros.
24
Nas mesmas instalações, funcionaram a “[...] Escola Militar de Porto Alegre (1851-57); Militar Preparatória
(1858-66); Militar Auxiliar (1860-62); Preparatória (1863-64) (Interrupção) e o Curso de Infantaria e Cavalaria da
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oportunidade para que muitos oficiais tivessem instrução teórica próximo das unidades em que
serviam (Machado, 2011).
Enquanto isso, na capital, visando à solução da questão do ensino teórico e do ensino
prático, tentou-se adotar o modelo francês de duas escolas: uma teórica e outra de aplicação.
Para tanto, em 1855, a Escola Militar foi dividida em duas: permaneceu, no Largo de São
Francisco, a Escola Militar, ministrando um curso científico de forma semelhante à Escola
Politécnica de Paris; e, para o ensino aplicado, semelhantemente à Escola de Aplicação de
Metz, foi criada em 1855, no Forte de São João, a Escola de Aplicação, voltada para o ensino
prático. Em 1858, a Escola de Aplicação passou a funcionar em um novo prédio, na Praia
Vermelha. Nessa nova instalação, foi instituído um regime escolar militar, composto por dois
tipos de instrução: o ensino teórico e o ensino prático. Pode-se analisar os currículos teórico e
prático da Escola de Aplicação, segundo o Regulamento de 1855, no quadro a seguir:
Quadro 4 – Currículo da Escola de Aplicação, segundo o Regulamento de 1855.
DISCIPLINAS/CONTEÚDOS
ANO
Ensino teórico
Aritmética; Álgebra Elementar; Geometria Elementar; Metrologia; Princípios de
AULA
PROVISÓRIA Geometria Analítica a Duas Dimensões, Compreendendo a Trigonometria Plana.
Topografia Militar; Tática; Castrametação; Estratégia; Fortificação de Campanha;
Elementos
de Estática e Dinâmica com Aplicação à Balística no Vácuo; História
1º ANO
Militar; Noções de Direito das Gentes e de Legislação Militar.
2º ANO

Balística no Meio Resistente; Fortificação Permanente; Ataque e Defesa de Praças;
Fortificação Subterrânea; Arquitetura Militar.

Ensino prático (ao longo dos dois anos)
Exercícios: descrição, nomenclatura, manejo e uso das diferentes armas e máquinas de guerra;
pirotecnia militar; prática de balística; natação e equitação; evolução e manobras das diferentes armas;
levantamento de plantas, nivelamentos e reconhecimentos militares; marchas, acampamentos, embarques
e desembarques; construções de pontes militares; trabalhos de fortificação de campanha; ataque e defesa
de postos e de praças; prática do serviço de paz e de guerra; administração dos corpos.
Desenhos: desenho linear, de paisagens, topográfico, de arquitetura militar e de máquinas de guerra.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Foram, ainda, estabelecidos regime de internato, disciplina rigorosa, marchas,
formaturas e exercícios com armas. Já sob o aspecto da estética militar, o uniforme de 1834 foi
alterado em 1856 e os alferes-alunos permaneceram usando espadas (vide Anexo II).

Província (1874-76) [...] [já a] Escola Militar da Província [foi] transferida [...] em 1883 [...]” (Bento, 1987, p. 9),
para novas instalações, ainda na cidade de Porto Alegre.
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Citando Castro, Santos (2007) analisa a formação da cultura escolar dos alunos da
Escola Militar a partir da implementação do Regulamento de 1855, em especial, com relação ao
regime de internato, e considera que
com o regime de internato implantado a partir de 1855, o Corpo de Alunos
ganha coesão e solidariedade horizontal. Surge o Espírito-de-Corpo, e
podemos observar aqui, como opera o ‘currículo oculto’ da escola que modela
e homogeneíza os comportamentos. Como nos lembra Celso Castro (1995), a
partir do momento em que se democratiza o acesso às Escolas Militares, a
identidade social do oficialato passa a estar vinculada à instituição criando um
ethos específico. (p. 321).

A formação dos oficiais do Exército especializou-se e os cursos foram “hierarquizados”.
Os alunos dos cursos de infantaria e cavalaria frequentavam o primeiro ano da Escola Militar do
Largo de São Francisco e o primeiro ano do curso da Escola de Aplicação da Praia Vermelha,
em que recebiam instruções teóricas e práticas. Por sua vez, os alunos dos cursos de artilharia e
engenharia deviam cursar as duas escolas, em um regime que alternava teoria e prática. Ainda,
para incrementar o ensino prático, foi criada, em 1859, a Escola de Tiro de Campo Grande
(Brasil, 1859), na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, passaram a existir duas escolas para a
formação prática: a Escola de Aplicação e a Escola de Tiro (Machado, 2011).
Em 1858, a Escola Militar do Largo de São Francisco passou a ser denominada Escola
Central, quando o ministro da Guerra, General Jerônimo Francisco Coelho, reformou o
currículo da escola, sob três “linhas” mestras, como segue:
1) A Escola Central deve ser uma espécie de centro ou tronco para o ensino
das doutrinas comuns às diferentes especialidades, e tomar a si, de modo
específico, as ciências matemáticas, físicas e naturais.
2) A distinção entre engenharia civil e militar acabará com os inconvenientes
da acumulação destas duas espécies em um só indivíduo, que ficava sendo um
engenheiro enciclopédico mas sem habilitações perfeitas.
3) A criação do curso ‘preparatório’ permitirá que o aluno de 1º ano seja
liberado do ensino de matemática elementar. (Motta, 2001, p. 127).

Seguindo essas três linhas mestras, o currículo proposto para a Escola Central criou um
curso preparatório, com duração de um ano, no qual seriam ministradas as disciplinas que
consideradas fundamentais para que um aluno pudesse prosseguir seus estudos na Escola
Militar. No quadro a seguir, observam-se as disciplinas do curso preparatório, segundo o
Regulamento de 1858:
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Quadro 5 – Currículo do curso preparatório, segundo o Regulamento de 1858.
AULA
DISCIPLINAS/CONTEÚDOS
Francês; Latim.
1ª AULA
Geografia; História.
2ª AULA
Aritmética; Metrologia; Álgebra; Geometria.
3ª AULA
Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Além disso, o Regulamento de 1858 separou o curso de engenharia militar do curso de
engenharia civil e previu o seguinte currículo:
Quadro 6 – Currículo da Escola Militar, segundo o Regulamento de 1858.
ANO
1º ANO

DISCIPLINAS
Álgebra, inclusive superior; Geometria Analítica; Trigonometria Plana; Física
Experimental; Meteorologia; Desenho Linear, Topográfico e de Paisagem.

2º ANO

Geometria Descritiva; Cálculo Diferencial, Integral, das Probabilidades, das Variações
e Diferenças Finitas; Química; Desenho Descritivo e Topográfico.

3º ANO

Mecânica Racional e Aplicada às Máquinas em Geral; Mineralogia e Geologia;
Desenho de Máquinas.

4º ANO

Trigonometria Esférica; Ótica; Astronomia; Geodésia; Botânica/Zoologia; Desenho
Geográfico.

5º ANO

Mecânica Aplicada; Arquitetura Civil; Construção de Obras de Pedra, Madeira e Ferro;
Estudos dos Materiais Correspondentes e suas aplicações; Estradas, Vias Férreas,
Aterro e Dissecação de Pântanos; Montanhística e Metalurgia; Desenho de Arquitetura
e Execução de Projetos.

Canais Navegáveis; Portos, Rios e Barras; Derivação e Encanamento D’Água;
Aquedutos, Fontes e Poços Artesianos; Desenho de Construções e de Máquinas
Hidráulicas.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).
6º ANO

Na década de 1860, com as reformas do ministro Sebastião do Rego Barros (Brasil,
1860) e a primeira reforma Polidoro (Brasil, 1862, 1863), o curso de engenharia foi separado do
curso de artilharia e a Escola Militar da Praia Vermelha passou a ministrar os cursos das três
armas: artilharia, cavalaria e infantaria. Enquanto isso, a Escola Central passou a ministrar
somente os cursos de engenharia, tanto para civis quanto para militares, e algumas matérias do
curso de Estado-Maior. Com isso, iniciou-se a separação definitiva do curso de engenharia civil
da formação militar (Machado, 2011).
Durante a primeira reforma Polidoro, em 1863, o currículo da Escola Militar da Praia
Vermelha foi ajustado para três anos, como se pode perceber no quadro a seguir:
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Quadro 7 – Currículo da Escola Militar, segundo o Regulamento de 1863.
ANO
1º ANO

2º ANO

3º ANO

DISCIPLINAS
Álgebra Superior; Geometria Analítica; Física Experimental; Noções de Mecânica;
Química Inorgânica e suas aplicações à pirotecnia; Desenho Topográfico; Topografia e
Reconhecimento do Terreno.
Tática; Estratégia; Castrametação; História Militar; Fortificação Passageira; Noções de
Fortificação Permanente; Noções de Balística; Direito das Gentes; Noções de Direito
Natural e de Direito Público; Legislação Militar; Desenho de Projeções; Geometria
Descritiva.
Cálculo Diferencial e Integral; Mecânica; Balística Teórica e Aplicada; Tecnologia
Militar; Artilharia; Sistema de Fortificação Permanente; Ataque e Defesa de Praças;
Minas Militares; Desenho de Fortificação e de Máquinas de Guerra.

Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Além da redução da duração do curso, a grande alteração foi a implementação de um
regime disciplinar mais rígido. Destacam-se, nesse período, os professores Tenente-Coronel
Francisco Antônio Raposo, Major José Carlos de Carvalho e Capitão João Carlos Vilagran
Cabrita, com destaque para a produção de livros didáticos nacionais para o ensino militar25
(Motta, 2001).
O currículo da Escola Central de 1863, por sua vez, permaneceu com seis anos,
continuando essa escola a ser um grande centro de estudos matemáticos. Seu currículo pode ser
visto no quadro a seguir:
Quadro 8 – Currículo da Escola Central, segundo o Regulamento de 1863.
ANO
1º ANO

DISCIPLINAS
Álgebra Elementar e Superior; Geometria; Trigonometria Retilínea e Esférica; Desenho
Linear e Topográfico; Noções de Topografia.

2º ANO

Geometria Analítica; Teoria Geral das Projeções; Elementos do Cálculo Diferencial e
Integral; Mecânica; Física Experimental; Resolução Gráfica, Problemas de Geometria
Descritiva e suas aplicações à teoria das sombras.

3º ANO

Cálculo Diferencial e Integral; Mecânica; Química Inorgânica; Desenho de Máquinas.

4º ANO

Astronomia; Topografia e Geodésia; Botânica e Zoologia; Química Orgânica; Desenho
Geográfico.

5º ANO

Mecânica Aplicada às Construções; Arquitetura Civil; Resistência dos Materiais; Rios,
Canais e Encanamentos; Navegação Interior; Estradas, Pontes, Vias Térreas e
Telégrafos; Mineralogia e Geologia; Desenho de Arquitetura.

25

Trata-se dos manuais de 1858: Curso de Topografia, Princípios Gerais de Castrametação e Elementos de
Geometria Descritiva e Analítica, de autoria do Major José Carlos de Carvalho, e das apostilas de artilharia do
Tenente-Coronel Francisco Antônio Raposo (Motta, 2001).
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6º ANO

Hidrodinâmica; Vias Térreas; Motores e Máquinas Hidráulicas; Rios e Canais;
Encanamentos, Poços Artesianos, Portos, Barras e Ancoradouros; Economia Política;
Estatística; Direito Administrativo; Desenho de Construções e de Máquinas
Hidráulicas.

Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), a Escola Militar foi fechada e a maior parte
de seus alunos foi transferida para unidades empregadas no conflito. A Escola Central
permaneceu funcionando, mas os alunos militares também foram transferidos para unidades
operacionais e empregados na guerra.
A necessidade de novos engenheiros civis e o desenvolvimento de conhecimentos
técnicos sobre a engenharia militar adquiridos nos campos de batalha da Guerra do Paraguai
forçaram uma nova reforma, que separou os cursos militares do curso de engenharia civil.
Assim, em 1874, na velha sede do Largo de São Francisco, passou a funcionar o curso de
formação de engenheiros civis, sob a administração do Ministério do Império, agora com a
denominação Escola Politécnica. A Escola Militar da Praia Vermelha passou a funcionar como
uma clássica Escola Militar, com os cursos de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e
Estado-Maior, além de um regime disciplinar militar bem definido (Motta, 2001).
1.3 A Escola Militar da Praia Vermelha (1858 a 1904): O “Tabernáculo da Ciência”, a
mocidade militar, a ideologia do soldado-cidadão e o Primeiro Tenentismo
A separação do curso de engenharia voltado para os civis dos cursos de formação de
oficiais do Exército pareceu ter solucionado as questões que preocupavam os antigos diretores
da Escola Militar do Largo de São Francisco. No entanto, agora instalada na Praia Vermelha, a
Escola Militar passou a enfrentar novas dificuldades, como a modernização do ensino nos
padrões internacionais de outros exércitos, o dilema entre o ensino teórico e o ensino prático e a
estagnação do Exército Imperial após a Guerra do Paraguai.
Nessa conjuntura, durante as reformas que visavam à modernização da formação dos
oficiais, a Escola Militar foi invadida por ideias que questionavam a estrutura social, política e
econômica do Brasil no final do Império e início da República. Esses questionamentos
culminaram com o envolvimento de professores e alunos em movimentos como o
abolicionismo, o republicanismo, o antideodorismo, o florianismo e a Revolta da Vacina. Dessa
forma, o período entre a criação da Escola Militar da Praia Vermelha e seu fechamento, em
1904, pode ser caracterizado como um período de formação de um ethos do corpo discente e de
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uma cultura escolar propriamente militar, na qual surgiu a ideologia do soldado-cidadão de
intervenção política das Forças Armadas, o que culminou com a grande participação do corpo
discente e docente da Escola Militar na vida política da nação.
1.3.1 O “Tabernáculo da Ciência”: a formação do ethos da Escola Militar e a mocidade militar
Com a abdicação de D. Pedro I e a instauração da Regência, assumiu o poder um grupo
de liberais que descentralizou o poder e fortaleceu as elites regionais. Nesse contexto, o
Exército Imperial sofreu uma diminuição do efetivo em 1831 (Brasil, 1831a), deixando de ter
aquela estrutura centralizada dos tempos de paz, ou seja, seu efetivo foi reduzido e dividido em
guarnições provinciais chefiadas por comandantes subordinados aos presidentes das Províncias,
que eram, normalmente, civis com patentes militares honorárias26.
Além da estrutura descentralizada, foram criadas instituições militarizadas que
rivalizavam com o Exército Imperial no que se referia ao monopólio da força. A primeira dessas
instituições foi a Guarda Nacional, criada por força da Lei de 18 de agosto de 1831, segundo a
qual foram extintos os antigos corpos de milícias, as guardas municipais e as ordenanças. A
Guarda Nacional era subordinada aos poderes locais27 e se alistavam nela apenas cidadãos
livres, normalmente eleitores ou filhos deles28; aliás, a condição de eleitor estava adstrita à
renda anual mínima de 100$00029, de modo que os proprietários rurais e os comerciantes
acabaram por dominar essa força. A esse respeito, Carvalho (2006) analisa o processo de
alistamento militar durante o Império e detecta que “[...] a elite civil passou a preferir, para o
serviço militar, a Guarda Nacional que exigia menor esforço e interferia pouco nas atividades
particulares [...].” (p. 17).

26

O exemplo clássico desses líderes militares foi o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, da Província de São Paulo.
“Art. 6º As Guardas Nacionaes estarão subordinadas aos Juizes de Paz, aos Juizes Criminaes, aos Presidentes das
Províncias, e ao Ministro da Justiça.” (Brasil, 1831b).
28
“Art. 10. Serão alistados para o serviço das Guardas Nacionaes nas Cidades do Rio do Janeiro, Bahia, Recife,
Maranhão, e seus respectivos termos: 1º Todos os cidadãos brazileiros, que podem ser Eleitores, com tanto que
tenham menos de 60 annos de idade, e mais de 21. 2º Os cidadãos filhos famílias de pessoas, que têm a renda
necessária para serem Eleitores, com tanto que tenham 21 annos ao idade para cima. Em todos os outros
Municípios do Império serão alistados: 1º Os cidadãos que tem voto nas eleições primarias, uma vez que tenham 21
annos de idade até 60. 2º Os cidadãos filhos famílias de pessoas, que tem a renda necessária para poderem votar nas
eleições primarias, com tanto que tenham de 21 annos de idade para cima. O serviço das Guardas Nacionaes é
obrigatório, e pessoal, salvas as excepções adiante declaradas.” (Brasil, 1831b).
29
O inciso V do art. 92 da Constituição do Império do Brasil de 1824 prescrevia que: “Art. 92. São excluídos de
votar nas Assembléas Parochiaes. [...] V. Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por bens de raiz,
industria, commercio, ou Empregos.” (Brasil, 1824).
27

50

O acesso ao oficialato, nessa instituição, dava-se por meio de eleições e nomeações de
acordo com o posto30. Dessa forma, a Guarda Nacional representava para a oficialidade do
Exército não só uma força descentralizadora do poder que ameaçava a unidade nacional, mas
uma força militarizada dominada pelas elites locais de fazendeiros, que tanto menosprezavam a
carreira das armas, como Carvalho descreve (2006 p. 142):
A Burguesia agrária e seus intelectuais sempre tiveram certo desprezo pelos
militares do Exército – não exatamente como militares, mas como pessoas de
classe social inferior. O desprezo vinha também acompanhado de rivalidade
política em torno do controle do Estado. De um lado, estava a elite dos
bacharéis, cujo domínio foi incontestado durante o Império; do outro, a elite
militar que proclamou e sempre quis controlar a República.

Merecem destaque, ainda, os Corpos Policiais Permanentes, criados, em outubro de
1831, quando o Padre Feijó fez promulgar uma lei que fundou o Corpo Policial Permanente da
Corte e autorizou as Províncias a criarem seus próprios Corpos de Polícia Permanentes,
subordinados aos respectivos presidentes (Brasil, 1831c)31. Assim, foi criada uma nova força
subordinada às elites regionais, em detrimento do poder central.
Tal situação permaneceu até que, durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), o comando
efetivo de todo o Exército Imperial, das unidades da Guarda Nacional e dos Corpos Policiais
Permanentes empregados no conflito foi exercido por oficiais do Exército, como o Marechal
Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Isso fortaleceu o sentimento de classe da
corporação e animou os oficiais a assumirem efetivamente o comando da instituição.
Nesse conflito, destaca-se a Batalha do Tuiuti, ocorrida em 24 de maio de 1866, quando
as tropas da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) venceram o exército paraguaio. Esse
combate “[...] passou à memória militar como a maior batalha campal até hoje travada em terras
da América do Sul. Nela, entre todos os chefes, sobressaía a figura de Osório, comandante das
vitoriosas forças brasileiras [...].” (Castro, 2000a, p. 104). Assim, nas últimas décadas do século
XIX, o General Osório passou a ser festejado em toda a nação. Castro (2000a) analisa o
fenômeno e detecta que, no período, “[...] os jornais muitas vezes referiam-se à data [dia 24 de
maio] como ‘O Dia do Exército’ ou ‘A Festa do Exército’. Osório era invariavelmente retratado
como o maior herói de Tuiuti e o mais popular dos generais brasileiros [...].” (p. 105).

30

Vide Capítulo IV (Nomeação dos Postos) da Lei de 18 de agosto de 1831, que criou a Guarda Nacional (Brasil,
1831b).
31
Merecem destaque, na Lei de 10 de outubro de 1831, os arts. 2º e 3º, como seguem: “Art. 2º Ficam igualmente
autorizados os Presidentes em Conselho para crearem iguaes corpos, quando assim julguem necessário, marcando o
numero de praças proporcionado. Art. 3º A organização do corpo, pagamento de cada indivíduo, a nomeação e
despedida dos Commandantes, as instrucçôes necessárias para a boa disciplina, serão feitas provisoriamente pelo
Governo, que dará conta na futura sessão para a approvação da Assembléa Geral.” (Brasil, 1831c).
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Um fato importante para a formação das tradições da Escola Militar na época é o de o
General Osório, em que pese o título de nobreza que recebeu, não ser recordado como um
membro da aristocracia, mas como um oficial formado na “Tradição dos Corpos de Tropa”
(Machado, 2011), visto muito mais como um guerreiro do que como um general aristocrático.
Observa-se, então, a construção de uma tradição militar brasileira que ressalta a figura de um
general que não havia frequentado os bancos da Escola Militar, o que reforça o questionamento
da formação excessivamente teórica da Escola Militar até a Guerra do Paraguai e reduz a
importância dos oficiais oriundos da aristocracia, como o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva,
o Duque de Caxias (Castro, 2000a).
Outro aspecto dessa tradição é o distanciamento entre a figura de Osório e a aristocracia
dos latifundiários que dominava a Guarda Nacional, as presidências das Províncias, o
Parlamento e os gabinetes ministeriais do Império. Esse distanciamento, aliás, auxiliou na
formação de um ethos militar brasileiro que repudia a submissão dos militares aos políticos de
carreira e à aristocracia de latifundiários; afinal, o grande herói militar do Brasil, no final do
século XIX e início do XX, não era visto como uma pessoa de origem aristocrática, mas como
um pessoa de origem “popular”.
As medidas adotadas pelo Império após o fim da Guerra do Paraguai reforçaram essa
oposição entre os militares e a elite aristocrática do país; o cargo de ministro da Guerra passou a
ser ocupado quase que exclusivamente por políticos civis32, enquanto o efetivo do Exército
voltou a ser dividido em guarnições provinciais chefiadas por comandantes subordinados aos
presidentes das Províncias e o arsenal deixou de receber investimentos para a sua
modernização. Essa situação deixava o controle do Exército nas mãos de civis (MacCann,
2007) e desagradava o alto escalão e parcela significativa da oficialidade das Forças Armadas,
que se via novamente alijada do poder, em detrimento do fortalecimento da elite aristocrática.
Esses e outros fatores contribuíram para a construção do ethos militar brasileiro, a partir
de 1870. Santos (2004, p. 11) observa que “[...] a partir da Guerra do Paraguai os militares
começam a se constituir como classe, criando uma história e identidades comuns. Nesse
sentido, as Escolas Militares exerciam um papel primordial para a criação de uma ‘consciência
de classe’ e ‘espírito de corpo’.” Surgiu, então, uma forte oposição entre as propostas de
modernização e profissionalização do Exército e as medidas de descentralização do comando,
diminuição do efetivo e sucateamento do arsenal que estavam sendo adotadas pelo Império.

32

Dos vinte e quatro ministros da Guerra nomeados entre 1870 e 1889, dezenove foram políticos civis e somente
cinco, militares (Lopes & Torres, 1950).
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Devido a esse quadro de estagnação e alijamento do poder, nasceu um pensamento
modernizador em parcela da oficialidade. Em relação ao aspecto técnico profissional, esse
grupo estudava uma forma de reorganização do Exército e de melhorias no adestramento da
tropa; nesse sentido, medidas como a Lei de Recrutamento de 187433 visavam a terminar com o
alistamento forçado e melhorar a qualidade dos efetivos alistados. Além disso, o art. 8º da
referida lei proibia os castigos corporais e fortalecia a importância do papel educativo da
disciplina militar34.
Quanto ao aspecto filosófico e ideológico, ainda na década de 1870, a Escola Militar
passou a ser invadida por ideologias como o positivismo de Comte e o evolucionismo. Um dos
grandes divulgadores do positivismo na escola foi Benjamin Constant, lente de geometria
algébrica da escola desde 1872, cujas aulas eram impregnadas de filosofia positivista, com a
difusão de ideias como a conceituação da dinâmica social e política e a condenação dos regimes
monárquicos. Tais propostas transformavam o “[...] Positivismo [em] instrumento eficaz da
renovação e da modernização do País.” (Motta, 2001, p. 156).
Contudo, não foram apenas as ideias positivistas de Comte que influenciaram a
mocidade militar no final do século XIX; muitos eram adeptos das propostas de Spencer e do
evolucionismo. Alunos como Cândido Mariano Rondon e Euclides da Cunha difundiram suas
ideias evolucionistas em revistas acadêmicas, como a Revista Família Acadêmica35, sendo que,
entre os colaboradores da revista, podem-se também destacar Lauro Müller, Tasso Fragoso e
Licínio Cardoso (Motta, 2001).
Essa necessidade de modernização e as novas correntes filosófico-ideológicas
influenciaram a reforma de 187436, também denominada segunda reforma Polidoro, que, além
de separar o curso de engenharia para os civis dos cursos militares, reservou a função de formar
os oficiais do Exército a uma única escola: a Escola Militar da Praia Vermelha, que teve seus
currículos alterados, tendo sido criado um curso preparatório com a duração de três anos,
voltado para a formação inicial do pretendente a um curso na Escola Militar, cujo currículo
33

“No ano de 1875, o recrutamento para o Exército e a Armada seria realizado no Império brasileiro, pela primeira
vez, através de um sorteio universal. A nova forma de seleção militar substituiria o odioso recrutamento forçado até
então vigente. A mudança havia sido introduzida pela Lei nº 2.556, de setembro de 1874, que marcou o início dos
trabalhos das juntas de alistamento em todo o Império para l° de agosto de 1875.” (Mendes, 2000, p. 267).
34
A Lei nº 2.556, de 26 de setembro de 1874, em seu art. 8º estabelecia: “Art. 8º Ficam abolidos no exercito os
castigos corporaes, sendo substituidos pelas outras penas disciplinares, comminadas nas leis e regulamentos.”
(Brasil, 1874a).
35
A Revista da Família Acadêmica circulou entre 1887 e 1889 (antes dela, existiram a Phenix Literária e o Clube
Acadêmico), era mensal e publicava trabalhos sobre assuntos filosóficos, matemáticos, literários e alguns – muito
poucos – sobre assuntos militares. Em vários dos seus números, aparece uma tradução de O Positivismo e a
Economia Política, de Pierro Laffite (Motta, 2001).
36
Reforma desencadeada pela Lei nº 2.261, de 24 de maio de 1873, e regulamentada pelo Decreto nº 5.529, de 17
de janeiro de 1874.
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buscava ensinar ao futuro aluno os conhecimentos considerados básicos, com um forte apelo
para as ciências matemáticas, como se vê no quadro a seguir:
Quadro 9 – Currículo do curso preparatório, segundo o Regulamento de 1874.
ANO

DISCIPLINAS

1º ANO

Gramática Nacional; Geografia; Francês; Aritmética; Desenho Linear.

2º ANO

Língua Vernácula; Francês; Inglês; História Antiga; Álgebra; Desenho Linear.

Língua Vernácula; Inglês; História (Idade Média, Moderna, Contemporânea e Pátria);
Geometria e Trigonometria Plana; Desenho Linear; Geometria Prática.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).
3º ANO

Quanto aos cursos de formação, esse regulamento previa um currículo de cinco anos,
sendo que os alunos do curso de infantaria e cavalaria deveriam frequentar os dois primeiros
anos; os do curso de artilharia, três anos; os do curso de Estado-Maior, quatro anos; e os do
curso de engenharia militar, cinco anos. As disciplinas desse currículo podem ser analisadas no
quadro a seguir:
Quadro 10 – Currículo da Escola Militar, segundo o Regulamento de 1874.
ANO
1º ANO

DISCIPLINAS
Álgebra Superior; Geometria Analítica; Cálculo Diferencial e Integral; Física
Experimental, compreendendo Elementos de Telegrafia Elétrica Militar; Química
Inorgânica; Desenho Topográfico; Topografia e Reconhecimento do Terreno.

2º ANO

Tática; Estratégia; História Militar; Castrametação; Fortificação Passageira e
Permanente, compreendendo Ataque e Defesa dos Entrincheiramentos e das Praças de
Guerra; Noções Elementares de Balística; Direito Internacional, aplicado às relações de
guerra; Noções de Direito Natural e Direito Público; Direito Militar; Análise da
Constituição do Império; Geometria Descritiva; Planos Cotados e sua aplicação ao
desenho das fortificações militares.

3º ANO

Mecânica Racional e sua aplicação às máquinas; Balística; Tecnologia Militar,
compreendendo Desenvolvimento da Telegrafia e Iluminação Elétrica da Defesa das
Praças; Noções de Mineralogia; Geologia e Botânica, Artilharia e Minas Militares;
Desenho de Fortificação e das Máquinas de Guerra.

4º ANO

Trigonometria Esférica; Ética; Astronomia; Geodésia; Administração Militar; Noções de
Economia Política e de Direito Administrativo; Desenho Geográfico; Redução de Cartas.

5º ANO

Construções Civis e Militares; Hidráulica; Estradas Ordinárias e Vias Férreas,
principalmente em relação à arte da guerra; Química Orgânica; Mineralogia; Geologia e
Botânica; Noções de Arquitetura Civil e Militar; Desenho de Arquitetura; Execução de
Projetos.

Fonte: Adaptado de Motta (2001).
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No tocante ao ensino prático, o Regulamento de 1874 criou três áreas: a instrução geral
militar (para todos os alunos), a instrução especial das armas e a instrução complementar, para
oficiais e praças mandados estagiar na escola. Esse currículo prático envolvia os seguintes
conteúdos:
Instrução de Infantaria até a escola do batalhão; posições e movimentos
preliminares de ginástica, equitação, natação, esgrima de espada e de baioneta;
marchas, acampamentos, passagens de rio, embarque e desembarques;
construção das obras de campanha e conhecimento das ferramentas próprias
deste trabalho; limpeza das armas portáteis, maneira de as montar e desmontar,
confecção do cartuchame e fabricação das balas; apreciação das distâncias;
prática do tiro e nomenclatura das armas portáteis; exercícios sobre vozes de
comando e conhecimento dos toques de ordenança; nomenclatura e uso do
arreamento, penso dos animais; preceitos de subordinação, regime e polícia
dos corpos, quartéis e estacionamentos; serviço de guarnição; honras e
precedências militares; detalhe do serviço diário e extraordinário;redação e
direção da correspondência, escrituração do livro-mestre e dos de companhia;
administração e contabilidade das companhias; administração do rancho,
processo dos vencimentos; composição e atribuições dos diversos conselhos,
espécies e forma dos processos; higiene dos quartéis e estacionamentos;
moléstias do cavalo, meios de preveni-las e curá-las. (Motta, 2001, p. 164).

Neste currículo, tem-se a impressão de que os conhecimentos profissionais aumentaram;
contudo, Motta (2001) comprovou que não existem tantos registros sobre essas aulas práticas, o
que demonstra que “[...] a ‘instrução militar’ não teve possibilidade de conviver com a maré
montante dos estudos de Matemática e de Engenharia.” (p. 164). Dessa forma, apesar da
preocupação com o ensino prático, a nova Escola Militar da Praia Vermelha destacou-se como
um centro de engenharia altamente teórico, com especial destaque ao nível de seus estudos
matemáticos, fato que, segundo estudiosos como Motta (2001), enfraqueceu a disciplina militar
do instituto e facilitou a penetração das ideias positivistas, graças à relação entre o positivismo
de Comte e a matemática37. Ainda, quanto ao uso de uniformes, em 1881, o uniforme da Escola
Militar foi novamente alterado (vide Anexo III).
Na década de 1880, enquanto essas mudanças processavam-se na Escola Militar, a
jovem oficialidade do Exército Imperial era composta por profissionais em geral mal instruídos
e os escalões superiores, por veteranos da Guerra do Paraguai, desprestigiados pelo Parlamento
e pela sociedade, sendo que “[...] até os alunos das escolas militares e os oficiais subalternos
ridicularizavam suas medalhas de guerra.” (MacCann, 2007, pp. 28-29). Além disso, o soldo era
a única fonte de renda dos oficiais e as promoções sofriam forte influência política – “[...]
capitães podiam esperar de dez a quinze anos para chegar a major [...]” (p. 29) e os ministros
37

Para melhor compreensão da relação da matemática com o positivismo, vide Comte (1978).
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civis, com formação jurídica, ocupavam cada vez mais espaço no gabinete ministerial, em
detrimento dos oficiais com formação técnica. Com relação à tropa, “[...] ex-escravos e a
escoria da sociedade compunham grande parte das praças, recrutadas por esquadrões de
alistamento compulsório.” (p. 29).
Diante desse quadro, um grupo de oficiais passou a publicar a Revista do Exército, na
qual eram difundidos estudos sobre a organização militar e a modernização visível nas Forças
Armadas de outras nações; apesar de não enfatizar questões políticas38, a Revista do Exército
serviu para disseminar as ideias de modernização das corporações bélicas. Foi quando assumiu
o comando da Escola Militar o General Severiano da Fonseca (Peres et al., 2011), que, visando
a reforçar o ensino prático, determinou a execução de manobras anuais no meio do ano39 e
solicitou ao governo
[...] duplicar o número de Instrutores e o fornecimento dos meios previstos no
regulamento. Entre esses meios explicita: um gabinete de modelos dispondo
de armas, aparelhos, viaturas e demais objetos relativos à Artilharia e à
Engenharia Militar, um campo de exercícios destinado a manobras das três
Armas, um polígono ou frente fortificada para a prática do tiro, um picadeiro
para a instrução de equitação (Motta, 2001, pp. 165-166).

No ano de 1885, o senador Henrique D’Ávila realizou uma sequência de dezenove
palestras no Salão da Biblioteca do Exército, voltadas exclusivamente para oficiais, nas quais se
discutiram ideias com o intuito de “[...] quebrar a indiferença geral e a frieza do Parlamento,
apresentando aos legisladores e ao País, como um problema inadiável, o da renovação das
Forças Armadas.” (Motta, 2001, p. 149). Essas palestras contaram com a presença de oficiais
como o Coronel Manuel Deodoro da Fonseca e o General Severiano da Fonseca, sendo que esse
último fez diversos relatos sobre os esforços para a reorganização do Exército e a modernização
dos regulamentos de instrução (Motta, 2001).
Em 1887, o comandante da escola apresentou uma proposta de reforma do currículo
desenvolvida pela congregação de lentes, o que ensejou uma série de discussões que culminou
com a reforma de 1889, a qual pretendia melhor equacionar o ensino teórico e assegurar o
ensino prático. Para tanto, a Escola Militar foi novamente dividida em duas escolas: a Escola
Militar, com os cursos de infantaria e cavalaria, e a Escola Superior de Guerra, com os cursos de
artilharia, Estado-Maior e engenharia militar (Motta, 2001). Também foi criada uma Escola
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No Editorial nº 1, de 1882, foram elencados os objetos de estudo da Revista do Exército, quais sejam: a
organização e a administração militares; a tática e a estratégia; a ciência do engenheiro militar; a artilharia e o
armamento; a história militar; a geografia; e a estatística (Motta, 2001).
39
A manobra de 1881 foi realizada nos campos do Realengo e a de 1885, em Santa Cruz (Motta, 2001).
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Militar em Fortaleza, que contava com um curso preparatório e outro curso de infantaria e
cavalaria (Peres et al., 2011). Além disso, em 1889, foram implementados novos uniformes para
os alunos da Escola Militar (vide Anexo IV).
O currículo, segundo a reforma de 1889, teria a duração de seis anos e seria dividido em
ensino teórico e prático, como se vê no quadro a seguir:
Quadro 11 – Currículo segundo o Regulamento de 1889.
Ensino teórico
ANO
1º ANO

DISCIPLINAS
Geometria Geral; Noções de Mecânica; Balística Elementar; Física; Meteorologia;
Geometria Descritiva.

2º ANO

Tática; Estratégia; Castrametação; Fortificação Passageira e Permanente; Ataque e Defesa
dos Entrincheiramentos e das Praças de Guerra; História Militar, incluindo as guerras do
Brasil, especialmente a última, com o Paraguai; Direito Internacional e Militar, precedido
de Noções de Direito Natural, Público e Constitucional; Hipologia e Higiene Militar.

3º ANO

Cálculo Diferencial e Integral; Química; Metalurgia; Perspectiva e Sombra.

4º ANO
5º ANO

Mecânica; Balística; Artilharia; Aplicação da Eletricidade à Guerra; Desenho de
Fortificação e Máquinas.
Trigonometria Esférica; Astronomia; Geodésia; Mineralogia; Geologia; Desenho de
Cartas Geográficas; Alemão.

Construção Civil e Militar; Hidráulica; Estradas; Biologia; Botânica; Zoologia; Direito
Administrativo; Administração Militar; Economia; Política; Arquitetura Civil e Militar;
Desenho de Arquitetura; Projetos.
Ensino prático
ANO
CONTEÚDOS
O mesmo rol de assuntos do Regulamento de 1874 e mais exercícios e pequenas ações de
guerra, segundo os temas dados e tendo em vista os acidentes do terreno; manejo dos
1º e 2º ANOS
instrumentos topográficos; reconhecimentos militares; telegrafia; telefonia; aerostação;
manipulações pirotécnicas.
Prática completa do serviço de artilharia, inclusive o das bocas de fogo, de grosso e
3º e 4º ANOS
pequeno calibre; manobras.
Serviço de Estado-Maior em tempo de paz e de guerra, inclusive organização de exércitos
permanentes; mobilização; combinações táticas e estratégicas; planos de campanhas;
5º e 6º ANOS estudo dos teatros prováveis de nossas guerras; estudo detalhado das campanhas
modernas mais notáveis; prática de observações astronômicas e de trabalhos geodésicos;
prática de construções militares.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).
6º ANO

Novamente o currículo foi dividido em cursos sequenciais, devendo os alunos dos
cursos de infantaria e cavalaria frequentar os dois primeiros anos; os alunos do curso de
artilharia, até o quarto ano; e os do curso de engenharia e Estado-Maior, os seis anos do
currículo.
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Com a Proclamação da República, uma série de reformas foi feita na escola; por
exemplo, o título de cadete deixou de ser usado para referir-se aos alunos da Escola Militar e
passou a ser utilizado o título de aluno-oficial, devido à interpretação de que o título de cadete
era muito relacionado com privilégios oriundos do período do Império (Câmara, 1985). Essa
primeira reforma republicana culminou com o Regulamento Benjamin Constant, o qual foi
elaborado durante o período em que Benjamin Constant foi ministro da Guerra e contou com a
participação de professores da Escola Militar, como o Marechal José de Miranda Reis, o
Coronel José Tomas de Cantuária, o Tenente-Coronel Antônio Vicente Guimarães, o Major
Roberto Trompowski Leitão de Almeida, o Major Inocêncio Serzedelo Correia e o Tenente
Aníbal Cardoso (Motta, 2001).
Na elaboração desse regulamento, foram levados em consideração os seguintes
pressupostos doutrinários:
Considerando que é de urgente e indeclinável necessidade aperfeiçoar e
completar, tanto quanto possível, o ensino nas escolas destinadas à instrucção
e educação militar, de modo a attender aos grandes melhoramentos da arte da
guerra, conciliando as suas exigencias com a missão altamente civilisadora,
eminentemente moral e humanitaria que de futuro está destinada aos exercitos
no continente sul-americano;
Considerando que o soldado, elemento de força, deve ser de hoje em deante o
cidadão armado, corporificação da honra nacional e importante cooperador do
progresso como garantia da ordem e da paz publicas, apoio intelligente e bem
intencionado das instituições republicanas, jámais instrumento servil e
maleavel por uma obediencia passiva e inconsciente que rebaixa o caracter,
anniquila o estimulo e abate o moral;
Considerando que, para perfeita comprehensão deste elevado destino no seio
da sociedade, como o mais solido apoio do bem, da moralidade e da felicidade
da Patria, o militar precisa de uma succulenta e bem dirigida educação
scientifica, que, preparando-o para com proveito tirar toda a vantagem e
utilidade dos estudos especiaes de sua profissão, o habilite, pela formação do
coração, pelo legitimo desenvolvimento dos sentimentos affectivos, pela
racional expansão de sua intelligencia, a bem conhecer os seus deveres, não só
militares como, principalmente, sociaes;
Considerando que isso só póde ser obtido por meio de um ensino integral onde
sejam respeitadas as relações de dependencia das differentes sciencias geraes,
de modo que o estudo possa ser feito de accordo com as leis que tem seguido o
espirito humano em seu desenvolvimento, começando na mathematica e
terminando na sociologia e moral como ponto de convergencia de todas as
verdades, de todos os principios até então adquiridos e fóco unico de luz capaz
de allumiar e esclarecer o destino racional de todas as concepções humanas
[...]. (Brasil, 1890).

Este preâmbulo do Regulamento Benjamin Constant merece uma atenção especial, pois,
em seu bojo, encontram-se expressos diversos elementos do ethos do corpo discente da Escola
Militar e da própria oficialidade do Exército no final do século XIX. Destaca-se, primeiramente,

58

a noção de que caberia aos exércitos do continente sul-americano uma missão civilizadora;
portanto, uma visão dos militares como uma espécie de condutores dos destinos da pátria rumo
à civilização. O segundo elemento é o reforço de valores como a honra, a inteligência e a
honestidade bem-intencionada. A esse respeito, Mills (1981 apud Santos, 2004) analisa a honra
dos militares e alega que
o prestígio proporcionado pela honra, e tudo o que representa, tem sido a
recompensa da renúncia dos militares ao poder político. Essa renúncia foi
muito longe: está incorporada ao seu código de honra. Dentro de sua
burocracia, frequentemente bem organizada, onde tudo parece estar sob
controle rigoroso, os oficiais do exército costumam julgar que a ‘política’ é um
jogo sujo, incerto e pouco cavalheiresco; e, em termos de seu código de
situação, experimentam frequentemente a sensação de serem os políticos
pessoas inqualificáveis, habitando um mundo incerto. (pp. 21-22).

O terceiro aspecto que pode ser encontrado no preâmbulo do Regulamento de 1890 é o
de que nele subexistem, ainda, as ideias de um ensino integral, marcado por uma formação
científica capaz de melhor qualificar o militar sob os aspectos profissionais, morais e sociais.
Essa formação iniciaria com a ciência matemática e culminaria com os estudos da sociologia e
moral, bem ao gosto dos padrões positivistas defendidos por Benjamin Constant.
Esse discurso referente a uma sólida formação científica, inclusive com relação à
sociologia e à moral, remete à ideia de uma espécie de elite intelectual capaz de usar de sua
inteligência para conduzir a pátria, tendo reflexos no currículo da escola, de modo que a
Reforma Benjamin Constant organizou um curso preparatório, com duração de três anos,
voltado a ministrar os conhecimentos considerados basilares para que um jovem conseguisse
frequentar os cursos da Escola Militar. No próximo quadro, é possível observar as disciplinas
desse curso preparatório:
Quadro 12 – Currículo do curso preparatório, segundo o Regulamento de 1890.
ANO

DISCIPLINAS
Aritmética (estudo completo); Gramática Portuguesa; Gramática Portuguesa, Leitura e
1º ANO
Tradução Fácil; Geografia Física e Política, particularmente a da América do Sul e,
especialmente, a do Brasil.
Álgebra (estudo completo); Estudo Complementar da Língua Portuguesa; Estudo
Complementar da Língua Francesa; História, especialmente a do Brasil; Desenho Linear
2º ANO
e de Aquarela.
Geometria Preliminar; Trigonometria Retilínea; Geometria Especial (estudo perfunctório
das seções cônicas, conchoide, cicloide, cissoide, espiral de Arquimedes, hélice e limação
3º ANO
de Pascal); Gramática Inglesa, Leitura e Tradução; Gramática Alemã, Leitura e Tradução;
Noções Concretas de Astronomia, Física, Química, Mineralogia, Botânica e Zoologia.
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).
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No que tange aos cursos de formação de oficiais, foi estabelecido um curso geral de
quatro anos para todos os alunos. No quadro a seguir, verifica-se a influência das ciências
matemáticas e do positivismo no currículo desse curso:
Quadro 13 – Currículo do curso geral, segundo o Regulamento de 1890.
Curso geral
ANO
1º ANO
2º ANO

DISCIPLINAS
Geometria Geral; Cálculo Diferencial; Cálculo Integral; Geometria Descritiva.
Mecânica Geral; Astronomia e Trigonometria; Teoria das Sombras e Perspectiva.

3º ANO

Física; Química; Topografia.
Biologia, precedida da História das Ciências; Sociologia e Moral; Desenho de Cartas
4º ANO
Topográficas.
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).

Após essa longa formação “científica”, os alunos deviam frequentar, ainda, um curso
das três armas de um ano, em que seriam iniciados os ensinamentos profissionais propriamente
ditos. Os alunos que terminassem o curso das três armas com aproveitamento podiam ser
nomeados oficiais de infantaria ou cavalaria, segundo as vagas, ou seguir seus estudos,
especializando-se em alguma das armas científicas. Assim, o currículo terminava com três
cursos de especialização nas armas científicas, que eram ministrados na Escola Superior de
Guerra, tendo o de artilharia duração de um ano e os de engenharia e Estado-Maior duração de
dois anos. No quadro a seguir, é possível verificar as disciplinas previstas para os cursos
profissionalizantes, segundo o Regulamento de 1890:
Quadro 14 – Currículo do curso das três armas e dos cursos de especialização, segundo o Regulamento
de 1890.
ANO

DISCIPLINAS
Direito Público; Direito Internacional; Diplomacia; Direito Militar; Constituição
CURSO DAS TRÊS Brasileira; Noções de Direito Administrativo; Noções de Economia Política;
ARMAS
Fortificação; Artilharia; Balística no Meio Resistente; Tática e Estratégia; História
Militar (Brasil); Hipologia/Higiene Militar.
Mecânica Aplicada; Máquinas em geral e cálculo dos seus efeitos; Máquinas a
Vapor; Motores Hidráulicos; Botânica e Zoologia; Estereotomia; Desenho de
CURSO DE
Fortificações e Máquinas de Guerra; Mineralogia e Geologia; Estudo e Fabrico do
ESPECIALIZAÇÃO Material de Guerra (pólvora, substâncias explosivas, artifícios de guerra, bocas de
EM ARTILHARIA fogo, armas de guerra portáteis, reparos, viaturas, projéteis, metralhadoras,
foguetes de guerra e torpedos), precedendo as indispensáveis noções de
metalurgia e de resistência dos materiais.
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ANO

DISCIPLINAS
1º ano: Geodésia, precedida da Astronomia Prática; Botânica e Zoologia;
Economia Política (estudo completo); Estatística; Desenho das Cartas
CURSO DE
Geográficas, construção e redução dessas cartas;
ESPECIALIZAÇÃO 2º ano: Geografia Militar; Organização e Mobilização do Exército; Serviços do
EM ESTADOEstado-Maior; Direito Administrativo e, especialmente, a parte relativa à
MAIOR
Administração Militar; Legislação Militar; Mineralogia e Geologia; aula prática
de Reconhecimentos de Estado-Maior; Aplicações Militares da Fotografia e
Aerostação.
1º ano: Geodésia, precedida de Astronomia Prática; Botânica e Zoologia;
Estereotomia; Desenho de Fortificações e Máquinas de Guerra; Economia
CURSO DE
Política (estudo completo); Estatística; Telegrafia e Telefonia;
ESPECIALIZAÇÃO 2º ano: Mecânica Aplicada; Máquinas em Geral; Máquinas a Vapor; Motores
EM ENGENHARIA Hidráulicos; Teoria das Construções; Tecnologia das Profissões Elementares;
Arquitetura; Desenho de Arquitetura; Hidráulica; Navegação Interior; Portos do
Mar; Estradas, especialmente as de ferro; Mineralogia e Geologia.
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).

Foi previsto, ainda, um currículo de ensino prático comum a todos os cursos na Escola
Militar, dividido em quatro seções, além de outro currículo prático para ser desenvolvido na
Escola Superior de Guerra, nos cursos das armas científicas: artilharia, Estado-Maior e
engenharia militar. No próximo quadro, observa-se o conteúdo dos currículos práticos.
Quadro 15 – Conteúdo prático dos cursos da Escola Militar, segundo o Regulamento de 1890.
Conteúdo comum a todos os cursos (ministrado na Escola Militar)
ANO
1ª SEÇÃO

CONTEÚDO
Instrução de infantaria: sistemas de armas de fogo portáteis em uso;
montagem, desmontagem e limpeza dessas armas; cartuchame nelas
empregado; prática do tiro com as mesmas armas; esgrima de baioneta.

Instrução de cavalaria: nomenclatura e uso das peças de arreamento e penso
dos animais; escolas de lança e espada; prática do tiro com clavina ou
mosquetão; equitação.
Instrução de artilharia: nomenclatura e serviço das bocas de fogo, foguetes de
3ª SEÇÃO
guerra e viaturas; prática do tiro de canhão; serviço de pontoneiros.
Escrituração militar: composição, atribuições e forma de processos dos
4ª SEÇÃO
diversos conselhos; preceitos de subordinação; regime e polícia dos quartéis e
acampamentos.
Conteúdo específico dos cursos de especialização das armas científicas (ministrado na Escola
Superior de Guerra)
ARTILHARIA
Manipulações pirotécnicas.
2ª SEÇÃO

Aplicações de tática e de estratégia; descrição e uso dos instrumentos de
geodésia; levantamentos geodésicos.
Estudo descritivo dos materiais de construção; organização de projetos de
ENGENHARIA
obras; descrição e uso dos instrumentos de geodésia; levantamentos
geodésicos.
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).
ESTADO-MAIOR
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Dessa forma, incluindo o curso preparatório, um oficial da infantaria ou cavalaria tinha
uma formação com oito anos de duração; um oficial da artilharia, nove anos; e um oficial do
Estado-Maior ou engenharia militar, dez anos. Essa longa formação tinha por base uma sólida
concepção científica, com forte influência positivista, voltada para o chamado ensino integral,
que tinha como elementos constitutivos as sete ciências comteanas40: a matemática, a
astronomia, a física, a química, a biologia, a sociologia e a moral (Motta, 2001), de modo a
contribuir para a formação do sentimento de pertencimento a uma elite intelectual dotada de
sólida formação científica.
De fato, a ideia de que os militares eram os condutores dos destinos da pátria rumo à
civilização, o reforço de valores como a honra, a inteligência e a honestidade bem-intencionada,
o repúdio aos políticos, o sentimento de pertencimento a uma elite intelectual dotada de sólida
formação científica e a origem “popular” dos militares contribuíram para a formação de um
ethos que caracterizava os oficiais do Exército como “salvadores da pátria”, responsáveis por
acudir o povo nos momentos de crise e o conduzir aos elevados destinos da nação. Na verdade,
constituiu-se uma dupla visão – os militares como protetores e condutores do povo –, que pode
ser interpretada como cerne do ethos militar nascido na Escola Militar da Praia Vermelha com o
processo de profissionalização do Exército após a Guerra do Paraguai, cuja mentalidade foi
reforçada pelo espírito de corpo dos alunos.
Somando-se a essa cultura a estética dada pelo novo uniforme implementado logo após
a Proclamação da República (vide Anexo V) e alterado em 1894 (vide Anexo VI), têm-se
alguns dos principais elementos da formação do ethos do aluno militar no Brasil, no século
XIX, e de um padrão cultural, sendo que esse ethos e esse padrão cultural contribuíram para o
desenvolvimento da ideologia do soldado-cidadão, presente no Regulamento de 1890 da Escola
Militar e que se transformou em ação com as manifestações de rebeldia caracterizadas pelo
repúdio à submissão servil e à passividade dos militares a outras classes, especialmente a dos
políticos profissionais oriundos das elites econômicas do Império. Exatamente por isso, a
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Segundo Ribeiro Junior (2005, p. 129), “[...] a educação intelectual irá coordenar o estudo das sete ciências,
segundo a generalidade objetiva decrescente e a complexidade crescente, em torno dos interesses da Humanidade.
Este estudo abrange, primeiro, o estudo da existência universal e do mundo inorgânico em suas leis gerais, isto é, a
matemática-astronomia e a físico-química, e em seguida, os estudos concernentes à vida: a biologia, a sociologia,
que, naturalmente, compreende a geografia, a história, a economia, o direito, e torna familiares as noções científicas
sobre a estrutura e o movimento das sociedades humanas, sobretudo modernas e, finalmente, a moral, que fornecerá
a base da conduta futura com um conhecimento suficiente da natureza humana, de modo a permitir ao adolescente
preencher as suas funções na família e na sociedade. O ensino científico positivista deve, em suma, facultar ao
aluno familiarizar-se com as teorias gerais e os métodos peculiares a cada ciência, refazendo, por assim dizer, a
evolução intelectual da Humanidade.”
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ideologia do soldado-cidadão passou a ser de cabal importância para a compreensão da rebeldia
gestada dentro da Escola Militar. Carvalho (2006) analisa o conceito de soldado-cidadão da
seguinte maneira:
A ideia do soldado-cidadão, ao mesmo tempo que era instrumento de
afirmação militar, refletia o sentimento de marginalidade e o ressentimento da
organização em relação à sociedade civil, especialmente a elite política.
Implicava a suposição de que o soldado, por ser militar, era um cidadão de
segunda classe e que devia assumir a cidadania plena sem deixar de ser
militar, ou, nas formulações mais radicais, exatamente por ser militar. Sua
polissemia a tornava aceitável tanto aos bacharéis fardados como para os
tarimbeiros. Aos tarimbeiros interessava afirmar a organização em face da
elite política, num jogo quase que exclusivamente de prestígio e poder. Aos
bacharéis de farda interessava afirmar a organização e também usar seu poder
para reformar o sistema político. (pp. 38-39).

Após as primeiras manifestações da mocidade militar, em 1898, ocorreu uma nova
reforma na estrutura e no currículo da Escola Militar, baseada nos seguintes princípios:
1) redução dos estudos teóricos e ampliação dos estudos profissionais de
adestramento militar, tomando-se por base o Regulamento de 1874;
2) Organização do ensino em dois cursos: um curso geral, em três anos, para o
estudo completo, teórico e prático, das três Armas combatentes; um curso
especial, em dois anos, destinado aos oficiais de Estado-Maior e aos
engenheiros;
3) Transformação da Escola Militar em Escola Militar do Brasil, com sede em
um ponto do território nacional à escolha do Governo;
4) Colocação dos estudos de ‘preparatórios’ em escolas especiais,
denominadas escolas preparatórias e de tática (uma no Realengo e a outra no
Rio Pardo, Rio Grande do Sul);
5) Extinção da Escola Superior de Guerra. (Motta, 2001, p. 184).

Com isso, a Escola Superior de Guerra foi extinta e surgiram a Escola Preparatória e
Tática do Realengo, localizada no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, e a Escola Preparatória
e Tática do Rio Pardo, localizada na cidade de Rio Pardo (Rio Grande do Sul), cujos currículos
compreendiam conhecimentos teóricos e práticos. No quadro a seguir, pode-se verificar o
conteúdo teórico e prático das referidas escolas, segundo o Regulamento de 1898:
Quadro 16 – Conteúdo teórico e prático dos cursos da Escola Militar, segundo o Regulamento de 1890.
Ensino teórico
ANO
1º ANO

DISCIPLINAS
Gramática Portuguesa; Gramática Francesa, com leitura e versão fácil;
Geografia, especialmente a da América do Sul; Aritmética; Desenho linear.
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Estudo Complementar da Língua Vernáculo; Estudo Complementar da Língua
Francesa; Gramática Inglesa ou Alemã, seguida de leitura e versão fácil;
Álgebra; Desenho de Aquarela.
Ensino teórico

2º ANO

ANO
3º ANO

DISCIPLINAS
Estudo Complementar da Língua inglesa ou Alemã; História Universal,
especialmente a do Brasil e Corografia Pátria; Geometria Elementar, com seu
complemento trigonométrico; Cosmografia; Elementos de História Natural,
precedidos de noções de Física e Química.

Ensino prático
Instrução elementar das três armas combatentes até a escola de batalhão e regimento; estudo descritivo
do armamento e munições de guerra; curso experimental de tiro; noções de balística e serviço de
campanha; escrituração militar até a de batalhão e regimento; preceitos de subordinação; honras e
precedências militares; esgrima de baioneta; escolas de lança e espada; equitação; ginástica e natação;
geometria prática.
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).

Após frequentar o curso das escolas preparatórias e táticas, o aluno devia frequentar os
cursos da Escola Militar, que permaneceram nas instalações da Praia Vermelha. Foram criados
um curso geral de três anos e um especial com duração de mais dois anos, com o
desenvolvimento de um programa de ensino prático a ser executado durante todo o curso
(Trevisan, 1993). O próximo quadro montra as disciplinas do curso geral e do curso especial,
além do conteúdo prático, segundo o Regulamento de 1898:
Quadro 17 – Currículo do curso geral e do curso especial e conteúdo do ensino prático dos cursos da
Escola Militar, segundo o Regulamento de 1898.
Curso geral
ANO
1º ANO
2º ANO

3º ANO

DISCIPLINAS
Geometria Algébrica, Diferencial e Integral; Física Experimental; Noções de
Meteorologia; Geometria Descritiva; Planos Cotados.
Mecânica; Balística; Química; Metalurgia; Tática; Estratégia; História Militar;
Topografia; Desenho Topográfico.
Artilharia, precedida do conhecimento das madeiras de construção, bem como de noções
sobre resistência dos materiais; Fortificação; Minas Militares; Direito Internacional, com
aplicação às relações de guerra, precedido de Noções de Direito Público; Constituição da
República; Direito Militar; Justiça Militar; Perspectiva e Sombras; Desenho de
Fortificação e Máquinas de Guerra.
Curso especial

1º ANO

Astronomia, precedida da revisão da trigonometria esférica; Geodésia; Preparação do
Exército para a Guerra, no que concerne à missão do Estado-Maior; Mineralogia;
Geologia; Botânica; Teoria e Desenho das Cartas Geográficas.

2º ANO

Resistência dos Materiais; Estabilidade das Construções; Grafostática; Mecânica
Aplicada às Máquinas; Hidráulica; Pontes e Estradas, principalmente em relação à arte
da guerra; Administração Militar, precedida de Noções de Economia Política e Direito
Administrativo; Arquitetura e Desenho Correspondente; Estereotomia.
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Curso geral
Ensino prático
CONTEÚDOS
COMUNS AO
CURSO
GERAL E
ESPECIAL

Instrução prática completa das três armas, para batalhão e regimento; esgrima de
espada e baioneta; equitação; regime e polícia dos corpos, quartéis, bivaques e
acantonamentos; serviço de guarnição das praças de guerra e povoações.

Serviço de pontoneiros; hipologia; composição, atribuições e forma de processo dos
diversos conselhos militares; descrição e uso dos instrumentos de topografia;
CONTEÚDOS
levantamentos planimétricos e altimétricos; confecção de plantas, planos e cartas
PECULIARES
topográficas, itinerários, memórias descritivas e levantamentos expeditos; construção
AO CURSO
dos entrincheiramentos improvisados e passageiros; organização interior e exterior
GERAL
desses entrincheiramentos; prática dos demais trabalhos de guerra, precedida da
descrição dos instrumentos empregados; manipulações pirotécnicas.
Descrição e uso dos instrumentos astronômicos e geodésicos; reconhecimentos de
CONTEÚDOS
Estado-Maior; manejo dos foguetes de guerra; estudo descritivo dos materiais de
PECULIARES
construção e tecnologia das profissões elementares; organização de projetos de obras;
AO CURSO
aplicações de tática e estratégia; aplicações militares da fotografia, aerostação,
ESPECIAL
telefonia e telegrafia.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Ainda que o novo currículo tivesse um sólido programa de ensino prático, na vida dos
alunos, era mais importante destacar-se no ensino teórico, uma vez que essa parte do programa
possuía mais importância.
Pesquisadores, como Motta (2001), consideram que o Regulamento de 1898 “[...] desde
1899 era tido como documento condenado, responsável pela ‘fábrica de bacharéis’ a que se
reduzira a Escola.” (p. 188). Assim, nesse contexto, a necessidade de destacar-se nas ciências
matemáticas, somada à dificuldade de encontrar professores para as atividades práticas, ensejou
que o currículo de 1898 tivesse grande dificuldade para ser aplicado.
Trevisan (1993) analisa essa reforma e conclui que,
quanto à ‘nova’ Escola Militar do Brasil, que permanecia situada na Praia
Vermelha, a Reforma de 1898 em nada inovou o ensino profissional. A
supremacia dos ‘estudos matemáticos’ permaneceu inabalável. Os fatos
começavam a confirmar que essa definitivamente não era uma ‘doença
Positivista’; muito ao contrario, havia nascido muito antes do aparecimento do
Apostolado entre nós. Aquilo que já acontecera na velha Escola do Largo de
São Francisco se havia consolidado como um estigma inabalável no ensino
militar brasileiro. O Exercito precisava de uma ‘escola de engenheiros’;
historicamente, o ensino militar construiu-se a partir dessa ‘necessidade’, que
se transformou, pela tradição em dogma. (pp. 76-77).

O currículo de 1898 foi a última tentativa de mudança na Escola Militar da Praia
Vermelha, pois, em razão do envolvimento do corpo discente da escola com a Revolta da
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Vacina, o estabelecimento foi fechado em 1904. Apesar de não ter sido aplicado de forma
completa, esse currículo foi o precursor da próxima fase do ensino militar, que iniciou dispersa
em várias escolas, mas foi unificada na EMR, em 1913, no qual foram implementados,
paulatinamente, currículos voltados quase que exclusivamente para a arte militar.
Dessa forma, pode-se inferir que, no período de existência da Escola Militar da Praia
Vermelha, entre 1874 e 1904, a escola transformou-se gradativamente em um berço da cultura
científica, sendo os currículos prescritos desde aqueles excessivamente científicos até os que
buscaram um equilíbrio entre o ensino prático e o ensino teórico. Por outro lado, as práticas
pedagógicas reforçaram muito o ensino teórico, em detrimento do ensino prático. Em suma, era
o “Tabernáculo da Ciência” congregando professores e alunos em ideias modernizadoras
relacionadas com as ciências matemáticas e com as ideias filosóficas, como o positivismo e o
evolucionismo.
Sob o aspecto da cultura escolar, a partir de elementos como o regime disciplinar, a
estética militar representada pelos uniformes e o internato, a Escola Militar da Praia Vermelha
viu nascer um “espírito de corpo” propriamente militar, caracterizado por um ethos composto
por valores como honra, inteligência, honestidade bem-intencionada, repúdio aos políticos,
entre outros. Esse ethos, somado a um currículo considerado altamente científico, fomentou o
sentimento de pertencimento a uma elite intelectual dotada de sólida formação. Ao mesmo
tempo, a origem supostamente “popular” dos alunos da Escola Militar influenciou esse ethos e
originou concepções como as de que o soldado era “o povo armado” e de que os militares eram
os legítimos condutores dos destinos da pátria rumo à civilização.
Adicionou-se a essa visão a elevação do General Osório ao posto de herói militar, bem
como sua imagem antagônica à das elites políticas do Império, tendo como resultado dessa
complexa equação um solo fértil, em que a semente da ideologia do soldado-cidadão germinou,
dando origem ao Primeiro Tenentismo. Com essa operação, vislumbrou-se a construção do
ethos dos militares como “salvadores da pátria”, que deviam proteger e tutelar o povo em
períodos de crise. Nesse ethos, a própria Escola Militar da Praia Vermelha começou a ser vista
como algo além do “Tabernáculo da Ciência”, ou seja, passou a ser vista como um “Berço de
Heróis”, sendo que seus alunos, a mocidade militar, começaram a se enxergar como “salvadores
da pátria”.
A compreensão dessa cultura escolar específica auxilia no entendimento das causas da
rebeldia dos alunos da Escola Militar, que permeou os dois movimentos tenentistas da história
militar e política do Brasil, em especial, o Segundo Tenentismo, que contaminou o modelo de
ensino militar da FPESP na década de 1920, ensejando as reformas curriculares e culturais da
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década de 1930, tanto na Escola Militar do Realengo quanto no CIM da FPESP, cujo objetivo
era controlar a força da mocidade militar, por meio da reconstrução da cultura escolar, e do
ethos do corpo discente das duas escolas militares, por meio da invenção das tradições.
1.3.2 O Primeiro Tenentismo
Após a análise do processo de formação da cultura escolar da Escola Militar da Praia
Vermelha e do ethos de seu corpo discente, estudou-se os frutos colhidos a partir da germinação
da semente ideológica do soldado-cidadão, que evoluiu para se transformar em ação politizada
da mocidade militar no final do século XIX, o chamado Primeiro Tenentismo.
Para tanto, será trabalhado com o conceito de Carvalho (2006) de Primeiro Tenentismo
e o conceito de Castro (2000b) de mocidade militar. O primeiro autor conceitua como Primeiro
Tenentismo o conjunto de rebeliões e manifestações promovidas por parcela da oficialidade do
Exército Imperial nos eventos que culminaram na Proclamação da República, em 15 de
dezembro de 1889 (Carvalho, 2006). Por sua vez, Castro (2000b) denomina mocidade militar o
conjunto de jovens oficiais que participou do Primeiro Tenentismo, em especial, o corpo
discente da Escola Militar da Praia Vermelha.
Ressalte-se ainda que, para este trabalho, o conceito de Primeiro Tenentismo foi
alargado para o conjunto de manifestações, rebeliões e revoltas que envolveu o corpo discente
da Escola Militar da Praia Vermelha, desde o final da Guerra do Paraguai, em 1870, até o
fechamento da escola, em 1904. Essa opção de ampliação do referencial teórico está ligada à
construção da ideologia do soldado-cidadão na Escola Militar e suas manifestações, que
terminaram com o fechamento da escola, após o envolvimento dos alunos na Revolta da
Vacina.
A mocidade militar do final do século XIX e início do XX era composta pelos alunos da
Escola Militar da Praia Vermelha, da Escola Militar de Fortaleza41, da Escola Militar de Porto
Alegre42 e das Escolas Preparatórias e Táticas do Realengo e do Rio Pardo, criadas em 1898.
Esses alunos envolveram-se em diversas manifestações políticas que demonstravam o
desagrado da classe média com relação à política nacional, entre as quais podem-se citar a
campanha abolicionista, a questão militar do final do Império, a Proclamação da República, a
41

Criada, em 1º de fevereiro de 1889, por força do Decreto nº 10.177, a Escola Militar do Ceará ministrou cursos
de infantaria e cavalaria, e funcionou até 1897.
42
Primeiramente, como Escola Militar da Província do Rio Grande do Sul (1883-1888) e, depois, como Escola
Militar de Porto Alegre (1889-1897), representou uma continuidade do Curso de Infantaria e Cavalaria da Província
(1874-1876). Com a reforma de 1898, foi transformada na Escola Preparatória e Tática do Rio Pardo (Bento,
1987a).
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defesa da Constituição de 1891, as manifestações antideodoristas de 1891 e as Revoltas da
Escola Militar de 1895, 1897 e 1904, sendo que essa última culminou com o fechamento da
Escola Militar da Praia Vermelha e a transferência da função de formar os oficiais do Exército
para outras escolas.
Uma das primeiras manifestações da mocidade militar deu-se na década de 1880, com a
chamada campanha abolicionista, caracterizada por um movimento que extrapolou a disputa
política tradicional e que se desenvolveu, inicialmente, por meio de sociedades abolicionistas,
como a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, fundada ainda em 1880 por Joaquim Nabuco,
e a Confederação Abolicionista, nascida em 1883. A Escola Militar envolveu-se ativamente
nessa campanha, com a criação de sociedades acadêmicas abolicionistas, como a Libertadora da
Escola Militar, sob a direção do Aluno-Tenente Manuel Joaquim Pedro. Além disso, os alunos
abolicionistas estiveram presentes nas inúmeras manifestações, protegendo os oradores em
comícios abolicionistas, publicaram livros e panfletos, apoiaram jornais abolicionistas, como a
Gazeta da Tarde e a Gazeta de Notícias, e fizeram doações para a campanha (Motta, 2001). Tal
atuação, aliás, demonstrou a capacidade de organização do movimento estudantil dentro da
Escola Militar e contribuiu para a maturação desse mesmo movimento.
Ainda na década de 1880, período em que os ministros da Guerra indicados pelo
governo eram “paisanos”, ocorreram diversos incidentes que colocaram em posições contrárias
as autoridades civis e os oficiais do Exército. Esses incidentes entraram para a história com o
nome Questão Militar e culminaram com a fundação do Clube Militar, em 1887, com
características republicanas.
O primeiro desses incidentes ocorreu, em 1883, quando o Visconde de Paranaguá
apresentou um projeto de lei de reforma do montepio, uma espécie de previdência social, que
obrigava os militares a também contribuírem com a instituição. O comandante da Escola de
Tiro do Campo Grande – localizada na cidade do Rio de Janeiro –, o Tenente-Coronel Sena
Madureira, fez manifestações públicas de repúdio ao projeto de lei, tendo sido, em razão disso,
punido disciplinarmente.
No ano seguinte, em 1884, em plena campanha abolicionista, Sena Madureira “[...]
recepcionou o jangadeiro Francisco do Nascimento, militante abolicionista na Província do
Ceará [...].” (Fertig, 2011, p. 2). Em razão disso, foi novamente punido e transferido para a
Escola de Tiro de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A transferência aproximou-o dos
republicanos rio-grandenses, especialmente de Júlio de Castilhos, que era dono do jornal A
Federação. Além da punição e da transferência de Sena Madureira, o ministro da Guerra,
deputado Alfredo Rodrigues Fernando Chaves, publicou um Aviso Ministerial, em 26 de
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dezembro de 1884, que proibia os militares de se manifestar na imprensa. O presidente da
Província e comandante das Armas do Rio Grande do Sul, General Deodoro da Fonseca,
recusou-se a cumprir a ordem e foi chamado de volta à Corte (Fertig, 2011).
Enquanto se desenrolavam os problemas decorrentes das manifestações de Sena
Madureira, em 1885, o Coronel Ernesto Augusto Cunha Matos denunciou irregularidades na
guarnição da Província do Piauí, praticadas pelo Capitão Pedro José de Lima, ligado ao Partido
Conservador. Em 1886, o deputado conservador Simplício Coelho de Rezende acobertou o
Capitão Pedro Lima, acusando Cunha Matos de ser “[...] ‘traidor e covarde’ na presença do
Ministro da Guerra, Alfredo Chaves [...].” (Fertig, 2011, p. 2). Ainda, na edição de 24 de julho
de 1886 do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, foi publicada uma manifestação do Coronel
Cunha Matos defendendo-se das acusações do deputado Simplício Coelho. O ministro da
Guerra, então, puniu Cunha Matos, com base na proibição da manifestação de militares na
imprensa (Fertig, 2011).
O ministro da Guerra e o deputado Simplício Coelho feriram a honra dos dois oficiais
superiores envolvidos nos incidentes, o que, em razão do forte espírito de corpo, foi interpretado
por diversos militares, em especial, pelos alunos da Escola Militar, como uma afronta à
dignidade de todos os militares. Assim, essas punições resultaram em manifestações
generalizadas em todo o país; os alunos da Escola Militar de Porto Alegre manifestaram seu
apoio ao Tenente-Coronel Sena Madureira e, em 2 de outubro de 1886, os alunos da Escola
Militar da Praia Vermelha solidarizaram-se com seus colegas de Porto Alegre no repúdio às
punições sofridas por Sena Madureira43 (Motta, 2001).
A questão ensejou grande disputa parlamentar, com a participação do deputado Cândido
de Oliveira e do senador Silveira Martins, cujos discursos não agradaram a mocidade militar, de
modo que, “[...] dias depois, o jornal O Pais publicava carta assinada por mais de 160 oficiaisalunos, e por alguns instrutores, contendo críticas a discursos proferidos no Parlamento pelo
Deputado Cândido de Oliveira e pelo Senador Silveira Martins [...].” (Motta, 2001, p. 202).
Benjamin Constant, por sua vez, liderando uma reunião de oficiais do Exército e da Marinha,
fez ser aprovada uma menção de apoio aos militares do Rio Grande do Sul. Com isso, a pressão
aumentou e o ministro da Guerra cancelou os avisos ministeriais que proibiam a manifestação
de militares na imprensa, mas não cancelou as punições de Sena Madureira e Cunha Matos.

43

Não podemos olvidar de que o Tenente-Coronel Sena Madureira foi comandante da Escola de Tiro do Campo
Grande e, em 1886, comandante da Escola de Tiro de Rio Pardo; portanto, um oficial com largo contato com os
alunos das Escolas Militares.
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Em 26 de janeiro de 1887, Deodoro chegou à cidade do Rio de Janeiro e, ao
desembarcar do navio, foi recepcionado pelos alunos da Escola Militar. Seis dias depois, em 1º
de fevereiro de 1887, foi realizada uma reunião no Teatro Recreio Dramático,
[...] à qual compareceram Deodoro, Sena Madureira e Cunha Matos, além de
Benjamin Constant e 180 oficiais e alferes-alunos [...] Na reunião Deodoro
apresentou uma moção que afirmava que os oficiais presentes ‘não julgarão
terminado com honra para a classe militar o conflito suscitado entre esta e o
governo’ enquanto perdurarem as repressões feitas aos dois oficiais. (Castro,
2000b, p. 29).

Deodoro apresentou uma carta a D. Pedro II criticando a punição dos dois oficiais e o
ministro da Guerra pediu demissão. O novo ministro comunicou, então, que as punições seriam
canceladas quando os oficiais envolvidos solicitassem. Cunha Matos e Sena Madureira
negaram-se a fazer as solicitações, alegando que cabia ao governo “[...] admitir seu erro,
cancelando ex-officio, as repreensões [...].” (Castro, 2000b, p. 30). Assim, em 14 de maio,
Deodoro da Fonseca e o Visconde de Pelotas assinaram o manifesto “Ao Parlamento e à
Nação”, criticando a postura do governo com relação ao cancelamento das punições.
Em 16 de maio de 1887,
[...] realizou-se um reunião entre Pelotas, Deodoro, Sena Madureira, Benjamin
Constant, seu irmão Marciano, o capitão Serzedelo Corrêa como representante
da Escola Militar e um representante de cada um dos corpos de guarnição da
Corte. Serzedelo disse que a Escola Militar seria a vanguarda numa possível
revolução [...]. (Castro, 2000b, p. 31).

Por intervenção do Visconde de Pelotas, o Parlamento intermediou o cancelamento das
punições; com isso, aparentemente se deu por encerrada a Questão Militar. Contudo, ainda em
junho de 1887, ocorreram reuniões na casa do Major Serzedelo Corrêa, com o objetivo de criar
um clube que representasse os interesses dos militares. Nesses encontros, compareceram
oficiais da Marinha e do Exército que, apoiados por Benjamim Constant e pelo General
Deodoro da Fonseca, fundaram o Clube Militar, tendo como presidente o próprio General
Deodoro da Fonseca, como tesoureiro Benjamim Constant e como membro da comissão de
imprensa Antônio Sena Madureira44.
De fato, os incidentes relacionados com a Questão Militar e a posição dos militares
envolvidos demonstram a força da honra dentro dos valores que compõem o ethos militar
brasileiro e o forte espírito de corpo da classe armada. Ferir a honra de um militar, nesse
44

Verbete ‘Clube Militar’ (CPDOC, 2012).
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contexto cultural, é interpretado como ferir a honra de toda a categoria. Além disso, a honra
constitui um valor tão forte na moral militar que atos de indisciplina provocados por reações a
ataques à honra de um militar são perfeitamente justificáveis; nesse sentido, para cooptar um
militar a um ato de rebeldia, basta relacionar esse ato com a honra militar. Em suma, a honra e o
espírito de corpo são elementos fundamentais para a compreensão da atuação política dos
militares, especialmente em relação à ideologia do soldado-cidadão.
O envolvimento dos militares com questões políticas, no entanto, não se restringiu
apenas ao abolicionismo e à Questão Militar. Desde 1870, jovens oficiais participavam do
movimento republicano, como é o caso do Capitão Dr. Luís Vieira Ferreira, que ajudou a
redigir o Manifesto Republicano de 1870 (MacCann, 2007). Ainda, entre os docentes da Escola
Militar da época, tem-se o professor de história militar do curso preparatório, Alfredo Moreira
Pinto, que foi um dos signatários do Manifesto Republicano de 1870 e que provavelmente
contribuiu para a formação do espírito republicano de diversos alunos daquela casa (Motta,
2001). O grupo republicano da Escola Militar era tão forte que alguns alunos mantinham, desde
1878, uma casa alugada para funcionar como sede do Clube Republicano da Escola Militar, um
clube secreto que, em 1885, “[...] difundia o jornal A Federação e o livro A República
Brasileira, de Assis Brasil [...].” (Motta, 2001, pp. 203-204). Além disso, era comum que
alunos da Escola Militar participassem de comícios e passeatas em prol da República.
Ocorreram diversas manifestações abolicionistas e republicanas, inclusive solitárias,
como a do Cadete Euclides da Cunha, que, durante uma revista presidida pelo ministro da
Guerra Tomaz José Coelho de Almeida45, “[...] destacou-se da coluna [...] e, num assomo de
rebeldia, atirou o sabre ao chão, depois de inutilmente tentar vergá-lo no joelho [...].” (Sodré,
1979, p. 160). Por sua vez, na data de 23 de outubro de 1889, durante uma visita de oficiais
chilenos à Escola Militar e na presença do ministro da Guerra, Benjamin Constant discursou e
fez alusões à Questão Militar e críticas ao governo (Motta, 2001). O conceituado professor
assumiu, então, a liderança do movimento republicano na Escola Militar, quer seja por ter
influenciado os jovens estudantes, como defende Machado (2011)46, quer seja por ter sido
seduzido por eles, como defende Castro (2000b)47. De qualquer forma, Benjamin Constant
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O senador Tomaz José Coelho de Almeida exerceu o cargo de ministro da Guerra do Império do Brasil entre 10
de março de 1888 e 6 de junho de 1889 (Lopes & Torres, 1950).
46
Machado (2011) considera fatores que contribuíram para o envolvimento dos alunos com as questões políticas: o
prestígio que a Escola Militar alcançou no período, a crescente popularização do cientificismo, as influências do
positivismo de Auguste Comte e a formação de uma identidade por parte dos alunos.
47
Castro (2000b), analisando a influência de Benjamin Constant na mocidade militar do final do século XIX,
afirma que, ao centrarmos nossa atenção nos alunos e não no mestre, “[...] ao invés de assistirmos a Benjamin
Constant catequizando os jovens da Escola Militar, encontramos justamente a ‘mocidade militar’ seduzindo-o e
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recebeu seis abaixo-assinados secretos, que ficaram conhecidos como “pactos de sangue”, nos
quais os signatários manifestavam sua “[...] solidariedade incondicional até a morte em sua
atuação como representante da ‘classe militar’ contra o governo.” (Castro, 2000b, p. 11). Assim
configurou-se a conspiração republicana, com a maciça participação dos alunos da Escola
Militar, sendo que novamente percebem-se elementos relacionados à honra e ao espírito de
corpo, como o próprio nome dos abaixo-assinados dos alunos (“pacto de sangue”) e a
solidariedade incondicional “até a morte”.
Até mesmo nos eventos de 15 de novembro de 1889, os alunos da Escola Militar
tiveram uma participação decisiva:
Na madrugada [de 15 de novembro de 1889], a Escola, atendendo [...] ao
chamamento de Benjamin Constant, se pôs em forma, sob o comando do
Major Marciano Botelho de Magalhães, e rumou para a cidade, a fim de
juntar-se às tropas em rebelião. O trajeto até a Glória foi feito de bonde; no
Largo da Lapa sobreveio fato que a todos deixou suspensos: ali estava postado
um Batalhão de Infantaria. As perspectivas de combate iminente se fizeram
presentes. Emissários foram destacados, pressurosos, para regressarem,
minutos após, com um desafogo: a tropa de linha ficava com a Escola, pela
República. E ambos os Corpos seguiram, marcha batida, para o Campo de
Santana, onde chegaram no momento exato em que Deodoro penetrava no
Quartel-General. (Motta, 2001, p. 205).

Dessa forma ficou caracterizada a importante participação da Escola Militar e da
mocidade militar na Proclamação de República, tanto que a Ordem do Dia da Escola Militar de
16 de novembro de 1889 exaltou o novo regime, como segue:
Foi ontem solenemente proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil.
Tão memorável acontecimento, que será inscrito com letras adamantinas nos
fastos da Humanidade, deve encher-nos de ingente orgulho. O Brasil é o país
das maravilhas, e 1889 o ano sacratíssimo da nossa história. A árvore da
liberdade, plantada a 7 de setembro de 1822 cobriu-se de pujantes flores a 13
de maio do ano passado, e ontem amanheceu repleta de sazonados frutos.
(Motta, 2001, pp. 205-206).

Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório e Benjamin Constant foi promovido
a General de Brigada e assumiu o Ministério da Guerra. Durante o período em que esteve à
frente do ministério, Benjamin Constant

convertendo-o para o ideal republicano [...].” (p. 10). Dessa forma, o autor atribui à mocidade militar “[...] o papel
de protagonista da conspiração republicana no interior do Exército.” (p. 10).
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[...] revelou-se demasiado tolerante com o comportamento deletério dos
oficiais, e por isso o presidente o substituiu pelo general Floriano Peixoto em
março de 1890 [...] quando o civil Rui Barbosa renunciou a vice-presidência
do regime, Deodoro nomeou Floriano também para esse posto, efetivamente
fazendo dele seu herdeiro. (MacCann, 2007, p. 47).

Benjamin Constant assumiu, na sequência, o Ministério da Instrução Pública, no qual
permaneceu até falecer, em 22 de janeiro de 1891, porém, mesmo sem a presença de seu líder,
os alunos da Escola Militar continuaram a se envolver com questões políticas.
Durante o mês de fevereiro de 1891, logo após a promulgação da Constituição, por força
de dispositivo transitório da Carta Magna, o presidente da República seria eleito de forma
indireta; concorreram à eleição o próprio Marechal Deodoro da Fonseca e o político paulista
Prudente José de Moraes Barros (MacCann, 2007). Correu o boato de que, se Deodoro não
fosse eleito, a guarnição militar do Rio de Janeiro prepararia um golpe para que ele se
mantivesse no poder. A Escola Militar, que segundo a análise de Motta (2001, p. 208) passou a
funcionar “[...] como um misto de escola e de centro de ativismo político [...]”, manifestou-se da
seguinte maneira:
[...] a defesa do Congresso era a defesa da República. E em 25 de fevereiro,
dia da eleição, o seu ânimo, no dizer de Henrique Valadares, então professor,
era ‘morrer nas ruas, se porventura a decisão do Congresso não fosse acatada’.
Ainda pelo depoimento de Valadares, mandou Deodoro um oficial à Praia
Vermelha, com o fito de saber da veracidade de rumores que davam a Escola
em marcha para São Cristóvão, tendo esse emissário encontrado os alunos em
forma, com a bateria preparada, ou para a salva, no caso de a eleição ser
acatada, ‘ou para sair à rua, se porventura não se respeitasse a decisão do
Congresso’. (Motta, 2001, p. 207).

Em março, após a eleição indireta de Deodoro da Fonseca para a Presidência da
República, alguns alunos da Escola Militar fizeram uma manifestação antideodorista, entre os
quais pode-se destacar o aluno do segundo ano do curso preparatório Alfredo Malan
d’Angrogne. O comandante da Escola Militar à época, Coronel João Thomaz de Cantuária,
desligou os oitenta e oito alunos envolvidos, sob a acusação de indisciplina, os quais foram
classificados em diversas unidades do Exército como soldados, sendo que alguns conseguiram
progredir na carreira e retornar à Escola Militar anos mais tarde, como ocorreu com Alfredo
Malan d’Angrogne48.
Ainda em 1891, houve manifestações antideodoristas na Escola Militar de Fortaleza,
conforme explica Santos Junior (2010, p. 10):
48

Verbete ‘Malan d’Angrogne’ (CPDOC, 2012).

73

No início de Março de 1892, a instabilidade política no estado do Ceará
provocou o pronunciamento de dois oficiais do Exército que eram sobrinhos
do Marechal Deodoro da Fonseca. O tenente-coronel Hermes da Fonseca e o
capitão Clodoaldo da Fonseca publicaram um manifesto em apoio ao
Governador do Ceará, que estava resistindo a ataques dos estudantes da Escola
Militar de Fortaleza.

Com o fechamento do Congresso, em novembro de 1891, por Deodoro, teve início uma
rebelião que depôs Júlio de Castilhos do governo do Rio Grande do Sul. Além disso, parte da
Armada rebelou-se, sob a liderança do Almirante Custódio de Melo, e ameaçou a posição de
Deodoro como presidente da República. Temendo a derrota ou uma guerra civil, Deodoro
renunciou, em 23 de novembro de 1891, e Floriano Peixoto assumiu o governo (MacCann,
2007).
A permanência de Floriano Peixoto como presidente da República era inconstitucional,
uma vez que o art. 42 da Constituição promulgada em 1891 determinava que “[...] no caso de
vaga, por qualquer causa, da Presidência ou Vice-Presidência, não houverem ainda decorrido
dois anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição.” (Brasil, 1891). Dessa forma,
houve diversas manifestações contrárias ao governo de Floriano, como o manifesto de treze
oficiais Generais do Exército e da Armada, pedindo a convocação de novas eleições. Floriano,
por sua vez, “[...] acusou os signatários [do manifesto] de descumprirem seu dever de ‘defender
a honra da pátria’, de incitar desordem e desacreditar o país no estrangeiro.” (MacCann, 2007,
p. 50).
Os alunos da Escola Militar se envolveram com o florianismo, defendendo a
permanência do Marechal de Ferro no governo, sendo que, no período, incidentes como o
levante deodorista nas Fortalezas de Santa Cruz e da Laje, em 1892, foram combatidos pelo
corpo discente da escola. Floriano “[...] logo compareceu à Praia Vermelha para fazer o elogio
dos seus méritos.” (Motta, 2001, p. 207). Iniciou-se, então, a Revolta Federalista no Rio Grande
do Sul e a Armada fez nova rebelião para pressionar a renúncia de Floriano, mas este resistiu e
novamente recebeu o apoio dos alunos da Escola Militar, que participaram dos combates contra
a Armada rebelada (Motta, 2001).
Terminado o governo de Floriano Peixoto, foi eleito o político paulista Prudente de
Moraes, mas os alunos da Escola Militar permaneceram fiéis ao florianismo, de modo que, em
janeiro de 1895, houve manifestações florianistas dos alunos da Escola Militar criticando as
autoridades. O próprio comandante da escola, General Joaquim Mendes de Ourique Jacques,
veterano da Guerra do Paraguai com fama de antiflorianista, foi alvo de vaias por parte dos
alunos que exaltavam Floriano Peixoto. Como resultado desse evento, cerca de sessenta alunos
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foram desligados da escola, o que provocou novas manifestações, que culminaram com a
ocupação da Escola Militar por tropas leais ao governo. Por fim, os alunos-praças envolvidos na
manifestação foram desligados da escola e os alunos-oficiais, presos; o corpo discente foi
dispensado e a escola só voltou às suas atividades em 1896 (MacCann, 2007).
Em 1897, o governo decidiu recolher à Intendência da Guerra a munição da Escola
Militar (Motta, 2001), o que ensejou novos protestos de caráter florianista e a resistência no
cumprimento da ordem. Essa pequena revolta resultou na “[...] expulsão de muitos alunos e o
fechamento da Escola por algum tempo.” (Peres et al., 2011, p. 96). Os rebeldes “[...] foram
expulsos do Exército ou designados para servir em outras unidades como soldados comuns, mas
em 1899 o Congresso concedeu-lhes anistia, inclusive com a permissão para reingressar em
escolas militares.” (MacCann, 2007, p. 121). Já no ano de 1898, diversos alunos da Escola
Militar comparecem “[...] às comemorações em homenagem a Floriano, diante do seu túmulo,
envolvendo-se todos eles nos distúrbios que ocorreram na ocasião.” (Motta, 2001, p. 209).
Ainda no governo de Prudente de Moraes, ocorreu a Guerra de Canudos, que
demonstrou a desorganização do Exército e a falta de preparo dos oficiais para o combate,
sendo que mesmo a vitória sobre o arraial de Canudos custou muitas vidas e suprimentos ao
EN. No retorno das tropas do conflito, no dia 5 de novembro de 1897, o presidente da
República, Prudente de Moraes, sofreu um atentado, no qual morreu o ministro da Guerra,
Marechal Machado Bittencourt. O atentado foi praticado pelo Soldado Marcelino Bispo dos
Santos, que havia sido
[...] encorajado por um grupo de conspiradores que desejavam livrar-se de
Prudente de Moraes e instituir um regime jacobino radical. O editor do jornal
O Jacobino foi o principal instigador [...] entre os conspiradores havia um
grupo de oficiais que haviam participado da revolta militar em maio de 1897, e
depois secretamente haviam conspirado no clube militar. (MacCann, 2007, p.
101).

Após o governo de Prudente de Moraes, foi eleito o paulista Campos Sales, que, por
meio da política dos governadores, consolidou o poder das oligarquias regionais e conseguiu
eleger seu sucessor, o ex-presidente do estado de São Paulo Rodrigues Alves. Esse último
implementou uma política de modernização na capital da República, com a reforma da cidade
do Rio de Janeiro, que culminou com a derrubada de diversos cortiços e habitações coletivas no
centro do Rio, evento que entrou para a história como “Bota Abaixo Pereira Passos”49. Além da
49

Nome alusivo ao intendente da cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906, o engenheiro Francisco Pereira
Passos.
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reforma urbana, Rodrigues Alves adotou medidas higienistas, com a nomeação do sanitarista
Osvaldo Cruz para a chefia do Departamento Nacional de Saúde Pública. A mais marcante
dessas medidas foi a Campanha da Vacinação Obrigatória, que culminou com a promulgação
da lei da vacina obrigatória.
O povo estava desgastado com a crise econômica que assolava o país e com o “Bota
Abaixo Pereira Passos”. Aproveitando-se disso, os políticos de oposição fomentaram uma
rebelião popular contra a vacinação obrigatória. Assim, em 5 de novembro de 1904, foi criada a
Liga Contra a Vacina Obrigatória, tendo como um dos líderes o Coronel Lauro Sodré. Houve
comícios contra a vacinação obrigatória, em que ocorreram os primeiros confrontos entre os
populares e a polícia, e, entre os dias 10 e 16 de novembro, ocorreram tumultos generalizados,
que ficaram conhecidos como Revolta da Vacina ou Revolta de Quebra-Lampião50, sendo que o
presidente determinou que tropas do Exército e da Marinha combatessem os revoltosos (Bento,
2004).
Sob a liderança do Coronel Lauro Sodré, as Escolas Militares participaram dos conflitos,
apoiando os revoltosos. Em 14 de novembro, o General Silvestre Travassos dirigiu-se até a
Escola Militar da Praia Vermelha e assumiu o comando dos alunos, com o intuito de combater
as tropas do Governo Federal. Ocorreu, então, um confronto entre os alunos da Escola Militar
da Praia Vermelha e a tropa comandada pelo Coronel Caetano de Farias, no qual os revoltosos
foram derrotados. Por sua vez, na Escola Preparatória e Tática do Realengo, um grupo de
alunos também tentou se rebelar, mas o comandante da escola, o Coronel Hermes da Fonseca,
conseguiu debelar a revolta. No dia 16 de novembro, os rebeldes finalmente foram derrotados,
porém a lei da vacinação obrigatória foi revogada, visando a garantir o fim dos conflitos (Bento,
2004).
Após a Revolta da Vacina, a Escola Militar da Praia Vermelha sofreu a intervenção de
tropas do Exército e da Marinha, em que diversos alunos foram presos e a escola, fechada
definitivamente. Em 1905, foi editado um novo regulamento para o ensino militar, além de ser
feita a transferência dos cursos de formação de oficiais para outras escolas: Escola de Guerra de
Porto Alegre, Escola de Aplicação de Cavalaria e Infantaria em Rio Pardo, Escola de Artilharia
e Engenharia do Realengo e Escola de Aplicação de Engenharia e Artilharia, também no
subúrbio do Realengo, no Rio de Janeiro (Machado, 2011).
Era o fim da Escola Militar da Praia Vermelha, período conturbado da história do ensino
militar brasileiro. O Exército ainda fundou novas escolas militares e promoveu reformas
50

Esse nome deve-se ao fato de que os rebeldes quebravam os lampiões de iluminação a gás recém-instalados na
cidade, como forma de protesto.
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curriculares voltadas ao ensino profissional, sendo que os políticos responsáveis pelo
fechamento da escola acreditavam ter solucionado o problema da rebeldia da mocidade militar;
contudo, os eventos da década de 1920 disseram o contrário.
Sob o aspecto da cultura escolar e da formação do ethos do corpo discente, elementos
como o regime disciplinar militar, o internato, a formação de um espírito de corpo, a exaltação
da honra, da inteligência e da honestidade bem-intencionada, o repúdio aos políticos, o
sentimento de pertencimento a uma elite intelectual e a origem supostamente “popular” dos
alunos continuaram a fundamentá-los nas novas escolas militares. Aliás, essa cultura escolar e
esse ethos foram tão fortes que reformas meramente curriculares e o aumento da rigidez
disciplinar não conseguiram eliminar o vírus da ideologia do soldado-cidadão gestado na Escola
Militar da Praia Vermelha. Assim, oficiais do EN, da Marinha e da FPESP questionaram a
estrutura política na década de 1920, o que culminou com um conjunto de rebeliões e revoltas,
que o historiador Carvalho (2006) denomina Segundo Tenentismo.
O estudo da relação entre o corpo discente das Escolas Militares e o Segundo
Tenentismo será abordado mais à frente. No próximo capítulo, analisar-se-á a construção do
modelo francês de ensino da FPESP, gestado a partir da contratação de uma missão militar
francesa de instrução, em 1906; um modelo de ensino militar que constituiu uma oposição ao
modelo de ensino brasileiro gerado na Escola Militar da Praia Vermelha, mas que não resistiu à
contaminação pelo vírus da ideologia do soldado-cidadão, o que resultou na participação de
parcela da oficialidade da FPESP em eventos como a Revolução de 1924 e a Coluna Prestes,
típicas manifestações que integraram o Tenentismo da década de 1920, cujo sistema de ideias
foi combatido pela ideologia do soldado-profissional51, defendida pela Reforma José Pessoa, na
EMR, e pela Reforma Freitas Almeida, no CIM da FPESP, as quais, na década de 1930, usaram
da invenção de tradições para reconstruir tanto o ethos do corpo discente das duas escolas
quanto a cultura escolar desses estabelecimentos, visando a evitar novas manifestações políticas
desse grupo pela substituição da ideologia do soldado-cidadão pela do soldado-profissional.

51

Segundo Carvalho (2006), a ideologia do soldado-profissional, ou da não intervenção, estava relacionada à
necessidade de profissionalização das Forças Armadas, derivada das influências dos modelos alemão e francês nas
décadas de 1910 e 1920, com os “novos turcos” e a missão militar francesa. Essa ideologia tinha por cerne a ideia
de que é um pré-requisito essencial à profissionalização dos militares sua “neutralidade política”, representada pelo
afastamento dos militares da política e de cargos públicos.
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2 O PRIMEIRO MODELO FRANCÊS: A FORMAÇÃO DOS OFICIAIS
DA FPESP (1906-1921)
No intuito de compreender o processo de formação dos oficiais da FPESP durante as
primeiras décadas do período republicano e como esse modelo de ensino militar constituiu uma
espécie de resistência ao modelo de ensino desenvolvido na Escola Militar da Praia Vermelha, o
presente capítulo pretende demonstrar o processo de formação dos oficiais da FPESP, desde a
criação da Guarda Municipal Permanente (GMP) até a publicação do Regulamento do Curso
Especial Militar, em 1921 (São Paulo, 1921), poucos meses antes da Revolta dos 18 do Forte de
Copacabana, evento que marcou o início do Segundo Tenentismo e influenciou o sistema de
ensino das duas instituições.
Para tanto, tentar-se-á reconstruir o perfil socioeconômico dos militares que ingressaram
na FPESP, buscando identificar a origem social deles e correlacionando essas informações com
o currículo prescrito, as normas e as condições de funcionamento dos cursos de formação de
oficiais da instituição. Assim, buscar-se-á decifrar a cultura dessa escola e o ethos do corpo
discente, para verificar a presença de elementos semelhantes ao ethos do corpo discente da
Escola Militar da Praia Vermelha, de forma a colaborar para o desenvolvimento da ideologia do
soldado-cidadão nos oficiais formados por esses cursos.
Sondar-se-ão, ainda, as relações institucionais da FPESP, para eventualmente identificar
a forma como a ideologia do soldado-cidadão atingiu parcela de sua oficialidade, bem como
verificar-se-á se esse sistema de ideias desenvolveu-se de forma autônoma na instituição, se foi
incorporado do modelo francês de ensino militar ou se alguma organização transmitiu as ideias
dos “tenentes” revolucionários do EN para alguns oficiais da FPESP. Nesse ponto, será possível
encontrar o elo entre a Reforma José Pessoa, na EMR, e a Reforma Freitas Almeida, no CIM da
FPESP, uma vez que a mesma organização que transmitiu a ideologia revolucionária do
Segundo Tenentismo para alguns dos oficiais da FPESP pode ter sido aquela que trouxe as
tradições inventadas na EMR, em 1931, para o CIM da FPESP, em 1935.
Para a análise proposta, receberam uma atenção especial os currículos dos cursos
desenvolvidos a partir da missão francesa de instrução militar e seus desdobramentos na
construção do sistema de ensino militar da FPESP. Também foram analisados os documentos
oficiais e as produções historiográficas da época, como a obra de Andrade e Câmara (1931).
Além da extensa pesquisa documental, serviram de apoio as pesquisas de Amaral (1967),
Fernandes (1977), Arruda (1997), Cerqueira (2006), Almeida (2009), entre outros. Dessa forma,
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foi possível compreender as semelhanças e as diferenças entre o modelo de ensino militar da
Escola Militar da Praia Vermelha e o modelo afrancesado desenvolvido pela FPESP.
Ressalte-se que esse conhecimento facilitará a compreensão sobre os fatores que
auxiliaram na gênese da cultura escolar e do ethos do corpo discente dos cursos da FPESP,
podendo explicar as causas do envolvimento de militares da instituição com a rebeldia da
década de 1920. Também, será possível avaliar a eficácia das medidas adotadas pelo governo
do estado de São Paulo para evitar novos casos de indisciplina e o envolvimento de integrantes
da FPESP em questões políticas após a Revolução de 1924.
2.1 Os órgãos repressivos no Brasil regencial e imperial (1831-1889)
Durante o período regencial, ocorreu um processo político de promoção da
descentralização do poder e da consolidação da hegemonia dos proprietários de terra a partir das
Províncias. Nesse processo, em 18 de agosto de 1831, foi criada a Guarda Nacional (Brasil,
1831b), composta por homens livres e eleitores, sendo que o acesso ao oficialato dava-se por
eleições ou neomeações. Nesse mesmo ano, o Exército Imperial do Brasil passou por uma ação
de desarticulação e redução de sua importância, inclusive com a diminuição de seu efetivo,
suspensão das promoções e extinção de diversas unidades, em especial, dos Corpos de Polícia
(Brasil, 1831a). Essa desarticulação do Exército Imperial foi seguida de uma rearticulação das
forças repressivas, com a fundação do Corpo Policial Permanente da Corte, em agosto de 1831,
e a criação de Corpos de Polícia Permanentes nas Províncias, a partir de outubro do mesmo ano
(Brasil, 1831c), e das Polícias Civis, em 1842.
No âmbito das Províncias, especialmente em São Paulo, essa rearticulação estava
relacionada com o temor em relação à abolição da escravidão e com a preocupação das
autoridades civis com relação à fidelidade das guarnições do Exército Imperial. A partir desses
temores e se aproveitando da oportunidade dada pela lei que autorizava a criação de Guardas
Municipais, o presidente da Província de São Paulo, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar,
propôs à Assembleia Provincial a criação de uma Guarda Municipal, fato que se deu por força
de uma lei, datada de 15 de dezembro de 1831, que criou a GMP.
A esse respeito, Fernandes (1977) considera que o
[...] ‘provincialismo’, o temor ‘civilista’ às tropas de linha aqui estacionadas e
a questão da abolição são as principais causas que estão por trás da criação da
Guarda Municipal Permanente, futura Força Pública do Estado de São Paulo.
As raízes desta instituição encontram-se nas estruturas socioeconômicas e de
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poder da sociedade imperial brasileira. Entretanto, é esta mesma sociedade que
engendrará as principais dificuldades desta instituição, barrando ou obstando
suas possibilidades de expansão e aperfeiçoamento. (p. 261).

Além da GMP, em 1841, foi criada a Polícia Civil, institucionalizada a partir da reforma
do Código Criminal do Império promovida pela Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841. O art. 1º
da citada lei criou, na Corte e nas Províncias, a figura do chefe de polícia, como segue:
Art. 1º Haverá no Município da Côrte, e em cada Província hum Chefe de
Policia, com os Delegados e Subdelegados necessários, os quaes, sobre
proposta, serão nomeados pelo Imperador, ou pelos Presidentes. Todas as
Autoridades Policiaes são subordinadas ao Chefe da Policia. (Brasil, 1841).

Essa lei foi disciplinada pelo Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842, norma que
criou a Polícia Civil, como se vê:
Art. 1º A Policia administrativa e judiciaria he incumbida , na conformidade
das Leis e Regulamentos:
1º Ao Ministro e Secretario d’Estado dos Negócios da Justiça , no exercício da
Suprema inspecção, que lhe pertence como primeiro Chefe e centro de toda a
Administração policial do Império.
2º Aos Presidentes das Províncias, no exercício da Suprema inspecção, que
nellas tem pela Lei do seu Regimento, como seus primeiros Administradores e
encarregados de manter a segurança e tranquilidade publica, e de fazer
executar as Leis.
3º Aos Chefes de Policia no Município da Corte, e nas Províncias.
4º Aos Delegados de Policia e Subdelegados nos Districtos de sua jurisdição.
5º Aos Juízes Municipaes nos Termos respectivos.
6º Aos Juizes de Paz nos seus Districtos.
7º Aos Inspectores de Quarteirão nos seus Quarteirões.
8º A’s Câmaras Municipaes nos seus Municípios, e aos seus Fiscaes. (Brasil,
1842b).

Com a criação dessa instituição, percebe-se a formatação de um organismo policial civil,
ligado ao Poder Judiciário e atrelado aos poderes locais; contudo, tanto a lei quanto o
regulamento não previram nenhuma forma de provimento dos cargos de delegado e
subdelegado. Dessa forma, foi criada uma instituição sem uma estrutura bem definida e
altamente dependente da política local, o que a transformou em mecanismo de dominação
social, com seus quadros sendo preenchidos normalmente por “apadrinhados” de políticos
locais, caracterizando uma força dentro da estrutura municipal do Império, em oposição ao
poder centralizador federal e ao poder provincial.
Observa-se, portanto, a construção da estrutura dos órgãos repressivos do Estado
brasileiro no período regencial e no Segundo Império:
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no âmbito nacional, tinha-se o Exército Imperial, que foi desarticulado e passou a ser
subordinado aos chefes das Províncias, mas que era considerado uma ameaça pelos
políticos provinciais;



no âmbito provincial, tinha-se a Guarda Nacional, que pode ser considerada um
“contrassenso” funcional. Rivalizando com o poder do Exército Imperial, era
controlada pelos chefes provinciais e seus oficiais eram representantes da política
local (municipal), o que, aliado à sua baixa qualificação, gerava uma instituição
desarticulada e amadora, incapaz de tornar-se uma força que realmente defendesse
os interesses provinciais em relação aos interesses do Exército ou dos municípios;



ainda na esfera provincial, foram criadas as GMPs, com certo grau de organização e
subordinadas aos presidentes das Províncias, característica que mostrará que essa
instituição, desde que corretamente transformada em força militar, poderia
transformar-se em verdadeira força capaz de rivalizar com o Exército Nacional e os
poderes municipais, fortalecendo as Províncias, em detrimento da União e dos
municípios;



no nível municipal, existiam as Polícias Civis, que se transformaram em
mecanismos de dominação local, sendo que o projeto de fortalecimento das
Províncias deveria passar ou pela extinção dessa organização ou pela subordinação
dela ao governo provincial.

Todas essas instituições rivalizaram-se em algum determinado momento da história
durante a construção do federalismo, criado a partir da Proclamação da República. Nesse
sentido, cabe ressaltar que a mudança de estrutura ocorrida com a Constituição de 1891, que
substituiu as Províncias pelos estados, fortaleceu a ideia do federalismo e, especialmente nos
estados mais poderosos, como São Paulo, fez surgir a ideia de um processo de estadualização
que enfraqueceria os outros entes do pacto federativo da época – a União e os municípios. Para
a compreensão desse processo, é preciso analisar a formação dos quadros da GMP antes da
Proclamação da República.
2.2 A formação dos quadros da força militar paulista antes da Proclamação da República
(1832-1889)
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A GMP passou a ser organizada efetivamente a partir de 1832, tendo características que
a diferenciavam do Exército Imperial, da Guarda Nacional e da futura Polícia Civil. Era
subordinada diretamente ao presidente da Província e possuía uma organização militarizada
focada no exercício de funções civis
[...] ligadas à manutenção da ordem interna, ou seja, diretamente relacionadas
à preservação das condições sociais da produção. Organização contraditória
que se chocará sempre, de um lado, com a instituição essencialmente militar, o
Exército; de outro, com a instituição tradicionalmente policial, a Polícia Civil.
(Fernandes, 1977, p. 261).

Uma das características importantes da nova instituição era que, diferentemente do
Exército Imperial, em que os soldados eram alistados compulsoriamente, seu efetivo era
composto por voluntários em todos os níveis, desde os oficiais até os soldados. O alistamento
dava-se por regime de voluntariado e os oficiais eram nomeados, normalmente, pelo presidente
da Província, a partir de oficiais dos antigos Corpos de Milícia, da Guarda Nacional ou do
próprio Exército Imperial. Dessa forma, não havia um sistema de formação dos oficiais.
Além disso, era uma instituição permanente e custeada pelos recursos da própria
Província. O crescimento e a evolução da corporação dependiam dos interesses políticos, uma
vez que a instituição era subordinada diretamente ao presidente da Província, a quem competia
a fixação dos efetivos e os vencimentos dos policiais permanentes, submetendo suas propostas
ao crivo da Assembleia Legislativa Provincial (Fernandes, 1977).
Durante o período regencial e o Segundo Império, a GMP recebeu outras denominações,
como Corpo Policial Provisório (durante a Guerra do Paraguai) e Corpo Policial Permanente
(de 1868 até 1891). Já quanto às suas funções, além das funções normais de policiamento,
atividades de guarda, escolta de presos e a atividade de ordenanças de algumas repartições
públicas, houve, na sua história, algumas atividades extraordinárias, como a “pacificação” dos
índios coroados na região de Campos das Palmas52, os combates a rebeliões populares, como a
Revolta de Quebra-Lampião, em São Paulo, a repressão a quilombos e a captura de escravos
fugidos, sendo que, entre essas atividades extraordinárias, merece destaque a participação na
Guerra do Paraguai, quando seu efetivo ficou sob o comando unificado do Marechal Luís Alves
de Lima e Silva, o Duque de Caxias (Fernandes, 1977). Ressalte-se que, no retorno da guerra, a
instituição teve seu nome alterado para Corpo Policial Permanente.
52

Conforme previa a Lei nº 31, de 10 de março de 1836, foi criada uma companhia de GMPs, que deveria ficar
estacionada, enquanto a necessidade exigisse, na estrada entre a Província de São Paulo e a Província de São Pedro
do Rio Grande do Sul, atual região de Campo das Palmas. A missão dessa companhia era proteger os viajantes
contra as “agressões” dos indígenas e de quaisquer outros malfeitores.
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Essa instituição, além dos problemas originais, enfrentou diversos obstáculos para
estruturar-se, como a dificuldade de preencher os quadros, devido aos baixos salários e à falta
de recursos financeiros, uma vez que “[...] a verba destinada á manutenção da nova milícia não
era, porém, tão grande que permitisse vultosas despesas [...].” (Andrade & Câmara, 1931, p. 5).
Aliás, ao longo da história da instituição, podem ser observadas a frequente falta de materiais e
a carência de instalações adequadas. Nesse sentido, Fernandes (1977, p. 265) destaca que “[...] o
Corpo de Permanentes chega à República sem quartel!”
Esses problemas geraram
[...] uma situação de instabilidade na Corporação com constantes brigas entre
seus componentes, casos de embriaguez, roubos e revoltas como a QuebraLampião, em 1888. Organizada por um grupo de milicianos amotinados que
após atentarem contra o aquartelamento da Estação de Urbanos, postou-se
diante do Palácio do Governo e, a tijoladas, quebrou todos os lampiões do
jardim, obrigando a intervenção das tropas da Corporação, fiéis ao governo,
causando a morte de um soldado. (Azevedo, 2008, p. 15).

Quanto ao perfil socioeconômico dos integrantes do Corpo de Policial Permanente,
Rosemberg (2010) realizou um estudo sobre o assunto, por meio da análise dos livros de
Relação de Mostra53, no período entre 1868 e 1889, e detectou que a primeira restrição
regimental para o ingresso no Corpo Policial Permanente foi a idade, sendo somente aceitos os
candidatos com idade entre vinte e um e trinta e cinco anos, ainda que fossem encontradas
exceções.
Outro limite para o ingresso na corporação foi a “idoneidade moral e política”, que
deveria ser comprovada por meio de atestado, como ensinam Andrade e Câmara (1931, p. 13):
A 2 de Março de 1837, foi baixada a Lei n.º 11, determinando que somente
fossem acertos nas fileiras do Corpo Policial Permanente os ‘cidadãos que
apresentassem atentados morais e políticos e que fossem julgados aptos para o
serviço em virtude de exames e averiguações feitas pelo respectivo
comandante’.

Dessa forma, constata-se que não existiam requisitos como a escolarização ou mesmo a
simples alfabetização, tampouco qualquer exame físico ou médico que garantisse um padrão de
53

Segundo Rosemberg (2010, p. 97), “[...] livros de Relação de Mostra, uma espécie de inventário mensal do
movimento interno do CPP, da FMP e da FP. Nesses compêndios, anotavam-se os vencimentos recebidos, os
problemas disciplinares, os locais de destacamento, as passagens pela enfermaria, as mortes, as baixas e, no fim do
volume, havia uma lista das praças que foram engajadas em cada mês. Ao lado do nome do recruta, adicionavam-se
alguns dados pessoais, tais como, filiação (nome do pai), lugar do nascimento, data do nascimento, altura, cor dos
olhos, cor do cabelo, cor da pele, situação conjugal, ofício, última residência, local do destacamento e data do
juramento na corporação.”
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ingresso, sendo o critério de idoneidade moral e política comprovado por atestados muito vago,
podendo favorecer os interesses políticos. Portanto, o exame que deveria ser feito pelo
comandante do Corpo, como previsto na lei, não foi regulamentado, o que dava margens a uma
seleção sem critérios definidos.
Rosemberg (2010) definiu, ainda, um “retrato” do integrante do Corpo Policial
Permanente. Nessa análise, verifica-se que: a idade média dos integrantes da Força era de 26,4
anos; a maioria dos engajados declarava não ter ofício especializado (75,76% do total); quanto à
nacionalidade, 88% eram brasileiros e 12%, estrangeiros, com destaque para os italianos e os
portugueses, que compunham, respectivamente, 5 e 3% do efetivo da Força; cerca de 63% eram
paulistas, 12%, dos estados do Norte54 e 5%, do Rio de Janeiro; quanto à cor da pele, nos
registros, encontram-se 52,36% de não brancos55 e 45,60% de brancos; já em relação à situação
familiar, 40,43% eram casados, 54,37%, solteiros e 2,13%, viúvos.
Nesse retrato traçado por Rosemberg (2010), percebe-se que os integrantes da
corporação eram jovens oriundos das camadas mais humildes da população da Província, com
alguma representação de imigrantes, em sua maioria não possuíam qualificação profissional e a
maior parte era de pessoas já com famílias constituídas. Pode-se inferir, assim, que a falta de
critérios de seleção e os baixos salários contribuíram para que o efetivo da Força fosse
composto eminentemente por pessoas pobres e sem qualificação profissional.
Quanto aos dirigentes da instituição, os primeiros oficiais nomeados para funções de
comando foram o Alferes do 6º Batalhão de Caçadores José Gomes de Almeida, nomeado
comandante da Tropa a Pé, e o Capitão do extinto Corpo de Voluntários de Milícia a Cavalo,
Pedro Alves de Siqueira. Ambos os oficiais não possuíam formação na Escola Militar, de modo
que eram “tarimbeiros” nomeados para as funções não por terem capacitação técnica, mas pelas
suas “boas referências” (Andrade & Câmara, 1931), fato que mostra a formação de uma
instituição com quase nenhuma relação com a Escola Militar da época e, portanto, distante do
pensamento matemático da Academia Real Militar de então.
Em 1844, foi publicada a Lei nº 19, que fixou e regulamentou o Corpo Policial
Permanente, determinando, em seu art. 4º, o seguinte:

54

Segundo Rosemberg (2010), os estados do Norte, durante o período imperial, eram as Províncias da Bahia,
Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí e Pará.
55
“As designações utilizadas para referência à cor da pele dos recrutas seguiram um critério particular desenvolvido
pela polícia e que não acompanha aquele estipulado pelos censos oficiais. As principais designações constantes nos
livros de Relação de Mostra eram branco, pardo, preto e moreno. Fula e caboclo aparecem com alguma
regularidade. Outras designações como mulata, clara, cabra, escura e fureta são bem mais raras.” (Rosemberg,
2010, p. 107).
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Art. 4.º - O Comandante do Corpo de Municipais Permanentes será um oficial
Superior de qualquer das quatro classes do Exército, ou de 2.ª Linha: em caso
de necessidade porém poderá ser um Capitão com a graduação de Major. Os
Comandantes de Companhias, e Ajudante serão tirados d’entre os Oficiais de
qualquer das quatro classes do Exército, da 2.ª Linha, ou d’entre os Oficiais
honorários, e da Guarda Nacional. O Presidente da Província requintará do
Governo Central os que lhe forem necessários; e poderá despedi-los do serviço
quando convenha. Estes Oficiais ficarão subjeitos, quanto á disciplina, ás leis
militares. (São Paulo, 1844).

Em razão disso, a maioria dos oficiais que comandaram o Corpo Policial Provisório
entre 1831 e 1891 era oriunda do Exército, como se verifica no quadro a seguir:
Quadro 18 – Comandantes do Corpo Policial Permanente (1831-1891).
JOSÉ GOMES DE ALMEIDA: Alferes de Caçadores a Pé, nomeado com o posto de Capitão em 1º de
março de 1832 e exonerado em 30 de novembro do mesmo ano.
BOAVENTURA DO AMARAL CAMARGO: Tenente de Caçadores a Pé, nomeado com o posto de
Capitão em 30 de novembro de 1832 e exonerado em 5 de junho de 1834.
FRANCISCO DE PAULA LOBO: Tenente de Caçadores a Pé, nomeado Capitão Comandante em 5 de
junho de 1834 e exonerado em 1840.
JOÃO RODRIGUES SEIXAL: Capitão de Caçadores a Pé, nomeado Major Comandante Geral em
1840, tendo exercido o cargo até 7 de agosto de 1844, quando foi exonerado.
JOSÉ PINTO DA SILVA: Capitão de Caçadores a Pé, nomeado Major Comandante Geral em 7 de
agosto de 1844 e promovido a Tenente-Coronel em 15 de novembro do mesmo ano. Foi exonerado em
16 de fevereiro de 1848.
BENTO THOMAZ GONÇALVES: Major reformado do Exército, nomeado Tenente-Coronel
Comandante Geral em 16 de fevereiro de 1848 e exonerado em 1850.
JOAQUIM DE SOUZA G. CANANÉA: Major reformado do Exército, nomeado Tenente-Coronel
Comandante em 1850 e exonerado em 1861.
JOÃO HOMEM GUEDES PORTILHO: Capitão reformado do Exército, nomeado com o posto de
Tenente-Coronel em 15 de abril de 1862 e exonerado em 1864.
JOSÉ MARIA GAVIÃO PEIXOTO: Capitão reformado do Exército, nomeado em 1864 e demitido em
março de 1868.
ANTONIO JOSÉ FERREIRA BRAGA: Nomeado Tenente-Coronel Comandante do Corpo Policial
Provisório durante a ausência do Corpo Policial, em razão da Guerra do Paraguai. Foi exonerado em
1868.
CARLOS MARIA DE OLIVA: Capitão reformado do Exército, nomeado com o mesmo posto em 27 de
março de 1868, promovido a Tenente-Coronel Comandante em 8 de outubro do mesmo ano e reformado
em 3 de janeiro de 1878.
FRANCISCO DE PAULA TOLEDO MARTINS: Capitão reformado do Exército, nomeado TenenteCoronel Comandante em 18 de março de 1878 e exonerado em 11 de dezembro de 1883.
LUIZ FRANCISCO ALBUQUERQUE MARANHÃO: Capitão reformado do Exército, nomeado em 16
de junho de 1884 e exonerado em 20 de maio de 1887.
FRANCISCO DE CASTRO CANTO E MELLO: Capitão reformado do Exército, nomeado TenenteCoronel Comandante em 20 de maio de 1887 e exonerado em 11 de junho de 1889.
HENRIQUE CANDIDO A. MACEDO: Capitão reformado do Exército, nomeado Tenente-Coronel
Comandante em 11 de junho de 1889 e exonerado em 13 de dezembro do mesmo ano.
GUILHERME JOSÉ DO NASCIMENTO: graduado no posto de Tenente-Coronel em 3 de abril de
1890, exerceu o comando interinamente de 13 de dezembro de 1889 a 17 de fevereiro de 1890.
JOÃO NEPOMUCENO PEREIRA LISBOA: Capitão reformado do Exército, nomeado Coronel
Comandante em 17 de fevereiro de 1890 e exonerado em 24 de abril de 1891.
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GUILHERME JOSÉ DO NASCIMENTO: nomeado Coronel Comandante em 24 de abril de 1891 e
reformado em 24 de novembro do mesmo ano.
MANOEL JOSÉ BRANCO: promovido ao posto de Tenente-Coronel Comandante em 30 de outubro de
1890 e nomeado Coronel Comandante em 24 de novembro de 1891. Passou, por efeito da reorganização,
a comandar o 1º Corpo Militar de Polícia, em 1º de dezembro do mesmo ano.
Fonte: Adaptado de Amaral e Câmara (1931).

Dos dezenove comandantes elencados no quadro, quinze eram oriundos dos quadros do
Exército, o que demonstra uma corporação altamente dependente do Exército no que tange à
formação de seus oficiais e da sua doutrina de atuação.
Quanto à instrução da tropa e dos oficiais, existem poucos registros sobre o tema, com
destaque para a mensagem do comandante do Corpo, Francisco de Paula Lobo, que escreveu,
em 1837, ao comandante do destacamento de Atibaia sugerindo que fosse “[...] dada instrução à
tropa por ser útil aos soldados, para tirá-los do ócio, prejudicial à disciplina e à regularidade do
serviço e por alcançarem maior respeito perante a comunidade à qual prestavam serviço.”
(Arruda, 1997, pp. 31).
Em 1842, foi emitida nova ordem para que o comandante do destacamento de Atibaia
exercitasse
[...] frequentemente o destacamento e com especialidade aos domingos e dias
santos antes da missa do dia, a qual assistirão sempre os soldados, para que o
povo observando a perícia e destreza dos mesmos soldados no manejo das
armas, lhes tenha maior respeito. (Fernandes, 1973, p. 137).

Almeida (2009) cita, ainda, outros registros sobre a instrução militar do Corpo Policial
Permanente de São Paulo, como segue:
No final do século XIX, mais precisamente em 1865, aparece pela primeira
vez disposto em documento formal a regulamentação de instrução militar a ser
ministrada à Força Policial paulista. A Lei de fixação de efetivo para 1866, em
seu artigo 1º, parágrafo 4º dispunha que ‘a instrução da manobra do corpo será
regulada pela ordenança portuguesa’, numa alusão ao regulamento então
adotado pelo Exército da Monarquia. (p. 54).

Segundo Fernandes (1973), o Regulamento de 1868 previa que competia privativamente
ao comandante do Corpo, mediante prévia autorização do presidente da Província, escolher os
horários e os dias em que seriam realizados os exercícios e as revistas da tropa, devendo esses
exercícios incluir técnicas de cavalaria e manejo de armas. Por sua vez, Assumpção (1984)
informa que os
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regulamentos de instrução propriamente dita não existiam e era esta ministrada
aos recrutas por graduado e oficial mais práticos; designados pelo comando
serviam-se, para a cavalaria, do regulamento do Coronel Marinho da Silva e,
para a infantaria, do regulamento do Coronel Moreira Cezar. Ambos esses
regulamentos eram os observados no Exército federal e serviam de base para
as evoluções dos pequenos elementos da milícia paulista, nos seus raros
exercícios e paradas de conjunto. (p. 31).

Quanto aos oficiais da corporação, estes não eram obrigados a frequentar escolas
específicas, sendo os conhecimentos profissionais adquiridos na prática e com a convivência
com os oficiais formados pela Escola Militar que prestavam serviços junto à milícia paulista.
Além disso, conforme Assumpção (1984), havia oficiais que estudavam por conta própria em
manuais do Exército, como a obra Tratado de tática elementar, de autoria do Capitão de
Artilharia Lobo Viana, professor da Escola Militar da Praia Vermelha entre 1898 e 1904.
Com essas colocações, pode-se concluir preliminarmente que, apesar de se tratar de uma
instituição permanente, suas características não permitiram o surgimento de uma cultura
própria, de um ethos de seus integrantes ou mesmo de uma carreira, uma vez que era composta
por profissionais que não gozavam da estabilidade necessária para a formação de uma cultura
profissional, sendo que mesmo os oficiais podiam ser exonerados a qualquer momento. Ainda,
não havia um sistema definido de promoções, de modo que, em alguns anos, era possível aos
praças ascender ao oficialato e, em outros, praticamente impossível. Por fim, não havia grandes
exigências para o ingresso na instituição, bem como
[...] não havia nenhum esforço por parte do Corpo para que a praça adquirisse
alguma qualificação depois do engajamento. A educação militar era esparsa e
pouco significativa profissionalmente e não houve qualquer tipo de instrução
que funcionasse como critério gradativo de ascensão hierárquica, como
ocorreria durante a República. Finalmente, não se desenvolveu uma
‘consciência profissional’, ou seja, uma forte identificação dos agentes com as
normas e os valores inerentes à sua profissão. Mesmo porque não se
delinearam claramente neste período normas específicas para o exercício da
profissão. Enfim, a carreira não foi padronizada. Acrescente-se a este quadro a
rígida disciplina militar provocando ou exacerbando conflitos entre praças e
Oficiais, Oficiais entre si, Oficiais e Polícia Civil e teremos os limites da
identidade grupal possível. (Fernandes, 1977, p. 265).

Ver-se-á a seguir que, com a Proclamação da República, diversos políticos paulistas
entenderam que, para a defesa dos interesses do estado de São Paulo, seriam necessários a
profissionalização e o crescimento dessa pequena força militarizada, acompanhados da
formação de um conjunto de tradições e de um ethos próprio, processo que, aliás, não
transcorreu sem conflitos.
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2.3 A Proclamação da República e a profissionalização da força militar paulista
Fernandes (1977) considera que a Proclamação da República, em 1889, não provocou
nenhuma mudança abrupta ou radical na estrutura social e econômica da nação, mas ensejou
uma reorganização das instituições repressivas. A autora pondera que, apesar de não terem
ocorrido mudanças na estrutura política, a abolição da escravidão, o aumento populacional, o
crescimento da indústria paulista e a urbanização resultaram em um crescimento dos conflitos
sociais, que necessitavam de mecanismos de controle, incluindo o uso de um eficaz aparelho
repressivo.
Por outro lado, especialmente após o governo do Marechal Floriano Peixoto (18911894), o EN passou a representar certo risco à política dos governadores instituída durante a
presidência de Campos Salles. Portanto, era de importância estratégica que os estados
reorganizassem suas forças policiais em padrões mais rígidos de repressão a manifestações de
contestação e com capacidade de rivalizar com o poderio do EN. Assim sendo, o governo do
estado de São Paulo passou a preocupar-se em formar forças militares capazes de garantir a
federalização conseguida com a política dos governadores.
A esse respeito, Fernandes (1977, p. 267) pondera que
[...] este processo privilegia e fortalece as forças repressivas estaduais,
sobretudo as dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
Em São Paulo, a força privilegiada pelas autoridades estaduais é o antigo
Corpo de Permanentes que, sob a República, será denominado Brigada
Policial e, posteriormente, Força Pública.

Prova dessa colocação é a constatação de que, antes mesmo da montagem da política
dos governadores, em 14 de novembro de 1891, por meio da Lei Estadual nº 17, o presidente do
estado de São Paulo, Dr. Américo Brasiliense de Almeida e Silva, unificou todos os corpos
policiais do estado e criou a FPESP, com efetivo de 3.940 homens, distribuído em quatro
Corpos Militares de Polícia, uma Companhia de Cavalaria, um Corpo de Urbanos e um Corpo
de Bombeiros. Em 1892, foi criado o Serviço de Saúde da FPESP56 e os Corpos Militares de
Polícia foram reorganizados, dando origem aos cinco primeiros Batalhões de Infantaria da

56

Por força do art. 11 da Lei nº 97-B, de 21 de setembro de 1892, foi estabelecido que “[...] haverá na capital,
annexo a um dos corpos da força policial, um hospital com uma secção de enfermeiros, cujo numero a lei de
fixação marcará.” (São Paulo, 1892c).
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FPESP57; além disso, o Corpo de Cavalaria foi ampliado, dando origem ao Regimento de
Cavalaria, em 189658.
Iniciou-se, assim, o processo de profissionalização da Força, a partir da criação de uma
estrutura militar voltada ordinariamente para a atividade de policiamento e extraordinariamente
para a atividade bélica e de defesa civil, sendo que esse processo de modernização
paulatinamente militarizou a Força, até o ponto em que esta se transformou no “pequeno
exército paulista” (Dallari, 1977).
Azevedo (2010), referenciando Amaral (1966), observa que os governadores paulistas,
especialmente Campos Salles, buscaram formas de garantir o poder das oligarquias regionais.
Dessa forma, a partir da Proclamação da República, ainda durante o governo do Marechal
Floriano Peixoto, a oligarquia paulista começou a despontar de forma hegemônica na política
nacional. Nesse momento, começou a surgir o temor de uma aliança entre as oligarquias dos
outros estados contra São Paulo, medo que reforçou a ideia de que o estado de São Paulo devia
possuir uma força militar capaz de defendê-lo, tendo sido um grande nome na política paulista
do período Campos Salles, que “[...] se manifesta na correspondência reservada, em 1892, [...]
ao Presidente do Estado Bernardino de Campos [...].” (Azevedo, 2010, p. 15).
V. é governo: não assombre-se com os boatos e procure tornar simpática a
República. Uma preocupação V. deve tomar eu já aconselho para São Paulo
desde o Governo de Prudente, é que deve ser muito bem organizada e
disciplinada a nossa força policial, dando o comando a homens de confiança.
Com 5 mil homens (que é o efetivo segundo creio), V. pode conservar um
grosso de 2 mil permanentes na Capital. Esta gente, sob um regime
rigorosamente militar, será o casco poderoso para qualquer eventualidade [...].
(Amaral, 1966 apud Azevedo, 2010, p. 15).

A necessidade de uma força militar estadual permeou, também, os trabalhos da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tendo sido emitido, em 5 de agosto 1892, o
Parecer nº 211, relativo ao Projeto de Lei nº 143, que reorganizava a força policial. O projeto de
lei foi desmembrado nas Leis nos 97-A e 97-B, promulgadas em 21 de setembro de 1892, sendo
que a primeira versou sobre a fixação do efetivo e do orçamento da FPESP para o ano de 1893 e
a segunda tratou da reorganização da Força, tendo sido anexado a esta o Regulamento da
FPESP.
No preâmbulo do Parecer nº 211, pode-se perceber a preocupação dos deputados
paulistas com a criação de uma força militar estadual, como segue:
57
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Art. 1º da Lei nº 97-A, de 21 de setembro de 1892.
Art. 4º da Lei nº 491, de 29 de dezembro de 1896.
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[...] aqui cumpre averiguar primeiro que a organização regular da força publica
impunha-se atualmente ao legislador paulista como uma das primeiras
necessidades a satisfazer no tocante a organização definitiva do mechanismo
político e governamental do Estado autônomo e independente, como parte
integrante da federação brazileira. [...]
Os choques entre o interesse privado e o interesse publico serão de ora em
diante muito mais freqüentes e respeitados entre o cidadão e o Estado, do que
entre aquelle e a União. Dahi a necessidade indeclinável que têm os Estados
de montar os apparelhos de governo de tal modo fortes e valiosos, que possam
em qualquer emergência fazer respeitar o principio da auctoridade e
restabelecer o domínio da lei, quando embaraçada em sua execução. Ora
dentre essas necessidades está uma boa organisação da força publica, capaz de
assegurar no Estado a manutenção da ordem, sem o auxilio da força federal,
vedado expressamente, com excepção de poucos casos, pela constituição de 24
de Fevereiro, no art. 6º. Foi reconhecendo esta completa transformação no
organismo dos governos locaes e o excepcional desenvolvimento que se nota
no Estado de S. Paulo, que a commissão entendeu de seu dever propor ao
Congresso Paulista uma organisação de força armada, mais de accordo com os
progressos que se observam modernamente neste ramo do serviço publico.
Deste modo libertávamos S. Paulo do uma organisação defeituosa, sua fôrma,
engendrada num meio muito diverso, no regimen de ostensiva centralisação
política e administrativa, no qual a província assistia como mero espectador ás
princípaes relações políticas do indivíduo para com o Estado, extranha á
passagem das grandes sommas pecuniárias do contribuinte para o thesouro
geral. Assim convencida a commissão organisou o seu plano, ouvindo na
matéria os competentes e como obrigação constitucional offereceu
conjunctamente a proposta de fixação da força publica, sem lhe parecer que
houvesse neste liame de proposta inconveniente algum. (São Paulo, 1892a).

Seguindo essa proposta, a FPESP começou a crescer, de modo que o governo paulista
aumentou o efetivo da Força e os investimentos com material bélico, instalações e a
“profissionalização”.
No início da República, a corporação participou de conflitos, como a Revolução
Federalista e a Revolta da Armada de 1893, bem como mandou seu efetivo para a Guerra de
Canudos e para auxiliar no combate à Revolta da Vacina (Malvásio, 1967). Fernandes (1977)
destaca ainda, nesse período, a repressão ao movimento trabalhista do início do século XX:
Mas a Força Pública também necessitou de aperfeiçoamento para o
desempenho de outras funções. Destas, a mais importante é a de força de
repressão aos movimentos trabalhistas. Daí sua participação como
restauradora da ordem nas contínuas greves operárias deste período, sobretudo
em Santos (1900, 1905, 1908, 1912), em Jundiaí, em Rio Claro, em Campinas
(parede de operários da Companhia Paulista em 1906, quando foram
mobilizados 1.214 soldados da Força Pública) e na capital (destacando-se a
greve geral de 1917). (p. 274).
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No tocante à organização da Força e à formação de seus oficiais, o art. 3º da Lei nº 97-B,
de 21 de setembro de 1892, estabelecia que “[...] para commandar a força policial, será
preferido official que tiver os cursos de cavallaria, de infanteria das escolas militares da
Republica e terá a graduação de coronel.” (São Paulo, 1892c). Nesse ponto, percebe-se uma
imbricação entre a formação do oficial que exerceria o comando da Força e a instrução dada nas
Escolas Militares do Brasil. No quadro a seguir, estão elencados os oficiais que comandaram a
FPESP entre 1891 e 1906, além dos cursos que frequentaram na Escola Militar:
Quadro 19 – Comandantes da FPESP antes da chegada da missão militar francesa, período de comando
e curso que frequentaram na Escola Militar.
COMANDANTE
Major de Infantaria Sergio Tertuliano Castelo
Branco
Capitão reformado de Infantaria João
Nepomuceno Pereira Lisboa
Major de Artilharia Innocêncio Benedito Ferraz de
Oliveira

PERÍODO
11 a
21/12/1891
21/12/1891 a
08/08/1893
08/08/1893 a
01/05/1894
01/05/1894 a
Major de Artilharia José Carlos da Silva Telles
15/06/1897
15/06/1897 a
Major de Artilharia Celestino Alves Bastos
30/06/1898
Tenente-Coronel de Infantaria Pedro de Alcantara 30/06/1898 a
Fonseca
07/03/1901
Capitão reformado de Cavalaria Argemiro da
07/03/1901 a
Costa Sampaio
07/05/1906
Fonte: Adaptado de Brasil (1882, 1885) e São Paulo (1913a).

CURSO
Não frequentou nenhum curso na
Escola Militar (tarimbeiro).
Curso de cavalaria e infantaria pelo
Regulamento de 1874.
Curso de artilharia pelo
Regulamento de 1874.
Curso de artilharia pelo
Regulamento de 1874.
Curso de artilharia pelo
Regulamento de 1874.
Curso de artilharia pelo
Regulamento de 1874.
Não frequentou nenhum curso na
Escola Militar (tarimbeiro).

Observa-se neste quadro que, entre agosto de 1893 e março de 1901, a FPESP foi
comandada por oficiais que frequentaram o curso de artilharia na Escola Militar, segundo o
Regulamento de 1874, do que se pode depreender certa influência das ciências exatas, típicas da
arma científica que era a artilharia, na embrionária estrutura de ensino da FPESP. Vale ressaltar
que esses oficiais foram alunos do professor de matemática Benjamin Constant e, portanto,
sofreram a influência do positivismo, como outros alunos de sua geração.
Os demais oficiais eram nomeados e promovidos segundo o disposto no Capítulo III
(Das Nomeações e Promoções) da Lei nº 97-B, de 21 de setembro de 1892, que estabelecia:
Artigo 21. - A nomeação de commandante da força policial e a de
commandantes dos corpos serão feitas pelo Presidente do Estado.
Artigo 22. - Os officiaes do estado maior dos corpos serão nomeados pelo
commandante da força, sob proposta dos respectivos commandantes.
Artigo 23. - As nomeações e promoções dos corpos, até ao posto de major,
serão feitas pelo Presidente do Estado, por indicação do commandante da
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força, ouvido o chefe de policia.
§ 1.º - Os princípios de antigüidade e merecimento deverão ser respeitados nas
promoções. Para o primeiro posto serão preferidos os inferiores dos corpos da
força policial.
§ 2.º - Os candidatos ao primeiro posto deverão exhibir os conhecimentos
estatuitos no regulamento annexo á presente lei.
Artigo 24. - Os officiaes effectivos da força policial, que tiverem mais de
cinco annos de serviço, só perderão os seus postos por sentença condemnatoria
a mais de um anno e por mau comportamento habitual, provado em conselho
disciplinar.
Artigo 25. - Os officiaes prestarão compromisso perante o Presidente do
Estado. (São Paulo, 1892c).

Por sua vez, o regulamento anexo à referida lei previa que a nomeação ao primeiro posto
seria de competência do presidente do estado, ouvido o comandante da FPESP, podendo
concorrer a essa promoção os inferiores59 que tivessem, no mínimo, seis meses de sargenteação
de esquadrão ou de campanha ou os oficiais honorários com experiência de campanha. Ainda,
os candidatos à promoção ao primeiro posto deveriam comprovar, perante uma comissão,
conhecimentos de língua portuguesa, aritmética prática, noções de geografia do Brasil,
principalmente de São Paulo, e conhecimento técnico das armas, inclusive tiro ao alvo (São
Paulo, 1892d).
Com relação à formação da tropa, em 1896, foi criada a Escola de Recrutas (Amaral
Filho, 1985), sistema que consistia na instrução aos “recrutas” nos próprios batalhões em que
foram classificados, devendo os instrutores ser os oficiais e sargentos da própria unidade; após a
instrução inicial, os recrutas eram classificados como praças prontos. Frise-se que, nesse tipo de
educação, eram utilizados, especialmente, os manuais do próprio Exército, como o “Manual
Moreira Cézar” (Assumpção, 1984). No entanto, mesmo com essas tentativas de organização e
instrução da tropa da FPESP, o historiador paulista Antônio Barreto do Amaral (1966)
considera que, em 1905, seus soldados eram “[...] mal armados e mal adestrados, insuficientes
para atender às exigências de um Estado em astronômico progresso.” (p. 13).
Neste ponto da pesquisa, é importante salientar que o processo de modernização e
militarização da FPESP não foi o único projeto da oligarquia paulista para reforçar o poder do
estado em detrimento da União e dos municípios. Por exemplo, os presidentes do estado de São
Paulo, no início do século XX, reduziram a autonomia dos municípios em relação à atividade
policial, sendo que a Polícia Civil de São Paulo passou por um processo de reestruturação, que,
nos dizeres de Almeida (2009), visava ao
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A Tabela A (Quadro Demonstrativo da FPESP) da Lei nº 97-A, de 21 de setembro de 1892, classifica como
inferiores os furriéis, os segundos e os primeiros-sargentos.
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[...] enfraquecimento do poder dos municípios, em se tratando de dominação
da força policial, o Presidente de Estado Jorge Tibiriçá decidiu em 1905 pela
reforma da incipiente Polícia Civil – então um arremedo de instituição policial
– a transformando em polícia de carreira. A reforma definiu que, a partir de 23
de dezembro de 1905, haveria a exigência de remuneração a todos os
funcionários dessa polícia. Estes seriam nomeados ou demitidos diretamente
pelo Presidente do Estado para ocupar seus respectivos cargos, reservando-se
apenas aos bacharéis em direito a possibilidade de exercer as funções de
delegados. Pela reforma, passou diretamente ao Presidente do Estado o
controle da Polícia Civil e, consequentemente, o poder sobre as ações de
prevenção e repressão aos crimes, esvaziando o poder dos líderes municipais
nesse mister. (p. 52).

Além da reestruturação do Corpo Policial Permanente, que deu origem à FPESP, e da
“profissionalização” da Polícia Civil, os poderes da Secretaria de Justiça foram ampliados pela
Lei nº 1.006, de 17 de setembro de 1906, que transformou a Secretaria de Estados dos Negócios
da Justiça em Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça e da Segurança Pública. A partir
dessa norma, o secretário de Justiça e Segurança Pública passou a ter poderes para dirigir o
serviço policial do estado, incluindo a supervisão da Polícia Civil e da FPESP (São Paulo,
1906). Cabe informar que o secretário de Justiça e Segurança Pública dos primeiros anos da
República foi o político Washington Luiz, que “[...] em 1906, no final da legislatura, foi
nomeado secretário de justiça de Jorge Tibiriçá, com a missão de realizar uma reforma nas
policias civis e militar a fim de reforçar o poderio do governo estadual.” (CPDOC, 2012)60.
Com isso, no início do século XX, o quadro dos aparelhos de repressão do estado foi
organizado de forma diferente à do antigo sistema do Império, como afirma Fernandes (1973, p.
149):
Para se efetivar como realidade política, o estadualismo necessitou: primeiro
arrefecer – rearticulando à política estadual e nacional – a política
municipalista e, portanto, ‘os coronéis’, medida que, do prisma apenas das
forças policiais, será iniciada com a reforma da polícia civil; segundo,
amortecer o poder do Exército Nacional com suas tendências centralizadoras e
seu papel de ‘árbitro atuante’, medida encetada com a profissionalização,
militarização e fortalecimento do antigo Corpo Policial Permanente [futura
FPESP].

Houve, assim, um processo de profissionalização da Polícia Civil, no sentido de
transformá-la em uma polícia estadual, em detrimento às polícias civis municipais; por outro
lado, o EN continuava representando uma ameaça ao estadualismo paulista. No meio desses
extremos, havia a FPESP, como uma espécie de força militar de apoio à Polícia Civil, bem
como um mecanismo de proteção do estado de São Paulo contra eventuais problemas com o
60

Verbete ‘Washington Luiz Pereira de Souza’.

93

EN. Nesse sentido, foi necessário o desenvolvimento de um militarismo profissional paulista
que fosse independente do militarismo nacional; a solução encontrada foi a contratação de uma
missão militar francesa, que contribuiu para o desenvolvimento do “militarismo paulista”.
2.4 A contratação da primeira missão militar francesa de instrução
Azevedo (2010) mostra que, no século XIX, a Argentina, o Chile, a Bolívia e o Peru já
haviam contratado missões alemãs de instrução militar e que o Uruguai havia contratado uma
missão francesa. Seguindo essa tendência e buscando a profissionalização da FPESP, o governo
do estado de São Paulo decidiu contratar uma missão militar estrangeira, para auxiliar na
instrução da tropa, o que ocorreu exatamente no período em que a França e a Alemanha
disputavam áreas de influência militar para a venda de armamentos, tendo sido as missões
militares de instrução uma das técnicas mais utilizadas para disseminar a ideologia militar e
garantir mercados consumidores de material bélico.
O próprio presidente da República, o paulista Rodrigues Alves, apoiou a ideia da
contratação de uma missão militar francesa (Arruda, 1997). Inicialmente, o ministro das
Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, recomendou a contração de uma missão militar
alemã, por considerar o exército alemão “[...] o primeiro da Europa” (Amaral, 1966, p. 14), mas,
em abril de 1905, cedeu às pressões e apoiou a contratação de uma missão militar francesa de
instrução. Apesar das opiniões do Barão do Rio Branco, a escolha por uma missão francesa,
segundo MacCann (2007), deveu-se ao fato de que
[...] importantes políticos paulistas, como o governador Jorge Tibiriçá e
Rodolfo Miranda, eram pró-franceses. Tibiriçá, que governou São Paulo por
duas vezes, em 1890-91 e 1904-08, e fez mais do que qualquer outro para
moldar o futuro do estado, nascera em Paris, filho de uma francesa e de um
aristocrata paulista, e vivera na França e na Alemanha. Creditam-se a ele a
contratação de instrutores franceses para a polícia estadual e o despertar do
interesse francês pela agricultura paulista [...]. (p. 146).

Com essa medida, o governo do estado de São Paulo foi pioneiro na contratação de uma
missão militar estrangeira para a organização do sistema de ensino de sua Força. Após alguns
meses de negociação, o contrato foi assinado, em 22 de dezembro de 1905, pelo chefe da
delegação brasileira em Paris, Dr. Gabriel Piza, e o ministro da Guerra da República Francesa.
Merecem destaque, no contrato da missão militar francesa de instrução, as seguintes
cláusulas:
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Cláusula I
[...] A missão militar estará disponível para o Governo do Estado de São Paulo
por um período de dois anos que terminam em final de março de 1908.
Cláusula II
Missão exclusivamente de organização e educação, os seus membros em
nenhuma circunstância participarão de operações militares.
[...]
Cláusula X
Os oficiais da missão terão direito a um ordenança cada um para seu serviço
pessoal e um cavalo. Hospedagem, alimentação e os cuidados para com os
cavalos serão fornecidos pelo Estado de São Paulo.
Cláusula XI
Os membros da missão serão pagos durante o período de sua estadia em São
Paulo por todas as despesas exigidas para os deslocamentos que forem
necessários para o serviço.
Cláusula XII
Se o contrato for renovado, os membros da missão terão direito a uma licença
por um período máximo de três meses [...].
Esta licença será remunerada, mas não dará origem a um subsídio de viagem.
Cláusula XIII
Em caso de guerra, o ministro francês da Guerra terá a faculdade de requerer a
missão militar, mediante notificação previa ao governo brasileiro, através da
Legação da França no Rio de Janeiro. Neste caso, o Governo de São Paulo
deverá liberar a missão em um período não superior a um mês.
Cláusula XIV
A missão militar vai embarcar no navio de cruzeiro com escala em Santos na
data mais próxima do dia 28 de fevereiro de 1906. (Amaral, 1966, pp. 3161
32) .

Nesse contrato, as funções da missão estavam restritas à reorganização da Força e às
atividades de instrução, ficando proibida a participação dos membros da missão em operações
militares; ainda, foi estabelecida a possibilidade de renovação do período da missão, entre
outras exigências, como as vantagens e os benefícios que deveriam gozar os militares franceses
que comporiam a missão.
Os oficiais que compunham o primeiro efetivo empregado na missão militar francesa de
instrução eram o Coronel Paul Balangny, o Tenente Raoul Negrel e o Sargento André Honeix
de La Brousse, todos do exército francês,
[...] tendo o chefe da missão as vantagens e as honras do posto de coronel
comandante geral e os outros dois membros, o primeiro a graduação de
tenente coronel comandante de batalhão e o segundo o de alferes, usando
todos o fardamento do exército francês com as insígnias da Força Pública de
São Paulo. (Andrade & Câmara, 1931, p. 56).
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Tradução nossa.
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A missão chegou a São Paulo no dia 21 de março de 1906 e iniciou seus trabalhos às
08h00 do dia 28, no Quartel da Luz, começando com a instrução da “tabela de continências
usada pelo Exército Francês” aos oficiais da Força (Amaral, 1966, p. 33). O Coronel Balangny
analisou as condições para o ensino e propôs mudanças na rotina da Força, para facilitar a
instrução. Por sua vez, o secretário de Justiça de São Paulo, Washington Luiz, acatou as
solicitações e emitiu as seguintes instruções ao comandante da FPESP:
Ao Comando. 30-3-06-860 - Sendo de incontestável vantagem, para bom e
completo aproveitamento do tempo que a instrução militar seja dada a muitos
homens ao mesmo tempo, é preciso:
a) simplificar a parada das oito horas da manhã, a qual passará a ser rápida
revista terminando-se em alguns minutos;
b) reduzir à metade as guardas, guarnições dos edifícios públicos, tais como as
do Palácio, Penitenciária, etc. E em toda a parte onde não forem
indispensáveis deverão ser suprimidas.
c) em vez de três oficiais que pernoitem no quartel ficará um que
desempenhará as funções de Ajudante Geral para todos os corpos. (Amaral,
1966, p. 36).

A partir dessas orientações, a rotina da Força foi alterada e foi definido o horário da
instrução: de segunda a quinta-feira, a instrução seria dada à tropa do 1º e 2º Batalhões de
Infantaria e ao Regimento da Cavalaria; nas sextas-feiras e nos sábados, a instrução seria
ministrada ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Cívica e ao 3º e 4º Batalhões de Infantaria. Até 31
de abril, ficou definido que o horário da instrução seria das 07h00 às 09h00 e, a partir de 31 de
abril, o início da instrução foi alterado para 08h00, com término às 10h00 (Amaral, 1966).
Visando a reforçar o efetivo da missão francesa, em maio de 1906, chegou o Sargento
do exército francês Freéderic Stattmüller. Dessa forma, a missão francesa ficou composta pelo
Coronel Paul Balangny (comandante) e seus auxiliares Tenente Raoul Négrel, comissionado no
posto de Tenente-Coronel da Força Pública, e os Sargentos Andréa Honeix de La Brousse e
Frederico Estattmüller, comissionados no posto de Alferes da Força Pública.
Em junho de 1906, o Coronel Paul Balagny emitiu um comunicado ao secretário de
Justiça opinando que “o uniforme dos oficiais da milícia de São Paulo estava a merecer algumas
simplificações que no seu entender, eram aguardadas com impaciência pela grande maioria
deles.” (Amaral, 1966, p. 37). Foi, então, encaminhada uma proposta de alteração e
simplificação dos uniformes usados pela FPESP, que resultou nos uniformes “franceses” usados
pela Força até a década de 1930. Um detalhe importante desses novos uniformes era o quepe,
que seguia o modelo francês (vide Anexo IX).
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Essa proposta de alteração do uniforme demonstra que as técnicas de instrução adotadas
pela missão francesa foram além da simples instrução, da reformulação de currículos e da
estruturação do sistema de ensino. Os oficiais da missão francesa fizeram propostas que
modificaram as tradições, inclusive estéticas, da Força, o que contribuiu para a formação de
uma identidade cultural entre o exército francês e a FPESP. Portanto, a missão militar francesa
começou seus trabalhos de construção de um modelo de ensino militar na FPESP de modo
diferente do modelo desenvolvido nas outras Escolas Militares do Brasil, o que ensejou forte
resistência e culminou com o assassinato do Tenente do exército francês Raoul Négrel, em 11
de junho de 1906 (Amaral, 1966).
2.4.1 A tragédia do Quartel da Luz
Apesar dos interesses políticos que envolveram a questão e decidiram pela contratação
da missão francesa de instrução militar, tal acordo não ocorreu sem que houvesse resistência e
fortes críticas. Essa resistência pode ser interpretada em duas correntes, que se relacionam
dialeticamente. O primeiro grupo era representado pelas demais oligarquias estaduais, que
temiam a afirmação da predominância de São Paulo na Federação, sendo que os políticos
ligados a esses grupos temiam o chamado “imperialismo estadual” de São Paulo (Fernandes,
1977, p. 271). Esta corrente pode ser detectada em notícias de jornais do estado do Rio de
Janeiro, como as que declaravam que “São Paulo era a Prússia brasileira” (Amaral, 1966, p. 42).
Andrade e Câmara (1931) citam algumas dessas matérias, como segue:
A primeira impressão que se tem a ver um tão empenhado luxo de
arregimentação, é a de que São Paulo se arma para alguma guerra. Não
sabemos como os legisladores da Constituição Federal compreenderam a
polícia, quando a deram aos Estados, guardando para a União exército e a
defesa nacional. Ninguém ousará, porém, dizer que seja para os misteres
usuais de guardar ruas e meter relapsos no xadrez, que os nossos policiais
carecem de instruções de oficiais vindos da escola de Saint-Cyr ou de Saumur.
(p. 49).

A segunda corrente contrária à militarização da força policial paulista e defendia que
somente ao EN caberia uma formação militar. Andrade e Câmara (1931) também registram as
manifestações de militares contrários à contração da missão francesa:
Técnicos militares de reputação firmada nos grandes centros do País
insurgiam-se, com veemência, contra a intromissão de estrangeiros na
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instrução da tropa paulista, ora alegando falta de patriotismo na resolução
governamental, ora a sua inconstitucionalidade. (p. 49).

Fernandes (1977) analisa a questão e cita um artigo assinado pelo Dr. Pamphilo
d’Assumpção, no Diário Popular de 8 de março de 1906, como segue:
Dizem que está em viagem a missão composta de oficiais franceses que vêm
dar instrução à Força Pública do Estado. Ninguém diz positivamente, mas
todos sentem um mal-estar com essa medida do Governo. Que vem fazer essa
missão? [...] Não se compreende bem que necessidade há de ter o Estado uma
força instruída em tática e aguerrida quando a sua ação se limita a manter a
ordem dentro do Estado, onde o único adversário possível é a população
desarregimentada e inerme [...]. E, depois, que ofensa ao Exército Nacional
[...]. Assim, para os franceses não há dúvida de que a missão vem dar
instrução ao Exército da República ou pelo menos a uma parte dele. Ora, isto é
deprimente para o nosso Exército, para a República e para nosso brio de povo
[...]. E, quando não se suponha que a missão vem dar instrução ao Exército,
perguntar-se-á: que Exército tem essa República onde não se encontram
oficiais que dêem instrução à polícia de um Estado? [...]. Não se compreende,
nem se justifica a missão dessa missão. (p. 272).

Outros registros de protestos foram as sátiras publicadas nos jornais. Andrade e Câmara
(1931) referem-se a diversas dessas troças, como, por exemplo:
Um official francez instruindo um soldado de policia:
– A la gauche!
O soldado estupefacto:
– Que gancho, seu tenente?
– E bien, á la droite!
– Aladroado, não, senhor, seu tenente, si V. S. pega nos insurtá eu arrequeíro
bacha. Veja lá como fala, ‘monsiú’ [...]. (p. 52).

Outro detalhe interessante é o de que a missão militar francesa foi contratada, em 1905,
exatamente durante o período entre o fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha e a
criação da EMR. Esse fato ensejou a possibilidade de que o governo do estado de São Paulo
pretendia formatar um sistema de ensino autônomo com relação ao ensino militar do Exército,
fato que desagradou os oficiais do Exército que exerciam funções na instituição; tal colocação
demonstra, aliás, que a contratação da missão francesa foi um projeto que não partiu de dentro
da própria FPESP ou do EN, mas foi imposto a partir de interesses políticos das oligarquias
paulistas. Uma prova dessa rejeição foi a postura adotada pelo comandante da FPESP em 1906,
o Capitão reformado do Exército Argemiro da Costa Sampaio, que pediu exoneração de seu
cargo em protesto à contratação da missão militar. Assumiu o comando da instituição o
Tenente-Coronel José Pedro de Oliveira, “[...] o primeiro Comandante Geral originário da
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própria Força Pública [...] expediente que seria mantido até praticamente 1930. Inaugura-se,
assim, a autonomia de comando da Força Pública.” (Azevedo, 2010, p. 18).
No entanto, os protestos não se limitaram apenas ao pedido de exoneração do Capitão
Argemiro e às manifestações em jornais. No dia 11 de junho de 1906, durante uma instrução, o
Segundo-Sargento José de Melo, veterano da Guerra de Canudos, disparou contra os oficiais da
missão francesa, assassinando o Tenente francês Raoul Négrel e o Alferes da FPESP Manoel de
Moraes Magalhães. O militar criminoso foi preso e se iniciou um conflito que quase terminou
com a missão francesa. O governo francês interveio na questão e exigiu esclarecimentos sobre o
fato; da mesma forma, o ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, solicitou
esclarecimentos e o secretário de Justiça de São Paulo, Dr. Washington Luiz, emitiu o seguinte
ofício reservado:
Ofício nº 2026 de 14 de junho de 1906 — Ao Ministro das Relações
Exteriores — Reservado — A fim de habilitar V. Exa. a fornecer as
Informações que por acaso possam ser solicitadas, tenho a honra de comunicar
a V. Exa. a seguinte lamentável ocorrência que a todos nós ainda punge
dolorosamente.
No dia 11 do corrente, às 3 horas da tarde mais ou menos, enquanto se
executavam os habituais exercícios militares, um sargento do lº batalhão de
infantaria, — que nesses exercícios não tomara parte por ter se declarado
doente, armado de uma carabina Mauser alvejou e fez dois disparos sobre um
grupo de oficiais, que se achava no centro do páteo interno do aludido quartel,
composto dos Snrs. Tenente-Coronel Raul Negrel, Tenente Labrousse,
membros da Missão Francesa de Instrução, Tenente Coronel Pedro Arbues
Ruiz Xavier, comandante do lº batalhão de infantaria, Capitão Pedro Dias de
Campos, deste mesmo batalhão da Força Pública. Desgraçadamente o
primeiro disparo atingiu o Sr. Tenente Coronel Negrel na cabeça, e o segundo
varou o Sr. Alferes Manuel de Morais Magalhães, do 2º batalhão de infantaria,
que, surpreendido com o estampido do lº tiro assomou a uma das portas
internas do extremo oposto do quartel. O ferimento do Sr. Alferes Manuel de
Morais Magalhães foi bastante grave ocasionando-lhe a morte duas horas
depois. O ferimento do Sr. Tenente Coronel Negrel, tendo interessado o couro
cabeludo e o pavilhão da orelha no lado esquerdo, foi considerado leve; tendo
sobrevindo, porém, a meningite, veio a falecer hoje às quatro horas e meia da
madrugada. O sargento José Rodrigues de Melo foi, durante as graves
ocorrências da greve da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, destacado
como quase todo o primeiro batalhão, para diversos lugares no interior do
Estado onde se fazia necessária a força policial. Desta Capital partiu em data
de 15 de Maio para a cidade de Rio Claro e de lá seguiu para Dois Córregos
donde voltou a 10 de junho a noite. Esteve ausente desta Capital quase um
mês. No dia 11 de manhã apresentou-se no quartel declarando-se doente pelo
que nesse foi dispensado e não tomou parte nos exercícios militares que nesse
dia se realizaram. Tendo sido feito recolhimento dos cartuchos embalados que
tinham sido distribuídos às praças que seguiram para os lugares da greve
faltaram, como era natural, muitos por terem sido detonados ou perdidos. O
sargento Melo iludiu a vigilância alegando não ter cartuchos em seu poder.
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Às 2 horas e 50 minutos mais ou menos voltou de novo ao quartel para ir
baixar ao Hospital; antes, por isso, quis limpar a sua carabina e de posse dela
armou-se com cartuchos que criminosamente conservara em seu poder e
passando por trás dos outros soldados que faziam exercidos praticou o delito
infame que acabo de narrar.
Preso em flagrante o criminoso confessou o delito declarando ter tido intenção
de matar o Sr. Tenente Coronel Negrel porque, alega ele, esse não o tratou
bem durante os exercícios anteriores.
É possível que o Sr. Tenente Coronel Negrel, e até mesmo provável porque o
sargento não mostrava aproveitamento nos exercícios, lhe tivesse feito
observações relativamente às instruções militares que ministrava; e se as fez
com firmeza fez com a delicadeza que era habitual nesse distinto oficial e em
todos os mais que compõem a Missão Francesa.
A Missão Francesa, é grato declarar, tem correspondido às nossas esperanças e
tem sabido se fazer amar de oficiais e praças da Brigada Militar.
O Governo de São Paulo, por sua vez, tem rodeado a Missão Francesa de toda
a sua força moral e prestígio, e considera preciosas, como as que mais o forem
as vidas de todos os oficiais que a compõe. O assassino é um mestiço de
caboclo, impulsivo e rude, de inteligência acanhada e coração ruim.
O inquérito foi aberto E se procede com todo o cuidado e rigor, tendo sido
tomadas as providências necessárias para o castigo de revoltante e indigno fato
que nos oprime e enluta.
V. Exa. compreende perfeitamente como vem ferir no coração de brasileiros
esse atentado covarde, felizmente sem ligações, que não estava na previsão
humana evitar.
O Governo de S. Paulo, dolorosamente ferido não se prevalecerá entretanto do
contrato que tem, para fazer permanecer a Missão Francesa; se esta, não se
julgar em segurança aqui, a nós só resta lamentar o insucesso que fez abortar
as mais legítimas esperanças. (Amaral, 1966, pp. 49-50).

O próprio Coronel Paul Balangny entendeu que o crime decorreu da forte rejeição que
os integrantes da Força manifestavam contra a missão francesa, chegando a declarar para a
imprensa o seguinte:
Acho que uma das causas que mais de perto influíram para a desgraça que
ocorreu no quartel do 1º batalhão da Força foi a injusta campanha movida por
alguns jornais contra nós. Emprestaram-nos intuitos antipáticos, criaram-nos
uma falsa situação de superioridade e de brutal autoritarismo sobre o corpo da
oficialidade. Mas, por Deus! a nossa missão era toda de paz e de trabalho, era
de incutir no animo do soldado a verdadeira intuição da disciplina e da
dignidade militar. É até crueldade criaram-nos uma fama desta ordem, quando
para cá viemos, quatro oficiais indefesos em meio de uma população de três
milhões de habitantes! Claro é que a nossa posição tinha por si mesma um
lado difícil – o de reclamar de um corpo de oficiais certa soma de movimentos
e trabalhos aos quais não estavam afeitos. Desse incomodo individual
nasceram falsas compreensões do verdadeiro programa a que vínhamos
chamados a executar. (Andrade & Câmara, 1931, p. 57).

Pairaram suspeitas, ainda, de que o crime teve a participação de outros oficiais e de que
se tratava de um complô contra a missão francesa. Nesse sentido, Fernandes (1977) encontrou,
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no Jornal Correio Paulistano de 12 de junho de 1906, uma matéria segundo a qual “logo após o
assassinato do Oficial francês, segundo a imprensa paulista, o sargento teria dito: ‘Viva o corpo
de Cavalaria, viva a Força Pública, viva o Exército Nacional!’, sendo correspondido também
por algumas praças presentes.” (p. 272). Outros suspeitos foram investigados, como o Tenente
Eduardo Lejeune e o Tenente-Coronel Pedro Arbues, mas nada foi provado contra estes oficiais.
O resultado final das investigações concluiu que o Sargento José de Melo agiu sozinho (Amaral,
1966).
Em que pese as diversas ameaças de término da missão por parte do próprio governo
francês e do Coronel Paul Balangny, o governo do estado de São Paulo conseguiu uma
negociação direta com o Coronel Paul Balangny e a missão permaneceu (Amaral, 1966).
2.4.2 Os primeiros sucessos da missão militar francesa
Em 15 de novembro de 1906, foi realizada uma parada militar no prado da Mooca, que
contou com a presença do próprio presidente do estado, do secretário de Justiça, do comandante
geral da Força, entre outras autoridades civis e militares. A demonstração resultou no que foi
considerado o primeiro grande sucesso da missão francesa, como registra Amaral (1966, p. 67):
No dia imediato, um dos jornais que haviam criticado a escolha de uma missão
instrutora estrangeira, escrevia: ‘Um sucesso – e sucesso brilhante, completo,
indiscutível a parada da Força Pública ontem, no Prado da Mooca. Tivemos
realmente, e aqui externamos sem nenhum despautério louvaminheiro – a
impressão agradável de um aspecto genuinamente marcial e bizarro naquela
disciplinada coluna de mil e tantos homens, que se moviam com firmeza, que
marchavam com desembaraço e harmonia, sem uma discrepância, sem a
menor vacilação como se todos eles fossem um só indivíduo. E está aí, nessa
uniformidade, presteza e precisão de movimentos a empolgante beleza daquele
belo conjunto de evoluções realizadas.’

A partir dessa parada militar, a missão francesa consagrou-se em São Paulo e o processo
de profissionalização e militarização da Força ganhou nova dimensão. Os oficiais franceses
tiveram oportunidade de demonstrar o resultado de seus trabalhos para os políticos que os
tinham contratado e angariaram a simpatia da imprensa e de parcela da população. Andrade e
Câmara (1931) descrevem o sucesso da missão da seguinte forma:
A Força Publica perdeu, de modo surpreendente, os seus velhos hábitos de
disciplina mal compreendida e de técnica defeituosa, para transformar-se num
conjunto homogêneo de forças morais e de forças materiais, as quais, ainda
hoje, são o seu apanágio. (p. 60).
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Enquanto a FPESP estava em pleno processo de modernização e profissionalização, o
próprio Exército passou por reformulações e reorganizações, em especial, promovidas pelo
ministro da Guerra, o Marechal Hermes da Fonseca. Entre as medidas de modernização do EN,
destaca-se a criação, em 4 de janeiro de 1908, das regiões de inspeção, como segue:
Art. 118. Ficam creadas 13 regiões de inspeccão, assim distribuídas:
a) Amazonas e território do Acre;
b) Pará e Aricary;
c) Maranhão e Piauhy;
d) Ceará e Rio Grande do Norte;
e) Parahyba e Pernambuco;
f) Alagôas e Sergipe;
g) Bahia e Espirito Santo;
h) Rio de Janeiro e Minas;
i) Districto Federal;
j) S. Paulo e Goyaz;
k) Paraná e Santa Catharina;
l) Rio Grande do Sul;
w) Matto Grosso. (Brasil, 1908a).

Neste dispositivo legal, percebe-se a criação de uma inspetoria militar para a região de
São Paulo e Goiás, que, segundo o regulamento do art. 105 da Lei nº 1.86062, seria a Décima
Inspetoria Militar Permanente. Em 1908, o próprio ministro da Guerra, o Marechal Hermes da
Fonseca, visitou São Paulo e assistiu a uma apresentação de tropas da FPESP na várzea do
Canindé, cujos exercícios incluíram evoluções de ordem unida, simulações de combate e prática
de tiro. O ministro e os oficiais que o acompanhavam teriam elogiado o nível de preparo da
tropa da FPESP, fato que culminou com um elogio dado pelo secretário de Justiça de São Paulo,
como destaca Amaral (1966, p. 89):
A tarde desse mesmo dia o Dr. Washington Luís enviava ao Comandante
Geral da Força Pública o seguinte aviso, que redigira:
‘23 de abril de 1908, nº 549. Ao Comandante Geral da Força Pública. O Sr.
Marechal Ministro da Guerra assistindo, em companhia do seu estado-maior
aos exercícios militares realizados pelo 1º batalhão de infantaria e comandado
pelo tenente-coronel Pedro Arbues Rodrigues Xavier, e pelo Corpo de
Cavalaria, comandado pelo tenente-coronel Antônio Batista da Luz. O Snr.
Presidente do Estado manda pois que as praças, inferiores e oficiais, que
tomaram parte nesses exercícios sejam elogiados em ordem do dia e eu
determino que o presente aviso seja transcrito na certidão de assentamentos
dessas praças e desses inferiores e na fé de ofício desses oficiais.
Saúde e fraternidade. WASHINGTON LUÍS’.
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O art. 105 da Lei nº 1.860, de 4 de janeiro de 1908, foi regulamentado pelo Decreto nº 7.053, de 6 de agosto de
1908.
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O General Antônio Vicente Ribeiro Guimarães (Brasil, 1909a), primeiro comandante do
Colégio Militar do Rio de Janeiro (Costa e Cunha, 2011), assumiu o comando da Décima
Inspetoria Militar Permanente, em 1909, sendo que, como a instrução da tropa e dos oficiais era
uma constante preocupação do Exército e o currículo do comandante demonstrava que um dos
interesses desse oficial era o ensino, seria natural que o general ficasse atento ao que ocorria na
FPESP. Cabe ressaltar o interesse da própria missão militar francesa de que oficiais do EN
ficassem impressionados com o nível de instrução da tropa da FPESP, o que serviria de forte
mecanismo de propaganda dentro do contexto de competição por mercados para o fornecimento
de material bélico por parte do governo francês e do governo alemão.
Em 1910, a sede da Décima Inspetoria Militar foi instalada na Avenida Tiradentes
(Correio Paulistano, 1910), ao lado da Escola Politécnica e próxima ao Quartel da Luz, onde
estavam instalados o Regimento de Cavalaria, o 1º e 2º Batalhões de Infantaria da FPESP e a
Companhia Escola. Essa aproximação física e os interesses mútuos fomentaram uma relação de
visitas constantes e de certa solidariedade entre os oficiais do Exército aquartelados em São
Paulo e os oficiais da FPESP, em especial com relação ao Regimento de Cavalaria, que passou
a ser frequentado por oficiais da Décima Inspetoria Militar, que praticavam equitação e
participavam de provas de hipismo. Entre os oficiais da FPESP que estreitaram laços com os
oficiais do EN, merecem destaque os grandes instrutores de hipismo da década de 1910: o
Sargento do exército francês, comissionado no posto de Capitão da FPESP, Frederic Sttatmüller
e o Tenente da FPESP Miguel Costa.
Essa relação, aliás, contribuiu para a contratação de uma missão militar francesa de
instrução por parte do EN, em 1919, e serviu como mecanismo de ligação entre alguns oficiais
rebeldes do Exército e da FPESP, em 1924, quando a ideologia do soldado-cidadão contaminou
até mesmo membros da milícia paulista. Uma prova disso foi o envolvimento de oficiais do
Regimento de Cavalaria da FPESP, como o Major Miguel Costa e o Tenente João Cabanas, na
revolução iniciada em 5 de julho de 1924, em São Paulo, planejada por oficiais da 2ª Região
Militar, como o Tenente Newton Estillac Leal.
2.4.3 A construção do sistema de ensino da FPESP
Além das funções de instrução, cabia aos oficiais da missão francesa, por força
contratual, a reorganização da Força, o que efetivamente se deu a partir de 1910, com a
montagem de um sistema de ensino e treinamento da própria FPESP, que sofreu grande
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influência do modelo francês, mas teve que ser adaptado à realidade paulista, em especial com
relação à deficiência de formação do efetivo empregado na instituição.
Em 1910, todos os cursos da FPESP foram reunidos e foi criada pela Lei nº 1.244, de 27
de dezembro de 1910, a Companhia Escola, comandada pelo Capitão Júlio Cesar Alfieri, que
teria a responsabilidade de assumir a instrução dos recrutas e dos candidatos a cabo da arma de
infantaria, tendo por instrutores um capitão, um tenente, dois alferes, um primeiro-sargento,
dois segundos-sargentos, um furriel e vinte cabos. No mesmo dispositivo legal, ficou previsto
um núcleo de instrução para os recrutas e os candidatos a cabo da arma de cavalaria, que
funcionaria nas dependências no Regimento da Cavalaria, tendo como corpo de instrutores do
núcleo um alferes, dois segundos-sargentos e quatro cabos.
Nesse momento, a formação dos oficiais passou a revestir-se de um caráter mais
profissional, tendo sido criado pela mesma norma o Curso de Instrução Geral, obrigatório para
os oficiais e inferiores que servissem na capital, sendo o instrutor um professor contratado pelo
governo do estado. O Curso de Instrução Geral foi dividido em curso de oficiais e curso de
inferiores, tendo o primeiro duração de um ano. O curso de inferiores foi, ainda, dividido em
curso preliminar e curso geral, ambos com duração de um ano. No final de cada curso, os
alunos deveriam ser submetidos a um exame.
Além disso, o art. 5º da Lei nº 1.244 criou um Curso Especial de Instrução Militar,
obrigatório para os inferiores que frequentassem o Curso de Instrução Geral, sendo designados
como instrutores do curso os oficiais da Companhia Escola. Por sua vez, o art. 6º determinou
que, anualmente, haveria exames militares que incluiriam o programa de ensino dos recrutas,
candidatos a cabo e inferiores. Frequentando o Curso Especial de Instrução Militar ou sendo
aprovados nos exames, os inferiores conseguiriam habilitação para a promoção ao oficialato.
Dessa forma, para que um inferior fosse promovido a oficial, teria que frequentar o Curso
Preliminar, o Curso Geral e o Curso Especial de Instrução Militar, todos com duração de um
ano, totalizando três anos de formação.
Essa lei consagrou o princípio de ascensão na carreira da FPESP, com base em um
sistema de ensino em diversos níveis de escolarização, que cooperam para construir o formato
hierarquizado da instituição bélica, ou seja, quanto maior o grau hierárquico na carreira militar,
maior a escolarização dentro do sistema de ensino militar. Nesse sentido, Fernandes (1977, p.
275) aponta que “[...] a instrução começa a receber atenção especial e, a partir de certo
momento, passa a ser o critério regulador das próprias promoções tanto das praças como dos
Oficiais.”

104

Esse modelo de instituição hierarquizado com base em um sistema de formação foi
reforçado pela construção de um novo modelo para a promoção, disposto no art. 9º da Lei nº
1.244:
Artigo 9.º - As promoções em qualquer corporação da Força Publica
obedecerão ás seguintes regras:
1- Para promoção a cabo: ter seis mezes de serviço nas fileiras e ter obtido
approvação no curso de instrucção militar dos candidatos a cabo;
2- Para promoção a furriel: ter tres mezes de cabo;
3- Para promoção a segundo sargento: ter tres mezes de furriel ou seis de cabo;
4- Para promoção a primeiro sargento: ter oito mezes de segundo sargento e
ter sido furriel;
5- Para promoção a sargento-ajudante ou quartel mestre: ter quatro mezes de
primeiro sargento;
6- Para promoção a alferes: ter um anno de serviço no posto de inferior e ter
sido approvado no curso de instrucção geral e no curso especial de instrucção
militar;
7- Para promoção a tenente: ter dois annos de alferes;
8- Para promoção a capitão: ter quatro annos de tenente;
9 - Para promoção a major: ter quatro annos de capitão;
10- Para promoção a tenente-coronel: ter dois annos de major;
11- Para promoção a coronel: ser tenente-coronel da Força Publica ou ser
militar extranho á corporação, escolhido á juizo do Governo. (São Paulo,
1910).

Fernandes (1977) analisa esse sistema de promoções vinculado ao ensino e
considera que,
desse modo, há uma padronização da carreira tanto pela especialização
profissional (adquirida pela instrução) como pelos critérios de promoção.
Inclusive a avaliação do merecimento, imprescindível à promoção, torna-se
mais objetiva, pois obedece à ordem de classificação nos exames finais da
Escola de Cabos. (p. 275).

No tocante à estrutura organizacional, em 1912, a FPESP foi reestruturada pela Lei nº
1.343, de 17 de dezembro de 1912, e passou a ser prevista a existência de um Corpo Escola,
unidade na qual seriam ministrados os cursos da corporação, como a Escola de Recrutas, a
Escola de Cabos e os Cursos de Oficiais. Na sequência, o Corpo Escola foi regulamento pelos
Decretos nos 2.349 e 2.350, de 14 de fevereiro de 1913, sendo composto por uma Escola de
Recrutas, uma Escola de Alunos Cabos, um Curso Especial Militar dos Oficiais Inferiores e
uma Seção de Esgrima e Ginástica.
O Decreto nº 2.349 previu, ainda, a organização do Corpo Escola e os conteúdos
profissionais e práticos que seriam ministrados nos cursos da FPESP. Dessa forma, o Curso
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Especial Militar foi dividido em conteúdo teórico e prático, conforme disposto no art. 26 do
citado decreto:
Artigo 26. - O curso dividir-se-á em theorico, pratico e de educação physica:
Theorico, ás quartas feiras, das 7 ás 9 da noite, e ao sabbados, das 8 ás 9 1/2 da
noite; Pratico, ás segundas e ás quintas, no campo de manobras ou fora da
cidale, ou na linha de tiro, de manhan, durante as horas de instrucção, podendo
excepcionalmente prolongar-se até mais tarde, conforme a necessidade do
ensino (Serviço em campanha ou tiro). Educação physica, Esgrima, ás
segundas feiras, das 2 á 3 da tarde e Gymnastica, das 3 ás 4 da tarde do mesmo
dia. (São Paulo, 1913b).

O currículo do ensino prático para os alunos da arma de infantaria era composto pelas
seguintes disciplinas: Escola do Soldado; Escola de Seção; Escola de Companhia; Elementos do
Serviço em Campanha; e Educação Física. Para a arma de cavalaria: Escola do Cavaleiro a Pé;
Escola do Cavaleiro a Cavalo; Escola de Seção; Elementos do Serviço em Campanha;
Hipologia e Equitação (noções gerais); e Educação Física. Os alunos das duas armas deveriam,
ainda, cursar as seguintes matérias: Nomenclatura e Funcionamento do Fuzil, Clavina e
Revolver; Instrução do Tiro e Dados Balísticos; Trabalhos de Campanha (trincheiras etc.);
Tática Elementar; Noções Elementares de Topografia e Uso de Aparelhos para Levantamentos
Rápidos; Legislação da Força Pública; Organização Militar do País; Constituição Política do
Estado e da União; Educação Moral Militar; Tabela de Continências; e Serviço de
Policiamento63.
Por sua vez, o Decreto nº 2.350, de 14 de fevereiro de 1913, regulamentou os currículos
teóricos que deveriam ser ministrados nos diversos cursos, sendo que todos os cursos teriam a
duração de um ano – iniciando em 15 de janeiro e terminando em 15 de dezembro; após, o
aluno seria submetido a um exame final. Todos os cursos funcionariam no Quartel da Luz, na
cidade de São Paulo, após o horário de expediente dos quartéis, o que propiciaria que o militar
fizesse seus estudos sem se afastar de seus serviços normais.
O currículo do Curso Preliminar – ministrado no horário noturno, das 19h00 às 20h00,
diariamente, exceto às quartas-feiras – era composto pelas seguintes disciplinas: Noções de
Gramática Portuguesa; Aritmética, até o sistema métrico; Geografia, até a América; Corografia
do Brasil; Historia Pátria; e Morfologia Geométrica. Para avançar nos estudos, o inferior
candidato ao oficialato deveria frequentar o Curso Geral, composto pelas disciplinas: Português
(inclusive literatura); Aritmética, até proporções; Álgebra (até equação do primeiro grau);
Noções de Geometria Plana e no Espaço; Geografia Geral (da Europa em particular); História
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Universal; e Corografia de São Paulo. As aulas eram ministradas no horário das 20h00 às
21h15, também diariamente, exceto às quartas-feiras e sábados.
Além disso, os alferes e tenentes eram obrigados a frequentar o Curso Complementar,
sendo facultativa a frequência dos oficiais intermediários (capitães) e superiores (majores,
tenentes-coronéis e coronéis), que poderiam assistir ao curso na qualidade de ouvintes. As
matérias do Curso Complementar eram: Português (literatura); Matemática (aplicações da
aritmética, álgebra e geometria); Cosmografia Elementar; Geografia Geral; Noções de Física e
Química; Noções de Direito Público e Constitucional; e Desenho Linear e Geométrico. Esse
curso funcionava no horário das 18h00 às 19h00, segundas, quintas e sextas-feiras.
Com relação ao regime disciplinar dos cursos, não estava previsto o internato e as
poucas regras previstas no regulamento eram relativas à frequência às aulas. Era previsto, ainda,
que os comandantes dos corpos deveriam fiscalizar a matrícula e a frequência dos alunos e que
o oficial de dia do Quartel da Luz deveria assistir às aulas com os alunos, para fiscalizar a
disciplina. Havia, ainda, a possibilidade de os alunos alojarem-se no quartel do Corpo Escola ou
em outros quartéis, em caso de necessidade. Já o material didático deveria ser fornecido pelo
estado.
Percebe-se, no currículo desses cursos, a predominância de disciplinas relacionadas à
cultura geral, em especial, da matemática, tendência percebida em outras Escolas Militares do
Brasil, em que pese o fato de ser um curso muito mais parecido com o Curso Preparatório,
quando comparado aos currículos da Escola Militar da Praia Vermelha. Quanto às disciplinas
militares e aos exercícios práticos, ao contrário do que ocorria com o ensino profissional da
Escola Militar da Praia Vermelha, era previsto um conteúdo bem específico para o ensino
profissional, que incluía, até mesmo, uma disciplina de policiamento, mas o horário disponível
para as aulas e o fato de os alunos continuarem a realizar suas funções nos quartéis podem ter
prejudicado a instrução prática.
Em 17 de dezembro de 1913, após a quinta prorrogação do prazo da missão militar
francesa de instrução, foi publicada a lei de fixação da FPESP para o ano de 1914, quando foi
prevista a criação de um Curso Especial Militar e de uma Escola da Aviação independentes do
Corpo Escola, devendo o Curso Especial Militar ministrar uma instrução semelhante à que a
Força vinha recebendo da missão francesa64. Essa nova organização, portanto, demonstra a
tentativa de autonomia da corporação no tocante à manutenção de sua instrução, visto que
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seriam os oficiais da própria FPESP que ministrariam as instruções, nos moldes do ensino
francês.
Almeida (2009) considera que esse novo órgão de ensino pode ser interpretado como a
verdadeira origem da Academia Militar do Barro Branco, como se vê:
Finalmente, com a publicação da Lei Estadual 1.395-A, de 17 de dezembro de
1913 há a definitiva criação do Curso Especial Militar, ponto culminante da
Primeira Missão Francesa de instrução militar em São Paulo, cuja implantação
se daria no ano seguinte. Portanto, 17 de Dezembro deveria ser consagrada
como a data comemorativa da Academia do Barro Branco, dia da criação do
curso que, com o passar dos anos transformou-se, até receber a denominação
atual de Curso de Formação de Oficiais (no entanto, a PMESP optou por
comemorar a criação da estrutura pela Lei de 1910). (p. 72).

Essa nova unidade de ensino teve seus cursos regulamentados pelo Decreto nº 2.490-A,
de 25 de maio de 1914, definindo que o Curso Especial Militar teria a finalidade “[...] ministrar
o ensino das matérias militares, científicas e literárias às praças da Força Publica que se
destinam á classe de oficial.” (São Paulo, 1914, art. 1º). Ainda, a norma limitava a promoção ao
posto de alferes somente àqueles praças que tivessem frequentado com aproveitamento o Curso
Especial Militar. Para frequentar o curso, os alunos eram desligados de suas unidades e
incorporados ao efetivo móvel do curso, permanecendo à disposição por tempo integral, ou seja,
não deveriam mais exercer outras atividades que não as referentes ao curso. Os alunos foram
submetidos à disciplina própria, com o ano letivo iniciando no dia 15 de abril e terminando no
dia 15 de março do ano seguinte, tendo o curso duração de dois anos.
No tocante à seleção dos alunos, os soldados e cabos agora tinham a oportunidade de
frequentar o curso, desde que comprovassem, por meio de títulos, terem estudado até terceiro
ano completo das escolas normais do estado; os candidatos que satisfizessem essas condições
eram matriculados no primeiro ano do curso. Já os oficiais portadores de diploma do Curso
Geral podiam matricular-se no segundo ano do Curso Especial Militar. Assim, eram condições
para a matrícula: ser brasileiro; comprovação de estudos equivalentes ao terceiro ano do curso
normal das escolas do estado; idade mínima de dezoito anos e máxima de vinte e cinco; ter bom
comportamento civil e militar; ser aprovado em exame médico65. Os candidatos considerados
aptos à matrícula eram, ainda, submetidos a um exame de admissão, que constava de matérias
de conhecimento geral para os candidatos à matrícula no primeiro e segundo anos, além de um
exame de conhecimentos militares66.
65
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Art. 11 e incisos do Decreto nº 2.490-A, de 25 de maio de 1914.
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Os alunos somente poderiam ser desligados do curso a pedido, tendo que justificar o
motivo, ou por determinação do comandante da escola, por questões disciplinares ou falta de
aptidão física, moral ou intelectual67. Ainda, haveria exames finais a cada ano. Sob o aspecto
militar, o Regulamento de 1914 prescrevia que os alunos soldados matriculados no primeiro
ano, a partir do segundo semestre, passariam a receber o soldo de cabos, não sendo previsto o
regime de internato e devendo os alunos usar uniformes (São Paulo, 1914).
Após a partida da primeira missão militar francesa68, em 1915, foi publicado o
Regulamento do Curso de Instrução Geral (literário e científico) da FPESP (São Paulo, 1915a),
no qual foi criado um curso literário e científico dividido em curso preliminar, curso geral e
curso complementar, todos com duração de um ano, com início em 15 de abril e término em 15
de março do ano seguinte. Seus conteúdos deveriam ser complementares, seguindo a lógica de
cada disciplina, sendo o currículo composto pelas seguintes disciplinas: Português; Francês:
Matemática (aritmética, álgebra e geométrica); Geografia (especialmente da América e, em
particular, do Brasil); História (especialmente da América e, em particular, do Brasil); Física e
Química; e Noções de Direito Público e Constitucional.
Deveriam matricular-se no curso preliminar os inferiores; o curso geral era destinado
aos aprovados no curso preliminar e o curso complementar era direcionado aos oficiais (alferes
e tenentes) que não tivessem frequentado o Curso Especial Militar dentro do Regulamento de
1914. O curso funcionaria no Quartel da Luz e as aulas do curso preliminar seriam ministradas
de segunda a sexta-feira, exceto às quartas-feiras, das 21h30 às 22h30. O curso geral também
seria ministrado de segunda a sexta-feira, exceto às quartas-feiras, mas o horário seria das
15h15 às 16h15; por fim, o curso complementar funcionaria segundas, quintas e sábados, das
19h00 às 20h00.
Esse curso literário e científico demonstra a carência de profissionais que comprovassem
por títulos o conhecimento equivalente ao terceiro ano das escolas normais do estado. Dessa
forma, a própria corporação criou um curso para habilitar seus integrantes a concorrer a uma
vaga no Curso Especial Militar e para que todos os seus oficiais fossem detentores de um
determinado nível padrão de erudição, que incluiu, pela primeira vez, o ensino da língua
francesa. Ressalte-se que, para evitar desvio de efetivo e prejuízo às atividades da Força, o curso
foi ministrado em horários de menor impacto para a corporação.
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Art. 14 e incisos do Decreto nº 2.490-A, de 25 de maio de 1914.
A primeira missão militar francesa em São Paulo foi encerrada no dia 5 de agosto de 1914, quando os oficiais
franceses voltaram para a Europa, a fim de integrar o exército francês durante a Primeira Guerra Mundial.
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Além do curso literário e científico, em 1915, foi editado um novo Regulamento do
Corpo Escola (São Paulo, 1915b), que agora seria responsável apenas pela formação dos
recrutas e dos cabos de infantaria. Um destaque para a nova organização da Escola de Recrutas
era a possibilidade de que os alunos que portassem diploma de estudos, após as doze semanas
do curso, fossem encaminhados para frequentar o Curso Especial Militar. Ainda segundo o
novo regulamento, permaneceu subordinada ao Corpo de Alunos a Escola de Educação Física
da FPESP, composta por uma Seção de Esgrima e uma Seção de Ginástica, cuja função era
preparar os oficiais e graduados para que estes pudessem ministrar treinamentos físicos aos seus
subordinados.
Cabe ressaltar ainda que, assim como tinha ocorrido com o EN em 1905, a FPESP criou
a graduação de aspirante a oficial, em 20 de outubro de 1917, por meio do art. 3º da Lei nº
1.558, como segue:
Artigo 3.º - Fica creada na Força Publica do Estado a classe de aspirantes a
official, á qual serão promovidos os inferiores diplomados pelo Curso Especial
Militar, distribuindo-se os mesmos pelos diversos corpos, de accôrdo com as
necessidades do serviço. (São Paulo, 1917).

Após a chegada da segunda missão militar de instrução francesa, em 1921, o sistema de
ensino da FPESP passou por novas reformulações. Almeida (2009, p. 68) destaca que os
oficiais franceses “[...] retornaram em 1921 permanecendo até 1924, ainda sob o comando do
Coronel Nerél, desta feita mais preocupados com o aperfeiçoamento dos oficiais da Força
Pública.” Assim, novamente sob a batuta dos militares franceses, que agora se viam
acompanhados por uma missão militar francesa de instrução que funcionava junto ao EN69, os
currículos e o sistema de formação dos oficiais da FPESP passaram por novas reformulações,
que foram consubstanciadas nos Regulamentos do Curso Especial Militar de 1921 e 1924.
O Regulamento de 1921, prescrito no Decreto nº 3.427-A, de 22 de dezembro de 1921,
determinou que a finalidade do Curso Especial Militar seria ministrar o ensino militar aos
candidatos ao oficialato da FPESP70, somando a este o ensino de francês, ou seja, a norma deu
tratamento semelhante ao ensino de francês e da prática militar. Ainda, o regulamento
estabeleceu que “nenhuma praça da FPESP poderá ser promovida ao posto de 2º tenente, na
classe de combatentes, sem que tenha sido diplomado pelo Curso Especial Militar”71,
dispositivo que mereceria uma explicação, pois somente os oficiais do quadro de combatentes
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deveriam ser diplomados pelo Curso Especial Militar, não sendo os oficiais dos quadros
especializados obrigados a frequentar o citado curso.
Segundo esse regulamento, o Curso Especial Militar tinha duração de dois anos letivos,
iniciando no dia 20 de fevereiro e terminando no dia 20 de dezembro, sendo o currículo
composto por instrução militar propriamente dita, disciplinas militares e francês72. Já de acordo
com o Regulamento de 1921, o currículo era dividido em sete cadeiras, educação física e um
conjunto de palestras mensais sobre higiene e fisiologia; tal currículo pode ser observado no
quadro a seguir:
Quadro 20 – Currículo do Curso Especial Militar, segundo o Regulamento de 1921.
CADEIRA
PRIMEIRA CADEIRA

DISCIPLINAS
Instrução de infantaria constante dos regulamentos adotados na Força.
Noções de Hipologia; Equitação; Instrução de cavalaria constante dos
SEGUNDA CADEIRA1
regulamentos adotados na Força.
TERCEIRA CADEIRA
Topografia.
QUARTA CADEIRA
Tática e Trabalhos de Campanha.
QUINTA CADEIRA
Armamento e Tiro.
Legislação e Administração da Força; Organização Policial do Estado;
SEXTA CADEIRA
Funções das Diversas Autoridades.
SÉTIMA CADEIRA
Francês.
EDUCAÇÃO FÍSICA2
Esgrima; Ginástica; Natação.
3
PALESTRAS MENSAIS Higiene Militar; Fisiologia.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1921, art. 6º).
Notas: 1Esta cadeira era frequentada somente pelos alunos do curso de cavalaria. 2As aulas de ginástica,
esgrima e natação eram ministradas na Escola de Educação Física da Força. 3As palestras mensais eram
ministradas por membros do Corpo de Saúde da Força.

Analisando este currículo, é perceptível uma preocupação com a formação prática do
oficial da FPESP, voltada especialmente para a construção de uma cultura militar propriamente
dita. Essa colocação confirma-se com a ênfase ao ensino prático e às matérias militares, com a
pouca ênfase às disciplinas relativas à atividade de policiamento (sexta cadeira) e com somente
uma disciplina relacionada com conhecimentos gerais: o ensino da língua francesa (sétima
cadeira). Percebe-se, portanto, que se trata de um currículo voltado quase que exclusivamente
para a arte militar, sendo que até mesmo o francês justifica-se pela necessidade da leitura de
manuais militares franceses. Deve-se ressaltar que, como destaca Almeida (2009), este currículo
recebeu forte influência da segunda missão militar francesa, comandada pelo Coronel Frederic
Nerél, que chegou a São Paulo em 1921 e permaneceu até 1924.
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Uma questão que resta esclarecer neste currículo seria a falta das disciplinas científicas,
como a matemática, e humanas, como o português, a história e a geografia. A análise dos
trechos seguintes do regulamento permite deduzir que esse nível mínimo de erudição era
cobrado no exame de admissão; portanto, o Curso Especial Militar de 1921 seria um curso
quase que exclusivamente profissionalizante, voltado para aqueles que comprovassem o
conhecimento mínimo das ciências exatas e humanas capaz de habilitar o profissional à carreira
de oficial, o que pode ser demonstrado pela análise do processo de admissão no curso.
Segundo o Regulamento de 1921, somente poderiam inscrever-se para o primeiro ano
do Curso Especial Militar os praças aprovados no Curso de Cabos da Força e, para o segundo
ano, os cabos com mais de dois anos na graduação e os oficiais inferiores73. Além dessas
condições, era necessário ser brasileiro, ter idade entre dezoito e vinte e seis anos, ser submetido
a um exame de aptidão física e ter bom comportamento civil e militar, comprovado pela análise
dos registros na Força74. Os candidatos que satisfizessem as condições de inscrição seriam
submetidos a exames de admissão, compostos de exame literário e científico e de
conhecimentos militares; o conteúdo do exame literário e científico era composto por
Português; Matemática (aritmética, geometria e noções de álgebra); História Geral e
especialmente do Brasil; Geografia Geral e especialmente do Brasil; Física e Química75. Já o
exame militar constava de ginástica militar; conhecimentos da Escola de Soldados, da arma a
que pertenciam, aos candidatos à matrícula no primeiro ano; conhecimentos da Escola de Seção,
isolada e na companhia, da arma a que pertenciam, para os candidatos à matrícula no segundo
ano76.
Nessa parte do regulamento, constata-se que a comprovação de um nível mínimo de
erudição e de conhecimentos militares para o ingresso no Curso Especial Militar dava-se por
meio de exames. Além disso, em razão do fato de que existiam pouquíssimas escolas para que
os candidatos pudessem estudar os conteúdos do exame literário e científico, permaneceu ainda
o Curso Geral, com o objetivo de dar uma formação mínima aos integrantes da corporação.
Quanto ao regime dos alunos, o Regulamento de 1921 previa que os graduados
(soldados, cabos e sargentos) que ingressassem no curso perderiam suas respectivas graduações
e seriam considerados alunos77; já o desligamento do curso ensejava que o aluno retorna-se à
sua unidade de origem, recuperando sua graduação. As causas de desligamento eram: a
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reprovação por duas vezes no ano em que estivesse matriculado o aluno; o afastamento do curso
por mais de trinta dias em um ano letivo; a punição por mais de cinco vezes por faltar às aulas
ou exercícios; e ser julgado moral ou fisicamente incapaz78. O aluno aprovado no segundo ano
seria promovido à graduação de aspirante a oficial79 e receberia sua espada em ato solene80.
Foi previsto, ainda, que os alunos do curso usariam o uniforme de sargento ajudante,
como segue:
Artigo 64.º - Os alumnos usarão fardamento egual ao de sargento ajudante de
infantaria, trazendo, na gola, uma granada de metal dourado e, nos dois braços,
distinctivo, também de metal dourado, representando um livro aberto, cruzado,
nos alumnos de infantaria, por duas carabinas com os canos para cima, nos de
cavallaria, por duas espadas com as pontas para cima.
§ único. - Esses distinctivos dos braços serão encimados: nos alumnos do 2.º
anno, por uma esphera armillar da metal dourado, de 20 m/m de diâmetro ; nos
alumnos do 1.º anno, por tres tiras de galão, formando um angulo agudo, tendo
7 m/m de largura cada uma e separadas por um intervallo de 5 m/m, não
devendo as extremidades dos lados ultrapassar os vértices superiores do
distinctivo. (São Paulo, 1921).

Nesse regulamento, não foi previsto o regime de internato, mas se inaugurou um regime
propriamente escolar, com a criação da figura do aluno, em substituição às graduações dos
educandos durante o período de duração do curso. Foi criada, também, a primeira tradição
militar da escola: a solenidade de entrega de espadas, bem como foi consagrado um uniforme
específico aos alunos, com suas respectivas insígnias, inclusive com diferenças entre o primeiro
e o segundo ano.
Quanto às instalações e a localização, os cursos da FPESP funcionaram no Quartel da
Luz, até que, por força de disposição legal81, foi determinado que o Corpo Escola deveria ter
instalações próprias, fato que se deu somente em 191882, quando foi instalado na Avenida
Tiradentes, local onde funcionava uma cadeia pública (Almeida, 2009).
A análise desses regulamentos serviu para demonstrar o processo de profissionalização e
militarização da milícia paulista, que passou pela instrução militar básica aos soldados,
chegando à elaboração de diversos currículos profissionalizantes para a formação dos oficiais.
Nesse processo, não foi apenas criado um sistema de ensino militar paulista, com a
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implementação de currículos e a estruturação de cursos; o projeto paulista foi além e construiu
uma cultura militar paulista, que rivalizava com a cultura militar do próprio EN e da Armada.
De fato, a FPESP foi a pioneira das forças estaduais a ter seu próprio curso de formação
de oficiais, com um padrão cultural próprio. Esses fatores contribuíram para que fosse
desenvolvido um ethos militar paulista, focado principalmente na tradição francesa, adaptada à
realidade brasileira, cujo sucesso serviu para auxiliar o Exército na opção por uma missão
francesa de instrução em 1919.
Enquanto a FPESP modernizou-se e desenvolveu seu próprio modelo de ensino, o EN
também realizou suas tentativas, com o envio de oficiais para estagiar no exército alemão, a
inauguração da EMR, a missão indígena e a missão francesa. No entanto, mesmo esses novos
modelos, adaptados dos exércitos alemão e francês, não conseguiram acabar com a rebeldia dos
alunos da Escola Militar, de modo que, na década de 1920, os alunos do Realengo envolveramse em novas manifestações, caracterizando o Segundo Tenentismo, fenômeno que teve
amplitude nacional, envolvendo militares do Exército, da Marinha e da FPESP.
No próximo capítulo, estudar-se-ão a formação da cultura da EMR, a formação do novo
ethos do aluno militar, agora sob a influência dos modelos alemão e francês adaptados à
realidade brasileira, as manifestações de rebeldia do Segundo Tenentismo e o envolvimento
desses militares na Revolução de 1930.

114

3 A EMR E O SEGUNDO TENENTISMO
No final do século XIX e primeiros anos do século XX, diversos incidentes, tanto
internos quanto externos, evidenciaram o despreparo e o atraso do EN do Brasil. As custosas
vitórias nos conflitos de Canudos (1896-1897) e do Contestado (1912-1916) demonstraram a
desorganização das tropas e o despreparo dos oficiais para o combate; no âmbito da América do
Sul, a Argentina representava risco à integridade territorial brasileira, pois, entre 1890 e 1895,
havia contestado a posse do Brasil sobre o território das Missões; durante a questão do Acre
(1900-1903), ficou evidenciada para a diplomacia brasileira, liderada pelo Barão do Rio Branco,
a fraqueza de nossas Forças Armadas no contexto sul americano (Luna, 2007); já na Europa,
dentro do contexto da corrida armamentista do final do século XIX e início do XX,
[...] as potências industriais [...], em especial a França e a Alemanha,
disputavam o monopólio da influência sobre os exércitos da América Latina.
Tal disputa abarcava desde a venda de material bélico até o envio de missões
militares estrangeiras de instrução junto aos exércitos latino-americanos [...].
(Luna, 2007, p. 1).

Além disso, a Argentina, o Chile, a Bolívia e o Peru já haviam contratado missões
alemãs de instrução militar e o Uruguai havia contratado uma missão francesa (Azevedo, 2010).
Nessa conjuntura, tanto o Ministério da Guerra quanto o das Relações Exteriores passaram a
preocupar-se com a modernização das Forças Armadas, o que implicava a reestruturação do
Exército, a modernização do arsenal, o aumento do efetivo e a melhoria da qualificação
profissional, especialmente dos oficiais. Assim, na tentativa de aperfeiçoar a formação
profissional dos oficiais do Exército, foram desenvolvidos currículos mais voltados para a
atividade prática e operacional do que os antigos currículos científicos do final do século XIX.
Em 1904, a Escola Militar da Praia Vermelha havia sido fechada, em razão do
envolvimento dos alunos da escola com a Revolta da Vacina, que, segundo Carvalho (2006),
caracterizou a última manifestação do Primeiro Tenentismo na Escola Militar. Buscando a
modernização do ensino, foram feitas diversas tentativas de melhoria da formação, como: a
dispersão dos alunos em cinco escolas diferentes; a tentativa de reformulação dos currículos,
para que estes fossem mais voltados para a profissionalização dos oficiais; a criação da EMR,
que centralizou todo o sistema de formação de oficiais; o envio de oficiais para estagiar no
exército alemão; e a contratação de uma missão militar francesa, todas centradas em mudanças
curriculares, na reestruturação física e organizacional das Escolas Militares e na preparação dos
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instrutores. Entretanto, tudo isso não conseguiu anular a ideologia do soldado-cidadão presente
na Escola Militar, de forma que, a partir de 1922, voltaram a ocorrer manifestações de rebeldia
e contestação na Escola Militar, fenômeno que o historiador José Murilo de Carvalho (2006)
denomina Segundo Tenentismo.
Separadas por quase duas décadas, a geração dos alunos rebeldes do Primeiro
Tenentismo possuía poucos elementos em comum com a geração dos alunos rebeldes do
Segundo Tenentismo, uma vez que foram formados em escolas diferentes, com currículos e
instrutores diferentes, mas o pouco que possuíam em comum foi suficiente para ressuscitar a
ideologia do soldado-cidadão. Especificamente, essas gerações de oficiais formados na Escola
Militar tinham em comum um ethos e uma cultura escolar desenvolvidos por meio do regime
disciplinar militar, do internato, da formação de um espírito de corpo, da exaltação da honra, da
inteligência e da honestidade bem-intencionada, do repúdio aos políticos, do sentimento de
pertencimento a uma elite intelectual e da origem supostamente popular dos alunos.
No presente capítulo, analisar-se-ão o período entre as primeiras tentativas de
profissionalização dos currículos da Escola Militar, em 1898, e a Revolução de 1930, quando a
Aliança Liberal soube aproveitar-se do descontentamento dos tenentes, que haviam se rebelado
na década de 1920, para a derrubada da oligarquia paulista que estava no poder83. O período
analisado compreenderá as tentativas de modernização do EN, a intervenção política do
Marechal Hermes da Fonseca como presidente da República e a conturbada década de 1920.
Serão abordados, também, a evolução curricular e os problemas para a definição dos instrutores
da Escola Militar, incluindo as tentativas de reformulação das tradições da Escola Militar
empreendidas pela missão francesa logo após a Revolta de 1922.
Para demonstrar o processo histórico de modernização do ensino militar, recorrer-se-á à
análise de currículos, dos diversos regulamentos da Escola Militar do período, da documentação
oficial do Ministério da Guerra e dos relatórios apresentados pelo próprio presidente da
República ao Congresso Nacional, além de depoimentos de ex-alunos da Escola Militar e outras
fontes. Servirá de apoio, ainda, a produção historiográfica de pesquisadores como Rodrigues e
Barroso (1922), Lopes e Torres (1950), Trevisan (1993), Motta (2001), Santos (2004), Carvalho
(2006), Grunennvaldt (2005), Marcusso (2006), MacCann (2007), Rodrigues (2008, 2009,
2011), Peres et al. (2011), o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (CPDOC, 2012), entre
outros. Essa produção historiográfica aborda a temática do ensino militar brasileiro durante a
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Conforme o verbete ‘Revolução de 1930’ (CPDOC, 2012).
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Primeira República (1889-1930) e os movimentos de rebeldia militar que caracterizaram o
período.
3.1 A Reforma Mallet-Argolo
Na busca dos novos objetivos estratégicos para o Ministério da Guerra e das Relações
Exteriores, durante o governo de Campos Sales (1898-1902), antes mesmo da Revolta da
Vacina, que resultou no fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha, o ministro da Guerra,
Marechal José Nepomuceno de Medeiros Mallet84, discutia um projeto de reforma do ensino
militar baseado na ideia de que o desenvolvimento industrial e técnico havia modernizado o
armamento, os sistemas de transporte e a técnica militar. Dessa forma, surgia um novo conceito
de “Guerra Moderna”, que colocava a necessidade de formação mais técnica e profissional dos
oficiais do Exército em contraposição à formação excessivamente livresca e bacharelesca da
Escola Militar da Praia Vermelha (Motta, 2001).
Mallet propunha um sistema de ensino/instrução gradual, contínuo e intensivo, e
indicava um rigoroso treinamento das unidades militares, de forma isolada ou combinada; por
isso, defendia os exercícios e as manobras de campo, com a prática contínua nas “linhas de tiro”
e nos “campos de instrução”. Recomendava, ainda, a “[...] adoção da didática do fazer para
aprender, com a eliminação do ensino livresco ou meramente verbal.” (Motta, 2001, p. 232). A
Escola Militar deveria ser capaz de ministrar os “conhecimentos adequados” à formação técnica
do oficial e incutir-lhes um “[...] arraigado senso disciplinar e hierárquico” (Motta, 2001, p.
232).
Em que pesem a posição do ministro Mallet e o contexto interno e externo do país, ele
não conseguiu o intento de reformar o ensino da Escola Militar, mas as ideias dele
influenciaram o próximo ministro da Guerra, o Marechal Francisco de Paula Argolo, que
assumiu em 1902, permanecendo no cargo até 1906. Aliás, o Marechal Argolo já havia ocupado
o Ministério da Guerra entre 4 de janeiro e 17 de maio de 1897, período em que ocorreram as
três primeiras campanhas contra Canudos, avaliadas como catástrofes sob o ponto de vista
militar (Lopes & Torres, 1950); ainda nesse sentido, o brasilianista MacCann (2007) considera
que o conflito de Canudos como um todo, incluindo a quarta expedição, demonstrou a
desorganização do Exército e o despreparo dos oficiais para o combate propriamente dito.
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Ministro da Guerra entre 1898 e 1902 (Lopes & Torres, 1950).
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Dessa forma, a experiência anterior do Marechal Argolo servia para mostrar-lhe a necessidade
de melhorar a qualificação e profissionalização dos oficiais.
Assim sendo, em 1905, Argolo promoveu um reforma no ensino militar, inspirada nas
ideias de Mallet, que ficou conhecida como Reforma Mallet-Argolo e culminou com a
publicação dos regulamentos para os Institutos Militares de Ensino (Brasil, 1905), criando cinco
escolas para a formação dos oficiais, como segue:
a) Escola de Guerra, destinada a estudos preliminares, teóricos e práticos, das
três Armas (Infantaria, Cavalaria e Artilharia). Duração do curso: dois anos;
b) Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria, destinada a estudos
profissionais, práticos, aplicados, complementando os realizados na Escola de
Guerra. Duração do curso: um ano;
c) Escola de Artilharia e Engenharia, destinada aos estudos teóricos e práticos
especiais para os artilheiros e engenheiros, onde seriam matriculados os
aspirantes a oficial de Artilharia (com o curso, portanto, das duas escolas
anteriores). Duração dos cursos: de Artilharia, dois anos; de Engenharia, três
anos;
d) Escola de Aplicação de Artilharia e Engenharia, também para artilheiros e
engenheiros, complementando a escola anterior, e com estudos essencialmente
práticos e aplicativos. Duração do curso: um ano;
e) Escola de Estado-Maior, voltada para a especialização dos oficiais até o
nível de capitão, desde que tivessem frequentado o curso de sua arma. (Motta,
2001, p. 233).

O currículo proposto tinha por finalidade fortalecer o ensino técnico-profissional, em
detrimento do conhecimento bacharelesco, sendo caracterizado por:
a) um regime disciplinar e um enquadramento severos, exercidos sobre um
corpo de alunos composto exclusivamente de praças de pré;
b) um currículo em que as disciplinas profissionais predominassem sobre às
acadêmicas ou teóricas, e estas tivessem programas modestos, circunscritos
àquelas noções diretamente relacionadas com às necessidades da carreira
militar;
c) uma complementação de estudos em escolas de aplicação, para
adestramento final. (Motta, 2001, p. 239).

Outra característica desse regulamento era o fim do curso preparatório, devendo os
alunos candidatos à Escola Militar apresentar um certificado de conclusão do ensino secundário
dos colégios do ensino médio civil. Além disso, somente eram aceitos na Escola Militar os
praças de pré85 com, no mínimo, seis meses de incorporação e a graduação de alferes-aluno foi
extinta, sendo substituída pela de aspirante a oficial (Motta, 2001).
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Nome dado à categoria inferior da hierarquia militar (soldado), também podendo ser denominada praça de pret ou
simplesmente praça.
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Os novos regulamentos passaram a ser implementados a partir de 1906, com a instalação
da Escola de Guerra, em Porto Alegre, e da Escola de Artilharia e Engenharia, no Realengo. O
currículo da Escola de Guerra era dividido em disciplinas que compunham a chamada instrução
preliminar e instrução prática, sendo a primeira dividida em dois anos letivos e a segunda em
oito grupos, ministrados durante os dois anos do curso. O currículo da Escola de Guerra,
segundo o Regulamento de 1905, pode ser observado no quadro a seguir:
Quadro 21 – Currículo da Escola de Guerra, segundo o Regulamento de 1905.
Instrução preliminar
ANO

1º ANO

2º ANO

DISCIPLINAS
Arte e História Militar; Organização do Exército Brasileiro.
Estudo Prático de Armamento em Uso; Balística Elementar e sua aplicação ao tiro das
armas portáteis.
Geometria Analítica; Geometria Descritiva (planos cotados e trabalhos gráficos
correspondentes).
Física.
Fortificação de Campanha; Noções de Fortificação Permanente.
Noções de Direito Internacional Aplicado à Guerra (conhecimentos indispensáveis a seu
estudo); Estudo da Constituição Brasileira; Legislação e Administração Militar.
Topografia, especialmente suas aplicações militares; Convenções topográficas, desenho,
cópia, redução e leitura de cartas topográficas.
Física.
Instrução prática

GRUPOS
PRIMEIRO

INSTRUÇÃO

Trabalhos topográficos.
Instrução prática das unidades de combate – estudo descritivo e nomenclatura do
SEGUNDO
armamento, equipamento, arreamento, munições e demais materiais de guerra
regulamentares.
TERCEIRO
Equitação e esgrima a cavalo; hipologia.
QUARTO
Esgrima de espada, florete e baioneta.
QUINTO
Ginástica e natação.
Redação e estilo militar, escrituração militar de companhia, bateria e esquadrão,
SEXTO
composição, atribuições e forma processual dos conselhos militares, conferências sobre
preceitos de subordinação, disciplina, honras e precedências militares.
SÉTIMO
Higiene.
OITAVO
Prática oral de francês (obrigatória), inglês ou alemão (facultativas).
Fonte: Adaptado de Brasil (1905, arts. 13 e 14).

Como é possível observar, trata-se de um currículo muito mais voltado para a prática
militar do que para as ciências matemáticas, mostrando uma preocupação com a formação
prática do oficial do Exército dentro dos padrões da guerra moderna do início do século XX,
período da corrida armamentista das potências imperialistas na Europa86. Os conhecimentos
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teóricos, especialmente as matemáticas, deveriam ser comprovados pelos alunos no processo de
seleção.
Além disso, foi proibido o ingresso de oficiais na Escola de Guerra87, sendo aceitos
somente os praças de pré, cujo processo seletivo era normatizado pelo art. 17 do Regulamento
de 1905, o qual prescrevia que, para frequentar a Escola de Guerra, o candidato deveria
comprovar:
a) seis meses, no mínimo, de praça e de serviço efetivo em um corpo do
Exército;
b) aptidão para o serviço militar e conduta irrepreensível, o que deveria ser
atestado pelo comandante do corpo que integrasse;
c) condição física comprovada em inspeção de saúde realizada na própria
escola;
d) idade entre 17 e menos de 22 anos;
e) ser solteiro ou viúvo sem filhos.
f) Apresentar atestados válidos, segundo as normas do Ginásio Nacional, nas
seguintes ‘doutrinas’: Desenho Linear, Português, Francês, inglês ou Alemão,
Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, Elementos de Mecânica e
Astronomia, Física, Química, História Natural, Geografia e História, ambas,
especialmente do Brasil. (Brasil, 1905).

Outro aspecto importante desse regulamento foi a definição de que o comandante da
escola deveria ser um coronel ou um tenente-coronel da arma de infantaria ou cavalaria, com o
respectivo curso e, no mínimo, dois anos de comando de corpo de tropa. Também, foi criada a
função de major fiscal, que seria ocupado por um major da arma de infantaria ou cavalaria,
também com o respectivo curso e, no mínimo, dois anos de experiência na função de fiscal de
corpo de tropa, sendo que o fiscal deveria obrigatoriamente ser de arma diferente da do
comandante88.
Por sua vez, a Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria, localizada no município de
Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, deveria formar oficiais especializados nas armas de infantaria
e cavalaria. Seu curso era eminentemente prático, com duração de dez meses, e o currículo era
dividido em oito grupos, como se pode observar no quadro a seguir:
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Art. 18 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
Art. 20 e parágrafos do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
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Quadro 22 – Currículo da Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria, segundo o Regulamento de
1905.
GRUPO

INSTRUÇÃO
Difusão dos conhecimentos relativos ao armamento em uso nos exércitos das nações
circunvizinhas; escrituração militar completa de batalhão ou regimento; estilo militar:
PRIMEIRO
redação de ordens em geral, informações, relatórios, correspondência oficial; prática dos
processos militares.
SEGUNDO Equitação e esgrima a cavalo; hipologia.
TERCEIRO Esgrima de espada, florete e baioneta.
QUARTO
Instrução completa de tiro: exercício das três armas.
Construção dos entrincheiramentos, seu ataque e defesa; reconhecimentos e explorações
QUINTO
militares; castrametação; trabalhos de guerra, incluindo destruição de vias férreas, pontes e
viadutos.
Trabalhos topográficos: levantamentos regulares e expeditos; reconhecimentos e
SEXTO
explorações militares.
SÉTIMO
Prática de telegrafia, telefonia, fotografia e criptografia.
OITAVO
Prática oral da língua francesa (obrigatória), inglesa ou alemã (facultativas).
Fonte: Adaptado de Brasil (1905, art. 14).

Para frequentar essa escola, era necessário ter frequentado o curso da Escola Superior de
Guerra89 e não eram aceitos oficiais90, sendo que o provimento das funções de comandante e
subcomandante seguia as mesmas regras da Escola Superior de Guerra91. Os alunos que
concluíssem com aproveitamento o curso da Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria
seriam declarados aspirantes a oficial, receberiam o soldo de sargento ajudante e seriam
classificados nas armas para auxiliar os oficiais subalternos92. Por sua vez, a graduação de
aspirante a oficial servia para aproximar o futuro oficial da tropa, bem como os conhecimentos
teóricos desenvolvidos nas Escolas Militares dos Corpos de Tropa, por meio das instruções
ministradas pelos aspirantes a oficial (Motta, 2001).
A próxima escola criada pelo Regulamento de 1905 foi a Escola de Artilharia e
Engenharia, localizada no subúrbio do Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, que tinha por
finalidade ministrar a instrução necessária aos aspirantes a oficial e oficiais das armas de
artilharia e engenharia. Nessa escola, eram ministrados dois cursos: o de artilharia, com duração
de dois anos, e o de engenharia, com duração de três anos, ambos divididos em um currículo
teórico e outro prático (Grunennvaldt, 2005). No próximo quadro, é possível analisar o
conteúdo teórico dos cursos da Escola de Artilharia e Engenharia:
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Art. 24 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
Art. 25 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
91
Art. 27 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
92
Arts. 28 a 33 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
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Quadro 23 – Currículo teórico dos cursos da Escola de Artilharia e Engenharia.
Curso de artilharia
ANO

DISCIPLINAS
Revisão e estudo completo de Geometria Analítica; Cálculo Diferencial e Integral.
Física e Química, aplicadas à arte da guerra (explosivos, telefonia, fotografia e aerostação).
1º ANO
Metalurgia (precedida da revisão de Mineralogia).
Perspectiva e Sombra; Desenho correspondente.
Mecânica Racional e sua aplicação às máquinas.
Tática Aplicada à Artilharia; Fortificação Permanente; Minas Militares: ataque e defesa das
2º ANO praças de guerra.
Balística (estudo completo); Artilharia (estudo completo de seu material).
Desenho de Fortificação e Máquinas, especialmente de artilharia.
Curso de engenharia
ANO

DISCIPLINAS
Revisão e estudo completo de Geometria Analítica; Cálculo Diferencial e Integral.

1º ANO

2º ANO

Física e Química, aplicadas à arte da guerra (explosivos, telefonia, fotografia e aerostação).
Metalurgia (precedida da revisão de Mineralogia).
Perspectiva e Sombra; Desenho correspondente.
Mecânica Racional e sua aplicação às máquinas.
Tática Aplicada à Artilharia; Fortificação Permanente; Minas Militares: ataque e defesa das
praças de guerra.
Geologia; Botânica (Fitografia – estudo das famílias botânicas, com ênfase nas que possuem as
melhores madeiras de construção).
Desenho de Fortificação e Máquinas.
Resistência dos Materiais: estabilidade das construções (métodos analítico e gráfico).

3º ANO Hidráulica: abastecimento de água, esgotos; Energia Hidráulica e Motores Correspondentes.
Estradas em Geral, Pontes e Viadutos.
Arquitetura; Estereotomia; Desenhos correspondentes.
Fonte: Adaptado de Brasil (1905, art. 36).

Ainda, o currículo prático, tanto do curso de artilharia quanto do curso de engenharia,
dividia-se em seis grupos de estudo, como é possível verificar no quadro a seguir.
Quadro 24 – Currículo prático dos cursos da Escola de Artilharia e Engenharia.
GRUPO
PRIMEIRO
SEGUNDO
TERCEIRO
QUARTO
QUINTO
SEXTO

Curso de artilharia
INSTRUÇÃO
Manipulações pirotécnicas.
Manobras e evoluções de artilharia.
Prática de telegrafia, telefonia e fotografia.
Equitação e esgrima a cavalo.
Esgrima de espada, florete e baioneta.
Trabalhos topográficos.
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Curso de engenharia
GRUPO
INSTRUÇÃO
PRIMEIRO Manobras e evoluções de artilharia.
SEGUNDO Prática de telegrafia, telefonia e fotografia.
TERCEIRO Equitação e esgrima a cavalo.
QUARTO
Esgrima de espada, florete e baioneta.
QUINTO
Trabalhos topográficos.
Descrição dos materiais de construção; tecnologia das profissões elementares; monografia
SEXTO
das principais madeiras de construção; organização de projetos e orçamentos de obras
militares (fortalezas, paióis, hospitais etc.).
Fonte: Adaptado de Brasil (1905, art. 37).

Portanto, verifica-se que a escola era mais voltada para o ensino teórico, sendo o ensino
prático complementado pela Escola de Aplicação de Artilharia e Engenharia, também prescrita
nesse complexo regulamento. Seu curso durava dez meses e os conteúdos eram divididos em
dez grupos de ensino prático para o curso de artilharia e dez para o curso de engenharia. O
currículo dos cursos ministrados nessa escola pode ser estudado no quadro a seguir:
Quadro 25 – Currículo prático dos cursos da Escola de Aplicação de Artilharia e Engenharia.
Curso de artilharia
GRUPO
PRIMEIRO
SEGUNDO
TERCEIRO
QUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉTIMO
OITAVO
NONO
DÉCIMO

CONTEÚDO
Fabrico de bocas de fogo e seus acessórios.
Instrução completa de tiro: cartuchame, artifícios de fogo, seu emprego; uso de projéteis e
cargas.
Visitas a fábricas militares e arsenais.
Ataque e defesa das praças de guerra e dos entrincheiramentos; minas militares1.
Exercícios de artilharia1.
Equitação e esgrima a cavalo1.
Esgrima de espada, florete e baioneta1.
Trabalhos topográficos1.
Telegrafia, telefonia e fotografia1.
Prática oral de francês (obrigatória), inglês ou alemão (facultativas)1.
Curso de engenharia

GRUPO
PRIMEIRO
SEGUNDO
TERCEIRO
QUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉTIMO
OITAVO

CONTEÚDO
Ataque e defesa das praças de guerra e dos entrincheiramentos; minas militares1.
Exercícios de artilharia1.
Equitação e esgrima a cavalo1.
Esgrima de espada, florete e baioneta1.
Trabalhos topográficos1.
Telegrafia, telefonia e fotografia1.
Prática oral de francês (obrigatória), inglês ou alemão (facultativas)1.
Eletricidade aplicada à guerra; instalações.
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Curso de engenharia
GRUPO

CONTEÚDO
Reconhecimento e exploração de terrenos para trabalhos de engenharia; estradas;
NONO
ferrovias; memoriais descritivos.
DÉCIMO Visitas a obras de engenharia em execução, fábricas e grandes oficinas.
Fonte: Adaptado de Brasil (1905, art. 37).
Nota: 1Grupo de conteúdo prático ministrado tanto no curso de artilharia quanto no de engenharia.

Por fim, nessa estrutura, estava ainda prevista a Escola de Estado-Maior, voltada para a
especialização dos oficiais para os quadros do Estado-Maior do Exército, até o posto de capitão,
com o curso de sua arma, de modo que a especialização era subordinada diretamente ao chefe
do Estado-Maior93. O curso era dividido em dois períodos de sete meses de instrução e dois de
exames, mais um terceiro período com seis meses de duração dedicado a trabalhos práticos
(cinco meses) e provas finais (um mês). O quadro a seguir descreve o currículo dessa escola:
Quadro 26 – Currículo prático do curso da Escola de Estado-Maior.
GRUPO

1º PERÍODO
Geografia Militar, precedida de
1ª AULA
Geografia; Física da América do Sul;
Estatística.
Tática Aplicada; Estratégia; História das
2ª AULA
principais campanhas, inclusive todas em
que o Brasil participou.
Fortificação e Armamentos; Estudo
sintético envolvendo, apenas, o material
3ª AULA
em uso no Exército e nas nações vizinhas;
Regulamento de Manobras e Campanhas.
Astronomia, precedida de Trigonometria
4ª AULA
Esférica.
Higiene Militar e Serviço de Saúde nos
5ª AULA
Exércitos.
Fonte: Adaptado de Brasil (1905, art. 49).

2º PERÍODO
Tática Aplicada; Estratégia; Serviço de EstadoMaior.
Organização dos Exércitos Sul-Americanos;
Caminhos de ferro, telégrafo, telefone e
aerostação (na perspectiva militar).
Direito Militar; Direito Internacional aplicado
às relações de guerra; Noções de Economia;
Política.
Geodésia; Teoria das Projeções das Cartas
Geográficas. Noções de Hidrografia.
Desenho e Reduções de Cartas Geográficas.

Além desses conteúdos e das atividades práticas do terceiro período, os alunos deveriam
estudar obrigatoriamente a prática oral do francês e do espanhol e, facultativamente, do inglês e
do alemão94.
Os alunos, nessas escolas, eram organizados em companhias de alunos, comandadas por
um capitão95, não sendo previsto o internato no regulamento, apesar de os alunos da Escola de
Guerra e da Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria deverem ser arranchados (alimentar93

Art. 49 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
Art. 50, § 3º, do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
95
Art. 144 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
94
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se na escola)96. Quanto ao soldo, o dos alunos da Escola de Guerra era equivalente ao de
segundo-sargento e o dos alunos da Escola de Aplicação de Cavalaria e Infantaria ao de
primeiro-sargento97. Ainda, os alunos somente poderiam usar o uniforme escolar98 (vide Anexo
VII).
Mesmo com a criação dessas escolas, a reforma encontrou grandes dificuldades para ser
desenvolvida, devido à falta de recursos financeiros para custear todas as escolas e à falta de
instrutores habilitados. Além disso, diversos foram os depoimentos que confirmaram que a
prática pedagógica permaneceu ligada à teoria e muito pouco à prática99; a principal causa disso
foi o fato de os instrutores das novas escolas ainda serem oriundos do corpo de lentes da antiga
Escola Militar da Praia Vermelha. De fato, para implementar um ensino eminentemente prático,
seriam necessários instrutores habilitados para isso, tarefa delegada ao próximo ministro da
Guerra.
3.2 A Reforma Hermes da Fonseca: a caminho do Realengo
No ano de 1906, assumiu a pasta da Guerra o Marechal Hermes da Fonseca100, com a
missão de reorganizar o Exército. Já no seu primeiro ano na pasta, em 1907, apresentou um
relatório ao presidente da República, no qual se percebem as preocupações com a
desorganização da força e as propostas para a modernização do Exército. Entre elas, podem-se
destacar a preocupação com o serviço militar obrigatório; a proposta de reforma nos quartéis; a
renovação do armamento e do material; a reestruturação das seções administrativas, incluindo o
Estado-Maior; a organização dos distritos militares, observada a manutenção da unidade do
Exército101; a proposta de modificação no sistema de promoção de oficiais; e o aumento do
número de vagas de primeiro-tenente e capitão (Brasil, 1907).
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Art. 146 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
Art. 148 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
98
Art. 150 do Decreto nº 5.698, de 2 de outubro de 1905.
99
Como o depoimento do General Pargas Rodrigues, do General João Pereira de Oliveira e do historiador General
F. de Paula Cidade (Motta, 2001).
100
O Marechal Hermes da Fonseca era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, foi aluno de Benjamin Constant
na Escola Militar da Praia Vermelha e apoiou a Proclamação da República. Em 1904, quando ocupava o posto de
coronel, comandou a Escola Preparatória do Realengo. Durante seu comando, ocorreu a Revolta da Vacina e os
alunos da Escola do Realengo não aderiram ao movimento. O presidente Rodrigues Alves promoveu o então
coronel ao posto de general e, posteriormente, a marechal (Fonseca Filho, 1961).
101
Numa clara oposição à prática utilizada durante o Império de dividir, nos tempos de paz, o efetivo do Exército
em guarnições provinciais, comandadas por um oficial subordinado ao presidente da Província. No próprio relatório
apresentado ao presidente da República pelo Marechal Hermes da Fonseca, em 1907, encontramos a citação: “A
Pátria é uma: um só deve ser o exército [...].” (Brasil, 1907, p. 9).
97

125

Especificamente quanto ao ensino militar, surgiu a ideia da redução do número de
Escolas Militares, para a racionalização dos meios. O próprio ministro Hermes da Fonseca
relatou que
os institutos de ensino se regem pelos regulamentos de 1905 que ainda não
foram inteiramente postos em execução. É prematuro qualquer juízo a
respeito. Todavia posso antecipar que julgo o número de Escolas muito grande
para o nosso pequeno exército. (Brasil, 1907, p. 11).

Já no relatório do ministro da Guerra de 1908, foram expostos o progresso com relação à
lei do serviço militar obrigatório, a necessidade da colaboração entre o Exército e a Marinha
para a defesa do litoral e da rede fluvial, o desenvolvimento das estradas de ferro como
mecanismo para o deslocamento de tropas102, entre outras medidas. No tocante ao ensino e à
instrução militar, o ministro relatou a criação da Escola de Estado-Maior e as dificuldades de
implementação do curso por falta de instalações físicas, além do funcionamento da Escola de
Artilharia e Engenharia, incluindo as reformas pelas quais a escola passou no intuito de atender
ao regulamento. Expôs, ainda, a situação da Escola de Guerra, descrevendo as reformas
realizadas nas suas instalações (Brasil, 1908c).
No ano de 1908, merecem destaque, ainda, a visita que o ministro da Guerra fez ao
estado de São Paulo, em que assistiu a demonstrações militares da FPESP, que estava
recebendo instruções de uma missão militar francesa (Amaral, 1966), e a reorganização do
Exército, levada a cabo pela Lei nº 1.860, de 4 de janeiro de 1908, que criou os grandes
comandos e as inspetorias militares.
Nesse período de intensa renovação das Forças Armadas, o imperador da Alemanha,
Guilherme II, enviou ao Brasil um convite para que uma delegação de oficiais do Exército
estagiasse por dois anos em unidades do exército alemão103. Assim, com o apoio do ministro da
Guerra, Marechal Hermes da Fonseca, e do ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio
Branco, foram enviadas três delegações de oficiais para estagiar na Alemanha (1906, 1908 e
1910). O objetivo desses estágios era treinar os oficiais dentro da doutrina militar alemã, para
iniciar um processo de modernização das Forças Armadas do Brasil, tendo sido enviados trinta
e quatro oficiais, destacando-se, entre eles, os seguintes: Bertoldo Klinger, Euclides Figueiredo,
102

Nesse ponto do relatório, foi citada a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, obra que causou problemas em
1912, com a Guerra do Contestado, durante o governo do próprio Hermes da Fonseca.
103
Citando o historiador Manuel Domingos Neto, Luna (2007, p. 3) propõe que “[...] a prática de convidar oficiais
para fazer estágios de maior ou menor duração no corpo de tropa ou cursos de especialização inseria-se no conjunto
de iniciativas sistemáticas e de longo curso dos países desenvolvidos que visavam à conquista de posições
privilegiadas na venda de armas e equipamentos, no estabelecimento de eventuais alianças militares estratégicas e
na disputa por mercados.”
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Leitão de Carvalho, Joaquim de Souza Reis, Epaminondas de Lima e Silva, César Augusto
Parga Rodrigues, Amaro de Azambuja Vilanova e Francisco Jorge Pinheiro. Ao retornar, esses
oficiais defenderam reformas no Exército Brasileiro seguindo o modelo e a doutrina militar
alemã e receberam a alcunha de “Jovens Turcos”, numa alusão aos oficiais do exército turco,
liderados por Mustafa Kemal, que também haviam estagiado na Alemanha e promoveram
reformas modernizantes nas Forças Armadas do Império Otomano (MacCann, 2007).
Percebe-se, então, o acirramento da disputa entre os interesses alemães e franceses em
relação à influência militar no Brasil. Por outro lado, existem indícios de que não foram
somente a França e a Alemanha que disputaram o mercado militar no Brasil; o plano de
uniformes de 1908 demonstra a grande diversidade de “culturas” e “estilos” que permeava a
estética militar brasileira no início do século XX. Nesse sentido, Rodrigues e Barroso (1922)
trabalham com a ideia de que duas correntes influenciavam a estética dos uniformes militares
brasileiros nessa época: uma nacionalista e outra “feita de cópias do estrangeiro”; portanto, o
uniforme das Escolas Militares também recebeu essas influências e inovou com relação ao
uniforme do alferes-aluno (vide Anexo VIII). Veja-se o trecho em que Rodrigues e Barroso
(1922) apresentam sua ideia de duas evoluções de fardamento:
Do plano de uniformes que acompanhou essa reforma fundamental (decreto n.
7.201 de 1908) se originam os que hoje o Exército usa. É curioso notar que, na
nossa tropa, ha duas evoluções de fardamento, perfeitamente distinctas. A
histórica, coherente, lógica, inconfundivelmente nacional, tradicionalista,
nascida no reinado de D. João VI e morta pelo reinado da calça encarnada, mal
copiada da Franca, em 1894. A outra, moderna, absolutamente sem base no
espírito nacional, mais ou menos esdruxula, feita de cópias do estrangeiro –
calças francesas, laços das mangas húngaros de origem e italianos de
estylisação, boné americano, capote allemão, capacetes prussianos ou
coloniaes inglezes, dolmans de alamares de cadarço portugueses, etc., que veio
á luz depois de 1896. Da invenção de 1894, somente se conservou a peior – a
calça garance. Da velha tradição militar brasileira muito pouco resta – o
pennacho negro em certos corpos de artilharia, os vivos brancos da cavallaria,
as dragonas de escamas em relevo, as borlas dos fiadores de grande gala.
alguns distinctivos de metal como o castello e a esphera armillar, quasi nada!
(p. 71).

Ainda nesse período de mudanças e indefinições, em 1909, o Marechal Hermes da
Fonseca encaminhou novo relatório ao presidente da República, no qual narrou as medidas
adotadas para a implementação do sistema de sorteio para o alistamento militar obrigatório, a
nomeação de uma equipe de oficiais para estagiar no exército alemão, em 1908104, e os
104

Primeiros-Tenentes Alexandre Galvão Bueno e Leopoldo Itacoatira de Senna e Segundos-Tenentes Manoel
Joaquim Pena, Augusto da Silva Mendes, Antônio Borba de Moura e Amaro de Azambuja Villa Nova, tendo sido
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resultados das manobras executadas na região de Deodoro. Quanto ao ensino militar, o relatório
descreveu a aquisição de materiais e livros, e a assinatura de revistas militares para a Escola de
Estado-Maior; o rendimento dos alunos; o término das obras da linha de tiro da Escola de
Artilharia e Engenharia; e a situação do efetivo de alunos que frequentava os cursos da Escola
de Guerra (Brasil, 1909b).
Em 1909, morreu o presidente da República, Afonso Pena, e assumiu o vice-presidente,
Nilo Peçanha, que era ligado à oligarquia fluminense e fez uma aliança com o senador gaúcho
Pinheiro Machado, ligado à oligarquia gaúcha, e com o Partido Republicano Mineiro, lançando
como candidato à Presidência da República o Marechal Hermes da Fonseca. Após uma acirrada
disputa eleitoral contra o candidato apoiado pela oligarquia paulista, Rui Barbosa, o Marechal
Hermes da Fonseca foi eleito presidente da República. Assim, em 1910, um militar assumiu a
Presidência da República pela via eleitoral (MacCann, 2007).
Em que pese seu envolvimento político, o Marechal Hermes já havia dado mostras de
que era contrário ao envolvimento de militares com a política, quando abortou a rebelião da
Escola Preparatória e Tática do Realengo na Revolta da Vacina, em 1904. Por sua vez, durante
a campanha eleitoral, o candidato à Presidência da República apoiado pela oligarquia paulista,
Rui Barbosa, atacou a imagem de militar de Hermes da Fonseca por meio da chamada
“Campanha Civilista”. Apesar de ter sido eleito a partir da aliança entre as oligarquias mineira e
gaúcha, Hermes da Fonseca era contrário à política dos governadores e aproximou-se, ainda que
timidamente, do operariado, tendo sido o primeiro presidente a citar os operários em sua
campanha eleitoral e promovendo o 4º Congresso Operário Brasileiro de 1912 (Carvalho,
2006).
Durante o governo de Hermes da Fonseca, eclodiu uma rebelião de marinheiros contra
os maus-tratos e os castigos físicos que ainda eram impostos aos integrantes da Armada
Brasileira. Essa rebelião foi debelada, com o cumprimento parcial das reivindicações dos
revoltosos e a prisão de seus líderes105. Outro fenômeno político importante que ocorreu durante
o seu governo foi as Salvações, que podem ser definidas como um conjunto de fenômenos
[...] típicos em que alguns militares, geralmente coronéis, tentavam desalojar
oligarquias estaduais, contando com o apoio (real ou presumido) da
organização. [...] a par deste elemento de ambição pessoal, havia certamente
nas salvações, em alguns casos mais que em outros, o aspecto de conflito entre
militares e oligarquias estaduais. (Carvalho, 2006, p. 239).
designados os Segundos-Tenentes Mario Hermes da Fonseca, Ignacio de Alencastro Guimarães Junior e Pedro
Carlos da Fonseca para se aperfeiçoar na Europa em conhecimentos militares e profissionais (Brasil, 1909b).
105
A chamada Revolta da Chibata.
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Percebe-se, então, que o governo de Hermes da Fonseca foi repleto de ambiguidades:
primeiramente, o então Coronel Hermes da Fonseca abortou uma rebelião de alunos na Escola
Preparatória e Tática do Realengo; depois, aliou-se a um grupo oligárquico, para ser eleito
presidente da República; em sua própria campanha, aproximou-se do operariado; negociou com
marinheiros rebelados, sem anistiar as lideranças do movimento; e permitiu intervenções
políticas por parte de alguns militares nos governos estaduais. Carvalho (2006) analisa o
governo de Hermes da Fonseca da seguinte forma:
O hermismo, com essas ambiguidades, indicava que as elites políticas que
controlavam o sistema republicano já tinham perdido parte da desconfiança
em relação ao Exército e já o aceitavam como parceiro político, embora
apenas como solução precária de um impasse. Esta aceitação parcial se tornara
possível pela maior estabilidade do sistema e pela extinção do jacobinismo
militar com o fechamento da Escola da Praia Vermelha. Hermes representava
no momento o militar profissional, empenhado na modernização da
organização e em seu afastamento das atividades políticas. Mas o fenômeno
indicava também, através da campanha civilista e das salvações, provocadas
ambas pela candidatura e pelo Governo Hermes, que a aproximação entre
militares e políticos republicanos era ainda prematura. A campanha civilista
exacerbou as apenas adormecidas prevenções de civis contra militares,
particularmente contra o militarismo dos primeiros anos da República. As
salvações mostraram a persistente falta de unidade hierárquica do Exército
evidenciada na atuação autônoma de indivíduos e grupos, bem como a
também persistente tendência antipolíticos e antioligarquias dentro da
organização. (p. 240).

Outro aspecto que reforça a ideia de Carvalho (2006) sobre o profissionalismo militar de
Hermes da Fonseca é as reformas promovidas por ele no Exército, tanto como ministro quanto
como presidente, com medidas como a renovação do arsenal, a reforma de instalações como o
Forte de Copacabana, a implementação da lei do sorteio para o alistamento militar e a extinção
da Guarda Nacional, em 1911 (MacCann, 2007).
Após o término de seu governo, Hermes da Fonseca elegeu-se senador pelo Rio Grande
do Sul, mas desistiu de seu mandato; viveu na Suíça até 1921, quando retornou ao Brasil e foi
eleito presidente do Clube Militar, na campanha presidencial em que concorriam Nilo Peçanha,
ex-aliado de Hermes da Fonseca, e Arthur Bernardes106. Nesse sentido, o presente trabalho pode
concluir, preliminarmente, que o profissionalismo reformador e modernizador do Marechal
Hermes da Fonseca, seus laços familiares com diversos oficiais do alto escalão do Exército107 e
106

Verbete ‘Hermes da Fonseca’ (CPDOC, 2012).
Hermes da Fonseca era neto do Tenente-Coronel Manuel Mendes da Fonseca, filho do Marechal Hermes
Ernesto da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal João Severiano da Fonseca –
107
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o fato de ele ter sido eleito presidente da República e de não ter assumido o cargo de senador
pelo Rio Grande do Sul quando eleito fortaleceram a sua imagem como uma espécie de ícone
do militar profissional, em oposição aos políticos profissionais, o que resultou na sua eleição
como presidente do Clube Militar, em 1921.
Quanto ao aspecto da reforma do sistema de ensino militar, o Marechal Hermes
nomeou, em 1910, como ministro da Guerra o General Dantas Barreto, militar que havia
participado do conflito de Canudos e escrito os livros Última expedição a Canudos (1898) e
Acidentes da guerra (1905), nos quais registrou as dificuldades do combate e o despreparo dos
oficiais (Lopes & Torres, 1950). Em seu relatório de 1911, o General Dantas Barreto relatou
para o presidente Hermes da Fonseca a criação de uma comissão de oficiais para rever os
regulamentos das Escolas Militares (Brasil, 1911).
Com o estágio de oficiais brasileiros no exército alemão, a influência alemã consolidouse, inclusive, com relação à venda de armamentos108; começaram, ainda, as negociações para a
vinda de uma missão militar alemã de instrução, seguindo a ideia de contratação de missões
militares estrangeiras de instrução, como já havia ocorrido na Argentina, no Chile, na Bolívia e
no Peru com missões alemãs de instrução e no Uruguai e na FPESP com missões militares
francesas. No entanto, a missão militar alemã planejada nunca ocorreu, graças à habilidosa
diplomacia francesa e a políticos paulistas pró-França, como Jorge Tibiriça e Rodolfo Miranda,
que
[...] que pressionaram Hermes a romper seus compromissos com Berlim.
Eleito presidente em 1910, Hermes defrontou-se com considerável agitação
política, e desistir dos acordos com os alemães poderia granjear-lhe muito
capital político em São Paulo, cujos líderes, em sua maioria, haviam apoiado o
senador Rui Barbosa. Além disso, franceses, britânicos e americanos
incomodavam-se com o aparente sucesso alemão. Estava em jogo não apenas
seu prestígio, mas a venda de armas, que cada uma dessas potências
relacionava ao aumento de comércio com o Brasil. (MacCann, 2007, p. 144).

Seguindo o raciocínio da redução da quantidade de escolas proposto por Hermes da
Fonseca no relatório ministerial de 1907 e pela comissão de oficiais designada a estudar os
regulamentos das Escolas Militares, em 1911, todas as escolas foram reunidas no Realengo.
Ainda, em maio de 1911, foi encaminhada uma “[...] mensagem presidencial pedindo

patrono do Serviço de Saúde do Exército e ex-comandante da Escola Militar da Praia Vermelha –, primo do
General Clodoaldo da Fonseca – interventor no estado de Alagoas, em 1913 – e pai do Capitão Euclides Hermes da
Fonseca – comandante do Forte de Copacabana durante a rebelião de 5 de julho de 1922 (Fonseca Filho, 1961).
108
A empresa Krupp consolidou sua posição como fornecedora de artilharia (MacCann, 2007).

130

autorização para que o Governo reformasse os Institutos militares de ensino.” (Motta, 2001, p.
242).
Em 1912, o General de Divisão Vespasiano Gonçalves de Albuquerque Silva assumiu o
Ministério da Guerra (Lopes & Torres, 1950) e, em 1913, um grupo de oficiais que havia
estagiado na Alemanha e alguns outros entusiastas da doutrina alemã fundaram a revista A
Defesa Nacional, que constituiu um meio de divulgação das ideias de reforma e modernização
do Exército Brasileiro, com a publicação de traduções de obras de militares alemães, difundindo
as práticas, as técnicas, os costumes e o sistema de treinamento daquele país. A revista A Defesa
Nacional foi distribuída, por solicitação do ministro da Guerra, para todas as unidades do
Exército, sendo que a maioria dos jovens oficiais formados a partir de 1905, sob a égide de um
ensino voltado mais para a prática, aceitou muito bem as ideias difundidas por ela (Rodrigues,
2011).
Participaram da fundação da revista os seguintes oficiais: Estevão Leitão de Carvalho,
Jorge Pinheiro, Joaquim de Souza Reis, Bertholdo Klinger, Amaro de Azambuja Villa Nova,
Epaminondas de Lima e Silva, César Augusto Parga Rodrigues, Euclides Figueiredo, José
Pompêo Cavalcanti de Albuquerque, Mário Clementino de Carvalho, Brasilio Taborda e
Francisco de Paula Cidade. Entre eles, somente José Pompêo Cavalcanti de Albuquerque,
Mário Clementino de Carvalho, Brasilio Taborda e Francisco de Paula Cidade não haviam
estagiado no exército alemão, mas eram entusiastas das propostas difundidas pelos “Jovens
Turcos”. Cabe informar, ainda, que os primeiros redatores foram os Tenentes Bertholdo
Klinger, Estevão Leitão de Carvalho e Joaquim de Souza Reis (Rodrigues, 2011).
Ainda sob a administração do General de Divisão Vespasiano Gonçalves de
Albuquerque Silva, em 1913109, foi aprovado o novo regulamento para as Escolas Militares,
que, análogo ao Regulamento de 1905, concebia um ensino militar voltado especialmente para a
instrução prática profissional. A comissão que elaborou o novo regulamento obedeceu às
seguintes diretrizes:
a) redução do número de escolas de quatro para duas;
b) redução do tempo de estudos para os artilheiros e para os engenheiros;
c) enquadramento dos programas de ensino dentro de minuciosas e rígidas
prescrições, de modo a que os professores se ativassem aos ‘conhecimentos
essenciais’, tidos como suficientes à profissão militar. (Motta, 2001, p. 242).

109

Regulamento criado pelo Decreto nº 10.198, de 30 de abril de 1913, e ratificado pelo Decreto nº 10.832, de 28
de março de 1914, por isso conhecido como Regulamento de 1913-1914 (Marcusso, 2010).
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Foram organizados cinco cursos: “[...] um fundamental, em dois anos, destinado a todos
os alunos, e quatro especializados, um para cada Arma. Os Cursos de Cavalaria e Infantaria
ficaram com a duração de um ano, os de Artilharia e de Engenharia com dois anos.” (Motta,
2001, p. 243). Nessa estrutura, a duração do curso para os futuros oficiais de infantaria e
cavalaria aumentou para três anos e os cursos das chamadas armas científicas de artilharia e
engenharia foram reduzidos para quatro anos, o que iniciou um processo de nivelamento na
formação profissional de todas as armas. Quanto ao regime militar, o regulamento seguiu os
mesmos princípios do Regulamento de 1905, somente sendo matriculados os praças de pré e
ficando terminantemente proibida a matrícula de oficiais. Ainda, os alunos foram organizados
em companhias, “[...] sujeitas ao regime militar, com a denominação de ‘companhia de
alunos’.” (Motta, 2001, p. 247).
A unificação das Escolas Militares em somente duas – a Escola Militar e a Escola
Prática – visava especialmente à racionalização e à economia dos meios. O principal argumento
era o de que não adiantava prescrever um currículo centrado no ensino prático, se não houvesse
os materiais necessários às aulas nem instrutores habilitados. Ressalte-se, ainda nesse sentido,
que, visando à racionalização dos meios, as duas escolas foram instaladas no Realengo. Nos
dizeres de Motta (2001, p. 248),
a ‘era do Realengo’ apresenta-se, então, em toda plenitude. A partir de agora é
que, aos poucos, vão se configurando as práticas, os hábitos, as rotinas que
comporiam a fisionomia da Escola Militar do Realengo, e que dariam marca
especial aos seus alunos, professores e instrutores.

Mesmo com essa unificação e a racionalização dos meios, o currículo de 1913, apesar de
estar voltado para o ensino prático e profissional, não conseguiu a evolução pretendida, devido à
manutenção de práticas pedagógicas voltadas para o ensino teórico. Citando o historiador
militar Francisco de Paula Cidade, MacCann (2007) analisa a implementação da reforma de
1913 da seguinte maneira:
Infelizmente, o regulamento não foi posto em prática. A inércia prevaleceu
durante a reforma. Os oficiais mais graduados continuaram a lecionar e
ministrar o conhecimento como sempre haviam feito, ou seja, privilegiando a
teoria. ‘Os exercícios de ordem unida, a extensão de linhas de atiradores e as
noções táticas remontam a Guerra do Paraguai’ – esses foram os elementos da
instrução que ficaram na memória do general Francisco de Paula Cidade. O
aperfeiçoamento da educação militar teria de esperar ainda alguns anos, mas a
reforma estava no ar, com os membros das classes média e alta adquirindo
interesse pela defesa nacional. (p. 137).

132

Dessa forma, em que pesem as tentativas de modernização do Exército, a Guerra do
Contestado (1912-1916) demonstrou que ainda não tinha sido possível profissionalizar a
formação dos oficiais, devido à falta de instrutores habilitados e a professores ainda presos a
práticas pedagógicas voltadas para o ensino teórico.
3.3 A Missão Indígena
No mês de agosto de 1912, explodiu uma rebelião popular na região fronteiriça entre
Paraná e Santa Catarina, conhecida como região do Contestado. O conflito durou até outubro de
1916 e teve origem nos problemas sociais e fundiários da região, caracterizada por possuir uma
população muito pobre. Além disso, tal como ocorreu em Canudos, o fanatismo religioso foi
um componente importante na evolução desse conflito110.
Em que pese a falta de preparo e de armamento dos rebeldes, a desorganização, tanto do
Exército quanto das forças militares estaduais do Paraná e de Santa Catarina, fez com que o
desfecho do conflito fosse muito semelhante ao de Canudos: o Exército venceu o conflito, mas
a um custo muito elevado (Sodré, 1979). Destaque-se, também, que o comandante das tropas
legalistas empregadas no conflito foi o General Setembrino de Carvalho e que participaram dos
combates alguns “Jovens Turcos”, como Euclides de Figueiredo, e outros oficiais simpatizantes
dos “novos turcos”, como os Tenentes Aristharco Pessoa, Henrique Teixeira Lott, Eurico
Gaspar Dutra e Olímpio Falconière da Cunha (CPDOC, 2012).
Enquanto se desenrolava a guerra na região de Canudos, em agosto de 1914, eclodiu na
Europa a Primeira Guerra Mundial, conflito caracterizado pelo emprego maciço de novas
técnicas de combate, uso frequente de armas automáticas, aviação militar e início da guerra
blindada. Diante disso, relatórios ministeriais e a revista A Defesa Nacional passaram a
defender a necessidade de modernização do Exército, sendo que, no tocante à instrução, a
revista defendia que a formação do oficial “[...] é ato lento e contínuo, a realizar-se ao longo de
toda a carreira, e nunca um esforço episódico, que se resuma ou se encerre nos três ou quatro
anos da Escola Militar [...].” (Motta, 2001, p. 247).
Em novembro de 1914, o presidente Wenceslau Brás assumiu o governo da nação e
nomeou o General de Divisão José Caetano de Faria como ministro da Guerra e o Brasil
declarou guerra às Potências Centrais111. A esse respeito, MacCann (2007) cita que o ministro
da Guerra, o General Caetano de Faria, “[...] enviou ao exterior duas missões de estudo durante
110
111

Para uma melhor análise da Guerra do Contestado, vide MacCann (2007).
Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Terceiro Império Búlgaro e Império Otomano.
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a guerra, uma para a França, para observar os efeitos do conflito sobre a ‘arte da guerra’, e a
outra para os Estados Unidos, a fim de adquirir técnicos e material bélico.” (p. 242).
Em 1917, chegou a Nova Iorque a missão militar brasileira, que fez visitas a fábricas
militares e a arsenais, contratou um engenheiro químico metalúrgico, comprou diversos
equipamentos e maquinário que seriam utilizados para a instalação da artilharia costeira
brasileira (MacCann, 2007)112. Ainda em 1917, chegou à França a missão chefiada pelo General
Napoleão Felipe Aché, composta por vinte e oito oficiais que frequentaram cursos e estagiaram
em unidades operacionais durante a guerra, que iniciou os preparativos para a contratação de
uma missão militar francesa, em 1919. O quadro a seguir apresenta o nome dos oficiais que
compuseram a missão militar chefiada pelo General Aché (Missão Aché):
Quadro 27 – Relação dos oficiais da Missão Aché.
FUNÇÃO
Chefe da Comissão
Subchefe da Comissão
Secretário

NOME
General Napoleão Felipe Aché
Tenente-Coronel José Fernandes Leite de Castro
Segundo-Tenente da Infantaria Octávio Monteiro Ache
Major João Batista de Oliveira Brandão Júnior
Serviço de Estado-Maior
Primeiro-Tenente Álvaro Áreas
Serviço de Administração
Primeiro-Tenente José Nery Eubanck da Câmara
Serviço de Veterinária
Major Médico Veterinário Joaquim Moreira Sampaio
Primeiro-Tenente Alzir Mendes Rodrigues Lima
Aviação
Primeiro-Tenente Mário Barbedo
Segundo-Tenente Bento Ribeiro Carneiro Monteiro
Primeiro-Tenente Demócrito Barbosa
Artilharia
Primeiro-Tenente Sebastião do Rego Barros
Segundo-Tenente Carlos de Andrade Neves
Major Tertuliano de Albuquerque Potyguara
Infantaria
Capitão Praxedes Theodulo Silva Júnior
Segundo-Tenente Onofre Muniz Gomes de Lima
Major Firmino Antonio Borba
Primeiro-Tenente Izauro Reguera
Cavalaria
Primeiro-Tenente José Pessoa Cavalcante de Albuquerque
Primeiro-Tenente Christóvão de Castro Barcellos
Major Rodrigo de Araújo Aragão Bocão
Capitão Cleómenes Lopes de Siqueira Filho
Capitão João Affonso de Souza Ferreira
Corpo de Saúde
Capitão Alarico Damázio
Capitão João Florentino Moreira
Capitão Manoel Esteves de Assis
Primeiro-Tenente Carlos da Rocha Fernandes
Fonte: Adaptado de Cosendey (1987).
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O desenvolvimento da artilharia de costa brasileira deu-se efetivamente apenas em 1934, com a chegada de uma
missão militar americana, que contribuiu com a criação do Centro de Instrução em Artilharia de Costa (Rodrigues,
2011).
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Quanto à participação do país no conflito, devido a desordens internas e à falta de
estrutura militar, o Brasil teve pequena participação, enviando um grupo de aviadores da
Marinha e do Exército, um corpo médico-hospitalar e uma divisão naval, que patrulhou a região
do Estreito de Gibraltar, à busca de submarinos alemães113. Alguns oficiais brasileiros
participaram do conflito como voluntários, como foi o caso do então Tenente José Pessoa114,
integrante da Missão Aché, que solicitou afastamento do serviço ativo para incorporar-se como
voluntário ao exército francês.
Durante a gestão do ministro Caetano de Faria na pasta da Guerra, foi iniciado um
trabalho de revisão do Regulamento de 1913 das Escolas Militares, que tinha por finalidade
incorporar os conhecimentos adquiridos durante a Primeira Guerra Mundial aos cursos de
formação de oficiais, culminando com o Regulamento de 1914, que se mesclou ao Regulamento
de 1913 e gerou o chamado Regulamento de 1913-1914115. O currículo desse regulamento
previa um curso básico com duração de dois anos, composto por disciplinas teórico-práticas e
práticas, sendo as disciplinas práticas ministradas nos dois anos. No quadro a seguir, é possível
observar o currículo do curso básico prescrito no Regulamento de 1913-1914:
Quadro 28 – Currículo do curso básico da Escola Militar, segundo o Regulamento de 1913-1914.
ANO

1º

2º

Ensino teórico-prático
DISCIPLINAS
Conhecimentos Essenciais de Geometria Analítica e Cálculo Transcendente.
Conhecimentos Essenciais de Direito Constitucional, Administrativo e Internacional;
Legislação Militar Brasileira.
Princípios Gerais de Organização dos Exércitos; Noções de Tática e Estratégia; História
Militar do Brasil.
Conhecimentos Essenciais de Geometria Descritiva; Perspectiva; Sombras e Desenhos
Correspondentes.
Conhecimentos Essenciais de Mecânica Racional; Noções Fundamentais de Aeronáutica
Militar.
Física; Conhecimentos Essenciais de Termologia; Eletrologia; Fotologia; Química Descritiva
Inorgânica e Orgânica.
Higiene Militar, precedida de Noções Gerais de Higiene.
Topografia, especialmente militar; Desenho Correspondente.

Ensino prático
Equitação; Infantaria; Cavalaria; Artilharia; Tiro ao Alvo; Esgrima.
Prática Falada de Francês e inglês ou Alemão.
Fonte: Adaptado de Brasil (1913, 1914).
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Para analisar a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, vide Gama (1982).
Verbete ‘José Pessoa’ (CPDOC, 2012).
115
Decreto nº 10.198, de 30 de abril de 1913, alterado pelo Decreto nº 10.832, de 28 de março de 1914.
114
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Como se pode ver, o ensino prático continuou sendo valorizado neste currículo, sendo as
disciplinas agora divididas em teórico-práticas e práticas, com pouca ou nenhuma carga horária
para as disciplinas teóricas. Merece um destaque especial o fato de que o ensino de línguas
estrangeiras, como o francês, o inglês e o alemão, não era considerado disciplina teórica nem
teórico-prática, mas disciplina prática, indício da preocupação do ministro da Guerra em
habilitar os oficiais do Exército para serem capazes de comunicar-se com militares de outras
nações, facilitando o intercâmbio de oficiais, a eventual contratação de uma missão militar
estrangeira ou mesmo a participação do Brasil em conflitos internacionais.
Ainda segundo o Regulamento de 1913-1914, após o término do curso básico, os alunos
deveriam seguir seus estudos optando por um dos cursos especializados: os cursos de infantaria
ou cavalaria, com duração de um ano, ou os cursos de artilharia ou engenharia, com duração de
dois anos. O currículo dos cursos de infantaria e cavalaria pode ser analisado no quadro a
seguir:
Quadro 29 – Currículo dos cursos de infantaria e cavalaria, segundo o Regulamento de 1913-1914.
CURSO DE INFANTARIA
Ensino teórico-prático
Tático e Serviços da Infantaria, precedidos da organização dessa arma nos exércitos em geral,
especialmente nos sul-americanos; Infantaria Brasileira.
Armas Portáteis e Metralhadoras; Balística Elementar e Aplicação ao Tiro dessas Armas.
Fortificação de Campanha; Noções de Fortificação Permanente; Propriedades e Emprego dos
Explosivos.
Ensino Prático
Topografia Militar; Infantaria; Tiro ao Alvo; Esgrima.
Prática Falada de Francês e Inglês ou Alemão.
CURSO DE CAVALARIA
Ensino teórico-prático
Tática e Serviços da Cavalaria, precedidos da organização dessa arma nos exércitos em geral,
especialmente nos sul-americanos; Cavalaria Brasileira.
Armas Portáteis e Metralhadoras; Balística Elementar e sua Aplicação ao Tiro dessas Armas.
Fortificação de Campanha; Noções de Fortificação Permanente; Propriedades e Emprego dos
Explosivos.
Hipologia e Noções Gerais de Veterinária.
Ensino Prático
Topografia Militar; Equitação; Cavalaria; Tiro ao Alvo; Esgrima.
Prática Falada de Francês e Alemão.
Fonte: Adaptado de Brasil (1913, 1914).

O currículo do curso de artilharia pode ser observado no quadro a seguir:
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Quadro 30 – Currículo do curso de artilharia, segundo o Regulamento de 1913-1914.
PRIMEIRO ANO
Ensino teórico-prático
Organização da Artilharia nos exercícios em geral, especialmente nos exércitos sul-americanos;
Artilharia Brasileira.
Material de Artilharia, compreendendo Noções de Artilharia Naval e de Costa.
Tática e Serviços da Artilharia; Tática Naval.
Balística, Estilo Completo; Aplicação ao Tiro das Armas de Fogo em Geral.
Ensino prático
Topografia Militar; Equitação; Artilharia; Tiro ao Alvo; Esgrima.
Prática Falada de Francês, Inglês ou Alemão.
SEGUNDO ANO
Ensino teórico-prático
Fortificação de Campanha; Fortificação Permanente; Ataque e Defesa das Praças de Guerra.
Conhecimentos Essenciais de Metalurgia Eletrotécnica Militar.
Noções Gerais sobre o Fabrico de Material de Guerra, incluindo explosivos.
Pirotécnica Militar; Propriedades e Empregos dos Explosivos e Minas Militares.
Desenho de Fortificação e de Máquinas.
Ensino prático
Topografia Militar; Fortificação; Artilharia; Tiro ao Alvo; Esgrima.
Prática Falada de Francês ou Alemão.
Fonte: Adaptado de Brasil (1913, 1914).

No próximo quadro, é possível avaliar o currículo do curso de engenharia:
Quadro 31 – Currículo do curso de engenharia, segundo o Regulamento de 1913-1914.
PRIMEIRO ANO
Ensino teórico-prático
Organização da Engenharia Militar nos exércitos em geral, especialmente nos exércitos sul-americanos;
Material e Serviços de Engenharia Militar Brasileira.
Balística, Estilo Completo; Aplicação ao Tiro das Armas de Fogo em Geral.
Resistência dos Materiais; Estabilidade das Construções (métodos analítico e gráfico).
Conhecimentos Essenciais de Hidráulica; Abastecimento de Água e Esgotos; Noções Fundamentais de
Engenharia Sanitária.
Arquitetura, especialmente militar; Desenho Correspondente.
Ensino prático
Topografia em Geral; Materiais de Construção; Organização de Projetos e Orçamentos de Obras
Militares; Equitação.
Prática Falada de Francês, Inglês ou Alemão.
SEGUNDO ANO
Ensino teórico-prático
Geodésia, precedida dos indispensáveis conhecimentos práticos de Astronomia.
Fortificação de Campanha; Fortificação Permanente; Ataque e Defesa das Praças de Guerra.
Estradas em Geral, Pontes e Viadutos.
Máquinas de Maior Importância para a Engenharia Militar e Eletrotécnica Militar.
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SEGUNDO ANO
Ensino teórico-prático
Desenho de Fortificação e de Máquinas.
Ensino prático
Topografia em Geral; Geodésia; Construção de Fortificação; Telegrafia, Telefonia, Fotografia e
Serviço de Pontes.
Prática Falada de Francês, Inglês ou Alemão.
Fonte: Adaptado de Brasil (1913, 1914).

No tocante ao regime escolar, segundo Motta (2001), o Regulamento de 1913-1914
[...] repete o de 1905. Somente seriam admitidas matrículas de praças, e estas
com menos seis meses de serviço em caso de tropa. ‘Não será permitida, sob
hipótese alguma, que se matriculem oficiais’, é advertência feita logo no artigo
primeiro. ‘Os alunos constituirão uma ou mais companhias, sujeitas ao regime
militar, com a denominação de ‘companhia de alunos’. (p. 247).

Já quanto aos uniformes, foi previsto, no Regulamento de 1913, um novo “grande
uniforme” para a Escola Militar (vide Anexo X), sendo que o Regulamento de 1914 simplificou
os uniformes com o “fardamento kaki” (vide Anexo XI), que caracterizou os alunos até 1931,
quando a Reforma José Pessoa introduziu os uniformes de gala dos cadetes.
A implementação do currículo de 1913-1914 também teve problemas no tocante aos
instrutores; os “novos turcos” começaram a chegar à EMR, mas não foram suficientes para
implementar um currículo prático, visto que a maioria dos professores ainda permanecia presa a
práticas pedagógicas centradas no ensino teórico. Além disso, com o término da Primeira
Guerra Mundial e o retorno dos observadores da Missão Aché, surgiu a necessidade de que,
para tornar o EN do Brasil uma força equiparável aos exércitos europeus, os oficiais fossem
instruídos sobre as novas técnicas de combate, como a utilização de veículos blindados
(MacCann, 2007). Assim, em 1918, foi publicada uma nova reforma no regulamento das
Escolas Militares, baseada nas propostas de assimilar os conhecimentos adquiridos com a
Primeira Guerra Mundial, aumentar a preponderância do ensino prático/profissional e
incorporar os “[...] procedimentos e normas defendidas pugnaz e ardorosamente pelos oficiais
que haviam estagiado na Alemanha.” (Motta, 2001, p. 250).
Nessa reforma, a estrutura dos cursos permaneceu a mesma do Regulamento de 1913 e o
ensino continuou baseado no caso concreto, mas houve algumas inovações em relação ao
Regulamento de 1913-1914, como:
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1) a extinção da Escola Prática;
2) o currículo, maior número de disciplinas diretamente relacionadas com o
ensino profissional, e maior ênfase no ensino da História Militar do Brasil, do
Armamento, da Tática e do Serviço em Campanha [...];
3) valorização das disciplinas militares através da utilização de coeficientes,
nas notas de fim de curso;
4) regime militar de mais amplo enquadramento com a organização de um
‘Corpo de Alunos’, com unidades das quatro Armas, sob o comando do
comandante da Escola;
5) Subordinação didática da Escola ao Estado-Maior do Exército;
6) instituição de provas práticas a que se deveriam submeter os oficiais
candidatos a instrutor. (Motta, 2001, p. 251).

Em 1918, com a extinção da Escola Prática, tanto o ensino teórico quanto o prático
passaram a ser de responsabilidade da EMR, sendo previsto, ainda, um concurso voltado para
os oficiais do Exército que quisessem exercer a função de instrutor da Escola Militar. O edital
do concurso previa que os candidatos seriam submetidos a uma prova prática, como se vê no
seguinte trecho:
A prova pratica constará das seguintes partes:
a) programma do instrucção e sua justificação;
b) exposição oral de um ponto do programa;
c) commanlo de tropa.
Uma commissão de officiaes da activa, nomeada pelo ministro, sob proposta
do chefe do Estado Maior, organizara o programma, dos pontos das provas,
pontos esses que serão formulados de modo a abranger todas as partes da
instrucção e submettidos á approvaçao do chefe do Estado Maior.
A commissão a que se refere o artigo anterior será composta de dous oficciaes
superiores, dous capitães, da arma do candidato, sob a presidencia de um
general ou coronel. (Brasil, 1918).

Nesse mesmo ano, foi eleito como presidente da República o paulista Rodrigues Alves,
mas ele foi vitimado pela gripe espanhola antes de assumir o governo. Em face desse incidente,
governou interinamente o mineiro Delfim Moreira, que convocou novas eleições,
permanecendo no cargo de presidente da República por apenas um ano; por isso, seu governo
ficou conhecido como interregno republicano (ou regência republicana)116.
Mesmo nesse curto espaço de tempo, o presidente Delfim Moreira nomeou para
ministro da Guerra o General Alberto Cardoso de Aguiar, que permaneceu menos de um ano no
cargo, mas adotou medidas de grande repercussão, como a contratação de uma missão militar
francesa para a reorganização do Exército e instrução, que curiosamente não começou seus
trabalhos na EMR, mas trabalhando na reestruturação do Estado-Maior do Exército (Araujo,

116

Verbete ‘Delfim Moreira’ (CPDOC, 2012).
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2009). Ainda, foi realizado o concurso para provimento de instrutores previsto no Regulamento
de 1918 e se iniciaram os trabalhos de uma nova equipe de instrutores da Escola Militar, a qual
ficou conhecida como Missão Indígena. Os primeiros oficiais a comporem o corpo de
instrutores da Escola Militar durante a Missão Indígena podem ser identificados no quadro a
seguir:
Quadro 32 – Primeiros oficiais da Missão Indígena, em 1919.
ARMA

INSTRUTORES
Primeiro-Tenente Eduardo Guedes Alcoforado, Primeiro-Tenente Newton de
INFANTARIA Andrade Cavalcanti, Primeiro-Tenente Demerval Peixoto, Primeiro-Tenente João
Barbosa Leite, Segundo-Tenente Odylio Denys.
Capitão Euclides de Oliveira Figueiredo (ex-estagiário no exército alemão),
CAVALARIA Primeiro-Tenente Renato Paquet, Primeiro-Tenente Orosimbo Martins Pereira,
Primeiro-Tenente Antônio da Silva Rocha.
Capitão Epaminondas de Lima e Silva (ex-estagiário no exército alemão), PrimeiroARTILHARIA
Tenente Plutarcho Soares Caiuby, Primeiro-Tenente Luiz Araújo Correa Lima.
Primeiro-Tenente José Bentes Monteiro, Primeiro-Tenente Mario Ary Pires,
ENGENHARIA
Primeiro-Tenente Artur Joaquim Panfiro.
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2011).

Rodrigues (2008), analisando um artigo do Marechal Odylio Denis na revista A Defesa
Nacional, confirma que esse número de instrutores não foi suficiente; assim, foram
selecionados outros ao longo do período em que funcionou a Missão Indígena na Escola Militar
(1919 a 1922). Ainda segundo as informações obtidas pelo autor, foram instrutores da Escola
Militar no período:
Quadro 33 – Outros oficiais que integraram a Missão Indígena na EMR.
ARMA

INSTRUTORES
Capitão Outubrino Pinto Nogueira, Primeiro-Tenente José Luiz de Morais,
Primeiro-Tenente Mário Travassos, Primeiro-Tenente Penedo Pedra, PrimeiroTenente Henrique Duffles Teixeira Lott, Primeiro-Tenente Victor César da Cunha
Cruz, Primeiro-Tenente Olimpio Falconiere da Cunha, Primeiro-Tenente
INFANTARIA
Filomeno Brandão, Primeiro-Tenente Joaquim Vieira de Melo, Primeiro-Tenente
Onofre Muniz Gomes de Lima, Primeiro-Tenente Tristão de Alencar Araripe,
Primeiro-Tenente Cyro Espírito Santo Cardoso, Primeiro-Tenente Illydio Rômulo
Colônia, Primeiro-Tenente Arlindo Murity da Cunha Menezes.
Capitão Milton de Freitas Almeida, Primeiro-Tenente Gomes de Paiva, PrimeiroTenente Brasiliano Americano Freire, Primeiro-Tenente Aristóteles de Souza
CAVALARIA
Dantas.
Capitão Eduardo Pfeil, Capitão Pompeu Horácio da Costa, Primeiro-Tenente
ARTILHARIA
Álvaro Fiúza de Castro, Primeiro-Tenente José Agostinho dos Santos.
Capitão Othon de Oliveira Santos, Primeiro-Tenente Luiz Procópio de Souza
ENGENHARIA Pinto, Primeiro-Tenente Juarez do Nascimento Fernandes Távora, PrimeiroTenente Edmundo de Macedo Soares.
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2008).
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Assim, iniciaram-se os trabalhos da chamada Missão Indígena, que foi acompanhada de
um novo regulamento para a Escola Militar, derivado do decreto de reorganização do ensino
militar (Brasil, 1919a): o Regulamento de 1919117, com destaque para a criação de novos
cursos, visando à estruturação de um sistema contínuo de formação e aperfeiçoamento dos
oficiais. Nesse regulamento, foram criados os seguintes cursos:
1) cursos de Armas, feitos na Escola Militar, para a preparação dos oficiais
subalternos das armas;
2) cursos de aperfeiçoamentos de Armas, feitos na Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais, destinados a completar a instrução dos oficiais e aperfeiçoá-los
como
instrutores
e
comandantes
de
pequenas
unidades;
3) cursos técnicos de Artilharia e de Engenharia, com a finalidade de habilitar
tenentes destas duas Armas para as funções técnicas dos serviços de Material
Bélico e de Engenharia;
4) curso de Estado-Maior: feito na Escola de Estado Maior;
5) curso de Revisão, feito na Escola de Estado-Maior, destinado a manter em
dia o preparo dos oficiais superiores. (Motta, 2001, p. 257).

O currículo da reforma de 1919 era muito semelhante ao de 1918; em função disso,
pesquisadores como Motta (2001) consideram esses currículos gêmeos, por isso o uso do termo
‘Reforma de 1918-1919’. Nesse contexto, os cursos da Escola Militar permaneceram os
mesmos de 1918, tendo sido a grande mudança a equiparação do tempo de estudos dos cursos
das armas. Assim, infantes, cavalarianos, artilheiros e engenheiros passaram a ter um período de
formação de três anos (Motta, 2001). No próximo quadro, pode-se observar o currículo do curso
fundamental segundo o Regulamento de 1918-1919:
Quadro 34 – Currículo do curso fundamental da Escola Militar, segundo o Regulamento de 1918-1919.
PRIMEIRO ANO
PRIMEIRO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Conhecimentos essenciais sobre organização geral do Exército Brasileiro, especialmente das armas, e
sobre a tática regulamentar de cada uma delas.
Conhecimentos essenciais do direito constitucional brasileiro e de direito internacional; direito penal e
processual militar brasileiro.
Conhecimentos essenciais de geometria analítica.
Noções essenciais de higiene.
SEGUNDO PERÍODO
Ensino teórico-prático
117

Decreto nº 13.574, de 30 de abril de 1919, que regulamentou a Lei nº 3.719, de 15 de janeiro do mesmo ano.
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Administração militar.
Conhecimentos essenciais sobre o armamento usado no Exército Brasileiro.
SEGUNDO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Física; conhecimentos essenciais de termologia, fotologia e eletrologia.
Conhecimentos essenciais de geometria descritiva, perspectiva e sombra; desenho correspondente.
Ensino prático
Ginástica de tropas a pé; aperfeiçoamento da instrução do recruta de infantaria; esgrima de baioneta;
nomenclatura do fuzil e do mosquetão; tiro do fuzil; avaliação de distâncias; sinaleiros; nomenclatura
sumária do material de artilharia; emprego e funcionamento dos aparelhos principais da peça; atribuições
e deveres inerentes a cada posto e função, segundo o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG).
SEGUNDO ANO
PRIMEIRO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Relação entre o comando e as tropas; marchas e estacionamento; exploração; segurança; serviços
auxiliares.
Fortificação de campanha.
Conhecimentos essenciais de topografia regular.
Conhecimentos essenciais de cálculo diferencial e integral.
Conhecimentos essenciais de química descritiva – orgânica e inorgânica.
SEGUNDO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Noções de fortificação permanente, com referências especiais à fortificação de costa; estudo sucinto do
ataque e defesa das posições permanentemente fortificadas.
Topografia militar.
Conhecimentos essenciais de mecânica racional.
Estudo elementar das pólvoras, explosivos e artefatos pirotécnicos em uso no Exército e suas aplicações.
Ensino prático
Ginástica de tropas a pé e montadas; instrução para praças prontos, graduados e sargentos de infantaria e
cavalaria; emprego da ferramenta de sapa; sinaleiros e telefones de campanha; esgrima de baioneta; tiro
de fuzil; tiro de mosquetão; avaliação das distâncias; nomenclatura e manejo da metralhadora e do fuzil
metralhadora; tiros de instrução da metralhadora e do fuzil metralhadora; equitação; esgrima de espada a
pé; escola do servente; escola de peça; instrução de apontadores de artilharia; tiro de bateria; tiro
simulado de bateria; instrução de condutores de artilharia; tiro real do canhão de campanha; dispositivos
disciplinares do RISG (Título IV).
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).

O currículo das chamadas armas de combate – infantaria e cavalaria –, segundo o
Regulamento de 1918-1919, pode ser estudado no quadro a seguir:
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Quadro 35 – Currículo dos cursos de infantaria e cavalaria, segundo o Regulamento de 1918-1919.
CURSO DE INFANTARIA (DURAÇÃO DE 1 ANO)
PRIMEIRO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Organização da infantaria brasileira; sua tática regulamentar; combate das armas combinadas.
Estudo dos regulamentos adotados na infantaria brasileira; razões lógicas de suas prescrições
essenciais.
Balística elementar das armas de fogo portáteis; emprego e interpretação das tabelas de tiro do fuzil e
da metralhadora; julgamento do resultado do tiro individual e coletivo.
SEGUNDO PERÍODO
Ensino teórico-prático
História militar.
Temas táticos no terreno – exercícios de quadros e sobre a carta; jogo de guerra.
Ensino prático
Ginástica; ordem unida e aberta; tiro de fuzil; tiro coletivo; avaliação de distância; telêmetros; tiros de
instrução da metralhadora e do fuzil metralhadora; exercícios da seção de metralhadoras; tiro de seção
de metralhadoras; manejo de engenhos especiais de infantaria e seu emprego (granadas, canhão de 37,
morteiros de acampamento e artifícios de trincheira de pequena potência); exercícios táticos dos alunos
como comandantes até de companhia; exercícios de aplicação do serviço de campanha; construção das
fortificações de campanha; exercícios de remuniciamento; exercícios de ligação com o emprego dos
diversos meios (estafetas, sinaleiros, telefone); escrituração da companhia; primeiros socorros médicos
de urgência.
CURSO DE CAVALARIA (DURAÇÃO DE 1 ANO)
PRIMEIRO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Organização da cavalaria brasileira; sua tática regulamentar; serviços especiais de cavalaria em
campanha; combates das armas combinadas.
Estudo dos regulamentos adotados na cavalaria brasileira; razões lógicas de suas prescrições.
Balística elementar das armas de fogo portáteis; emprego e interpretação das tabelas de tiro do fuzil e
da metralhadora; julgamento do resultado do tiro individual e coletivo.
SEGUNDO PERÍODO
Ensino teórico-prático
História militar.
Hipologia; conhecimentos essenciais.
Temas táticos no terreno – exercícios de quadros e sobre a carta; jogo de guerra.
Ensino prático
Equitação; ginástica das tropas montadas; ordem unida e aberta a pé e a cavalo; tiro de mosquetão; tiro
coletivo; avaliação de distâncias; telêmetros; heliógrafo; telégrafo de cavalaria; manejo e emprego das
armas brancas a pé e a cavalo; tiros de instrução da metralhadora e do fuzil metralhadora; exercícios
táticos dos alunos como comandantes até de esquadrão (a pé e a cavalo); exercícios de aplicação do
serviço de campanha; construção de fortificações de campanha; exercícios de remuniciamento;
exercícios de ligação com o emprego dos diversos meios (estafetas, sinaleiros, heliógrafo, telégrafo, de
cavalaria); trabalhos de destruição; meios provisórios de passagem de rio; escrituração do esquadrão;
primeiros socorros médicos de urgência.
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).

No tocante às armas ditas científicas – artilharia e engenharia –, o currículo pode ser
analisado no quadro a seguir:
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Quadro 36 – Currículo dos cursos de artilharia e engenharia, segundo o Regulamento de 1918-1919.
CURSO DE ARTILHARIA (DURAÇÃO DE 1 ANO)
PRIMEIRO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Resumo da tática regulamentar da infantaria e cavalaria brasileiras; combate das armas combinadas.
Estudo dos regulamentos adotados na infantaria brasileira; razões lógicas de suas prescrições essenciais.
Material de artilharia adotado no Exército Brasileiro; estudo do material de artilharia naval nos pontos
que interessam à defesa de costa; holofotes; telêmetros.
Balística elementar em geral; emprego e interpretação das tabelas dos principais tipos de canhão
adotados no Brasil; efeitos balísticos.
SEGUNDO PERÍODO
Ensino teórico-prático
História militar.
Organização da artilharia brasileira; sua tática regulamentar; resumo da tática naval contra a artilharia de
costa.
Temas táticos no terreno – exercícios de quadros e sobre a carta; jogo de guerra.
Hipologia; conhecimentos essenciais.
Ensino prático
Ginástica das tropas montadas; equitação; escola do condutor; sinaleiros especiais de artilharia; instrução
especial do capitão; trabalhos com a luneta; temas de tiro simulado, sem o material e com ele; serviço de
esclarecimento; levantamentos de tiro; boletins de tiro; escola de bateria, com o material, sem e com as
atrelagens, formações e evoluções; exercícios táticos e de tiro simulado; execução das fortificações
regulamentares; telêmetros; tiro real; exercícios de remuniciamento; exercícios de ligação com o
emprego dos diversos meios (estafetas, sinaleiros, telefone); escrituração da bateria; primeiros socorros
médicos de urgência.
CURSO DE ENGENHARIA (DURAÇÃO 1 ANO)
PRIMEIRO PERÍODO
Ensino teórico-prático
Aplicações da eletricidade aos serviços da arma de engenharia.
Estudo dos regulamentos adotados na infantaria e engenharia brasileiras; razões lógicas de suas
prescrições essenciais.
Balística elementar das armas de fogo portáteis; emprego e interpretação das tabelas de tiro do fuzil e da
metralhadora; julgamento do resultado do tiro individual e coletivo.
Material de engenharia adotado no Exército Brasileiro; estudo sucinto dos efeitos dos projéteis de
artilharia.
Noções essenciais dos materiais; estabilidade das construções; traçados dos gráficos correspondentes e
seu emprego.
SEGUNDO PERÍODO
Ensino teórico-prático
História militar.
Organização da engenharia militar brasileira; serviços respectivos.
Temas táticos no terreno – exercícios de quadros e sobre a carta; jogo de guerra.
Pontes militares e estradas em geral.
Ensino prático
Ginástica das tropas a pé; tiro de mosquetão; fotografia; construção e reforçamento de obras especiais de
fortificação de campanha; estabelecimento e melhoramento das comunicações (pontes, estradas,
caminhos, linha férrea de campanha, projetores de campanha, telefonia, telegrafia e radiotelegrafia
militares e pombos-correios); minas; destruições; criação de obstáculos; organização especial de pontos
de apoio; exercícios de participação da engenharia no combate empregando esses meios; escrituração da
companhia; primeiros socorros médicos de urgência.
Fonte: Adaptado de Grunennvaldt (2005).
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Nestes currículos, percebe-se que, apesar do fato de o modelo germânico enfrentar
dificuldades políticas e diplomáticas a partir da Primeira Guerra Mundial, especialmente em
razão de o Brasil ter declarado guerra ao Império Alemão e ter contratado uma missão francesa
de instrução, no âmbito interno da corporação, os “novos turcos” ainda gozavam de prestígio e
sua missão reformadora na Escola Militar era vista como de vital importância para o Exército
(Trevisan, 1993).
De fato, os “novos turcos” influenciaram a reforma na Escola Militar e a criação da
Escola de Aviação Militar, sendo um dos aspectos mais importantes do modelo proposto o de
que o ensino da Escola Militar deveria “[...] ministrar apenas os conhecimentos necessários ao
desempenho das funções de oficial de tropa, ate o posto de capitão.” (Motta, 2001, p. 258).
Outro ponto foi o de que a instrução deveria
[...] ser ministrada inteiramente de acordo com o regulamento das diversas
armas e serviços do Exército, seguindo os instrutores o mais possível os
programas estabelecidos no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais e os
métodos já ‘consagrados na preparação da tropa’. Ou seja, a escola deveria
seguir o quartel e não o contrario! (Trevisan, 1993, p. 311).

Essas posições dos “novos turcos” ganharam força junto ao comando do Exército e
geraram uma distorção, segundo a qual os conhecimentos teóricos seriam desnecessários e
contraprodutivos para a modernização da formação dos oficiais do Exército. Ao consagrar esses
princípios, o Regulamento de 1919 impôs à Escola Militar uma rotina de instrução semelhante
àquela imposta pelos oficiais que haviam estagiado no exército alemão às demais unidades do
Exército. A Escola Militar perdeu, assim, a aura de escola e reforçou suas características de
quartel; era o “espírito prussiano” dominando a Escola Militar, o qual
[...] dominou por inteiro todo o espaço interior dos muros da Escola Militar.
Com o máximo de rigor possível. Os novos responsáveis pelo ensino prático
na Escola Militar, reformada duas vezes em apenas dois anos, tinham
comportamento completamente diferente do que se poderia chamar o
‘instrutor tradicional’. O modelo desse instrutor da reforma de 1918/19 eram
os ex-estagiários do Exército alemão, quando não eram os próprios oficiais,
alguns já no posto de capitão, que assumiram tal tarefa. (Trevisan, 1993, p.
312).

Os novos instrutores que compunham a Missão Indígena ou eram ex-estagiários do
exército alemão, portanto “novos turcos”, ou simpatizantes do modelo prussiano. Além disso,
possuíam uma força moral diferente: não tinham sido nomeados instrutores da Escola Militar
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por indicação, mas tinham passado em um concurso interno do Exército para o provimento das
vagas de instrutores.
Além da preocupação com o ensino eminentemente prático, o Regulamento de 1919
[...] autorizava, para não dizer obrigava, a vigiar a ‘correta atitude pessoal e
compostura’ dos alunos, os jovens instrutores passaram a cobrar de sua
clientela novas atitudes, seja as profissionais, produto do conhecimento
adquirido, seja as disciplinares, produto do novo comportamento militar que
pretendiam introduzir no corpo da tropa o ‘mais rápido possível’. (Trevisan,
1993, p. 314).

Essa nova postura dos instrutores criou um espírito propriamente militar na escola.
Nesse sentido, Trevisan (1993) cita o depoimento do General João Punaro Bley, aluno da EMR
entre 1918 e 1920, como segue:
Sobre as transformações da Escola Militar do Realengo nos anos de 1918/19,
o depoimento do general João Punaro Bley, aluno da escola entre 1918/20, e
bastante importante. Nesse depoimento aparece, por exemplo, o clima de
absoluto despreparo, descaso dos alunos com os estudos, o longo tempo do
trote, as ‘republicas’, o envolvimento com a vida do subúrbio, tudo
concorrendo para uma ‘queda sensível da disciplina’. Tudo valia como
desculpa, inclusive o surto de ‘gripe espanhola’, que no segundo semestre de
1918 provocou o que o autor do depoimento chamou de ‘milagre’, ou seja, ‘a
crença da massa informe, inquieta, alheia aos estudos, fanaticamente
acreditando num milagre que enfim aconteceu; este veio sob a forma de exame
por decreto, duramente criticado por nossos maiores, mas que evitou
‘massacre’ certo, embora incruento’. O autor insiste, no entanto ‘[...] mesmo
assim, ainda em novembro começamos a deparar com fisionomias novas na
escola. Era a vanguarda da ‘Missão Indígena’, constituída por oficiais
rigorosos, embora de escol, selecionados por concurso. Em dezembro
entramos em ferias. Quando do nosso regresso, em marco de 1919, surpresos
verificamos que um furacão de substituições havia varrido a velha ordem [...]
Alojamentos amplos e arejados iriam nos abrigar, camas e colchões novos, as
velhas ‘aratacas’ substituídas por armários [...] ‘rancho’ com alimentação de
melhor preparo. Mas a grande surpresa iria residir no novo quadro de trabalho:
alvorada as 5 horas, campo de instrução as 6, almoço as 11, aulas teóricas das
12 as 16h30. Jantar as 17, revista as 19, silencio as 21. A pontualidade de
professores e instrutores e a obrigatoriedade de comparecimento as aulas
teóricas, em pouco tempo, mudaram tudo na escola. O grande golpe
psicológico inflexivelmente executado eram as quatro horas diárias e seguidas
de exercício ao sol [...] este sim é que havia produzido os resultados
esperados’. (p. 316).

Trevisan (1993) observa, ainda, que o “milagre” que estava sendo operado na EMR pela
Missão Indígena não se deu sem gerar resistências, ou seja, o excesso do rigor disciplinar
acarretou problemas de rebeldia. Por sua vez, MacCann (2007) analisa que “[...] com sua Missão
Indígena dirigindo a escola militar eles [os ‘jovens turcos’] puseram suas ideias em prática e
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formaram os oficiais que poriam fogo na República Velha na década de 1920 e acabariam com ela
em 1930.” (p. 253). Assim, em 5 de julho de 1922, na guarnição do Rio de Janeiro, “[...] a única

unidade militar que se solidarizou com os revoltosos do Forte de Copacabana foi a Escola
Militar do Realengo” (Trevisan, 1993, p. 316); iniciava-se o que Carvalho (2006) definiu como
Segundo Tenentismo.
3.4 O Tenentismo
Em 1919, foi eleito presidente da República o ex-chefe da delegação brasileira na
Conferência de Paz de Versalhes de 1919, o advogado Epitácio Pessoa118, que nomeou para
ministro da Guerra o jurista Alfredo Pinto Vieira de Melo, sendo que esse último ficou somente
entre julho e outubro de 1919 à frente do ministério (Lopes & Torres, 1950). Em outubro de
1919, assumiu o Ministério da Guerra o engenheiro, político e historiador Pandiá Calógeras,
que nomeou como chefe do Estado-Maior do Exército o Coronel Eduardo Monteiro de Barros
(Marcusso, 2010), ou seja, o chefe do Executivo nomeou para ministro da Guerra um civil, em
detrimento dos generais da ativa. A esse respeito, MacCann (2007) observa a resistência que
alguns oficiais tiveram com relação à nomeação de um civil para o cargo de ministro da Guerra,
como se vê a seguir:
Durante o Império fora comum haver civis na pasta do Exército. Apesar disso,
na memória coletiva do corpo de oficiais esse fato estava associado à falta de
entusiasmo do imperador pelas Forças Armadas. Talvez o indicador mais claro
da hostilidade dos militares à ideia seja o fato de Calógeras ter sido o primeiro
e último civil a exercer esse cargo. Curiosamente, parece provável que ele
tenha sido uma escolha conciliatória, calculada para evitar problemas piores
com os oficiais. Os dois senadores mais mencionados para o Ministério da
Guerra eram os mais anatemizados pelos militares. [...] Calógeras e seu colega
da pasta da Marinha, Raul Soares, também ele civil, tinham a virtude política
de ser mineiros, assegurando, assim, o apoio de Minas Gerais para o governo
de Pessoa. (pp. 282-283).

Além das animosidades com os militares em razão da escolha do ministro da Guerra, o
governo de Epitácio Pessoa foi marcado por manifestações grevistas ligadas ao incipiente
movimento operário brasileiro, o qual, muito em razão dos baixos salários, da crise econômica e
das péssimas condições de trabalho, organizou sindicatos e movimentos que culminaram em
grandes greves, especialmente as greves de 1917, 1919 e 1922. Ressalte-se que o movimento
dos trabalhadores do período foi influenciado por anarquistas como José Oiticica, Everardo
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Dias e Edgard Leuenroth e que, em 1922, nasceu o Partido Comunista do Brasil (PCB), fundado
por lideranças como os ex-anarquistas Astrojildo Pereira e Otávio Brandão119. Por sua vez, o
governo de Epitácio Pessoa reagiu com o forte emprego de força repressiva, incluindo o uso de
tropas das forças públicas dos estados e tropas do próprio Exército. Além disso, em janeiro de
1921, foi publicada a Lei de Repressão ao Anarquismo, que previa severas penas para os líderes
do movimento trabalhista (Carneiro, 1989).
Nesse período, a situação econômica do país não era das melhores e a crise afetava
diretamente os salários dos oficiais do Exército e da Marinha. MacCann (2007) analisa o quadro
econômico e salarial dos oficiais no final da década de 1910 e início de 1920 e relata que
a taxa de câmbio flutuante e a inflação de preços tornavam o salário dos
oficiais insuficiente para manter a família. Antes da Primeira Guerra Mundial,
o mil-réis valia aproximadamente 33 centavos de dólar; durante a guerra,
esteve em torno de 25 centavos, mas em 1923 cair a para 0,09 centavo, antes
de aumentar lentamente para cerca de 15 centavos entre 1924 e 1926. As taxas
de câmbio eram importantes porque o Brasil importava boa parte dos gêneros
alimentícios e a maioria dos produtos industrializados consumidos pela classe
média urbana. No início de julho de 1924, os preços dos produtos básicos
atingiram níveis tão exorbitantes, e tantas pessoas encontravam-se em situação
desesperadora, que o presidente suspendeu as tarifas aduaneiras por sessenta
dias para os alimentos importados. (p. 312).

Mesmo com a crise econômica e os problemas da escolha do ministro da Guerra, o
ensino e a instrução na EMR continuavam sob o controle da Missão Indígena, o que provocou
mudanças que agradaram até mesmo o ministro da Guerra Pandiá Calógeras, como registra
Motta (2001) ao analisar os relatórios ministeriais de 1920:
Compreende-se, assim, porque em 1920 o Ministro Pandiá Calógeras, no seu
primeiro relatório, tenha escrito – ‘É notável o entusiasmo com que na Escola
Militar se trabalha. Quadros e alunos porfiam por ascender aos graus mais
apurados de instrução’. E no ano seguinte acrescenta: ‘Continua a Escola sob
excelente comando, merecendo o carinho e o respeito de todos os brasileiros.
Nada há que modificar nos programas com que o preparo técnico tem sido
ministrado’. Nunca, desde 1811, a Escola causara tanta satisfação e
tranquilidade a um ministro. (p. 264).

Tudo aparentemente corria bem até a campanha eleitoral para a sucessão de Epitácio
Pessoa no cargo de presidente da República. O Governo Federal apoiava a candidatura do
presidente de Minas Gerais, Arthur Bernardes, que concorria com o ex-presidente Nilo Peçanha,
representante da coligação política Reação Republicana, formada pelos chamados estados de
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segunda grandeza (Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia), que se uniram
para romper a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais120. Foi uma das campanhas eleitorais
mais concorridas na história da República e a Reação Republicana buscou apoio de militares,
como o ex-presidente e Marechal aposentado Hermes da Fonseca, que exercia a presidência do
Clube Militar121.
Durante essa campanha, em 9 de outubro de 1921, o jornal Correio da Manhã publicou
trechos de uma suposta carta do candidato Arthur Bernardes para o senador Raul Soares. Nessa
publicação, Arthur Bernardes teria afrontado a dignidade dos oficiais do Exército,
especialmente do Marechal Hermes da Fonseca, como se vê no trecho a seguir da matéria,
publicada no jornal com a manchete “Ultraje ao Exército”:
[...] Mais do que isso: esta carta, enviada por elle [Arthur Bernardes] ao sr.
Raul é uma indignidade e uma affrotta atirada ao Exército, representado nos
seus officeas, até os mais graduados, chamados de venaes e capazes de serem
‘comprados’. Gira ella em torno do banquete que a officialidade desta
guarnição offereceu ao marechal Hermes no Palace Hotel. Pôde-se não
enxergar no marechal Hermes o homem talhado para exercer a presidência da
República num momento como o que atravessamos, quando as necessidades
do paiz exigem o pulso de um estadista experimentado e bem versado na
administração. Mas dahi a affirmar que o marechal Hermes é ‘um sargentão
sem compostura’ vae uma grande differença. Pois foi o que delle disse o sr.
Arthur Bernardes, na carta que dirigiu ao seu comparsa de aventura política,
levando o seu desaforo ate ao ponto de affirmar que o banquete, offerecido
pelo marechal aos officiaes, taxados de apaniguados como ser ‘ridículo e
acintoso’, foi tambem uma ‘orgia’[...]. (Correio da Manhã, 1921, p. 2).

Arthur Bernardes defendeu-se, alegando que as cartas eram falsas122; contudo, a
animosidade entre o Exército e o candidato à Presidência da República aumentou, inclusive
com uma maior participação do Clube Militar, presidido pelo Marechal aposentado Hermes da
Fonseca.
Apesar dos atritos, Arthur Bernardes foi eleito presidente da República nas eleições de
março de 1922 e assumiu o governo em novembro do mesmo ano. Antes da sua posse, em maio
de 1922, ocorreram diversas rebeliões nos estados do Maranhão, Amazonas e Ceará, conforme
notícia publicada em 23 de maio de 1922 no jornal Correio da Manhã, intitulada “Convulsão
política em vários estados da União”, como segue:
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Desde sábbado que a cidade, anda agitada e temerosa. A tarde daquelle dia foi
de intensa expectativa, e domingo a cidade acordou sabendo da prisão dos
sargentos e dos officiaes que estavam conspirando por ordem do general
Fontoura na residencia, de um capitão do Exercito, de sua confiança. Essa
conspiração, a favor do sr. Epitacio, segundo affimou o chefe da 1ª região,
augmentou duvidas ás desconfianças de que o povo se acha possuído nestes
últimos dias. Dahi os boatos que hontem desde o amanhecer, encheram a
cidade.
Dizia-se que no Ceará alguns factos anormaes na vida pacata do burgo serpista
tiravam a tranquillidade preguiçosa do governo.
No Maranhão foram presos, alguns officiaes do Exercito, graças ao que o
governador do Estado não dormira em palacio.
O Pará estava debaixo de fogo, tendo a flotilha de guerra ali estacionada sido
fortemente tiroteiada pela policia. O governador Souza Castro e sua família
tinham fugido do palácio e estavam sob a guarda da policia. (Correio da
Manhã, 1922a, p. 1).

A mesma edição do jornal Correio da Manhã trouxe, na página 2, uma notícia intitulada
“A crise”, que versava sobre um aviso circular reservado emitido pelo ministro da Guerra e
endereçado aos comandantes de unidades do Exército. O aviso relatava a suspeita de que
movimentos rebeldes estavam sendo planejados e que havia o risco de eclosão de movimentos
sediciosos no Brasil, como segue:
A 27 do mês passado, o sr. Calogeras dirigiu ao commandantes de corpos e
unidades independentes do Exército a seguinte circular reservada:
‘O governo da república está informado de que uma propaganda antipatriota
visa, no momento atual, solapar as insituições, procurando fomentar em
diversos pontos do pais alterações de ordem publica e crear movimentos
sedicioços. Recommendo-vos por isso, fazer sentir aos vossos subordinados
quanto se impõe, mais do que nunca, prestigiar as autoridades legalmente
constituídas, cercando-as das garantias necessarias, se ameaçadas por uma
tentativa de rebelião.
Cumpre que os commandantes de grandes e pequenas unidades, tendo
presente a alta missão do Exército, esteio da ordem constitucional, procurem
assegurar a conservação do regimen da lei, impedindo por todos os recursos ao
seu alcance que se verifiquem a anarchia e o desrespeito à autoridade. Nesse
sentido, o governo tem por muito recommendado que seja immediatamente
attendida qualquer solicitação dos governos estaduaes, em vista do prompto
restabelecimento da ordem porventura alterada. (Correio da Manhã, 1922b, p.
2).

Como é possível verificar, o clima insurrecional já era do conhecimento do Governo
Federal, sendo que a situação agravou-se em 27 de maio de 1922, em função das eleições para
governador no estado de Pernambuco. A mando do Governo Federal foram deslocadas diversas
guarnições militares para a região, sob o pretexto de garantir a ordem pública para as eleições;
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por sua vez, utilizando o jornal Correio da Manhã123, a oposição acusou o presidente Epitácio
Pessoa de estar aproveitando as tropas do Exército para fraudar as eleições.
No dia 1º de julho, o Marechal Hermes da Fonseca enviou um telegrama para o
comandante da 2ª Região Militar (então sediada em Recife), concitando-o a não cumprir a
ordem de interferir na política pernambucana. Esse telegrama chegou ao conhecimento do
presidente Epitácio Pessoa e do ministro da Guerra, Pándia Calógeras, que repreendeu o
Marechal Hermes da Fonseca, como segue:
MINISTÉRIO DA GUERRA - DEPARTAMENTO DO PESSOAL DA
GUERRA - Rio de Janeiro, 1º de julho de 1992 - o ministro enviou a este
Departamento o seguinte aviso de hoje datado:
Considerando que o militar, pelo facto de estar associado não se exonera dos
deveres de subordinação e de disciplina previstos na legislação que rege as
forças armadas;
Considerando que o sr. marechal Hermes Rodrigues da Fonseca dirigiu à
guarnição do Recife um telegrama sobre assumpto de serviço attinente ao
cumprimento de ordens do governo se que para isto tivesse competencia legal,
nem como marechal sem commissão que a tanto o autorizasse, nem como
presidente do Clube Militar;
Considerando que nesse telegrama, citando o art. 14º da Constituição Federal,
insinua que o governo da República, contra a solennes e inequívocas
declarações de s. ex. o sr. presidente, está intervindo no Estado de Pernambuco
e tem expedido ordens illegais;
Considerando, ainda, que no mesmo documento, põe em duvida a palavra de
seu superior hierarchico, o chefe constitucional das forças de terra e mar;
Resolvo no exercício dos poderes contidos no art. 452, letra a, do RISG e de
accordo com o artigo 420, letra b, do mesmo regulamento, reprehender
severament o sr. marechal Hermes Rodrigues da Fonseca. (Assignado) - João
Pandiá Calogeras. (Correio da Manhã, 1922k, p. 1).124

O Marechal Hermes da Fonseca encaminhou uma carta ao presidente da República
questionando sua punição, o que ensejou, por parte do Governo Federal, a decretação da prisão
do marechal e o fechamento do Clube Militar, em 2 de julho de 1922125. Com a prisão do
Marechal Hermes da Fonseca, diversos comandos militares prepararam uma rebelião, com o
intuito de depor o presidente Epitácio Pessoa, a qual eclodiu em 5 de julho de 1922 e teve como
principais focos: a 1ª Circunscrição Militar no Mato Grosso, comandada pelo General
Clodoaldo da Fonseca, primo do Marechal Hermes da Fonseca; o Forte de Copacabana,
123

Conforme notícias vinculadas nas edições do jornal Correio da Manhã de 27 de maio de 1922 (p. 2), 28 de maio
de 1922 (p. 2), 29 de maio de 1922 (p. 2), 30 de maio de 1922 (pp. 1-2), 31 de maio de 1922 (p. 1), 1º de junho de
1922 (pp. 1-2), 2 de junho de 1922 (p. 1), 3 de junho de 1992 (p. 1), entre outras edições.
124
Punição do Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, publicada no Boletim do Departamento de Pessoal do EN
Brasileiro e veiculada no jornal Correio da Manhã.
125
Conforme notícia veiculada na primeira página da edição de 2 de julho de 1922 do jornal Correio da Manhã,
cuja principal manchete era “O fechamento do Club Militar e a prisão do Marechal Hermes”.
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comandado pelo Capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes da Fonseca; e
a Escola Militar, comandada pelo General Eduardo Monteiro de Barros126, ex-chefe do EstadoMaior do Exército.
Rodrigues (2009) cita a forte reação do governo no tocante à revolta, resultando no
desligamento imediato dos envolvidos:
[...] a bem da disciplina, 256 (duzentos e cinquenta e seis) alunos envolvidos e
que continuaram preso; 333 (trezentos e trinta e três) alunos que foram
distribuídos pelas unidades das diversas regiões militares para serem
desligados do serviço ativo do Exército; e 58 (cinquenta e oito) restantes
mencionados que foram postos em liberdade. (p. 9).

Não foram afastados e punidos somente alunos, o comandante da escola, General
Eduardo Monteiro de Barros (Peres et al., 2011), e todos os instrutores e professores que
tiveram alguma ligação com a Missão Indígena foram desligados. Entre os pronunciados no
processo de crime resultante da rebelião, foram citados os seguintes instrutores da Escola
Militar:
Quadro 37 – Relação nominal dos oficiais pronunciados pelos acontecimentos de 5 de julho de 1922,
realizada e monitorada pelo Departamento do Pessoal da Guerra, de acordo com a situação de cada
militar.
POSTO
NOME
Primeiro-Tenente Odílio Denys
Primeiro-Tenente Arlindo Maurity da Cunha Menezes
Primeiro-Tenente Braziliano Americano Freire
Primeiro-Tenente Illydio Rômulo Colônia
Primeiro-Tenente Juarez do Nascimento Fernandes Távora
Primeiro-Tenente Cyro do Espírito Santo Cardoso
Primeiro-Tenente Aristóteles de Souza Dantas
Primeiro-Tenente Edmundo Macedo Soares e Silva
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2009).

SITUAÇÃO
Em liberdade em Pádua
Desertado
Desertado
Em liberdade no Rio de Janeiro
Desertado
Em liberdade em São João Del Rei
Em liberdade no Rio de Janeiro
Desertado

Na sequência, sob a administração do ministro da Guerra, General Setembrino de
Carvalho, a missão militar francesa assumiu a instrução na EMR e promoveu a reforma no
currículo, culminando com a reforma de 1924 (Rodrigues, 2009). Contudo, foi no Forte de
Copacabana que a natureza romântica do movimento foi exposta, nas palavras de Santos (2004,
p. 65):

126

Verbete ‘18 do Forte’ (CPDOC, 2012).
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Mas a natureza romântica da Revolução de 22 é exposta no Forte de
Copacabana, onde, convocados a render-se, os militares retalharam a bandeira
do Forte e acompanhados por um civil gaúcho, cada um com um pedaço da
Bandeira Nacional junto ao coração, marcharam de peito aberto para enfrentar
as forças legalistas [...].

Para entender as causas mais profundas do início do movimento tenentista, é preciso
uma avaliação sobre a cultura e o ethos dos oficiais do Exército no início da década de 1920.
Nesse sentido, o quadro dos oficiais era composto por mais de 85% de oficiais subalternos e
intermediários (tenentes e capitães), não sendo raro, por questões de fluxo de carreira, encontrar
um capitão recém-promovido na casa dos quarenta anos que havia estudado na Escola Militar
da Praia Vermelha ou um segundo-tenente recém-promovido que havia recebido os
ensinamentos dos instrutores da Missão Indígena. Para MacCann (2007), esse quadro
enfraquecia o espírito de corpo entre os tenentes e a disciplina, como se depreende do trecho a
seguir:
Os mais velhos haviam estudado na academia de Praia Vermelha, ao passo
que os que haviam ingressado depois de ter sido fechada, em 1904, provinham
ou de duas instituições efêmeras no Rio Grande do Sul (1905-11), a Escola de
Guerra em Porto Alegre e a Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria em
Rio Pardo, ou da nova Escola Militar do Realengo (1911). As mudanças
filosóficas e práticas ocorridas na educação dos oficiais durante os primeiros
vinte anos do século refletiam-se naqueles homens. A ausência de uma
bagagem educacional comum necessariamente dificultava a formação do
espírito de corpo e do nível de união necessários à coesão institucional. De
fato, a meu ver esse foi um fator que contribuiu para a disposição de
desrespeitar a hierarquia e rebelar-se. (pp. 276-277).

Em que pese essa aparente falta de espírito de corpo narrada por MacCann (2007),
outros pesquisadores concluem que existiam elementos mínimos que identificavam os oficiais
do Exército como um grupo: o ethos de oficial do Exército, a condição de classe média e a
romântica defesa da honra, a qual, segundo Santos (2004), estava relacionada com a “[...] aura
romântica que pairava sobre o Exército, dos duelos, da ideia de morrer pela Pátria.” (p. 59).
De fato, essa aura romântica derivou da formação de um ethos ligado à cultura burguesa
que se instalou na sociedade ocidental a partir da segunda metade do século XVIII. No campo
literário, sua grande expressão foi o romantismo, caracterizado pelo predomínio da
sensibilidade e da imaginação sobre a razão, pelo lirismo e pelo individualismo, sendo que, a
partir da Revolução Francesa,
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[...] o ideal Romântico espalhou-se no mundo ocidental, levando o caráter de
agitação e transgressão próprios dos revolucionários franceses que metia medo
na aristocracia francesa. Para Gramsci, o jacobinismo é o correspondente
político do idealismo, e poderíamos dizer que o idealismo é o correspondente
filosófico do romantismo, os três movimentos têm como característica comum
o fato de serem inspirados pela ascensão da burguesia. (Santos, 2004, p. 59).

Subjetivando-se dentro dessa cultura romântica, o sacrifício pela pátria e por belos ideais
levou o agente à categoria de mártir e de herói, elemento que, de acordo com Santos (2004),
esteve presente no Primeiro e no Segundo Tenentismo, tendo sido sua maior expressão os
dezoito mártires, ou heróis, do Forte de Copacabana, como se depreende do trecho a seguir:
Esse gesto é, segundo a nossa interpretação, a chave para entender o episódio,
e o modo como o Exército incorporou-o à sua tradição, apresentando-o não
como uma sedição contra o governo mas como ‘o supremo sacrifício de um
punhado de jovens, pelo mais puro ideal de regeneração da Pátria’, nas
palavras do site oficial do Exército brasileiro. Ou ‘um dos episódios de maior
heroísmo da história brasileira’, segundo o folheto turístico do Forte
Copacabana. Este episódio é paradigmático da visão romântica de ‘morrer
pela pátria’. (Santos, 2004, p. 65).

Quanto às Escolas Militares, elas possuíam um ethos, uma cultura e um corpo de
tradições que eram comuns à Escola Militar da Praia Vermelha, às efêmeras escolas da segunda
metade da década de 1910 e à EMR. Nesse contexto, Santos (2004) considera que “a ideologia
das escolas militares e sua romântica defesa da honra” (p. 22) contribuíram para a formação do
movimento tenentista.
Carone (1972) também analisa o Tenentismo e conclui que
[...] o movimento tenentista, surgindo de divergências dentro do próprio grupo,
e revelando preocupações sociais e políticas, mostra, por suas manifestações
esporádicas, o pensamento romântico e pequeno-burguês da identificação
entre indivíduo e situação histórica: para os revolucionários, as arbitrariedades
de Epitácio Pessoa é que explicam a revolução de 1922 e, o apoio que
militares dão ao seu governo, uma afronta à ‘honra da nossa classe’; para eles,
os mortos da revolução têm a felicidade de entrar” na Eternidade, porque na
terra tinham sofrido pela justiça; e o sangue derramado dos companheiros
‘mostrará, ainda, ao Exército transviado, que é o de hoje, o caminho da honra
e do civismo’. (pp. 363-364).

Essa visão de defesa romântica da honra impregnou a Escola Militar de tal forma que
somente uma reestruturação também romântica conseguiu apagar os efeitos dessa cultura. Com
isso, os “tenentes” continuaram seus atos de rebeldia, mas a escola permaneceu afastada dos
conflitos. No entanto, mesmo com esse afastamento, o fantasma do Tenentismo rondou a Escola
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Militar, pois os próprios “tenentes” buscaram aliados no berço da oficialidade do Exército: a
EMR.
3.5 A missão militar francesa e o fantasma do Tenentismo
Com os eventos de 1922, o ministro Pandiá Calógeras mudou seu discurso com relação
à Escola Militar, afirmando a necessidade de fortalecimento dos conteúdos teóricos (Motta,
2001). Seu sucessor no Ministério da Guerra foi o General Setembrino de Carvalho, que
também defendeu um aumento da formação teórica dos oficiais, na busca de uma cultura geral
mais sólida; para tanto, as propostas não diziam respeito a uma volta aos excessos dos
regulamentos da Escola Militar da Praia Vermelha, mas a um equilíbrio entre a teoria e a
prática.
Tanto Calógeras quanto Setembrino de Carvalho afirmavam ser necessária a atuação da
missão militar francesa na Escola Militar. Um dos motivos era a interpretação de que os
currículos de 1918 e de 1919 foram elaborados sob a influência dos oficiais que haviam
estagiado no exército alemão, com a “[...] ultravalorização dos assuntos militares, de caráter
prático [...].” (Motta, 2001, p. 266). Outro motivo era a ideia de padronizar o ensino nos moldes
franceses, que era o mesmo modelo utilizado em outros níveis, como na Escola de EstadoMaior.
Assim, a missão francesa assumiu a Escola Militar em 1923 e, em 1924, fez uma nova
reforma no currículo127 (Reforma Setembrino de Carvalho-Tasso Fragoso). Esse currículo
fortaleceu a cultura geral, mantendo a estrutura do curso, passando o curso fundamental a ser
integrado pelo ensino geral e pelo ensino militar; o primeiro contava com disciplinas como
Matemática, Ciências, Topografia, Direito e Legislação Militar e o segundo era composto por
disciplinas de caráter teórico e prático. Por sua vez, em relação ao curso das armas, todo o
ensino era militar, ainda sob duas modalidades: teórica e teórico-prática.
Segundo o Regulamento de 1924, o curso preparatório teria a duração de três anos e seu
currículo seria o seguinte:

127

Lei nº 4.632, de 6 de fevereiro de 1923, e Decreto nº 16.394, de 27 de fevereiro de 1924.
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Quadro 38 – Currículo do curso preparatório, segundo o Regulamento de 1924.
PRIMEIRO ANO
Português.

SEGUNDO ANO
Português.

TERCEIRO ANO
Inglês.

Francês.

Francês.

Geografia; Trigonometria Retilínea.

Aritmética.

Inglês.

Parte I – Elementos de Física e
Química.

Geografia Geral; Cronografia do
Brasil; Elementos de
Cosmografia.

Álgebra.

Parte II – Elementos de História
Natural.

História Geral e do Brasil.

Desenho Linear.

Fonte: Adaptado de Motta (2001).

A seguir, pode-se analisar o currículo do curso fundamental, com duração de dois anos,
segundo o Regulamento de 1924:
Quadro 39 – Currículo do curso fundamental, segundo o Regulamento de 1924.
CURSO FUNDAMENTAL
PRIMEIRO ANO
Ensino geral
Geometria Analítica; Cálculo Diferencial e Integral.
Física Experimental; Noções de Meteorologia.
Geometria Descritiva; Perspectiva e Sombra; Desenho correspondente.
Ensino militar teórico
Estudo da missão do Exército e da missão social do oficial.
Organização do Exército Brasileiro.
Estudo do regulamento da instrução física, precedido das noções de anatomia e fisiologia necessárias à
sua execução.
Estudo do armamento portátil regulamentar e dos seus meios de conservação; princípios que presidem a
sua organização.
Estudo dos regulamentos de exercícios e combate da infantaria, de tiro das armas portáteis, de serviço
em campanha, de transmissões e de organização do terreno, na parte necessária ao ensino prático
correspondente.
Estudo do regulamento para instrução e serviços gerais nos corpos de tropa, inclusive da parte
disciplinar.
Noções elementares de topografia; estudo de terreno, sua morfologia e modo de representá-lo nas cartas.
Ensino militar prático
Instrução física militar.
Escola do soldado, do grupo e do pelotão.
Adestramento para o combate do grupo e do pelotão.
Instrução técnica do tiro e instrução individual do atirador para o combate (fuzil, fuzil metralhadora e
granada).
Instrução do soldado, do grupo e do pelotão, nas diversas situações do serviço em campanha
(esclarecedor, sentinela, patrulha, pequeno posto).
Construção dos tipos fundamentais dos elementos constitutivos da organização do terreno.
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Ensino militar prático
Instrução do estafeta, do mensageiro, do sinaleiro e do telefonista e organização do posto de comando e
de uma companhia.
Exercícios de orientação, de identificação do terreno e de execução de levantamentos simples.
Equitação.
Socorros médicos de urgência.
SEGUNDO ANO
Ensino geral
Mecânica Racional.
Química.
Topografia; Desenho Topográfico.
Noções de Direito; Legislação Militar; Administração Militar.
Ensino militar teórico
Noções de higiene e profilaxia indispensáveis à saúde dos homens e à conservação do bom estado
sanitário das habitações militares, em tempos de paz e de guerra.
Estado da metralhadora e dos petrechos de acompanhamento da infantaria e dos carros de combate.
Continuação do estudo dos regulamentos, a saber: instrução física, exercícios e combate de infantaria e
seus anexos, tiro das armas portáteis, metralhadoras pesadas, serviço em campanha, organização do
terreno, transmissões, de instrução e serviços gerais nos corpos de tropa.
Ensino militar prático
Instrução física militar.
Instrução correspondente à primeira parte do regulamento de infantaria até o batalhão.
Revisão dos exercícios de adestramento para o combate do grupo e do pelotão, adestramento para o
combate da seção de metralhadoras leves e pesadas, do canhão de 37 e do morteiro de acompanhamento.
Exercícios de combate da companhia.
Aperfeiçoamento da instrução técnica do tiro e da instrução individual do atirador para o combate (fuzil,
fuzil metralhadora, granada, metralhadora).
Exercícios de serviço em campanha; marchas e estacionamento.
Revisão da instrução dos agentes de transmissão; instrução dos radiotelegrafistas; organização do posto
de comando de um batalhão.
Combinação dos elementos da reorganização do terreno: grupos de combate, pontos de apoio, centro de
resistência.
Exercícios práticos de topografia; esboços planimétricos e panorâmicos.
Exercícios de redação de ordens, partes e relatórios, concernentes a assuntos tratados na prática.
Esgrima.
Equitação.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).

No próximo quadro, pode-se vislumbrar o currículo dos cursos especiais de infantaria,
cavalaria, artilharia e engenharia, segundo o Regulamento de 1924:
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Quadro 40 – Currículo dos cursos especiais de infantaria, cavalaria, artilharia e engenharia, segundo o
Regulamento de 1924.
CURSO ESPECIAL DE INFANTARIA
Ensino teórico
Balística Interna e Externa.
Tática de Infantaria.
Noções de Fortificação Permanente (terrestre e de costa); Síntese Histórica da Fortificação.
Noções sobre as Aplicações Gerais da Física, da Química e da Mecânica à Técnica Militar.
Tática Geral; História Militar.
Ensino teórico-prático
Revisão e desenvolvimento da instrução anterior da arma.
Exercícios táticos na carta e no terreno.
Instrução física militar.
Esgrima.
Equitação.
CURSO ESPECIAL DE CAVALARIA
Ensino teórico
Balística Interna e Externa.
Tática de Cavalaria.
Noções sobre as Aplicações Gerais da Física, da Química e da Mecânica à Técnica Militar.
Tática Geral; História Militar.
Ensino teórico-prático
Revisão e desenvolvimento da instrução anterior, especialmente na parte que interessa à arma.
Aplicação do regulamento da arma.
Noções de hipologia e higiene veterinária.
Exercícios táticos na carta e no terreno.
Esgrima.
Equitação.
CURSO ESPECIAL DE ARTILHARIA
Ensino teórico
Balística Interna e Externa.
Tática de Artilharia; Material de Artilharia e suas Propriedades.
Noções de Fortificação Permanente (terrestre e de costa); Síntese Histórica da Fortificação.
Noções sobre as Aplicações Gerais da Física, da Química e da Mecânica à Técnica Militar.
Tática Geral; História Militar.
Ensino teórico-prático
Estudo do armamento da artilharia brasileira; aplicação prática dos regulamentos referentes aos
exercícios, ao tiro e ao emprego da artilharia.
Revisão da instrução anterior, na parte que interessa à arma.
Exercícios táticos na carta e no terreno.
Noções de topologia e veterinária.
Exercícios topográficos.
Esgrima.
Equitação.
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CURSO ESPECIAL DE ENGENHARIA
Ensino teórico
Balística Interna e Externa
Curso Elementar de Estradas de Ferro e de Rodagem; Noções Essenciais de Geologia e de Resistência
de Materiais; Pontes Militares.
Noções de Fortificação Permanente (terrestre e de costa); Síntese Histórica da Fortificação.
Noções sobre as Aplicações Gerais da Física, da Química e da Mecânica à Técnica Militar.
Tática Geral; História Militar.
Ensino teórico-prático
Aplicação dos regulamentos peculiares à arma.
Exercícios topográficos.
Participação técnica nos exercícios táticos dos outros cursos.
Fonte: Adaptado de Motta (2001).

Nestes currículos, percebe-se que voltaram as disciplinas científicas e as cadeiras, e que
os cursos passaram a ter a mesma duração, sendo que tanto os alunos de infantaria e cavalaria
quanto os de artilharia e engenharia deveriam frequentar os dois anos do curso fundamental e
um ano do curso especial da respectiva arma. Além disso, o regulamento era bem minucioso
com relação aos conteúdos a serem ministrados pelos instrutores, visando ao controle dos
assuntos tratados nas aulas, de modo que os professores eram obrigados a preparar compêndios
sobre as disciplinas, entre outras obrigações. Quanto ao aspecto do regime disciplinar, foi
estabelecido o regime de internato, bem como criado um Corpo de Alunos, composto por uma
companhia de infantaria, um esquadrão de cavalaria, uma bateria de artilharia e uma companhia
de engenharia128. Também, foram criadas regras que regulavam a vida dos alunos e dos próprios
instrutores, além de prêmios aos melhores alunos129.
O primeiro instrutor da missão francesa a atuar na Escola Militar foi o Tenente-Coronel
Beziers la Fosse, iniciando, naquela escola, o que já estava ocorrendo no Estado-Maior do
Exército, isto é, a modernização seguindo o modelo do exército francês, fenômeno que Trevisan
(1993) denomina “Segunda Obsessão Patriótica”. Nesse modelo, destacaram-se oficiais que
tiveram contato com o exército francês, como os membros da Missão Aché de 1917; o Major
José Pessoa, por exemplo, que assumiu as funções de major fiscal da escola, pode ser lembrado
como exemplo típico dos oficiais desse grupo (Câmara, 1985).
Enquanto a Escola Militar passava por esse processo de reformulação, o historiador
Eugenio Vilhena de Moraes propôs que fosse comemorado o centenário do nascimento de
Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1923 (Castro, 2000a). Nesse sentido, na primeira página
128
129

Arts. 1º e 2º do Decreto nº 16.394, de 27 de fevereiro de 1924.
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do jornal A Noite, de 25 de agosto de 1923, foi publicada uma matéria intitulada “Um aliado da
glória – o dia do Duque de Caxias – commemorando o centenário militar do grande vulto”, na
qual pode-se vislumbrar o início da construção do mito de Caxias e sua biografia oficial, como
segue:
Cadete aos cinco annos de edade, cursando depois com brilho a Real
Academia Militar [...] deixou seu nome ligado aos combates que deram maior
gloria ao Brasil, e em muitos dos quaes entrou com a saúde comprometida, ma
com bastante vigor para desfraldar os trophéos da victoria [...] uma alma
profundamente religiosa [...] menos popular por causa de sua linha hieratica,
do que o general Osorio [...] ereto, elegante apesar da edade [...] poderia fazer
de seus soldados o que quissesse, desde um heroe até um martyr [...] Calmo,
sereno, sofredor, disciplinado, aparentemente impassível, faltou-lhe, honra lhe
seja feita, para impressionar com viveza o espírito das massas, esse
desequilíbrio, tão comum nos grandes homens, que assinala para elas a sua
grandeza em tudo, até mesmo nos piores excessos e aberrações da ordem
moral [...] Sustentáculo da legalidade não foi o que, na agitada quadra que
deflue sua longa existencia, poderia, se quisesse facilmente ter sido: o mais
temeroso e maior dos caudilhos americanos [...]130

Merece destaque, nessa pequena análise, a construção romântica da figura de Caxias
como herói nacional, com as seguintes características: um militar que começou a carreira cedo;
frequentou a Escola Militar com brilho; saúde frágil; invicto; religioso; sem grandes apelos
populares; sereno; calmo; disciplinado; abnegado; impassível; e sustentáculo da legalidade.
Castro (2000a) observa que a escolha de Caxias como novo herói nacional, em
detrimento do popular Osório, teve suas raízes na construção de uma tradição militar ligada à
ideia de respeito à legalidade, exatamente no período posterior à Revolução de 5 de julho de
1922. Dessa forma, a construção romântica da imagem de Caxias como soldado-profissional
paulatinamente foi usada para substituir a visão romântica dos alunos da Escola Militar e dos
“tenentes” rebeldes de 1922, mas os frutos desse projeto só foram colhidos mais tarde: pouco a
pouco, a festa de Caxias, no dia 25 de agosto, transformou-se em festa nacional, até fixar-se
como Dia do Soldado, em 1925131.
Quanto à Escola Militar, no ano de 1923, ela estava quase vazia, em razão da expulsão
dos envolvidos com a rebelião de 1922. Os alunos da primeira turma a se formar após o
incidente compunham a turma de 1925 e foram influenciados pelo Tenente-Coronel Pierre
Beziers la Fosse, da missão francesa, que ensinou a esses alunos que era uma tradição francesa
que as turmas formadas nas Escolas Militares tivessem o nome de um grande militar. Era o
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conceito de patrono, que não era relacionado com o conceito de pai, mas sim de padrão, ou seja,
o patrono era um padrão, um modelo a ser seguido por todos.
A turma de 1925 inaugurou, então, a tradição da escolha de um patrono e escolheu o
Duque de Caxias,o que ocorreu exatamente em um período de grande indisciplina, com o
“fantasma” do Tenentismo rondando a Escola Militar. Curiosamente, uma turma de cadetes
escolheu como patrono um militar cuja biografia oficial ressaltava suas qualidades de soldado
disciplinado e disciplinador, sustentáculo de legalidade; portanto, um militar avesso a rebeliões
e à intervenção política das Forças Armadas. Esse patrono era detentor de uma biografia oficial
digna da ideologia do soldado-profissional.
Contudo, não foi somente a ideologia do soldado-profissional que rondou a EMR. No
país, ocorreu uma mudança no movimento dos tenentes: a Revolução de 1924, em São Paulo,
mudou a forma da rebelião militar, com a participação de oficiais da FPESP, como o Major
Miguel Costa e o Tenente João Cabanas. Segundo Marcusso (2006, p. 2),
em 1924, após dois anos de amadurecimento político e ideológico do levante
de 22, ocorreram de diversos levantes militares denominados Revoluções de
1924. A revolução paulista de cinco de julho, foi o movimento ‘líder’,
inspirador e o que produziu as mais elaboradas formulações políticoideológicas. Dessa vez, os tenentes se manifestam em nome da coletividade
nacional, propondo para ela uma sociedade democrática, embora o objetivo de
derrubar Artur Bernardes se mantivesse.

A revolução de São Paulo ocorreu simultaneamente a um levante militar no Rio Grande
do Sul, liderado pelo Capitão Luís Carlos Prestes. Os dois movimentos fracassaram e os
revolucionários de São Paulo, liderados pelo Major Miguel Costa da FPESP, e do Rio Grande
do Sul, liderados pelo Capitão Luís Carlos Prestes, encontraram-se no Paraná e formaram a
Coluna Prestes, que marchou por cerca de dois anos, por quase vinte e cinco mil quilômetros,
com o principal objetivo de realizar propaganda armada da revolução (Marcusso, 2006).
Houve outras rebeliões, como os levantes de Mato Grosso (12 de julho de 1924), de
Sergipe (13 de julho de 1924), do Amazonas (23 de julho de 1924) e do Pará (26 de julho de
1924) e a revolução do Rio Grande do Sul (29 de outubro de 1924)132. Os “tenentes” rebeldes
usavam a estratégia de infiltrar-se nas unidades operacionais e cooptar jovens oficiais para o
movimento; o próprio Luís Carlos Prestes, em razão da marcha da Coluna, começou a ganhar
fama de herói nacional, como relata Apolônio de Carvalho (2002), tenente em 1935:
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A minha geração, que é a geração que nasce entre 10 e 12, deste século, eu
penso também que nas gerações que nascem depois, até os anos vinte, mesmo
nos anos trinta, são gerações para as quais Prestes foi uma figura legendária
desse período, o ‘Cavaleiro da Esperança’. Nos os garotos torcíamos pela
coluna, dentro de nossa inconsciência política, mas numa veneração enorme
por aquele jovem comandante.133

Com esse depoimento, é possível verificar a fascinação e a admiração que os oficiais
rebeldes exerciam nos alunos da Escola Militar, mas não era só o fantasma da admiração e do
respeito aos revolucionários que rondava a Escola do Realengo; “tenentes” rebeldes dos mais
diversos matizes ideológicos passaram a buscar novos adeptos nos bancos escolares, como
declara Barata (1976)134 em suas memórias:
O comando Revolucionário exilou-se. A coluna internou-se na Bolívia. Isidoro
e outros chefes revolucionários se encontravam no Prata, rondando as
fronteiras do Brasil e despachando emissários para ampliar a conspiração.
[...] Os ‘tenentes’ iniciam então um trabalho de longo alcance: é preciso
recrutar o tenente ainda na Escola Militar, antes mesmo de ele se enquadrar na
mentalidade governista da tropa.
Um comitê de cadetes é organizado na Escola Militar do Realengo.
Este comitê realizava um prudente trabalho de sondagem. As preocupações
indispensáveis ao trabalho tornavam-no lento, moroso. Os resultados custavam
a aparecer mas eram seguros. As possibilidades de delação reduzidas ao
mínimo. Aliás, nessa época, as delações encontravam tão indignada repulsa
por parte de todos - legalistas e revolucionários - que bem pouco eram os que
ousavam praticá-la.
[...] Os exemplos heroicos de Cleto, de Jansen, de Aníbal Benévolo, de
Portelinha, de Joaquim Távora, que tombaram na luta, transformava o nosso
desejo de empunhar a bandeira sob a qual caíram num glorioso dever de honra
revolucionária. (pp. 80-81).

Como se pode ver, a romântica defesa da honra estava presente até mesmo no processo
de recrutamento, sob dois aspectos: a repulsa aos delatores e a admiração que alguns alunos,
como Agildo Barata, tinham com relação aos “tenentes” que haviam morrido nos levantes
tenentistas. Outro exemplo de aluno da Escola Militar do período cooptado a participar do
movimento tenentista foi o ex-Tenente Anthero de Almeida, um dos oficiais que participou do
levante do 3º Regimento de Infantaria, em 1935135. Em depoimento à pesquisadora Andrea
Paula dos Santos (1998), ele declarou:
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Cheguei na Escola Militar [...] Era 1924. Não considerava o ambiente político
tão tumultuado porque, naquele tempo, não me preocupava com essas coisas...
No ensino, a coisa era completamente diferente no meu colégio. Eu tinha
como professores uns coronéis que ainda haviam sido alunos de Benjamim
Constant! Eles falavam em Benjamim Constant com a maior veneração... E
iam infiltrando na gente aqueles ideais positivistas. [...]
O episodio mais marcante foi em 24, no ano em que entrei, que coincidiu com
a revolta de São Paulo. Alguns cadetes desertaram para ir para a revolta e
alguns acabaram ate na Coluna Prestes. Um deles era o Andre Trifino Correa.
Ele era do Esquadrão de Cavalaria comigo. Foi um dos que desertou para ir
para São Paulo e eu o conhecia bem. A cama dele era próxima da minha. Mas
depois de 24, em 25, 26, 27 não teve nada... Não houve nenhum episodio
marcante.
Eu terminei o curso em dezembro de 1929 [...] Fiz a Revolução de 30,
defendendo o governo, porque tinha sido aluno do Lott, o Marechal. O Mal.
Lott era muito rigoroso. [...] Gostava muito dele, tinha muita admiração pelo
Lott, um homem de valor... Muitos anos depois, o encontrei em Paris. Ele
estava fazendo o curso da Escola Superior de Guerra em Paris, e eu estava
exilado lá... (pp. 39-40).

Neste depoimento, percebe-se o clima da Escola Militar em meados da década de 1920:
os professores ainda saudosistas das aulas de Benjamin Constant, a deserção de alunos para
participar da Revolução de 1924 em São Paulo, o envolvimento do jovem tenente com a
Revolução de 1930 e a influência do Marechal Lott na formação do depoente. Portanto, nesse
clima de cooptação e de profissionalismo, em que os alunos eram, por um lado, apresentados à
ideologia do soldado-profissional pelos instrutores da missão francesa e pela tradição do culto a
Caxias e, por outro, à ideologia do soldado-cidadão pelos exemplos dos “tenentes” que haviam
sacrificado suas vidas pelo ideal revolucionário, permaneceu latente a cultura da defesa
romântica da honra.
No ano de 1928, foi publicada uma lei que determinou que as Escolas Militares deviam
rever seus regulamentos. A partir disso, em 1929, ocorreu uma nova reforma do ensino na
EMR, a qual, em termos concretos, inovou muito pouco, se comparada à reforma de 1924.
Motta (2001) considera que, no Regulamento de 1929, houve apenas duas mudanças
importantes: a redução do curso fundamental para um ano e a criação do cargo de Diretor do
Ensino Militar. Além disso, enquanto que o curso fundamental reduziu para um ano, os cursos
especializados das armas aumentaram para dois, permanecendo a formação do oficial com a
duração de três anos. Apesar dessa alteração, os currículos nada sofreram além do ajuste na
seriação no conjunto dos três anos. Quanto ao cargo de Diretor do Ensino Militar, este deveria
ser ocupado por um dos oficiais da missão militar francesa que atuava na Escola Militar.
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3.6 A Revolução de 1930
Em 1926, assumiu a Presidência da República, pela via eleitoral, o ex-presidente do
estado de São Paulo Washington Luís, do Partido Republicano Paulista (PRP), aliado do Partido
Republicano Mineiro (PRM). Pela lógica da política de alianças entre o PRP e o PRM,
Washington Luís deveria apoiar um mineiro nas eleições de 1930, porém, rompendo com essa
política de alianças,
[...] a partir de 1928 o presidente Washington Luís, ligado ao Partido
Republicano Paulista (PRP), passou a apoiar ostensivamente a candidatura de
outro perrepista, o então presidente de São Paulo, Júlio Prestes, à sua sucessão.
Com essa indicação o presidente pretendia assegurar a continuidade de sua
política econômico-financeira de austeridade e de contenção de recursos para a
cafeicultura, mas desprezava os interesses de Minas Gerais. (CPDOC,
2012).136

Com esta ruptura, o PRM aproximou-se do Partido Republicano do Rio Grande do Sul e
foi fundada a Aliança Liberal, que lançou a candidatura de Getúlio Vargas, presidente do Rio
Grande do Sul, e João Pessoa, presidente da Paraíba, respectivamente à Presidência e à VicePresidência da República. A ala mais radical da Aliança Liberal, composta por jovens políticos
como Osvaldo Aranha, passou a “[...] admitir a hipótese de desencadear um movimento armado
em caso de derrota nas urnas.” (CPDOC, 2012).137 Assim, foram feitos acordos com alguns
“tenentes”, como Juarez Távora, João Alberto Lins de Barros e Antônio de Siqueira Campos,
enquanto outros, como Luís Carlos Prestes, recusaram-se a participar do movimento.
A eleição ocorreu em 1º de março de 1930 e o candidato apoiado por Washington Luís,
Júlio Prestes, foi eleito. Os membros da Aliança Liberal acusaram o Governo Federal de ter
fraudado as eleições. Alguns aliancistas mais radicais planejavam a tomada do poder, visto que
“[...] muitos dos ‘tenentes’ haviam retornado do exílio a partir de 1929 e atuavam
clandestinamente, enquanto outros já haviam cumprido suas penas de prisão e voltavam à
liberdade.” (CPDOC, 2012).138
A tensão aumentou, até que
[...] em 26 de julho João Pessoa foi assassinado em Recife por João Dantas,
que apoiava o governo federal [...] O crime teve como móvel imediato um
conflito de caráter privado e ligava-se também a lutas regionais, mas naquele
136

Verbete ‘Revolução de 1930’.
Verbete ‘Revolução de 1930’.
138
Verbete ‘Revolução de 1930’.
137

164

momento toda a responsabilidade foi atribuída ao governo federal. (CPDOC,
2012).

O assassinato de João Pessoa serviu de estopim para a revolução e os preparativos foram
acelerados, de modo que, no dia 3 de outubro, eclodiu a revolução no Rio Grande do Sul e as
tropas revolucionárias do sul tomaram as guarnições militares do estado, as quais se sublevaram
e se juntaram à revolução. Em outros estados do Brasil, os revolucionários também sublevaram
as unidades militares e assumiram o poder. Em Minas Gerais, por exemplo, os revolucionários
foram chefiados pelo “[...] tenente-coronel Aristarco Pessoa (irmão de João Pessoa), em cujo
estado-maior se incluíam Leopoldo Néri da Fonseca e Osvaldo Cordeiro de Farias” (CPDOC,
2012)139; já no Norte, o comandante foi o ex-Tenente Juarez Távora, que contou com o apoio de
Juraci Magalhães, Jurandir Mamede, Agildo Barata e Paulo Cordeiro; em Pernambuco, os
revolucionários contaram com o apoio popular; no Sul, as tropas revolucionárias marcharam em
direção a São Paulo, deslocando-se o maior efetivo por trem, sob o comando de Miguel Costa
(CPDOC, 2012)140. Por sua vez, o presidente do estado de São Paulo, o próprio Júlio Prestes,
determinou que as tropas da FPESP detivessem os revolucionários na divisa entre São Paulo e o
estado do Paraná (Arruda, 1997).
Antes do conflito entre as tropas revolucionárias e a FPESP, um grupo de generais
depôs Washington Luís. Com isso, assumiu o governo uma junta militar composta pelo General
Tasso Fragoso, pelo General João de Deus Mena Barreto e pelo Almirante Isaías de Noronha,
movimento que ficou conhecido como Revolução Pacificadora. Segundo Carvalho (2006, pp.
243-244),
[...] foi planejada e executada pelos altos escalões da [Marinha e do Exército].
O Coronel Bertholdo Klinger, nomeado Chefe do Estado-Maior das Forças
Pacificadoras, planejou o movimento como uma operação militar normal e
deu-lhe o caráter de uma intervenção arbitral destinada a promover novas
eleições e resolver assim o impasse entre legalistas e revolucionários. Segundo
ele ‘a trama devia ser feita, não por baixo, isto é, direta e inicialmente no seio
dos corpos de tropa, mas por cima, isto é, entre os Chefes’. E na intimação ao
Presidente, por ele redigida, afirma-se que o uso das Forças Armadas para
solucionar conflitos políticos, prática constante dos Governos da República, só
tinha produzido lutas e ruínas. Chegara o momento de ‘entregar os destinos do
Brasil aos Generais de terra e mar’.

Merece destaque, nos eventos que ocorreram no Rio de Janeiro em outubro de 1930, a
formação de batalhões de civis, que, com o 3º Regimento de Infantaria, sob o comando do
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Coronel José Pessoa (outro irmão de João Pessoa), tomaram o Palácio da Guanabara e
neutralizaram o Batalhão de Polícia ali estacionado. Essa manobra garantiu que os generais que
levariam o ultimato ao presidente Washington Luís não tivessem que enfrentar resistência
nenhuma (Câmara, 2011).
Ainda segundo Carvalho (2006), a Revolução Pacificadora foi a primeira intervenção
política em que o Exército e a Marinha atuaram em conjunto, tendo sido uma das expressões da
ideologia do soldado-corporação, elaborada inicialmente por Bertholdo Klinger e aprimorada
por Góes Monteiro. De acordo com essa ideologia, os militares deveriam promover uma
intervenção política
[...] controladora ou ‘moderadora’, a ser levada a efeito pela organização como
tal, orientada por seu órgão de cúpula, o Estado-Maior [...] Em outras palavras,
era o intervencionismo de Generais, ou do Estado-Maior, o intervencionismo
da organização como um todo e não apenas de setores subalternos. Essa
concepção só se tornou possível pela nacionalização do Exército através do
alistamento universal e do crescimento do contingente, e, principalmente, pelo
desenvolvimento do Estado-Maior e pela formação de oficiais com esta
especialidade como já foi mencionado. Klinger e Góis eram típicos
representantes desta nova geração de profissionais. A mudança foi lenta, mas
ainda permitiu que os mesmos Tenentes de 1922, interventores reformistas,
fossem, como Generais, interventores ‘moderadores’. [...] Desaparecera o
soldado-cidadão para surgirem a corporação e a classe. Desaparecera a ideia
de intervenção contestatória e surgira a de intervenção controladora. A
Primeira República viu o surgimento e o auge da primeira, mas gerou também
as bases da segunda. (Carvalho, 2006, pp. 233-234).

Já na fronteira entre o estado de São Paulo e o Paraná, as tropas da FPESP receberam
ordens para depor suas armas, de forma que Getúlio Vargas passou tranquilamente por São
Paulo e chegou ao Rio de Janeiro, em 31 de outubro, assumindo, em 3 de novembro de 1930, a
chefia do Governo Provisório. O primeiro ministério de Vargas foi composto por: Leite de
Castro (Guerra), Isaías de Noronha (Marinha), Afrânio de Melo Franco (Relações Exteriores),
Osvaldo Aranha (Justiça), Juarez Távora (Viação e Obras Públicas), José Maria Whitaker
(Fazenda), Assis Brasil (Agricultura), Francisco Campos (Educação e Saúde Pública) e
Lindolfo Collor (Trabalho, Indústria e Comércio). Assim, iniciou-se a Era Vargas.
A Escola Militar não teve grande participação nos eventos da Revolução de 1930. De
fato, Getúlio Vargas e seu grupo souberam utilizar os “tenentes” para chegar ao poder, mas
agora subexistia uma nova ameaça em relação a eles: quem poderia garantir que eles não
voltariam a se rebelar? No curto prazo, essa seria uma função do ministro da Guerra e do chefe
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do Estado-Maior; no longo prazo, os “tenentes” rebeldes deveriam ser controlados em sua
origem, a Escola Militar.
Para tanto, foi proposto um novo modelo de ensino, que soube aproveitar a cultura da
Escola Militar e do ethos dos alunos e, por meio da construção de novas tradições, transformar a
romântica defesa da honra rebelde na romântica defesa da honra profissional. Assim, por meio
da construção de uma nova cultura escolar e de um novo ethos, a ideologia do soldado-cidadão
foi substituída paulatinamente pela ideologia do soldado-profissional. Nesse contexto, a missão
de reformar a Escola Militar, reconstruindo sua cultura e remodelando o ethos dos alunos,
coube ao Coronel José Pessoa, que já havia sido major fiscal da Escola Militar e tinha perdido o
irmão – João Pessoa – para a “perniciosa política”. Essa reforma será abordada no capítulo 5; no
próximo, estudar-se-ão o apogeu do processo de militarização da FPESP e os impactos dos
movimentos tenentistas nessa instituição, especialmente no CIM.
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4 REFLEXOS DO TENENTISMO NO ENSINO MILITAR DA FPESP
Enquanto o EN Brasileiro enfrentava problemas com a rebeldia de jovens oficiais desde
1922, a FPESP atingia seu mais alto grau de militarização e profissionalização, a partir das
intervenções da segunda missão militar francesa; o novo regulamento do Curso Especial Militar
e a criação do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, em 1924, elevaram a um novo nível a
militarização e o profissionalismo da corporação. Tudo parecia correr bem, mas isso foi apenas
a calmaria antes da tempestade.
Em julho de 1924, um grupo de oficiais da Força Pública, liderado pelo Major Miguel
Costa, do Regimento de Cavalaria, participou da Revolução de Isidoro, em São Paulo. Foi o
primeiro sinal de que a ideologia do soldado-cidadão havia cooptado parcela dos oficiais da
Força Pública e estava criando seus candidatos a heróis. No entanto, ao contrário do que havia
ocorrido anteriormente com o Exército, quando os alunos da Escola Militar participaram
ativamente dos movimentos de rebelião de 1922, no Curso Especial Militar da FPESP, os
alunos não se rebelaram; muito pelo contrário, combateram os rebeldes, sendo que, após o
término da revolta, os revolucionários fugiram e se juntaram aos revolucionários do Rio Grande
do Sul, liderados pelo Capitão do EN Luís Carlos Prestes, formando a Coluna Prestes.
Ainda em 1924, a segunda missão militar francesa encerrou seus trabalhos e o Curso
Especial Militar passou por reformulações. Nesse mesmo período, tropas da FPESP foram
destacadas para perseguir a Coluna Prestes e o policiamento da cidade de São Paulo ficou a
cargo da recém-criada Guarda Civil, instituição que acabou assumindo a principal função da
FPESP: o policiamento. Iniciou-se, assim, uma crise na instituição, que envolveu especialmente
os oficiais.
O modelo de formação militar parecia insuficiente para o comando da atividade de
policiamento e os próprios governantes de São Paulo passaram a ficar receosos com relação à
FPESP, uma vez que a Revolução de 1924 havia comprovado que a rebeldia existente no
Exército podia ser encontrada em oficiais da Força Pública. Por isso, em que pese a luta de
tropas legalistas da instituição durante a Revolução de 1924 em São Paulo, em 1928, o governo
paulista publicou um novo regulamento, que restringiu a atuação dos oficiais da FPESP a
funções meramente administrativas, subordinando os efetivos da instituição, em relação à
atividade de policiamento, aos delegados da Polícia Civil. Era o início das tentativas de
extinguir a FPESP, um processo repleto de antagonismos, pois, enquanto o profissionalismo dos
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oficiais da Força Pública atingia seu ápice, esses mesmos oficiais perdiam sua força para os
delegados de polícia.
Em outubro de 1930, ocorreu a revolução que levou Vargas à chefia do Governo
Provisório, na qual a FPESP colocou-se em posição contrária à dos revolucionários, tendo sido
derrotada pela Revolução Pacificadora dos ministros militares, sem que houvesse grandes
combates. Já no Governo Provisório de Vargas, começou um processo de assimilação da
FPESP por parte do EN. Assim, o Governo Federal passou a intervir na Força Pública,
iniciando um processo de desmantelamento do arsenal da instituição e de reformulação de seu
sistema de ensino.
Em 1932, São Paulo rebelou-se contra o Governo Federal, o que causou a maior guerra
civil em solo brasileiro, a Revolução Constitucionalista de 1932. Os alunos do curso de
formação de oficiais da FPESP participaram ativamente da revolução, mas as tropas paulistas
foram derrotadas. Nasceu, então, uma nova fase da história da corporação: o EN
definitivamente assumiu o comando da Força, inclusive com a nomeação de oficiais da 2ª
Região Militar para o comando da corporação e outras funções consideradas estratégicas, como
o controle do Estado-Maior, do material bélico e, especialmente, do ensino.
Diante do exposto, o presente capítulo pretende demonstrar o processo e os eventos que
levaram a FPESP a sofrer uma forte intervenção federal, bem como os impactos desses
acontecimentos na escola de formação de oficiais da corporação. Dessa forma, estudaremos o
processo de modernização, militarização e profissionalização da Força, a partir da segunda
missão militar francesa, as causas e as consequências da Revolução de 1924 e da Coluna Prestes
em São Paulo, especialmente para a escola de formação de oficiais, além do processo de
enfraquecimento dos oficiais com o Regulamento de 1928 e dos impactos das Revoluções de
1930 e 1932.
Nessa pesquisa, serviram de base referencial obras como as de Malvásio (1967), Forjaz
(1976), Dules (1977), Melo (1982), Amaral Filho (1985), Arruda (1997), MacCann (2007),
Miguel (2009), Almeida (2009), Santos (2009), Pereira (2010), Odalia e Caldeira (2010), Cunha
(2011), entre outros. Esses pesquisadores debruçaram-se sobre o estudo da década de 1920 em
São Paulo, especialmente sobre a Força Pública, o ensino militar paulista e as Revoluções de
1924, 1930 e 1932. Além desse referencial, foram pesquisadas diversas fontes, como os jornais
Correio Paulistano e Correio da Manhã, os Diários Oficiais do Estado de São Paulo e da
União, a legislação federal e estadual, os relatórios dos presidentes do estado de São Paulo, os
Boletins Gerais da FPESP, as Ordens do Dia do Curso Especial Militar, obras memorialistas do
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período, como a de Cabanas (1928) e Andrade e Câmara (1931), manuais e programas didáticos
do Curso Especial Militar, entre outras.
4.1 Novas instalações do Curso Especial Militar e a criação do Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais
No final de 1921, o Corpo Escola da Força Pública ainda funcionava nas dependências
do Quartel da Luz, onde também eram ministradas as aulas teóricas do Curso Especial Militar,
curso que era responsável pela formação dos oficiais da FPESP. Nesse ano, a missão francesa
comandada pelo Coronel do exército francês Antoine Nerél, que havia retornado a São Paulo
em 1921, teve seu contrato renovado para mais dois anos (Egas, 1927); portanto, o
encerramento da missão militar seria em 1924, caso não houvesse nova prorrogação, sendo que,
desde 1919, já funcionava uma missão militar francesa, comandada pelo General do exército
francês Gamelin, junto ao Estado-Maior do EN (Araujo, 2009), o que demonstra certa
hegemonia do modelo francês de profissionalismo militar, tanto para a FPESP quanto para o
Exército.
A missão militar francesa executava normalmente suas atividades, inclusive com a
implementação do regulamento do Curso Especial Militar de 1921141 (Almeida, 2009) até que,
em 5 de julho de 1922, explodiu na capital federal, cidade do Rio de Janeiro, um movimento
revolucionário encabeçado por jovens oficiais do Exército que questionavam a ordem política e
social do país. As notícias que chegaram a São Paulo relatavam a luta promovida pelos rebeldes
do Forte de Copacabana (Correio Paulistano, 1922) e a rebelião liderada pelo General
Clodoaldo da Fonseca no Mato Grosso. Assim, guarnições da FPESP foram designadas para
compor uma força expedicionária comandada pelo Coronel Tertuliano Potyguara, para
combater os revolucionários da guarnição militar do Mato Grosso (Egas, 1927). Nesse sentido,
ressalte-se que o fato de não existirem registros da participação de oficiais ou praças da FPESP
nos movimentos rebeldes de 1922 demonstra que a ideologia do soldado-cidadão ainda não
tinha cooptado nenhum integrante da milícia paulista para o lado dos rebeldes.
Em que pese a revolta no Rio de Janeiro e no Mato Grosso, a instrução dos alunos do
Curso Especial Militar seguiu normalmente, apenas com a mudança do Corpo Escola para
novas instalações, no final da década de 1910 e início da década de 1920; para tanto, uma antiga
cadeia pública, localizada à Rua Ribeiro de Lima, foi reformada e as instalações foram
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Decreto nº 3.427-A, de 22 de dezembro de 1921.
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inauguradas 1922. Tal mudança atendeu, ao menos em tese, às determinações do art. 6º do
Decreto nº 2.623, de 29 de dezembro de 1915, que previa que “[...] o Corpo terá quartel próprio,
e as accommodações necessárias ao funccionamento das diversas escolas.” (São Paulo, 1915b).
O próprio presidente do estado de São Paulo, no quadriênio 1920-1924, Dr. Washington Luis
Pereira de Sousa, em sua mensagem anual para a Assembleia Legislativa de São Paulo, de 14 de
julho de 1923, relatou o seguinte:
Quartel do Corpo Escola - Aproveitando as installações e dependencias da
antiga Penitenciaria e que foram modificadas e melhoradas com despezas de
pequena monta. o Governo conseguiu localizar o ‘Corpo Escola’ da Força
Publica, em condições, sinão magnificas, pelo menos razoáveis, e com seguras
vantagens para o serviço que esse instituto militar desempenha. A
proximidade em que agora elle se encontra, não só do Commando Geral,
como também de outras repartições da Força; o accesso facil para os pontos de
embarque das Estradas de Ferro; as condições de grande salubridade do local
são elementos muito apreciaveis na installação que acaba de ser feita, com
grande economia para o Estado, que, para o funccionamento de uma só
dependencia do Corpo Escola, pagava, por preço elevado, a locação de um
predio manifestamente inferior, na rua Ribeiro de Lima. (Egas, 1927, p. 321).

Essa mudança estava intimamente relacionada com a melhoria das instalações físicas,
especialmente em razão de problemas de saúde que já haviam atingido os alunos do Curso
Especial Militar, sendo os integrantes do Corpo Escola vítimas frequentes de doenças
infecciosas, como no caso de uma epidemia de meningite que assolou o estado de São Paulo em
1920. A esse respeito, o presidente do estado de São Paulo, Washington Luis, fez constar em
sua mensagem anual para a Assembleia Legislativa de São Paulo, de 14 de julho de 1923, a
seguinte citação:
Saúde Pública - Foi em geral bom o estado sanitário de S. Paulo.
[...] O mesmo não se deu, porém, com a meningite cerebro-espinhal que
grassou, em Abril ultimo, com intensidade alarmante no Corpo Escola da
Força Publica, a ponto de obrigar uma classe inteira desse corpo a trocar o seu
aquartelamento por um acampamento. (Egas, 1927, p. 63).

Com essas novas instalações, as condições de ensino melhoraram um pouco e os oficiais
da segunda missão militar francesa perceberam a necessidade de aprimorar o ensino dos oficiais
que já tinham frequentado o Curso Especial Militar, com base nos regulamentos anteriores.
Nesse sentido, a lei de fixação da FPESP para o ano de 1924 (São Paulo, 1923a) criou um
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, com vagas para primeiros-tenentes e capitães. O curso
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era facultativo e dividido em um curso médio e um curso superior, sendo este voltado para o
ensino das atividades de Estado-Maior.
A finalidade do curso era aperfeiçoar os conhecimentos profissionais,
desenvolvendo nos oficiais as qualidades necessárias ao comando e à função de instrutor142, o
que demonstra que a missão militar terminaria em breve, pois a própria FPESP estava
preocupada em formar seus instrutores. O curso médio e o curso superior tinham a duração de
cinco meses, acontecendo o primeiro de 1º de janeiro a 31 de maio e o segundo de 1º de julho a
31 de outubro143, e o currículo era composto pelas seguintes disciplinas e atividades:
Quadro 41 – Disciplinas e conteúdos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficias da FPESP, segundo o
Regulamento de 1924.
DISCIPLINAS/CONTEÚDOS
Dos regulamentos adotados na Força referentes à arma a que pertencer o aluno, inclusive outras armas
automáticas.
Das propriedades de outras armas, especialmente da artilharia e da aviação.
Do emprego dos carros de assalto (noções).
Dos trabalhos de campanha e organização do terreno.
Dos petrechos utilizados na infantaria.
Do material empregado no serviço de campanha e, especialmente, no “regimento em campanha”.
Dos meios de ligação e de transmissão usados pelos exércitos em campanha.
Da topografia prática e noções teóricas.
Do aspecto fisiológico da ginástica.
Da hipologia prática (noções).
Do serviço do Estado-Maior em campanha.
Da organização do EN.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1924, art. 4º).

Um fator de destaque na implementação desse curso era o de que os oficiais que o
frequentassem teriam “[...] preponderância na promoção por merecimento [...]” (São Paulo,
1924, art. 20), entre os primeiros-tenentes e capitães regularmente habilitados. Portanto, o curso
facilitava a promoção dos tenentes e capitães que tivessem a oportunidade de frequentá-lo, mas,
por outro lado, prejudicava aqueles que não tivessem a mesma oportunidade, o que gerou certa
divisão na oficialidade da Força.
O curso estava sendo implementado com relativo sucesso, até que, em 5 de julho de
1924, exatamente no aniversário de dois anos da rebelião de 1922, eclodiu em São Paulo a
Revolução de Isidoro, que culminou com um combate que perdurou 23 dias e contou com a
sublevação de integrantes da FPESP, incluindo quatro capitães e dois primeiros-tenentes que
142
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Art. 1º do Decreto nº 3.681, de 29 de janeiro de 1924.
Art. 2º do Decreto nº 3.681, de 29 de janeiro de 1924.
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ainda não tinham frequentado o recém-criado Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, o que
revela indícios de que parcela da oficialidade estaria descontente com as alterações nas regras
de promoção efetivadas a partir da criação do curso. Outro indício desse descontentamento foi a
declaração que um dos “tenentes” revolucionários da FPESP, João Cabanas, deu para o Jornal
da Tarde, em 1973, na qual alegou que estava “[...] decepcionado com a concorrência e os
apadrinhamentos da vida militar, aguardava a apreciação de seu pedido de demissão [...] quando
eclodiu o movimento armado de 1924 contra o governo do presidente Artur Bernardes.” (Jornal
da Tarde, 1973).
Essa revolta prejudicou os serviços e o funcionamento dos cursos da FPESP, sendo que,
mesmo após o fim dos conflitos, parcela do efetivo da FPESP foi destacada em missões de
perseguição aos revoltosos, formando a chamada Brigada da Força Pública. Isso acarretou
prejuízos aos cursos, especialmente ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, uma vez que
alguns dos oficiais em condições de requererem sua matrícula estavam empenhados na
perseguição aos revoltosos (São Paulo, 1925a). Mesmo em 1925, alguns batalhões da FPESP
foram destacados para a perseguição dos amotinados da Coluna Prestes (São Paulo, 1926a), o
que novamente prejudicou o desenvolvimento do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Na
sequência, somente na mensagem do presidente do estado de São Paulo ao Congresso, em 1928,
encontram-se registros sobre o funcionamento regular do curso a partir de 1927 (São Paulo,
1928a).
4.2 Prelúdio da rebelião
O sistema de ensino e instrução da FPESP foi prejudicado em razão da sublevação de
1924, mas esse conflito não prejudicou somente os serviços da corporação, ele trouxe um novo
quadro em relação à disseminação da ideologia do soldado-cidadão e à participação de
integrantes da milícia paulista. Exatamente por isso, ele merece uma atenção mais
pormenorizada; assim, é necessária uma análise do conflito, suas origens e consequências.
Após a sublevação da guarnição do Forte de Copacabana, da Escola Militar e da
Circunscrição Militar do Mato Grosso, em julho de 1922, o governo de Epitácio Pessoa
decretou estado de sítio, o qual perdurou até que assumisse o governo o vencedor das eleições
presidenciais de março de 1922, o ex-presidente do estado de Minas Gerais, Arthur Bernardes.
Logo que assumiu a presidência, Arthur Bernardes renovou o estado de sítio, por meio de
sucessivos decretos (CPDOC, 1997).

173

Alguns revolucionários de 1922 foram presos em diversas guarnições militares do país e
outros desertaram, sendo que um ato do presidente Arthur Bernardes determinou que todos os
presos fossem recolhidos na mesma cadeia. Assim, ficaram presos na antiga Escola do EstadoMaior do Exército diversos militares envolvidos com os levantes, como os Tenentes Joaquim
Távora, Juarez Távora, Henrique Ricardo Holl, João Alberto Lins de Barros, entre outros.
Enquanto estiveram presos, o Capitão Joaquim Távora começou a despontar como uma espécie
de liderança do movimento (CPDOC, 1997).
Ainda em 1923, o Superior Tribunal Federal emitiu um habeas corpus em favor dos
“tenentes” e estes passaram a aguardar o julgamento em liberdade vigiada. Mesmo assim, eles
conseguiram agir secretamente e iniciar os preparativos para um novo levante, cooptando outros
oficiais, como o Capitão Luís Carlos Prestes, o Tenente Veterinário Aristides Leal, o Tenente
Lourenço Moreira Lima, o Tenente Filinto Müller, o Capitão Newton Estillac Leal, entre outros.
Cumpre ressaltar que, em São Paulo, na década de 1920, a 10ª Região de Inspeção
Militar foi reorganizada e ampliada, dando origem à 2ª Região Militar (MacCann, 2007). Como
relatado anteriormente, na década de 1910, a 10ª Região de Inspeção Militar instalou sua sede
na Avenida Tiradentes (Correio Paulistano, 1910), ao lado da Escola Politécnica e próxima do
Quartel da Luz, onde ficavam o Regimento de Cavalaria, o 1º e 2º Batalhões de Infantaria da
FPESP, além de ser próxima ao Corpo Escola, instalado, desde 1922, à Rua Ribeiro de Lima,
também nas vizinhanças do Quartel da Luz. Assim, em razão de afinidades profissionais e da
aproximação física, houve um estreitamento de relações entre os oficiais da Força Pública e os
oficias da 2ª Região Militar, especialmente os do Regimento de Cavalaria, que era frequentado
por oficiais da 2ª Região Militar para a prática de equitação144.
A técnica de sublevação utilizada pelos “tenentes” rebeldes era a cooptação de jovens
oficiais que se encarregariam da sublevação da unidade em que serviam; portanto, verifica-se
que os revolucionários buscavam apoio de diversos oficiais. Nesse contexto, a proximidade com
os oficiais da Força Pública facilitou o processo de cooptação por parte dos “tenentes”
revolucionários que serviam na 2ª Região Militar, como o Capitão Newton Estillac Leal, sendo
um exemplo de oficial que aderiu à conspiração o Major Miguel Costa, fiscal do Regimento de
Cavalaria da Força Pública em 1922145. A partir dessa adesão, diversos outros oficiais da Força
Pública passaram a aderir ao movimento, especialmente pelo respeito que a figura de Miguel
Costa impunha.
144

Conforme Livro de Visitas do Regimento de Cavalaria 9 de Julho, ano de 1924, que se encontra depositado no
Museu do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).
145
Conforme Livro de Registro Anual do Regimento de Cavalaria 9 de Julho, ano de 1924, que se encontra
depositado no Museu do Regimento de Cavalaria da PMESP.
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MacCann (2007), por meio da análise dos depoimentos de alguns dos oficiais da Força
Pública que se envolveram no levante, constata que
[...] um major da Força Pública paulista com o singular nome de índio do
Brasil testemunhou depois que, embora nada tivesse contra os líderes do
estado ou da força policial, seguiu o major Miguel Costa porque ‘não tinha
coragem de negar-lhe qualquer auxílio em qualquer área por conta da amizade
e dos favores que recebera’. (p. 346).

A conspiração de 1924, portanto, demonstrou certa maturidade do movimento dos
“tenentes”, diferentemente da Revolução de 1922, em que eles agiram de forma isolada e não
buscaram o apoio da população, como descreve Forjaz (1976, p. 68):
É o fato marcante do primeiro 5 de julho a inexistência de pronunciamentos e
manifestos. A população é pega de surpresa e como afirmou um historiador
‘os heróis falam pouco’. Em suma, espontaneidade, voluntarismo e indefinição
ideológica marcam as origens do tenentismo.
Os tenentes conspiram e agem isoladamente e não buscam aliados na
oligarquia dissidente e não pretendem o apoio de grupos populares.

De fato, em 1924, a preparação para o movimento deu-se de forma diferente;
primeiramente, os “tenentes” optaram por escolher um líder, um oficial superior, um general, se
possível. MacCann (2007) analisa essa questão e aponta os motivos para tal postura:
O desejo dos tenentes de ter como líder um oficial superior ia além do respeito
pela hierarquia. Havia, como salientou José Drummond, um ‘importante
raciocínio realista, prático e operacional’. Um líder respeitado atrairia, ‘seja
por subordinação, seja camaradagem, seja pelo mero exemplo’, outros oficiais
para a causa. Em um nível mais profundo, os tenentes ansiavam por diminuir,
de fato e/ou simbolicamente, seu isolamento ‘no Exército e eventualmente
caracterizar sua intervenção como coletiva e institucional’. Seria esse desejo
pela ‘cobertura institucional do Exército’ que levaria os tenentes a tentar, em
vão, atrair o comandante da 2ª Região Militar, o general Abílio de Noronha,
para sua causa [...]. (p. 345).

Os revolucionários cogitaram para a liderança do movimento o General Augusto
Ximeno de Villeroy, o Marechal Odílio Bachelar Randolfo de Melo, o General Isidoro Dias
Lopes, todos reformados, além dos Majores Bertoldo Klinger e Miguel Costa (CPDOC, 1997).
A escolha acabou recaindo sobre o General Isidoro Dias Lopes, pois se tratava de um oficial
com certo histórico de participação em rebeliões e alguma influência política junto à Reação
Republicana, como se vê a seguir:
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Para preservar a hierarquia, deveria ser oficial superior e, como não
conseguiram encontrar um homem assim entre os militares da ativa, foram
procurar na reserva o coronel Isidoro Dias Lopes, que ao reformar-se fora feito
general-de-brigada. Ele era gaúcho, da cidade de Dom Pedrito. Era militar da
velha guarda, que ingressara no Exército como praça em 1883. Em janeiro de
1889 concluiu a Escola Militar em Porto Alegre e, como ardoroso
propagandista republicano, apoiou a nova República nascida no final daquele
ano. Quando eclodiu a Revolta Federalista no Rio Grande do Sul em 1893,
deixou o Exército e se tornou chefe do Estado-Maior do caudilho Gumercindo
Saraiva, lutando contra o governo estadual de Júlio de Castilhos e contra o
governo federal de Floriano Peixoto. Em 1895, quando seu lado foi derrotado,
exilou-se na França. Anistiado em 1896, reintegrou-se ao Exército no ano
seguinte e se tornou oficial aluno na Escola Militar de Praia Vermelha, no Rio,
A partir de 1900, quando se tornou capitão, até 1917, quando chegou a
tenente-coronel, ocupou postos em várias escolas e quartéis e, mais
importante, comandou unidades em Corumbá, Rio de janeiro, Bagé,
Uruguaiana e Cruz Alta. Os tenentes achavam que ele provara seu valor como
rebelde em 1893-95 e que compreendia a importância da anistia. Além disso,
ele já demonstrara alguma inclinação para conspirar; depois da posse de Artur
Bernardes em dezembro de 1922, Isidoro debatera algumas ideias para a
rebelião com o ex-presidente Nilo Peçanha. (MacCann, 2007, pp. 344-345).

Outra diferença do movimento de 1924 foi a busca por apoio popular. Após ter certeza
de que havia diversas unidades militares de São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul
envolvidas na conspiração, Isidoro Dias Lopes aceitou o convite para chefiar a revolução
(MacCann, 2007) e iniciou seus preparativos. Pessoalmente, buscou o apoio de líderes do
movimento operário e dos militantes do Partido Comunista, no início de 1923; para isso, viajou
ao Rio de Janeiro. Ele planejava um movimento que deveria contar com uma greve geral em
São Paulo, uma no Rio de Janeiro e o levante militar. Contudo, a conspiração com o movimento
operário no Rio de Janeiro foi delatada e diversos líderes comunistas e sindicais foram presos
(Dules, 1977).
Enquanto Isidoro tentava conseguir apoio para o levante com os movimentos de
esquerda, os sublevados de 1922 foram julgados em dezembro de 1923 e condenados pelo art.
107, acusados de "tentativa de mudança da forma de governo por meio da violência", crime que
previa pena de prisão e expulsão do Exército. A partir dessa condenação, diversos tenentes
desertaram e começaram a participar dos preparativos para a rebelião, operando, em 1924,
clandestinamente em São Paulo e planejando o levante com diversos outros oficiais do Exército
e da Força Pública (CPDOC, 1997).
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4.3 A Revolução de 1924 e a formação do herói revolucionário paulista
Em 5 de julho de 1924, exatamente no aniversário de dois anos do levante de 1922,
eclodiu a revolução em São Paulo, movimento que foi acompanhado de levantes no Mato
Grosso (12 de julho de 1924), Sergipe (13 de julho de 1924), Amazonas (23 de julho de 1924) e
Pará (26 de julho de 1924) e da revolução no Rio Grande do Sul (29 de outubro de 1924). O
plano em São Paulo era ocupar os quartéis da Força Pública, sublevando essas unidades, para
depois ocupar militarmente a cidade, prendendo o presidente do estado, Carlos de Campos
(CPDOC, 1997).
No período entre 5 e 28 de julho, a cidade ficou ocupada pelos revolucionários, mas as
forças legalistas conseguiram resistir. Diante da impossibilidade de vitória e da iminente
chegada de reforços de outras regiões, os revoltosos abandonaram a cidade com destino ao
interior do estado, formando a chamada divisão paulista, comandada por Isidoro Dias Lopes e
composta por cerca de três mil revolucionários do Exército, da Força Pública e voluntários civis
(Prestes, 2009).
Já em 29 de outubro de 1924, ocorreu um levante no Rio Grande do Sul, liderado pelo
Capitão do Exército Luís Carlos Prestes. Os revolucionários do Sul seguiram para o Noroeste
do estado do Paraná, onde se encontraram com os revolucionários paulistas, no dia 11 de abril
de 1925, na cidade de Benjamin Constant. Da fusão das tropas revolucionárias paulistas e
gaúchas, nasceu a Coluna Prestes (Prestes, 2009).
Devido à sua idade avançada, o General Isidoro Dias Lopes exilou-se na Argentina e a
Coluna passou ao comando do Major Miguel Costa, que recebeu o título de general
revolucionário; por sua vez, assumiu a chefia do Estado-Maior da Coluna o Capitão Luís Carlos
Prestes, promovido ao posto de coronel revolucionário. Como Prestes era quem fazia os
comícios que tentavam sublevar o povo dos locais pelos quais a Coluna passava, ela acabou
entrando para a história oficial como Coluna Prestes, tendo sido o movimento revolucionário
que mais durou entre todos do movimento tenentista.
A Coluna percorreu cerca vinte e cinco mil quilômetros, por treze estados do país, no
período entre 11 de abril de 1925 e 3 de fevereiro de 1927 (Prestes, 2009). A estratégia utilizada
era,
em vez de uma guerra de movimento, uma ‘manifestação de protesto armada’
e itinerante que serviria como um constante chamado à ação contra o
abominado Bernardes. A ideia não era derrotar as forças mandadas contra eles,
e muito menos o velho objetivo de tomar o poder no Rio de janeiro; o
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propósito, agora, era continuar vivos, manter a coluna em movimento e
parecer invencíveis. (MacCann, 2007, p. 353).

Em 1927, os integrantes finais da Coluna Prestes refugiaram-se na Bolívia,
permanecendo exilados no exterior até uma nova oportunidade de derrubada das oligarquias,
que ocorreu somente em 1930, com um acordo entre os “tenentes” e os políticos da Aliança
Liberal. Essa aliança culminou com a chamada Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas
no poder, mas gerou uma cisão no movimento tenentista, visto que Vargas utilizou seus
ministros militares e a cooptação política para controlar os “tenentes”. Além disso, buscando
evitar que surgissem novos militares rebeldes que pudessem ameaçar sua posição, Vargas
interveio diretamente no berço dos oficiais rebeldes: a Escola Militar.
4.3.1 A participação popular na Revolução de Isidoro
Sobre o apoio popular que Isidoro Dias Lopes tinha conseguido por meio de acordos
com líderes do movimento operário e do Partido Comunista, Dules (1977, p. 197) observa que
os conspiradores militares, mais inspirados pelo ex-capitão do Exército
Joaquim Távora do que pelo cauteloso ‘chefe revolucionário’ Isidoro Dias
Lopes, rebelaram-se na cidade de São Paulo, a 5 de julho de 1924 [...] No dia 8
[...] os revoltosos forçaram o governador Carlos de Campos e as tropas
legalistas a fugirem da capital.
Ao mesmo tempo, o povo passava a saquear diversos armazéns localizados no
Brás e na Mooca [...] A Plebe, com pesar, observou que ‘houve muita gente
que aproveitou a ocasião sem estar necessitada, como também muito
desperdício e estrago de víveres’. Também não deixou de registrar, contudo,
que os saques eram uma evidente comprovação da fome que grassava nos
lares da grande maioria dos participantes da pilhagem. Isidoro, em
entendimentos com José Carlos Macedo Soares, presidente da Associação
Comercial de São Paulo, tomou providências para proteger os armazéns e
depósitos de víveres.
Depois, forneceu armas e incorporou em suas forças um bom número de
operários estrangeiros, especialmente os mais experimentados no teatro
europeu da Primeira Guerra Mundial. Mas os líderes trabalhistas mais radicais
ficaram decepcionados com o ‘general revolucionário’. Queriam armas para a
formação de ‘batalhões verdadeiramente populares’, a fim de cortar as
comunicações , agitar e levantar a população do interior e organizar guerrilhas
contra as forças governamentais. Isidoro, acatando as advertências de Macedo
Soares quanto a infiltração bolchevista, rejeitou peremptoriamente as ideias de
João da Costa Pimenta e se tornou inacessível aos outros militantes ‘radicais’.
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Dules (1977) chega a essas conclusões após acessar fontes como os arquivos do jornal A
Plebe, especialmente o artigo “Movimento revolucionário”, publicado na edição 244, de 25 de
julho de 1924, e as memórias de Everardo Dias, na obra História das lutas sociais no Brasil146.
Pereira (2010) também estuda a Revolução de 1924 e, quanto aos saques aos mercados e
armazéns, narra que,
a princípio, os oficiais rebeldes tentaram coibir as invasões, constando que o
duro tenente Cabanas chegou a fuzilar sumariamente alguns soldados que
saquearam lojas e casas abandonadas no centro. Mas logo assumiram uma
atitude tolerante ao tomar consciência de que a população, confinada há vários
dias, enfrentava graves problemas de abastecimento, acentuados pela ganância
de comerciantes que vendiam os produtos escassos no mercado negro a preços
altíssimos. O próprio tenente Cabanas relata como – depois de convencer
vários negociantes a abrir seus estabelecimentos – esbarrou na intolerância do
administrador do Mercado Municipal: ‘Este funcionário, indiferente às
desgraças do povo, não quis atender-me. O momento não comportava
dilações; os populares ansiosos esperavam uma resolução. Resolvi tomá-la
ordenando que se arrombassem as portas e os gêneros fossem distribuídos
gratuitamente pelas famílias pobres. Como o abastecimento era livre, alguns
abusos foram praticados’.
Uma vez iniciado o movimento, foram necessários vários dias e muitos
esforços para conter as agitadas invasões, que naquelas horas finais da quartafeira trouxeram grande inquietação aos negociantes e industriais da cidade e
muita alegria aos lares pobres. (p. 61).

Pereira (2010) constrói sua obra a partir de consulta à farta documentação sobre a
revolta de 1924, como a obra de João Cabanas, A Columna da Morte: sob o commando do
Tenente Cabanas (1928); relatórios da Câmara Municipal de São Paulo; jornais de São Paulo,
como Diário Popular, O Estado de S. Paulo, O Grito e A Marreta; jornais do Rio de Janeiro,
como Correio da Manhã, Jornal do Comércio e O Paiz; entre outras fontes.
Os resultados dessas pesquisas mostram que o General Isidoro Dias Lopes, apesar de
escolhido para liderar a revolução e de ter procurado líderes sindicais e membros do Partido
Comunista para apoiar a sublevação, teve suas restrições sobre ampliar as reivindicações do
movimento e incluir na pauta as exigências dos movimentos operários. Além disso, mesmo os
revolucionários que mais se aproximaram da população fizeram-no mais para amenizar o
sofrimento causado pela própria rebelião do que por seguirem uma ideologia de esquerda, como
narra o próprio Tenente Cabanas (1928).

146

Vide Dules (1977, p. 216, notas 17 e 18).
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4.3.2 Os candidatos a heróis da FPESP: o Major Miguel Costa e o Tenente Cabanas
Entre os revolucionários que participaram da sublevação em São Paulo, merece atenção
especial a participação do Major Miguel Costa no levante. Ele conseguiu cooptar para a
sublevação centenas de integrantes da Força Pública, incluindo quatro capitães e cerca de vinte
tenentes, entre eles, o Tenente João Cabanas, que se destacou por suas ações de ocupação da
Estação Ferroviária da Luz e saque dos armazéns gerais, quando foi distribuída alimentação
para a população (Prestes, 2009).
Tanto Miguel Costa quanto Cabanas passaram a ser vistos sob duas óticas: a oficial e a
romântica. A visão oficial classificava-os como criminosos e traidores; já a visão romântica,
difundida por meio de manifestos e da obra A Columna da Morte, sob o commando do Tenente
Cabanas, construiu uma imagem de que eles eram uma espécie de heróis da Força Pública,
tinham conseguido ludibriar as forças legalistas e participavam ativamente da Coluna Prestes,
inclusive com o Tenente Cabanas comandando a Coluna da Morte, destacamento da retaguarda
da Coluna Prestes que foi amplamente difundido pelo jornais da época (Prestes, 2009; Pereira,
2010).
Além disso, as biografias e autobiografias desses dois “heróis” da FPESP trazem alguns
pontos em comum, como um forte sentimento de patriotismo, perceptível em atos como a
insistência de Miguel Costa em fazer constar de sua “fé de ofício” sua naturalização como
brasileiro147. Por sua vez, na obra de Cabanas (1928), encontram-se os seguintes registros
referentes à exaltação patriótica tanto de Cabanas quanto de Miguel Costa:
Seriam 6 horas da manhã quando transpuz o portão principal do quartel e notei
logo, surprehendido, um desusado movimento no pateo interno, apresentando
o aspecto de uma tropa que está em preparativos de guerra.
Desconfiando e sob a influencia dessa surpreza, deparei com o major Miguel
Costa, fiscal do regimento, que, pondo-me o revolver ao peito, perguntou
nervoso:
– Você é brasileiro?
– Sou.
– Então tem que adherir á revolução.
Sem titubear, de accordo com minhas idéas, inspirado na confiança absoluta
que sempre nutri pelo major e prescindindo de explicações que o momento
não comportava, respondi afirmativamente. E, concentrando-me um pouco
147

Segundo os registros na “fé de ofício” do General Miguel Costa, arquivada no Departamento de Serviços
Administrativos do Quartel General da PMESP, Miguel Costa nasceu na Argentina, em 3/12/1885, migrou para o
Brasil com seus pais, em 7/9/1892, com sete anos de idade incompletos. Alistou-se no Regimento de Cavalaria da
FPESP em 1901 e, em 17 de janeiro de 1922, foi deferido seu requerimento feito ao secretário da Justiça e da
Segurança Pública para que fizesse constar em sua “fé de ofício” a seguinte alteração: ser argentino, naturalizado
brasileiro.
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ante o grave passo que ia dar na vida, senti no meu intimo a revelação de uma
força nova, capaz de todas as audacias, de todo sacrifício em prol de minha
pátria querida que, segundo meu modo de ver, necessitava de um movimento
armado para ser nella implantado o verdadeiro systema republicano tão
essencial ao desenvolvimento e grandeza moral do paiz. Assim, sem ter
entrado em conspiração e sem ter sido previamente consultado, disposto,
porém, a sacrificar-me por um ideal que entendia e entendo nobre, entrei
resolutamente na revolução. (pp. 7-8).

Esse patriotismo presente no citado diálogo também é reproduzido no trecho a seguir da
mesma obra, porém existe, ainda, um conteúdo xenófobo por parte de Cabanas, ao referir-se ao
Major Júlio Cesar Alfieri, que havia nascido na Itália, como segue:
Ao levantar-me avistei na esquina o major Alfieri acompanhado de um grupo
de italianos de má catadura. Em attitude humilde e bastante temerosa,
dirigiram-se a mim dizendo que estavam allí em missão policial, porem
puramente pacifica. O governo o tinha encarregado, a elle Alfieri, de vigiar o
palacete e a casa do genro do presidente do Estado, até que algum official
revolucionário se approximasse. Alfieri procurou-me fazer algumas
insinuações pouco dignas e incompatíveis de serem expostas por um
estrangeiro como era elle. Indignado perguntei-lhe:
– O sr. é brasileiro?
– Você, Cabanas, bem sabe que sou italiano mas...
Não quiz mais ouvil-o e disse-lhe:
– Pois si você confessa não ser brasileiro, julgo que não tem direito de se
immiscuir em nossas questões internas o que constitue um acto irritante e
intolerável. Por isso vae ser fuzilado.
Dispuz-me, em beneficio da revolução, a fazer, de facto, passar pelas armas o
italiano Alfieri, mas depois da revistal-o, encontrando em seu poder um mappa
com a indicação do rumo a seguir pelas forças governistas, na retirada, resolvi
mandal-o ao commandante Miguel Costa, o que fiz com o seguinte bilhete
escripto a lápis, maís ou menos nestes termos:
‘Sr. major Miguel Costa – Com este faço-lhe apresentar o italiano Alfieri. por
mim feito prisioneiro nos Campos Elyseos. Foi elle, como sabe, a alma da
defesa do palacete e bem interrogado poderá revelar alguma cousa de utilidade
á revolução, Permitta-me pedir-lhe que o trate como merece. Se não fora o
desejo que tenho de conseguir alguma declaração importante, já o teria
fuzilado. Junto a este um mappa que apprehendi em poder do mesmo Alfieri –
Liberdade e fraternidade. – Cabanas.’ (Cabanas, 1928, p. 36).

Ressalte-se que, na análise dessa fonte, deve-se ater ao contexto em que ela foi
produzida, ou seja, na década de 1920, período em que havia forte propaganda governista
acusando os revolucionários de diversos delitos148. Por isso, Cabanas (1928) constrói um texto
no qual procura constantemente “justificar seus atos”, utilizando-se de expressões que visavam
148

Um exemplo da campanha de difamação promovida pela imprensa contra os revolucionários foi o artigo
publicado pelo jornal Correio Paulistano, em 3 de setembro 1924, página 4, que tratou o Tenente Cabanas como o
“famigerado tenente Cabanas”. Outro exemplo foi o artigo do jornal Correio Paulistano, em 3 de julho de 1924,
que acusou o Major Miguel Costa de desviar recursos da revolução para a casa da irmã dele.
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a fortalecer o sentimento de testemunho da verdade em seu texto, como “as páginas que vão ser
lidas provam” e “Narro, com fidelidade, os factos que se desenrolaram sob as minhas vistas”
(Cabanas, 1928, prólogo). Mesmo assim, em 1928, sua obra já estava em sua sexta edição, o
que comprova certa difusão do mito de Cabanas e, por consequência, por meio das citações da
obra, de outros heróis revolucionários, como o Major Miguel Costa. Portanto, pode-se concluir
que estava sendo construída a imagem dos heróis revolucionários paulistas oriundos da FPESP,
o que pode ter contribuído para a difusão da ideologia do soldado-cidadão a outros integrantes
da corporação.
4.4 A participação dos alunos do Curso Especial Militar na Revolução de 1924
No acervo do Museu da PMESP, foi encontrado o relatório do Tenente-Coronel José
Sandoval de Figueiredo, que narrou a participação do efetivo do Curso Especial Militar nos
combates. No trecho a seguir do citado relatório, percebe-se como o comandante do Curso
Especial Militar tomou conhecimento da revolução, bem como as medidas iniciais adotadas
pelo oficial:
No dia cinco de julho, às seis horas, pouco mais ou menos, fui informado em
minha residência, pelo capitão Francisco Garcia, que os quartéis do lº, 2º e 4º
batalhão, tinham sido tomados e occupados por força do Exercito, não tendo
podido explicar o motivo de caso tão singular. Ordenei-lhe que agrupasse os
alumnos fora do quartel e fosse a este e dahi transportasse para sua residência,
que fica próxima, todo o armamento e munição, o que foi feito, sendo que
parte desse material foi transportado, pelos quintaes. (São Paulo, 1924d).

A seguir, verifica-se que a maioria dos alunos do Curso Especial Militar, ao invés de
rebelar-se, como normalmente ocorria na Escola Militar da Praia Vermelha ou do Realengo até
então, combateu os revoltosos:
Os alumnos e praças do Curso, levados para a Policia Central, na manhã de
cinco, dali seguiram com o comandante Joviniano, para o Palacete dos
Campos Elyseus. Desses, um cabo foi aprisionado pelos revoltosos, quando a
força marchou para ir operar fora da cidade e um alumno ficou extraviado,
recolhendo-se depois á sua casa. Os outros, cinco alumnos e um soldado, a 9
seguiram do Palacete para Guayaúna, sob o comando do capitão Herculano de
Carvalho e Silva, do 4º batalhão, incorporando-se á Divisão sob o commando
do exmº sr. General Eduardo Socrates, ahi permanecendo até o dia 28. (São
Paulo, 1924d).
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Outro trecho demonstra que, mesmo com o prestígio do Major Miguel Costa junto aos
integrantes da Força Pública, somente um aluno juntou-se aos revolucionários, mas não os
acompanhou na fuga: “O alumno do 2º anno, Esdras Evilmrodach de Oliveira, constou-me que
aggregou-se aos revoltosos, e um inferior, um cabo e dois soldados, deixaram de se apresentar,
pelo que foram excluídos por deserção.” (São Paulo, 1924d).
A seguir, observa-se trecho do relatório em que o Tenente-Coronel José Sandoval de
Figueiredo narra o fim da revolução:
No dia vinte oito de julho, pela manhã, achando-se o batalhão de meu
commando occupando as posições da rua Pires da Motta, esquina da rua
Bueno de Andrade, rua Mazzine, rua Muniz de Souza, esquina com a travessa
do mesmo nome, teve ordem emanada do P.C. para entrar na cidade, de onde
o inimigo havia se retirado. Pou-co depois marchou o batalhão nessa direcção,
fazendo alto no largo do Palácio do Governo para, em seguida, marchar em
direcção ao quartel do 12 batalhão, onde aquartelou e permaneceu de
promptidão até o dia trinta um, data em que foi dissolvido. (São Paulo, 1924d).

Por sua vez, no Livro de Ordens do Dia do Curso Especial Militar, foram encontrados
elogios aos alunos Antonio Olyntho Torres, Ricardo Carvalho de Araújo, João Baptista de
Miranda, Marciano do Amaral, Odilon Aquino de Oliveira, por terem destacado-se nos
combates aos revolucionários durante a sublevação (São Paulo, 1924e)149.
Diante do exposto, verifica-se que, ao contrário do que tinha ocorrido na Escola Militar
da Praia Vermelha no final do século XIX e na EMR na década de 1920, os alunos não
aderiram ao movimento revolucionário. Em outras palavras, a ideologia do soldado-cidadão
ainda não tinha atingido a escola de formação dos oficiais da FPESP; isso porque a cultura
militar francesa, implementada a partir das duas missões militares, construiu um modelo de
ensino que dava pouca margem ao surgimento de movimentos contestatórios, sendo a ideologia
reinante a do soldado-profissional, o que pode ser comprovado pela destacada atuação dos
alunos do Curso Especial Militar no combate revolucionário de 1924.
De fato, a rebeldia chegou à Força Pública não por meio da cultura escolar, mas pela
cooptação de seus oficiais por parte de oficiais do Exército, que tinham sido formados nas
diversas Escolas Militares do Exército, como a Escola Militar da Praia Vermelha e a EMR.

149

Registro de 5 de julho de 1924.
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4.5 As consequências da Revolução de 1924
Além dos prejuízos causados à cidade e aos serviços prestados pela FPESP à população,
incluindo o policiamento, a revolução trouxe outras consequências, relatadas pelo presidente do
estado de São Paulo, Carlos de Campos, na mensagem encaminhada ao Congresso Legislativo
do estado em 14 de julho de 1925, como segue (São Paulo, 1925a): aumento do efetivo da
FPESP para 14.079 homens; anistia aos praças que desertaram durante a revolução, mas se
apresentaram no prazo de trinta dias (São Paulo, 1924f); exoneração das fileiras da corporação
dos oficiais inferiores e praças que se envolveram com o levante de 5 de julho de 1924 (São
Paulo, 1924g, 1924h); aquisição de novos armamentos e restauração do parque de aviação da
corporação; deslocamento de batalhões da FPESP para combater os revolucionários no Paraná e
no Rio Grande do Sul; promoção ao posto imediatamente superior dos oficiais e praças que,
durante o levante, lutaram a favor da “legalidade”; criação da “Medalha da Legalidade”,
outorgada aos integrantes da Força Pública que lutaram contra os revolucionários de 1924 (São
Paulo, 1924i), entre outras medidas.
Ainda em 1924, o contrato da missão militar francesa encerrou-se, não tendo sido
prorrogado. Dessa forma, as funções de instrutores passaram definitivamente para os oficiais da
própria Força Pública, como relatou o presidente do estado de São Paulo: “Extincta que foi a
Missão Franceza, por terminação do seu contracto, continuou nos corpos a instrucção dada
pelos officiaes dos mesmos, que muito devem aos ensinamentos daquelle brilhante grupo de
instructores.” (São Paulo, 1925a).
Um aspecto importante, mas pouco explorado, na historiografia sobre a Revolução de
1924 foi o impacto da deserção dos revolucionários no efetivo da FPESP. Segundo os registros,
foram exonerados: um major, quatro capitães, vinte tenentes150 e cerca de mil praças151, sendo
150

Segundo o Boletim Geral da FPESP nº 78, de 21 de outubro de 1924, foram exonerados por participar do levante
de 1924 os seguintes oficiais: Major Miguel Costa, Capitão Francisco Bastos, Capitão Affonso Henrique Lucas,
Capitão Índio do Brasil, Capitão Coriolano de Almeida Junior, Primeiro-Tenente Augusto Abrantes, PrimeiroTenente José de Oliveira França, Segundo-Tenente Ovídio Sayão, Segundo-Tenente Benjamin Nery, SegundoTenente Arlindo de Oliveira, Segundo-Tenente Octaviano Gonçalves da Silveira, Segundo-Tenente Virgilio
Ribeiro dos Santos, Segundo-Tenente João Cabanas, Segundo-Tenente João Baptista Nitrini, Segundo-Tenente
Benedicto Mario da Silva, Segundo-Tenente José Garcia de Toledo, Segundo-Tenente Thales Prado de Marcondes,
Segundo-Tenente João Procópio da Silva, Segundo-Tenente Cesar Honorio de Campos, Segundo-Tenente
Benedicto Marcondes da Costa, Segundo-Tenente Manoel Chaves Braga, Segundo-Tenente Banedicto Candido dos
Santos, Segundo-Tenente João Demilcedes, Segundo-Tenente Balbino Augusto Xavier e Segundo-Tenente Ary
Fonseca da Cruz.
151
Devido à grande quantidade de publicações diferentes referentes às exonerações dos praças da FPESP, não foi
possível uma contabilização exata; por isso, trabalhamos com a mesma estimativa de rebeldes proposta por
Andrade e Câmara (1931), ou seja: “Com a retirada das tropas revolucionarias [...] Constituindo uma columna de
2.000 homens, mais ou menos, [...] composta de cincoenta por cento de elementos da Força Publica paulista.” (p.
155).
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que, segundo a lei de fixação da FPESP para o ano de 1924, o efetivo da instituição era de 8.829
homens. O quadro a seguir mostra uma estimativa do impacto sobre o efetivo da corporação a
exoneração dos rebeldes:
Quadro 42 – Estimativa de exonerações na FPESP, em razão da Revolução de 1924.
POSTO/GRADUAÇÃO

FIXADO1

Coronel
1
Tenente-Coronel
14
Major
13
Capitão
56
Tenente
166
Alunos
30
Praças
8.549
Total
8.829
Nota: 1Conforme São Paulo (1923b).

EXONERADOS
0
0
1
4
20
0
1.000
1.025

PORCENTAGEM DE
CLAROS
0%
0%
8%
7%
12%
0%
12%
12%

Neste quadro, é possível constatar que o impacto das exonerações foi relativamente
grande, uma vez que a perda foi de cerca de 12% do efetivo, o que se agravou com a saída de
batalhões inteiros da instituição para compor as expedições que perseguiram a Coluna Prestes.
Dessa forma, o efetivo da corporação que seria empregado no policiamento sofreu significativa
redução.
Em 1925, a solução encontrada foi o aumento do efetivo da Força Pública para 14.079
homens (São Paulo, 1924k), o que significou a necessidade de formação de mais de seis mil
homens, considerando o aumento do efeito em 5.026 homens, mais os mil que tinham desertado
por causa do levante de 1924. Para atender a essa enorme demanda pela formação de mais
soldados, a corporação foi reorganizada (São Paulo, 1924l) e foi criado o Batalhão Escola.
Além disso, a necessidade de formação de soldados ensejou uma necessidade maior para a
formação de oficiais instrutores e de comandantes de tropa.
Essa mesma norma de organização extinguiu o Curso de Instrução Geral que havia sido
criado em 1915. Nesse contexto, uma das consequências da maior necessidade de oficiais e da
extinção do Curso de Instrução Geral foi a dificuldade de encontrar no efetivo da corporação
inferiores com formação escolar suficiente para frequentar o curso de formação de oficiais. Para
suprir essa demanda, em 1925, o concurso para o Curso Especial Militar foi aberto para o
ingresso direto de civis. Conforme disposto no art. 2º Decreto nº 3.898-A, de 11 de agosto de
1925, poderiam ser inscrever para os exames do Curso Especial Militar:
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a) No primeiro ano:
I - os praças aprovados na Escola de Cabos da Força;
II - os que se alistaram com destino a este curso e que exibirem título de
estudo nas Escola Públicas do país, ou equivalentes ou superiores ao 3º ano
das Escolas Normais primárias do Estado.
b) No segundo ano:
I - os cabos que tiverem mais de dois anos de graduação;
II - os oficiais inferiores. (São Paulo, 1925b).

Tais medidas – a extinção do Curso de Instrução Geral e a aceitação de candidatos civis
que comprovassem a escolarização mínima equivalente ao terceiro ano das escolas normais do
estado – caracterizaram uma tentativa de elitização dos alunos do Curso Especial Militar, como
aponta Fernandes (1973 apud Almeida, 2009, p. 94):
[...] com a exigência do nível de instrução como requisito para o ingresso no
oficialato, temos dois períodos em que a composição social é diversa. No
período que se estende de 1919 a 1925 há uma composição que visa ser
‘popular’ do quadro de oficiais já que objetiva democratizar as oportunidades
de acesso ao oficialato às várias camadas da população, sobretudo as mais
modestas onde se recrutam as praças. Finalmente, a solução final de 1925 é
classista por estar referida e, portanto, limitada, à situação do ensino na
sociedade inclusiva onde a educação ainda é privilégio das camadas mais
abastadas da população. Referido a este pano de fundo proporcionado pela
sociedade brasileira da década de vinte em que a educação é privilégio de uma
minoria e a maioria analfabeta, verifica-se que a solução adotada para o
ingresso no oficialato da Força Pública em 1925 reforça os mesmos padrões da
sociedade: o ingresso no oficialato é privilégio desta mesma minoria.

Mesmo com essas mudanças, o Regulamento do Curso Especial Militar de 1921
continuou a vigorar; portanto, no currículo do curso, não existiam matérias referentes à
atividade de policiamento, como se depreende do quadro a seguir:
Quadro 43 – Currículo do Curso Especial Militar, segundo o Regulamento de 1924.
CADEIRA
DISCIPLINAS
PRIMEIRA
Instrução de infantaria constante dos regulamentos adotados na Força.
Noções de hipologia; equitação; instrução de cavalaria constante dos
SEGUNDA1
regulamentos adotados na Força.
TERCEIRA
Topografia.
QUARTA
Tática e trabalhos de campanha.
QUINTA
Armamento e tiro.
Legislação e administração da Força; organização policial do estado;
SEXTA
funções das diversas autoridades.
SÉTIMA
Francês.
EDUCAÇÃO FÍSICA2
Esgrima; ginástica; natação.
3
PALESTRAS MENSAIS Higiene militar; fisiologia.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1921, art. 6º).
Notas: 1Esta cadeira era frequentada somente pelos alunos do curso de cavalaria. 2As aulas de ginástica,
esgrima e natação eram ministradas na Escola de Educação Física da Força. 3Palestras mensais
ministradas por membros do Corpo de Saúde da Força.
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Cumpre ressaltar, nesse contexto, que a falta de efetivo para o policiamento, causada
pela deserção de cerca de mil homens no levante de 1924 e pelo afastamento de unidades
inteiras para perseguir a Coluna Prestes, e a dificuldade de completar os quadros da FPESP
ensejaram que, em 1926, fosse criada uma instituição específica para a atividade de
policiamento: a Guarda Civil. Criada por força da Lei nº 2.141, de 22 de outubro de 1926, essa
organização seria auxiliar da Força Pública, mas sem caráter militar, possuindo um efetivo
inicial de, aproximadamente, mil homens152.
A tentativa de conseguir candidatos ao Curso Especial Militar que já contassem com
estudos equivalentes ao terceiro ano das escolas normais não surtiu o resultado esperado, de
modo que, em 1927, a Força Pública foi reorganizada e resurgiu o Curso de Instrução Geral153,
o qual também foi reorganizado e, em 1928, possuía as seguintes disciplinas: Português,
Matemática, Geografia Geral, Francês, Noções de Física e Direito Constitucional. O próprio
presidente do estado de São Paulo, em 1928, Júlio Prestes, emitiu o seguinte parecer quanto ao
Curso de Instrução Geral: “O curso de instrucção geral, para inferiores, e o curso complementar
para officiaes, têm uma freqüência animadora, e os seus alumnos apresentam regular
aproveitamento.” (São Paulo, 1928a).
Outro aspecto interessante quanto aos problemas de formação foi o fato de o sistema de
ensino da FPESP não ser suficiente para formar todo o efetivo previsto nas leis de fixação, em
especial, o efetivo fixado para 1925, de 14.079 homens. Prova disso é que, para o exercício de
1927, o efetivo fixado para a corporação foi reduzido para 9.288 homens (São Paulo, 1926c),
sendo novamente reduzido, para o exercício de 1928, para 8.482 (São Paulo, 1927b). Já o
efetivo fixado para 1929 foi de 8.474 homens (São Paulo, 1928b), inferior àquele fixado para a
Força em 1924, que era de 8.829 (São Paulo, 1923b). Como o governo do estado não poderia
exonerar mais de seis mil integrantes da Força Pública, a abrupta redução do efetivo fixado por
lei entre 1925 e 1928 demonstra que essas vagas nunca foram preenchidas, o que comprova que
o sistema de formação da corporação não tinha condições de formar todo esse efetivo em
apenas dois anos.
Essa conclusão aponta que, a partir de 1924, a Força Pública foi perdendo espaço, de
modo que o policiamento foi paulatinamente passado para a Guarda Civil. Nesse sentido, ainda
em 1928, foi publicado um novo regulamento do serviço policial (São Paulo, 1928c), no qual a
administração dos serviços policiais, incluindo a investigação e o policiamento, era atribuição
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Art. 1º da Lei nº 2.141, de 22 de outubro de 1926.
Art. 7º da Lei nº 2.206-A, de 19 de novembro de 1927.
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dos delegados154, enquanto aos oficiais da FPESP caberiam apenas funções administrativas, de
treinamento e formação e missões propriamente militares, reduzindo a sua área de atuação e
lhes restringindo o poder e a importância.
No mês de março de 1928, foi publicada a lei de reorganização da FPESP, a qual
extinguiu o Curso Especial Militar, que formava os oficiais da FPESP, e criou o Curso de
Instrução Militar (São Paulo, 1928b). Em 1929, foi criado o Batalhão Escola, composto pela
Escola de Recrutas, Escola de Cabos, Escola de Sargentos, Escola de Educação Física, Escola
de Automobilismo e Escola de Radiotelegrafia (São Paulo, 1929a). Além da criação do
Batalhão Escola, foi publicado o Regulamento do Curso de Instrução Militar de 1929, que
voltou a ser destinado apenas aos graduados que tivessem completado o curso de sargento,
sendo composto por um Curso de Instrução Geral (literário), um Curso Especial Militar e um
Curso de Aperfeiçoamento155.
O novo Curso de Instrução Geral (literário), com duração de dois anos156, era destinado
a preparar os sargentos, ministrando-lhes os conhecimentos básicos para a frequência ao Curso
Especial Militar157. O curso buscava suplementar a deficiência de formação dos sargentos da
Força; com isso, o acesso ao oficialato tornou-se mais democrático, o que demonstra que a
abertura para civis e a exigência de estudos mínimos não atraíram a quantidade necessária de
candidatos. Isso provavelmente decorreu do fato de que, em razão dos combates da época,
poucas famílias desejavam que seus filhos seguissem a carreira militar.
O Curso de Instrução Geral obedecia ao seguinte currículo:
Quadro 44 – Currículo do Curso de Instrução Geral da FPESP, segundo o Regulamento de 1929.
CADEIRA
1º ANO
1ª CADEIRA
Português.
2ª CADEIRA
Francês.
3ª CADEIRA
Corografia do Brasil.
4ª CADEIRA
História do Brasil.
5ª CADEIRA
Aritmética.
6ª CADEIRA
Ciências Físicas e Naturais.
7ª CADEIRA
Instrução Moral e Cívica.
AULA ESPECIAL
Fonte: Adaptado de São Paulo (1929b, art. 7º, a).
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Art. 9º do Decreto nº 4.405-A, de 17 de abril de 1928.
Art. 2º do Decreto nº 4.570, de 7 de março de 1929.
156
Art. 6º do Decreto nº 4.570, de 7 de março de 1929.
157
Art. 3º do Decreto nº 4.570, de 7 de março de 1929.
155

2º ANO
Português, incluindo literatura.
Francês.
Geografia Geral.
História Universal.
Álgebra e Geometria.
Anatomia e Fisiologia Humana; Noções de Higiene.
Direito Público Constitucional.
Desenho Linear.
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O Curso Especial Militar, também com duração de dois anos158, ministrava o ensino
militar aos candidatos ao oficialato, desde que aprovados no Curso de Instrução Geral, sendo
que o curso passou a ser uma exigência para a promoção ao posto de segundo-tenente na classe
de combatentes159. Seu currículo era o seguinte:
Quadro 45 – Currículo do Curso Especial Militar da FPESP, segundo o Regulamento de 1929.
CADEIRA
1º ANO
2º ANO
1ª CADEIRA Instrução militar de infantaria, inclusive equitação.
Instrução militar de cavalaria, inclusive
Instrução militar de cavalaria, inclusive
2ª CADEIRA
equitação.
equitação, hipologia e veterinária.
3ª CADEIRA Organização do terreno.
Tática.
4ª CADEIRA Topografia.
5ª CADEIRA Legislação e administração da Força.
6ª CADEIRA Armamento e tiro.
7ª CADEIRA Instrução moral militar.
Organização policial.
8ª CADEIRA Higiene militar.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1929b, art. 7º, b).

Já o Curso de Aperfeiçoamento era destinado aos oficiais, até o posto de capitão, que
tivessem sido aprovados no Curso Especial Militar, visando a preparar os alunos para as
funções de instrutor e comandante de tropa. O curso era dividido em curso médio, voltado para
o ensino dos conhecimentos considerados necessários às funções de tenente e capitão, e curso
superior, que habilitava o aluno para as funções de major160, ambos com duração de nove
meses161. Segundo o Regulamento de 1929 do Curso de Instrução Militar, seu currículo era o
seguinte:
Quadro 46 – Currículo do Curso de Aperfeiçoamento da FPESP, segundo o Regulamento de 1929.
CADEIRA
1ª CADEIRA
2ª CADEIRA
3ª CADEIRA
4ª CADEIRA
5ª CADEIRA
158

CURSO MÉDIO
Instrução militar de infantaria, inclusive
armas automáticas e equitação (Escola de
Companhia).
Instrução militar de cavalaria, inclusive
armas automáticas e equitação (Escola de
Esquadrão).
Instrução de bombeiros.
Aviação.
Tática; organização do terreno; topografia.

Art. 6º do Decreto nº 4.570, de 7 de março de 1929.
Art. 4º do Decreto nº 4.570, de 7 de março de 1929.
160
Art. 4º do Decreto nº 4.570, de 7 de março de 1929.
161
Art. 6º do Decreto nº 4.570, de 7 de março de 1929.
159

CURSO SUPERIOR
Instrução militar de infantaria, inclusive
armas automáticas e equitação (Escola de
Companhia e Batalhão).
Instrução militar de cavalaria, inclusive
armas automáticas e equitação (Escola de
Esquadrão e Regimento).
Instrução de bombeiros.
Armamento.
Tática; organização do terreno; topografia.
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CADEIRA
6ª CADEIRA
7ª CADEIRA
8ª CADEIRA
9ª CADEIRA
10ª CADEIRA

CURSO MÉDIO
Tiro.
Proteções.
Petrechos usados na infantaria.
Serviço de polícia civil.
História militar do Brasil.

CURSO SUPERIOR
Balística.
Serviço de Estado-Maior.
Material empregado em campanha.
Organização do EN.
História militar do Brasil.

AULA
Serviço de administração.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1929b, art. 7º, c).

Nestes currículos, ainda que a missão francesa tenha encerrado em 1924, percebe-se um
conteúdo mais próximo dos regulamentos das Escolas Militares do Exército, em todos os níveis:
o Curso de Instrução Geral equivalente ao curso preparatório; o Curso Especial Militar
equivalente ao curso de infantaria o cavalaria; e o Curso de Aperfeiçoamento, nos dois níveis,
equivalente ao curso de aperfeiçoamento da arma de infantaria e cavalaria. Assim, pode-se
concluir que, no tocante ao processo de militarização da Força, sob o aspecto curricular, a
corporação estava aproximando-se do nível de profissionalização dos oficiais do Exército, com
uma diferença fundamental: entre os integrantes da FPESP, havia uma quantidade muito menor
de rebeldes do que no Exército.
4.6 A Revolução de 1930: o começo do fim do militarismo paulista
Em outubro de 1930, eclodiu a revolução e a FPESP recebeu ordens de juntar-se às
forças legalistas da 2ª Região Militar e guarnecer as fronteiras do estado de São Paulo. Andrade
e Câmara (1931) registram o início dos preparativos para a defesa das fronteiras do estado de
São Paulo da seguinte forma:
No dia 3 de Outubro de 1930, quando chegou a esta capital a noticia do grande
movimento revolucionário que irrompera simultaneamente nos Estados do Rio
Grande do Sul, de Minas Geraes e da Parahyba do Norte, a Força Publica de
São Paulo preparava-se para inaugurar com uma grande festa a sua piscina,
construída á margem esquerda do rio Tietê, no bairro do Canindé.
A milícia foi logo posta em rigorosa promptidão por ordem das autoridades
superiores e no mesmo dia destacava o 2º batalhão de infantaria para
guarnecer a fronteira com o Estado do Paraná, em Itararé.
O embarque daquella unidade foi feito na mais perfeita ordem, partindo o 2º
batalhão sob o commando do tenente coronel Herculano de Carvalho e Silva,
nomeado posteriormente para commandar todas as forças policiaes destacadas
na fronteira sul do Estado.
Em menos de 3 dias, a Força Publica, que já então se achava subordinada
directamente ao Quartel General da II Região Militar, mobilizou toda a sua
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tropa, chamando, ao mesmo tempo, ás armas, os officiaes, inferiores e praças
reformadas.
A cobertura das fronteiras com os Estados de Minas Geraes, Paraná e Matto
Grosso foi feita rapidamente. (pp. 171-172).

Merece uma atenção especial o fato de que, nesses preparativos, foram chamados “[...]
às armas os officiaes, inferiores e praças reformadas” (Andrade & Câmara, 1931, p. 172)162, o
que comprova a quantidade de efetivo mobilizada para os conflitos. Ressalte-se, ainda, que os
alunos do Batalhão Escola e do Curso de Instrução Militar também foram convocados para os
combates, tendo sido o Curso de Instrução Militar deslocado para a frente sul, sob o comando
do Tenente-Coronel José Sandoval de Figueiredo; os alunos foram comissionados como
tenentes e combateram na região de Quatingá, no Paraná (Miguel, 2009).
Enquanto ocorriam os combates secundários, a principal coluna de revolucionários
marchava de encontro aos efetivos da Força Pública, em Itararé. Contudo, antes dos combates
maiores, em 24 de outubro, os ministros militares de Washington Luís realizaram a chamada
Revolução Pacificadora, prendendo o presidente e assumindo o governo por meio de uma junta
militar, a qual determinou o cessar-fogo em São Paulo. As tropas do destacamento de Itararé,
que aguardavam o conflito, receberam a seguinte mensagem:
2ª Região Militar. 2ª Divisão de Infantaria. Destacamento de Itararé.
Quartel General em Itararé, 26 de outubro de 1930.
Em obediência ás ordens contidas nos telegrammas números 1681 da 2ª
Região e 61 da Junta Militar do Rio de Janeiro foram cessadas todas as
hostilidades e feita a confraternisação ordenada. Em conseqüência disso e de
accordo ainda com o pacto por mim firmado com os chefes revolucionários,
em resposta ao parlamentar que se me apresentou, a tropa de Itararé retirou-se
das suas posições e reuniu-se nos seus respectivos bivaques.
Congratulo-me com todos os camaradas por esta feliz solução, considerada
por mim como uma inspiração divina, que concretisou o desejo de todos os
bons brasileiros.
As questões da família brasileira devem de preferencia ser resolvidas sem
derramamento inútil de sangue, para que a novel nação possa aproveitar a
capacidade de seus filhos, afim de leval-a á posição que merece occupar no
conceito das nações.
Apezar de todos encararmos a questão desse ponto de vista, estavamos
cumprindo o nosso dever e como soldados executando fielmente as ordens
recebidas de nossos superiores.
Para a solução definitiva da questão, ainda agimos em consequências de
ordens delles emanadas; devemos, pois, estar plenamente satisfeitos com a
nossa consciência de soldados.
Só o cumprimento do nosso dever nos poderia impor essa reacção contra
irmãos que combatiam por um ideal.
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O termo ‘reformado’, na legislação militar, equivale à situação de aposentado.
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Dada a minha situação de commandante do Destacamento de Itararé, com
grande satisfação cumpro o dever de emittir o seguinte juizo sobres os chefes,
officiaes e soldados que constituiam a tropa sobre meu commando, juizo este
que desejo ver registrado nos seus assentamentos: – officiaes absolutamente
leaes, abnegados e cumpridores de seus deveres militares; soldados dedicados
a seus chefes, bravos e disciplinados.
Para finalizar, lanço um apello aos meus distinctos camaradas para que
continuem a merecer, pela sequencia de sua exemplar conducta, a confiança
dos novos dirigentes, prestando-lhes todo o auxílio de que careçam para a
reorganização e vitalização de todas as forças nacionaes.
Assim, teremos em breve um Brazil forte e unido.
(a) Arnaldo de Souza Paes de Andrade.
Cel. Cmt, do Destacamento. (São Paulo, 1930a).

Dessa forma, tanto as tropas da FPESP quanto as da 2ª Região Militar depuseram as
armas e os revolucionários, especialmente Getúlio Vargas, passaram pelo estado sem maiores
confrontos; o próprio Tenente-Coronel Herculano de Carvalho e Silva, da FPESP, foi designado
ajudante de ordens de Getúlio Vargas nos dias 29 e 30 de outubro de 1930, durante a passagem
do líder do movimento revolucionário por São Paulo com destino ao Rio de Janeiro (São Paulo,
1930b). Na sequência, as guarnições da Força Pública retornaram para seus quartéis e voltaram
às suas funções normais (Andrade & Câmara, 1931).
Ao assumir o governo, Vargas promoveu uma série de mudanças, como o início da
reforma da EMR, sob o comando do Coronel José Pessoa, irmão de João Pessoa e sobrinho de
Epitácio Pessoa. Em São Paulo, o presidente do estado, Júlio Prestes, foi preso e, em 24 de
outubro, assumiu o governo, como interventor, o comandante da 2ª Região Militar, General
Hastimphillo de Moura. No dia 30, o “tenente” revolucionário João Alberto Lins de Barros, um
dos ex-integrantes da Coluna Prestes, assumiu o governo do estado de São Paulo como
interventor (CPDOC, 1997).
A FPESP, então, passou por um rápido processo de reorganização, sendo recriada uma
antiga estrutura administrativa: a Inspetoria Geral163; o ex-Major da FPESP Miguel Costa,
revolucionário de 1924 e membro do Estado-Maior da Coluna Pestes, foi promovido a general
honorário e assumiu a função de inspetor geral da FPESP (Andrade & Câmara, 1931). Ainda
em 1930, os rebeldes de 1924 da FPESP foram anistiados, reintegrados às fileiras da corporação
e promovidos, o que causou problemas na corporação com relação à reassimilação dos rebeldes
aos quadros da Força, visto que as promoções dos ex-revolucionários seguiram as ordens do
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A Inspetoria Geral da Brigada Policial foi criada pela primeira vez pela Lei nº 17, de 14 de novembro de 1891,
que fixou a FPESP para o ano de 1892, devendo o órgão ser chefiado por um coronel da corporação. Em 21 de
setembro de 1892, por força da lei que fixou a FPESP para o ano de 1893, a Inspetoria Administrativa foi extinta.
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General Miguel Costa, gerando promoções rápidas, como a do Cabo Anísio de Miranda, que foi
promovido a capitão164, como segue:
Casos particulares
O período revolucionário que atravessamos criou naturalmente, vários casos
particulares. Houve soldados, cabos e inferiores que levelaram taes qualidades
de commando que seria absurdo reincluil-os nos cargos anteriores. Assim,
Anisio de Miranda, era cabo em 1924. Mostrou-se entretanto um militar
dedicado. Capacidade para o exercício do cargo, subordinação, moralidade
irrepreliensivel, valor, critério, zello, probidade, inteligência e serviços
prestados na guerra elle os tem, tendo servido de modo inexedivel aos
Exércitos Revolucionários. Será Reincluido no posto de capitão, merecendo
fartamente os galões que ora lhe Conferirmos. Como elle, outros muitos.
Estamos numa Democracia. Os verdadeiros valores serão aproveitados,
independente de parentescos e protecções. (São Paulo, 1930c).

Merece destaque, ainda, a reintegração e promoção do Segundo-Tenente João Cabanas
ao posto de capitão e do aluno do segundo ano do Curso Especial Militar em 1924, Esdras
Evilmerodach de Oliveira, reintegrado no posto de primeiro-tenente.
Além da reorganização da FPESP e da reintegração e promoção dos revolucionários de
1924, ex-revolucionários da Coluna Prestes passaram a assumir funções na instituição,
conforme Boletim Geral nº 260, de 14 de novembro de 1930:
Commissioriamento de officiaes
Foram conimissionados na Força Publica do Estado, os seguintes officiaes: no
posto de tenente-coronel, o tenente-coronel commissionado do Exercito,
Alcedo Baptista Cavalcanti, o major Eduardo Gomes e o capitão Olímpio
Falconière da Cunha, no posto de major os capitães do Exercito Luiz Celso
Uchôa Cavalcanti, Olindo Denyz e Tasso de Oliveira Tinoco.
Também foi commissionado no posto de tenente coronel, o major da Força
Publica, Francisco Bastos. (São Paulo, 1930d).

Visando à garantia da disseminação da ideologia da Revolução de 1930 junto à
população paulista, em 13 de novembro de 1930, o General Miguel Costa, juntamente com o
interventor do estado, João Alberto, e o Coronel Mendonça Lima, fundou a Legião
Revolucionária. A seguir, encontra-se uma transcrição da mensagem enviada ao chefe do
Governo Provisório, Getúlio Vargas, e publicada no jornal Correio da Manhã (1930b, p. 1):
Temos prazer communicar V Exª, prezado chefe forças nacionaes, lançamos
hoje Legião Revolucionaria, que foi delirantemente acceita pela população.
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Essa promoção, de forma especial, teve repercussão nacional e foi noticiada no jornal Correio da Manhã de 5 de
novembro de 1930, na primeira página, em matéria intitulada “De cabo a capitão pelo seu exclusivo merecimento”.

193

Lançamos seguinte proclamação: ‘Ao povo – A revolução, vitoriosa nas armas
deve levar avante a sua obra da regeneração nacional. A revolução não pôde
consistir numa derrubada de occupantes de posições para dar logar a um
assalto a essas mesmas posições; o povo fez a revolução em nome da Justiça
para ter assegurado o seu direito, a liberdade para chamar ás contas os
delapidadores da fortuna publica, para o ajuste severo com os açambarcadores
de privilégios, para punir todos quantos, abusando do poder usurpado,
espezinhavam as garantias Individuaes e collectivas; o povo fez a revolução
para afastar definitivamente do poder todos políticos profissionaes sem
distincção de rótulos.’

Para Cohen (2010), o objetivo da criação da Legião Revolucionária era realizar uma
espécie de educação cívica da população, substituindo a vida partidária pelo ingresso nas
legiões, como se verifica no texto a seguir:
O projeto das legiões pretendia a ‘educação cívica’ das massas, mobilizadas
em torno de palavras de ordem que expressavam os anseios populares. No
bojo da desarticulação das instituições políticas vigentes, as legiões que
deveriam ser organizadas por todo o país) constituíram uma alternativa à vida
partidária. Considerando a vitória da luta aramada o primeiro passa no longo
processo de regeneração da vida política, o manifesto conclamava a população
de São Paulo a demonstrar seu apoio integral a nova ordem.
Seu manifesto de fundação reafirmava a visão negativa da política [...]
Entendia-se então por políticos profissionais – também chamados de
politiqueiros ou carcomidos, conforme a violência do discurso – todos
envolvidos nas lutas político-partidárias até então, englobando assim tanto os
políticos da situação quanto da oposição, muitos dos quais haviam participado
ativamente do movimento de outubro. A atividade da legião não pode ser
compreendida isoladamente. Tratava-se de consolidar em São Paulo uma nova
liderança política para fazer frente às forças até então dominantes. Nesse caso,
o líder foi Miguel Costa, militar da Força Pública estadual e um dos
articuladores de 1924. (p. 269).

Ainda em novembro de 1930, o General Isidoro Dias Lopes foi revertido ao serviço
ativo e nomeado comandante da 2ª Região Militar. Assim, os líderes da Revolução de 1924
assumiram cargos no estado de São Paulo; além de Isidoro Dias Lopes, Miguel Costa,
promovido a general, foi nomeado chefe da Inspetoria Administrativa da FPESP; o ex-Tenente
João Alberto foi nomeado interventor do governo do estado de São Paulo; o Tenente Cabanas
foi reintegrado à FPESP no posto de capitão; o Major Eduardo Gomes, ex-revolucionário que
havia participado do levante do Forte de Copacabana, foi comissionado no posto de tenentecoronel da FPESP e assumiu o comando da Escola de Aviação (São Paulo, 1930d), entre outros.
Além disso, em dezembro de 1930, o General Miguel Costa assumiu a Secretaria de Segurança
Pública do estado e o Tenente-Coronel do Exército, comissionado no posto de coronel da
FPESP, Alcedo Baptista de Cavalcanti foi nomeado inspetor da corporação.
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Percebe-se, com isso, que o projeto em São Paulo era reconstruir as lideranças políticas,
valendo-se de instrumentos como a Legião Revolucionária e a utilização dos líderes da
Revolução de 1924 como uma espécie de “heróis”. No entanto, esse projeto trouxe
consequências na reconstrução da mitologia militar paulista, visto que os rebeldes de 1924
estavam sendo impostos como heróis e novos chefes, provocando a rejeição por parcela da
oficialidade da FPESP que havia lutado contra os revolucionários em 1924. Até mesmo a
Medalha da Legalidade, criada para agraciar os integrantes da instituição que lutaram contra os
revolucionários de 1924, estava sendo “cassada”, por força de uma ordem do General Miguel
Costa (São Paulo, 1930c).
Nesse contexto, a FPESP sofreu um processo de desarticulação: suas peças de artilharia,
seus aviões e suas armas automáticas foram recolhidos pelo EN; o Campo de Marte, onde
funcionava a Escola de Aviação da corporação, sofreu intervenção federal; e as escolas da
corporação passaram por um processo de reformulação. Esse processo de desarticulação e
desarmamento das forças militares estaduais foi reforçado pela publicação do Código dos
Interventores, que determinou que o estado não podia gastar mais de 10% de seu orçamento
com as Polícias Militares, termo utilizado pelo Governo Provisório para referir-se às forças
militares estaduais, como a FPESP. Além disso, foi vedada a posse de peças de artilharia e de
aviões militares pelas forças estaduais, não podendo a quantidade de armas automáticas e de
munições ser superior à dotação do arsenal dos corpos similares do Exército; já o armamento
excedente deveria ser entregue pelos interventores às unidades do Exército165.
As rápidas promoções dos ex-revolucionários de 1924 e a desarticulação do arsenal da
instituição tiveram reflexo junto aos integrantes da Força Pública, de modo que, no dia 28 de
abril de 1931, ocorreu um levante de oficiais descontentes com a postura política de Miguel
Costa. Essa rebelião culminou com a exoneração do Coronel Joviano Brandão do comando da
FPESP (A Noite, 1931a) e de outros oficiais166. Em 29 de abril, a Inspetoria da FPESP foi
extinta e o General Miguel Costa assumiu o comando geral da Força Pública (Arruda, 1997).
Segundo MacCann (2007), essa rebelião esteve articulada com protestos políticos do
Partido Democrático Paulista, que se sentiu alijado do poder por ter apoiado Getúlio Vargas na
Revolução de 1930, mas ter sido preterido na escolha do interventor. Em outras palavras, por
força de acordos políticos firmados entre o Partido Democrático Paulista e a Aliança Liberal, o
partido paulista tinha a esperança de que, quando Vargas assumisse o poder, seria nomeado
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como interventor do estado de São Paulo um membro do partido, como o médico Francisco
Morato, fato que não ocorreu, pois Vargas nomeou interventor do Estado o “tenente” João
Aberto, ex-membro da Coluna Prestes. Isso levou o Partido Democrático Paulista a fazer uma
aliança com o Partido Republicano Paulista, denominada Frente Liberal (Cohen, 2010).
Por fim, é importante informar que até mesmo os revolucionários estavam em conflito;
por exemplo, o General Isidoro Dias Lopes solicitou exoneração do cargo de comandante da 2ª
Região Militar em maio, alegando problemas de saúde e descontentamento com a transferência
de alguns oficiais da 2ª Região Militar, como o chefe do Estado-Maior da organização militar, o
Coronel do Exército Theopompo (Diário Nacional, 1931), o que revela atritos entre o “velho
general” e o ministro da Guerra, responsável pelas transferências citadas.
4.6.1 Em busca de um novo modelo de ensino militar: o Regulamento de 1931
No final de 1930, existiam, na FPESP, duas unidades responsáveis pelo sistema de
ensino: o Batalhão Escola, responsável pela instrução dos praças, e o Curso de Instrução
Militar, responsável pela formação e aperfeiçoamento dos oficiais. Como já foi discutido, as
atividades dessas duas escolas foram interrompidas, em outubro de 1930, para que seus alunos
pudessem combater os revolucionários no setor sul. Em novembro, as duas escolas voltaram às
suas atividades normais (São Paulo, 1930e) e, em 3 de dezembro, o Major da Força Pública
Júlio Marcondes Salgado assumiu as funções de diretor do Curso de Instrução Militar (São
Paulo, 1930f). No dia 18 de novembro, o ex-revolucionário de 1922, que havia participado do
levante da Escola Militar, Capitão do Exército Olímpio Falconière da Cunha167, foi
comissionado no posto de tenente-coronel (São Paulo, 1930d) e assumiu o comando do
Batalhão Escola da Força Pública (São Paulo, 1930g).
A escolha do Capitão Olímpio Falconière da Cunha para o comando do Batalhão Escola
demonstra a intenção do Governo Federal de intervir e reformular o sistema de ensino da
FPESP, pois se tratava de um revolucionário com experiência como instrutor da Escola Militar.
No entanto, atritos entre ele e o General Miguel Costa fizeram com que ele deixasse o comando
do Batalhão Escola da FPESP em 22 de fevereiro de 1931; em agosto 1931, ele se afastou das
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Olímpio Falconière da Cunha ingressou na EMR em 1912, formou-se aspirante a oficial da arma de infantaria
em 1915 e participou dos combates no Contestado em 1915 e 1916. Foi um dos instrutores da infantaria da EMR
durante a Missão Indígena, participou da rebelião da Escola Militar em 1922 e da Revolta de Isidoro, em 1924,
exilou-se no Paraguai e retornou ao Brasil durante a Revolução de 1930. Além disso, participou do comando
revolucionário no Nordeste, sob as ordens de Juarez Távora, com o fim da Revolução de 1930, em 6 de novembro
de 1930 (CPDOC, 1997).

196

funções junto ao governo do estado de São Paulo e assumiu o comando geral da Força Pública
do Estado do Ceará (CPDOC, 1997).
Em março de 1931, o Batalhão Escola e o Curso de Instrução Militar foram fundidos,
dando origem ao CIM (São Paulo, 1931a), o qual passou a ser constituído pelos seguintes
órgãos:
a) Estado Maior (E. M.);
b) Escola de sargentos (E. S.), comprehendendo um Curso de candidatos a
cabo (C. C. C.) e a E.S. propriamente dita;
c) Escola de officiaes (E. O.), comprehendendo um Curso annexo (C. A.) e a
E. O. propriamente dita; e
d) Escola de aperfeiçoamento de officiaes (E. A. O.). (São Paulo, 1931a, art.
3º).

Nessa nova estrutura, os cursos da FPESP foram unificados em um mesmo local, exceto
a Escola de Recrutas.
O Major Júlio Marcondes Salgado comandou o CIM até junho de 1931168 e o TenenteCoronel da FPESP Manoel Marinho Sobrinho assumiu o comando da escola em 22 de junho,
tendo por primeira função implementar o novo regulamento do CIM, publicado no dia 22 de
julho de 1931 (São Paulo, 1931b), segundo o qual suas funções seriam:
a) a conservar, modernizar, acompanhar o desenvolvimento da arte militar,
servindo de orgão consultivo a Força Pública, no que se relaciona à instrucção;
b) a propagar, através de suas escolas, os conhecimentos intellectuaes,
militares, policiaes e de educação physica, que devem formar a base da cultura
profissional da Força Publica;
c) a ministrar o ensino individual preparatorio aos recrutas, aos cabos, e aos
sargentos; formar o officialato e aperfeiçoar-lhe os conhecimentos exigidos
pela evolução da technica militar;
d) servir de Centro de Mobilização, em casos anormaes ou de guerra, para
alimentar em homens os quadros e os effectivos das diversas unidades da
Força Publica e, eventualmente, das unidades provisorias ou de reserva que
forem criadas. (São Paulo, 1931b, art. 2º).

Essa nova escola era composta pela Escola de Recrutas, Escola de Cabos, Escola de
Sargentos, Escola de Oficiais, Escola de Aperfeiçoamento Aplicado e Escola de Educação
Física169, estrutura que mostra que uma única unidade ficou responsável pela formação militar
de todos os integrantes da corporação, desde a formação de recruta até o aperfeiçoamento dos
oficiais. Dessa forma, o modelo de ensino militar implementado pelas duas missões francesas
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Segundo os registros na “fé de ofício” do General Júlio Marcondes Salgado, arquivada no Departamento de
Serviços Administrativos do Quartel General da PMESP.
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Art. 3º do Decreto nº 5.124, de 22 de julho de 1931.
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nas primeiras décadas do século XX começou a ser reformulado, a partir de um novo modelo: o
EN. Nesse sentido, em relação ao ensino militar, o CIM deveria observar os regulamentos do
EN em todos os seus níveis de formação e, quanto ao ensino policial, obedecer às instruções
derivadas do governo do estado170. Além disso, os primeiros instrutores deveriam ser nomeados
pelo governo do estado, porém os provimentos futuros deveriam seguir o mesmo padrão da
EMR na década de 1910, ou seja, por meio de concurso171.
Os cursos do CIM teriam as seguintes durações172: Escola de Recrutas, três meses;
Escola de Cabos, cinco meses; Escola de Sargentos, cinco meses; Escola de Oficiais, quarenta e
oito meses; e Escola de Aperfeiçoamento Aplicado, três séries de três meses anualmente.
Especificamente, a Escola de Oficiais ministrava os cursos que habilitavam ao primeiro posto
do oficialato (segundo-tenente), equivalendo os dois primeiros anos ao curso ginasial, com o
seguinte currículo básico: Português, História, Geografia e Corografia Geral, História,
Geografia e Corografia do Brasil, Matemática, Ciências Físicas e Naturais173, com destaque
para o fato de que o ensino de francês não fazia parta da grade curricular do curso de formação
de oficiais da FPESP.
Poderiam requerer matrícula no primeiro ano da Escola de Oficiais os aprovados na
Escola de Sargentos que tivessem bom comportamento, aptidão física e idade máxima de vinte
e cinco anos, com um estágio mínimo em corpos de tropa de seis meses. Esses candidatos
deveriam ser submetidos a exame vestibular e ingressariam diretamente no terceiro ano do
curso os praças da FPESP que comprovassem, por meio de exame de admissão, conhecimento
equivalente ao curso ginasial, exceto o exame de latim, alemão e inglês. Também poderiam
ingressar diretamente os civis portadores de diploma de cursos equivalentes ao ginasial ou
superior; esses candidatos também deveriam ser submetidos a um exame de admissão, devendo
ter idade máxima de vinte e seis anos174.
Nos terceiro e no quarto ano, deveriam ser ministradas as seguintes disciplinas: Tática,
Topografia, Organização do Terreno, Balística e Armamento, Legislação e Administração da
Força e Organização Militar do País, Instrução Militar da Arma, Matemática (com aplicação na
arte militar) e Higiene Militar, sendo que todas deveriam ser acompanhadas de exercícios de
aplicação prática. Ainda, no terceiro ano, deveriam ser ensinados os conhecimentos de
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Art. 33 do Decreto nº 5.124, de 22 de julho de 1931.
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infantaria e, no quarto ano, os relativos à arma de escolha do aluno (infantaria ou cavalaria)175.
Além dessas disciplinas, deveriam ser ministrados exercícios de educação física, equitação e
hipologia176.
Essa formatação, com o primeiro e segundo anos equivalentes ao ensino ginasial e o
terceiro e quarto anos voltados para a formação profissional, configurou uma espécie de curso
preparatório nos anos iniciais e de um curso de formação de oficiais nos dois anos finais,
mantendo a duração do curso de oficiais de dois anos e sendo mantidas as armas de infantaria e
cavalaria.
Ressalte-se, ainda, que os alunos matriculados na Escola de Oficiais tinham equiparação
às graduações inferiores da FPESP, na seguinte conformidade: alunos do primeiro e segundo
anos eram equiparados à graduação de segundo-sargento; alunos do terceiro ano, à graduação
de primeiro-sargento; e alunos do quarto ano, à de sargento ajudante177.
Por sua vez, a Escola de Aperfeiçoamento Aplicado tinha por finalidade complementar
os conhecimentos profissionais dos oficiais, especialmente no tocante às noções práticas de
aproveitamento do terreno, emprego dos armamentos e petrechos bélicos, resolução inteligente
dos diferentes problemas táticos, interpretação e formulação de ordens e informações no próprio
terreno ou à vista de cartas e fotografias aéreas, compreensão dos planos de fogo e organização
do terreno, conhecimentos sobre o concurso das diferentes armas e serviços, segundo a moderna
organização dos Estados-Maiores. Para tanto, o curso era dividido em três séries anuais de três
meses cada, como pode ser verificado no quadro a seguir:
Quadro 47 – Currículo da Escola de Aperfeiçoamento Aplicado da FPESP, segundo o Regulamento de
1931.
SÉRIE
DURAÇÃO1

SÉRIE A
Fevereiro a abril.

SÉRIE B
Junho a agosto.

SÉRIE C
Outubro a dezembro.

Topografia.

Regulamentos de
manobras; tática.

Tiro (direto e indireto).

Material de campanha
(regulamentar e de
emergência).

Aprovisionamento em geral;
serviços auxiliares (saúde e
transporte); visitas de instrução.

DISCIPLINAS Transmissões e
ligações.

Organização do
terreno.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1931b, art. 75).
Nota: Conforme São Paulo (1931b, art. 76).
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O ensino deveria ser eminente prático e ministrado em campo de treinamento longe de
centros urbanos, dotado de pistas, estande de tiro, pontes e passagens de emergência, além de
setores para o desenvolvimento prático de planos de fogo e de organização de terrenos, de
levantamentos topográficos regulares e de emergência e de serviço de transmissões, devendo,
ainda, ser complementado com visitas a indústrias de materiais bélicos178.
Poderiam matricular-se nesse curso os tenentes e capitães, por ordem de antiguidade,
que tivessem, no mínimo, uma experiência de seis meses em corpo de tropa179. Esse dispositivo
solucionava o problema dos privilégios dos oficiais da capital para a frequência do curso, como
havia ocorrido em 1924, uma vez que a convocação dava-se por antiguidade; com isso, todos
deveriam frequentar o curso assim que fossem convocados, o que respeitava o tempo no posto
de cada um, fortalecendo a hierarquia da instituição e evitando preterições. Outro aspecto
importante era o de que o oficial que frequentasse o curso deveria ficar a disposição do CIM,
ficando isento dos serviços em sua unidade de origem180. Além disso, analisando o plano de
uniformes da FPESP, publicado no ano de 1930181, não havia uniformes diferentes para os
alunos do CIM, sendo a única distinção a obrigatoriedade de ser utilizado um distintivo do CIM
nos uniformes182.
Tanto o curso da Escola de Oficiais quanto o curso da Escola de Aperfeiçoamento
Aplicado iniciariam em 1º fevereiro de 1932, pois haveria um período de transição para ajustar
os cursos da Escola de Oficiais que seguiam o Regulamento de 1929 para o novo regulamento,
com regras bem definidas para essa transição183. De fato, a substituição do Regulamento de
1929 pelo de 1931, inspirado no modelo de ensino militar do EN, demonstra um processo de
substituição do modelo de ensino militar desenvolvido em São Paulo a partir das missões
francesas das primeiras décadas do século XX, sendo que a semelhança entre o Regulamento de
1931 e o de 1929 derivou mais do fato de que o próprio EN vinha sofrendo influências de uma
missão militar francesa desde 1919 do que da manutenção de elementos da tradição das missões
militares contratadas pelo governo do estado de São Paulo anteriormente. Portanto, esse
processo demonstra uma tendência de imposição da cultura militar do EN na FPESP, não
ocorrendo sem conflitos e caracterizando o início do fim do militarismo paulista, processo que
foi acelerado pelo envolvimento da FPESP na Revolução de 1932.
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A última alteração nos regulamentos do sistema de ensino da FPESP, na fase anterior à
Revolução de 1932, foi a extinção do CIM e a reestruturação das diversas escolas, que passaram
a funcionar de forma autônoma (São Paulo, 1932a). Em razão da Revolução de 1932, esse
decreto nunca foi aplicado, mas ele curiosamente antecipou o que ocorreria após a Revolução
de 1932: o modelo de ensino da FPESP, baseado na cultura escolar e no ethos implementados
pelas missões francesas, foi “extinto” e substituído pelo modelo, cultura e ethos impostos à
FPESP a partir da intervenção do EN.
4.7 A Revolução de 1932: o fim do militarismo paulista da FPESP
O ano de 1932 começou com o aumento da tensão política em São Paulo. Os membros
da Aliança Liberal pressionavam para que o estado de São Paulo fosse governado por um
interventor “aprovado” pelos paulistas. Dessa forma, João Alberto Lins de Barros foi afastado
das funções de interventor do estado de São Paulo, em 25 de julho de 1931, logo após o pedido
de demissão do General Isidoro Dias Lopes e a posse do General Góes Monteiro no cargo de
comandante da 2ª Região Militar. Com a saída de João Alberto do cargo, assumiu a função o
jurista Laudo Ferreira de Camargo, que deixou o cargo em 13 de novembro; no lugar dele, foi
nomeado interventor o Coronel Manuel Rabelo, que governou até 7 de março de 1932. Para
tentar uma solução conciliatória, o embaixador Osvaldo Aranha foi a São Paulo, a fim de
articular um acordo entre as elites políticas de São Paulo e o Governo Provisório de Vargas.
Nessa tentativa de acordo, foi nomeado o embaixador Pedro de Toledo como interventor do
estado de São Paulo, nome de certo consenso entre os paulistas (Cohen, 2010).
Solucionada a questão do interventor, restava ainda o problema da escolha do
secretariado do governo do estado, visto que os paulistas eram contra a nomeação de Miguel
Costa como secretário da Segurança Pública; no entanto, Vargas não cedia nesse ponto, até
mesmo em função da importância da Legião Revolucionária, liderada por Miguel Costa, no
contexto da época. Nesse contexto, em 23 de maio de 1932, em uma manifestação promovida
por estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, foram alvejados por forças ligadas ao
governo de Vargas quatro estudantes: Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, os quais foram
elevados à categoria de mártires da causa paulista. Começaram, então, os preparativos para um
levante armado, eclodindo, em 9 de julho de 1932, a maior guerra civil na história do Brasil: a
Revolução Constitucionalista de 1932 (CPDOV, 1997).
Assumiram as funções de comando das tropas revolucionárias o próprio embaixador
Pedro de Toledo, que foi aclamado governador do estado e comandante em chefe das forças
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revolucionárias paulistas, e um grupo de oficiais da 2ª Região Militar que já tinha um histórico
de lutas contra os “tenentes” revolucionários de 1922 e 1924, como o General Euclides de
Figueiredo e o Tenente-Coronel Milton de Freitas Almeida, oficiais da FPESP que tinham sido
liderados pelo Coronel Júlio Marcondes Salgado e combatido os revolucionários em 1924 e em
1930. Também participaram oficiais revolucionários de 1924 que se sentiram frustrados com os
resultados da Revolução de 1930, como os Generais Isidoro Dias Lopes e Betholdo Klinger
(MacCann, 2007).
Por sua vez, as tropas paulistas foram compostas pelas unidades do EN subordinadas à
2ª Região Militar, pelas unidades da FPESP e por batalhões de voluntários. Os alunos do CIM
foram empregados nos combates, com destaque para os alunos da Escola de Oficiais; os alunos
do primeiro e segundo anos seguiram para a frente de batalha, integrando a tropa pronta, e os
alunos do terceiro e quarto anos foram comissionados como tenentes e seguiram como
comandantes de frações de tropa dos batalhões de voluntários (Miguel, 2009).
O conflito durou até 2 de outubro de 1932, quando os paulistas renderam-se. Apesar da
derrota, a história oficial paulista consagrou a esse conflito uma posição de destaque e gerou
todo um panteão de heróis paulistas, que serviu de modelo para as futuras gerações. O Coronel
Júlio Marcondes Salgado, por exemplo, morreu em 23 de julho de 1932, vitimado pela explosão
acidental de um morteiro que estava sendo testado na Represa de Santo Amaro (São Paulo,
2002); mesmo não tendo morrido em combate, foi promovido a general post mortem184 e
elevado à categoria de herói da FPESP. Além disso, os alunos do CIM, Ruytemberg Rocha e
Antonio Ribeiro dos Santos, ambos do quarto ano do curso da Escola de Oficiais, e Manuel
Faria Inojosa, aluno do curso preparatório, faleceram em combate e também foram elevados à
categoria de heróis (Miguel, 2009). Assim, em 1932, pela primeira vez na história, a própria
Escola de Oficiais da FPESP tinha seus heróis rebeldes, sendo preciso cooptar esses heróis
como aliados da ideologia do soldado-profissional, no intuito de evitar novas rebeliões.
Após a derrota, as tropas da FPESP retornaram para os quartéis e tanto o governo do
estado quanto a própria Força Pública passaram por um forte processo de intervenção, que
quase levou a instituição à extinção definitiva. Nesse sentido, a FPESP passou por um processo
de reformulação radical e o sistema de ensino do CIM passou por uma profunda reforma, com a
finalidade de imposição de um novo modelo de ensino militar e de contenção dos modelos de
rebeldia heroica da Revolução de 1932.
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202

A forma pensada para isso vinha sendo implementada pelo Coronel José Pessoa na
Escola Militar desde novembro de 1930, sendo que, já na década de 1920, surgiram três fortes
correntes no EN sobre a questão das forças militares estaduais: a primeira defendia a extinção
dessas instituições, por caracterizar uma ameaça à unidade nacional; a segunda defendia a
assimilação de unidades inteiras como unidades do EN; e, por fim, a terceira defendia a
subordinação das forças militares estaduais ao EN, na figura de forças reservas e auxiliares do
Exército. Essa última corrente foi a vitoriosa na Constituição de 1934, mas, para a efetiva
implementação desse modelo, era preciso que o Exército e as forças públicas tivessem uma
cultura militar em comum. Dessa forma, o modelo de formação de oficiais desenvolvido pelo
Coronel José Pessoa na EMR foi implementado nas escolas de formação dos oficiais das forças
militares estaduais, a começar pela FPESP.
No próximo capítulo, analisar-se-ão o modelo desenvolvido por José Pessoa, seus
objetivos e a invenção de um novo corpo de tradições, no intuito de reformular a cultura da
EMR, que culminou com a construção de uma nova Escola Militar: a Escola Militar de
Resende, inaugurada em 1944, hoje AMAN.
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5 A REFORMA JOSÉ PESSOA NA FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DO
EXÉRCITO
Vargas havia chegado ao poder com o apoio de diversos dos “tenentes” revolucionários
da década de 1920, mas o grande trunfo da Revolução de 1930 foi a atuação dos ministros
militares na chamada Revolução Pacificadora, o General Tasso Fragoso, o General João de
Deus Mena Barreto e o Almirante Isaías de Noronha. Parcela dos “tenentes” revolucionários
passou a integrar o governo, como o Major Miguel Costa, que foi nomeado secretário de
Segurança Pública em São Paulo, e Juarez Távora, que foi nomeado ministro da Viação e Obras
Públicas. Outros “tenentes” foram reincorporados ao Exército e tiveram suas promoções
aceleradas, como foi o caso de Góes Monteiro, que era tenente-coronel em 1930 e general de
brigada em 1931. Um terceiro grupo, supostamente mais radical, liderado por Luís Carlos
Prestes, frustrou-se com o resultado da revolução e aguardava a oportunidade para desencadear
a verdadeira revolução. Esse último grupo era representado por “tenentes” como Agildo Barata,
Apolônio de Carvalho e Anthero de Almeida, representantes da Esquerda Militar do período.
Em face dessa fragmentação do grupo dos “tenentes” e o risco que novas rebeliões
poderiam representar para a administração recém-instalada, o Governo Provisório instituído
pela Revolução de 1930 e chefiado por Getúlio Vargas preocupava-se, ainda em 1930, em
controlar os “tenentes”, missão que coube ao ministro da Guerra e ao chefe do Estado-Maior do
Exército, tendo sido escolhido, para a função de ministro da Guerra, o General José Fernandes
Leite de Castro e, para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, o General Alfredo Malan
d’Angrogne, dois oficias ligados à missão militar francesa, o que demonstra a opção pelo
modelo francês para a modernização do Exército e o controle dos oficiais rebeldes.
A missão de controlar os “tenentes” e os demais oficiais estava definida; restava o
controle das futuras gerações de oficiais, sendo preciso manter um controle a partir da origem
da rebeldia: a EMR. Em outras palavras, era preciso substituir a ideologia do soldado-cidadão
pela ideologia do soldado-profissional.
A história já havia comprovado que mudanças curriculares, com menor ou maior ênfase
na teoria ou na profissionalização, não tinham fomentado o desenvolvimento da ideologia do
soldado-profissional. Além disso, a excessiva liberdade da Escola Militar da Praia Vermelha
não havia evitado a Revolta Militar da Vacina, bem como a rigidez disciplinar da Missão
Indígena não tinha conseguido conter a semente da rebeldia. Era necessária uma nova solução;
era necessário reformar a Escola Militar de tal forma que a ideologia do soldado-cidadão, que
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serviu de base para as revoluções do Primeiro e do Segundo Tenentismo, fosse substituída pela
ideologia do soldado-profissional. Para essa missão, foi escolhido outro oficial francófilo, o
Coronel José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, ex-membro da Missão Aché, irmão do
falecido João Pessoa e sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa.
José Pessoa comandou a EMR entre 1931 e 1934, período em que liderou um processo
de reforma que modificou toda a formação dos oficiais do Exército. Curiosamente, fez poucas
alterações curriculares, tendo sido sua preocupação reconstruir o ambiente da escola, mudando
a cultura escolar e o ethos do corpo discente. Para tanto, trabalhou especialmente com a
invenção de tradições, por meio da adaptação de tradições presentes nas principais Escolas
Militares do mundo ocidental, como West Point, Saint-Cyr e Sandhurst, estabelecimentos de
formação de oficiais do exército norte-americano, francês e inglês, respectivamente.
Esses países, com a Rússia, compunham o bloco denominado Tríplice Entente, que
venceu os Impérios Alemão, Austro-Húngaro e Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial185.
Dessa forma, a escolha das Escolas Militares representantes das democracias liberais que
lutaram na Primeira Guerra Mundial já demonstrou a escolha por um modelo de militarismo
ocidental e liberal, em oposição ao modelo germanófilo dos “Jovens Turcos” ou ao modelo
“socialista” do Exército Vermelho, que estava sendo implementado na União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, desde a Revolução de 1917.
No entanto, a atuação de José Pessoa na EMR não se limitou apenas à adaptação de
tradições estrangeiras. Essas tradições foram assimiladas, readaptadas e somadas a outras
tradições nacionais, o que gerou um novo ambiente cultural de formação dos oficiais do
Exército, que auxiliou no inculcamento da ideologia do soldado-profissional, em detrimento da
ideologia do soldado-cidadão. Para tanto, usou da construção de um novo mito de herói
nacional e de patrono do Exército e dos alunos da Escola Militar. Assim, na nova Escola
Militar, Caxias passou a ser o modelo, o padrão a ser seguido pelos alunos em sua vida
acadêmica e em sua vida profissional como oficial do Exército. Além disso, os próprios alunos
passaram a ser responsáveis pela disciplina do conjunto de todos os alunos, tendo sido criado o
Corpo de Cadetes, com regras comportamentais e código de ética próprios.
No presente capítulo, estudar-se-á o processo de formação dessa nova cultura escolar da
Escola Militar e do novo ethos dos alunos, o que se justifica pelo fato de o modelo desenvolvido
por José Pessoa ter sido implementado e servido de modelo para outras Escolas Militares, como
a Escola Naval e o CIM da FPESP. Nesse sentido, serão avaliados a chegada de José Pessoa à
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Escola Militar, suas medidas iniciais, a reforma física da escola, a volta da utilização do termo
‘cadete’, a criação do uniforme histórico, do espadim, do Corpo de Cadetes, do Departamento
de Educação Física e do Departamento de Equitação, a ideia de mudança da sede da escola para
uma cidade do interior, os comandos posteriores que terminaram o projeto de “reconstrução” da
Escola Militar, a construção da ideia de “cadete do Brasil” como ferramenta de propaganda do
Governo Vargas, a construção e inauguração da nova Escola Militar em Resende, no ano de
1944. Também, serão observados os auxiliares desse processo de modernização, para verificar
como esse modelo ultrapassou os muros da Escola Militar e chegou ao CIM da FPESP.
Serviram de base para o presente capítulo as análises de fontes como os Diários Oficiais
da União; os Boletins Escolares da Escola Militar de Resende; os Boletins Gerais do EN; os
Almanaques de Oficiais do EN; a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de
1934; leis, decretos-leis, decretos e regulamentos federais do período entre 1930 e 1944, que
versaram sobre o ensino militar; documentos oficiais, relatórios, ofícios e notas de instrução; os
regulamentos da Escola Militar de Resende; as biografias de alguns dos envolvidos no processo;
a autobiografia do Marechal José Pessoa, Diário da minha vida (Albuquerque, 1953)186; as
Ordens do Dia da Escola Militar de Resende; publicações na imprensa comum, como o jornal A
Noite; publicações da revista A Defesa Nacional do período; Arquivo José Pessoa187; Arquivo
Góes Monteiro188; cartas, bilhetes e anotações; acervo material de museus, como o espadim de
Caxias, uniformes de gala utilizados pelos alunos da AMAN e materiais didáticos do acervo
histórico da AMAN; pinturas e fotografias encontradas no acervo da AMAN; fotos e plantas de
edificações; audiovisuais, como as produções cinematográficas do Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), entre outras.
Além do uso de extensa documentação como fonte primária, o presente capítulo
recorreu ao auxílio das obras de historiadores como Lopes e Torres (1950), Todd (1955),
Câmara (1985), Bento (1987b, 2003), Castro (1994, 2000a), Carvalho (2006), MacCann (2007),
Bretas (2008), Viana (2009), Machado (2011), Motta (2001), Peres et al. (2011), Rodrigues
(2011), entre outros. Esses pesquisadores debruçaram-se sobre análises das mudanças feitas na
EMR na década de 1930 e os impactos dessas mudanças na formação dos oficiais do Exército.
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5.1 A modernização do Exército e o problema dos alunos expulsos em 1922
Com a vitória dos “revolucionários”, ainda em novembro em 1930, Getúlio Vargas
assumiu o Governo Provisório da nação e iniciou imediatamente a montagem do novo aparelho
administrativo. No dia 3 de novembro, foi realizada a solenidade de posse da nova
administração, oportunidade em que o chefe do Governo Provisório fez um discurso à nação
anunciando a vitória da revolução e apresentando o projeto de governo. Merecem destaque,
nesse discurso, os seguintes trechos:
[...] No fundo e na forma, a revolução escapou, por isso mesmo, ao
exclusivismo de determinadas classes. Nem os elementos civis venceram as
classes armadas, nem estas impuseram àqueles o fato consumado. Todas as
categorias sociais, de alto a baixo, sem diferença de idade ou de sexo,
comungaram em um idêntico pensamento fraterno e dominador: a construção
de uma pátria nova, igualmente acolhedora para grandes e pequenos, aberta à
colaboração de todos os seus filhos [...] Quando, nesta cidade, as forças
armadas e o povo depuseram o governo federal, o movimento regenerador já
estava, virtualmente, triunfante em todo o país [...] O trabalho de reconstrução
que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o
reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Não
tenhamos medo à verdade. Precisamos, por atos e não por palavras, cimentar a
confiança da opinião pública no regime que se inicia. Comecemos por
desmontar a máquina do filhotismo parasitário, com toda a sua descendência
espúria. Para o exercício das funções públicas, não deve mais prevalecer o
critério puramente político. Confiemo-las aos homens capazes e de
reconhecida idoneidade moral. A vocação burocrática e a caça ao emprego
público, em um país de imensas possibilidades – verdadeiro campo aberto a
todas as iniciativas do trabalho –, não se justificam. Esses, com o caciquismo
eleitoral, são males que têm de ser combatidos tenazmente [...] Resumindo as
ideias centrais do nosso programa de reconstrução nacional, podemos
destacar, como mais oportunas e de imediata utilidade: [...] 6) remodelação do
Exército e da Armada, de acordo com as necessidades da defesa nacional.
(Brasil, 2011, p. 311).

Analisando este discurso, percebe-se a recorrente ideia de reconstrução nacional e
modernização, em especial, a “[...] remodelação do Exército e da Armada [...]” (Brasil, 2011, p.
311). Para tal modernização, ainda na solenidade de posse de Vargas, foram anunciados seus
ministros, sendo que o primeiro ministro da Guerra nomeado foi o General Fernando Leite de
Castro. No dia 6, foram nomeados os generais que comporiam o alto comando do Exército,
sendo nomeado chefe do Estado-Maior do Exército o General Alfredo Malan d’Angrogne.
O novo ministro da Guerra, General Leite de Castro, havia participado da Missão Aché
com o exército francês durante a Primeira Guerra Mundial; já o novo chefe do Estado-Maior do
Exército, General Malan, havia sido adido diplomático junto à embaixada do Brasil na França,
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também durante a Primeira Guerra Mundial. Ambos tiveram participação destacada na
contratação da missão militar francesa, em 1919, que atuou junto ao Exército, inicialmente no
Estado-Maior e, a partir de 1923, junto à Escola Militar. Portanto, a escolha desses dois oficiais
para essas funções indica que o modelo francês de modernização estava prevalecendo, em
detrimento do modelo alemão dos “novos turcos”, ainda que alguns deles tenham participado
ativamente da Revolução de 1930, como foi o caso de Bertholdo Klinger.
Por outro lado, uma das primeiras ações do Governo Provisório foi estabelecer um
vinculo afetivo, ainda que artificial, com os “tenentes” revolucionários que haviam tombado
como heróis em 1922, sendo noticiada a construção de um monumento em homenagem aos
mortos do Forte de Copacabana (Correio da Manhã, 1930c). No dia 9, o jornal Correio da
Manhã publicou, na primeira página, uma homenagem aos “tenentes” revolucionários Juarez
Távora, Siqueira Campos e Luís Carlos Prestes, fazendo alusão a um boletim da Escola Militar
em que esses oficiais, ainda alunos, foram citados (Correio da Manhã, 1930d), fato que
demonstra a divulgação da figura dos “tenentes” como heróis nacionais.
No mesmo jornal, ainda na primeira página, foi publicada a anistia aos oficiais que
haviam se envolvido em manifestações revolucionárias, como segue:
Decreto nº 19.395, de 8 de Novembro de 1930 – Concede anistia a todos os
civís e militares envolvidos nos movimentos revolucionários ocorridos no
país.
Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil
DECRETA:
Art. 1º É concedida anistia a todos os civís e militares que, direta ou
indiretamente, se envolveram nos movimentos revolucionários, ocorridos no
país.
§ 1º São incluídos nesta anistia todos os crimes políticos e militares, ou
conexos com esses.
§ 2º Ficam em perpétuo silêncio, como se nunca tivessem existido, os
processos e sentenças relativos a esses mesmos fatos e aos delitos políticos de
imprensa.
§ 3º Os beneficiados pela anistia não terão direito a diferença de vencimentos
relativa ao tempo em que estiveram presos, em processo, cumprindo sentença
ou por qualquer motivo ausentes do serviço ou de suas funções, sendo-lhes,
porem, contado esse tempo para os demais efeitos legais.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1930, 109º da Independência e 42º da
República.
GETULIO VARGAS-Oswaldo Aranha-José Fernandes Leite de Castro-José
Isaias de Noronha. (Correio da Manhã, 1930d, p. 1).

A anistia concedida fez com que houvesse uma corrida de cadetes expulsos da EMR em
razão da Revolta de 1922 (Correio da Manhã, 1930e). Assim, no dia 16, o mesmo jornal
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noticiou a reversão ao serviço ativo de diversos oficiais que haviam participado dos
movimentos revolucionários da década de 1920, inclusive da Revolução de 1930. Entre os
oficiais revertidos ao serviço ativo, encontravam-se o Coronel José Pessoa Cavalcanti de
Albuquerque, revolucionário de 1930 e irmão do falecido João Pessoa; o Tenente-Coronel
Aristharco Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, revolucionário de 1930 e irmão do falecido João
Pessoa; o Primeiro-Tenente Djalma Soares Dutra, revolucionário de 1924 e membro da Coluna
Prestes; o Capitão Newton Estillac Leal, revolucionário de 1924 e membro da Coluna Prestes; o
Primeiro-Tenente Henrique Ricardo Hall, revolucionário de 1924 e membro da Coluna Prestes;
o Primeiro-Tenente Osvaldo Cordeiro de Faria, revolucionário de 1924 e membro da Coluna
Prestes; o Capitão Juarez do Nascimento Fernandes Távora, revolucionário de 1924 e membro
da Coluna Prestes; o Primeiro-Tenente Olímpio Falconiére da Cunha, revolucionário de 1924,
entre outros.
No dia 23, foi noticiada, no jornal Correio da Manhã, a posse do General Alfredo Malan
d’Angrogne como chefe do Estado-Maior do Exército. Nessa mesma notícia, foi publicada a
mensagem de posse do cargo, a qual se tratava de uma mensagem conciliadora, que buscava
chamar ao Estado-Maior a função de coordenar a tarefa de reconstituição do Exército abalado,
como se vê no trecho a seguir:
[...] Na nova phase que se inicia, necessario se tornará o aproveitamento dos
elementos moderados, reflectidos e constructores: cumpre esquecer
ressentimentos e prevenções, em benefício da harmonia da grande família a
que pertencemos. [...] Ao Estado-Maior, orgão essencial de trabalho e
elemento de segura fé na grandeza dos nossos destinos, caberá o papel de
coordenador, a função por vezes ingrata de contrariar pretensões excessivas,
de amparar soluções conciliatórias, no nobre empenho de reconstituição do
Exército abalado [...]. (Correio da Manhã, 1930f, p. 2).

Na mesma linha de propostas, o próprio ministro da Guerra concedeu uma entrevista ao
jornal A Noite, que foi publicada na primeira página da edição de 6 de dezembro de 1930. A
seguir, destacam-se alguns trechos da entrevista:
[...] Homem culto, tendo vivido muitos annos na Europa em contacto com a
velha civilisação, observando de perto as melhores organisações dos Exercitos
do mundo, poude o ministro Leite de Castro, mercê da sua capacidade de
percepção, colher ensinamentos e experiencias que o tornam um autoridade
completa no probelmas das nossas realisações militares.
[...] Vamos fazer um ‘Exército Novo’. Novo, no sentido de ardor e de
enthusiasmo no trabalho; novo, na sua perfeita organização, para amparar,
com a nossa Marinha de Guerra, as futuras aspirações do Brasil; novo, enfim,
nos modernos materiais e nos serviços, sem os quaes, dificilmente lhe sorriria
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a victoria [...].
[...] Devemos reorganizar, Exército e Marinha, numa intima collaboração [...].
[...] O que hoje se dispende com Exercito e Marinha, sendo feito com ordem e
intelligencia, dá folgadamente para que o Brasil possa melhor apparelhar-se
para a sua defesa na terra e no mar [...].
[...] A guerra moderna como forte consumidora de material tira grande parte
de seus recursos da metallurgia, da chimica, de todas as sciencias aplicadas
[...].
[...] É claro assim que o ensino technico militar tem de ser elevado a um alto
gráo de efficiencia [...]. (A Noite, 1930a, p. 1).

Analisando o conjunto dos discursos – do chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas,
do ministro da Guerra, General Leite de Castro, e do chefe do Estado-Maior, General Malan –,
pode-se detectar um projeto de modernização das Forças Armadas, o qual deveria
obrigatoriamente passar pela Escola Militar, mas havia o problema de conciliar o projeto de
modernização do Exército com os compromissos do novo regime para com os “tenentes”
revolucionários. Ainda, no tocante à Escola Militar, havia o problema dos alunos expulsos em
1922 e dos que haviam desertado para participar de movimentos revolucionários, como a
Revolução de 1924 e a Coluna Prestes. De fato, a anistia concedida aos oficiais que
participaram dos movimentos revolucionários favoreceu os alunos da Escola Militar que
haviam sido expulsos ou desertado, mas havia o problema de como promovê-los a oficiais, uma
vez que não haviam concluído seus cursos de formação.
A pressão aumentou nesse sentido, sendo que o jornal Correio da Manhã informou que,
em 30 de novembro de 1930, já haviam se reapresentado 385 alunos dos 585 que tinham sido
expulsos em 1922 (Correio da Manhã, 1930g). Em 3 de dezembro, foi publicado um novo
artigo, que analisava a situação das matrículas da Escola Militar, como segue:
Diz-se que, para o anno, pelo facto de terem sido promovidos a primeiros
tenentes mais de 700 alumnos amnistiados, não haverá matricula para civis na
Escola Militar. Este estabelecimento apenas receberá os alumnos dos
Collegios Militares, que houverem terminado o respectivo curso.
O que parece mais acertado é que, tanto em 1931, como em vários annos
seguintes, não se deveria matricular ninguém naquella Escola.
Pondere-se, por exemplo: 700 alumnos amnistiados e promovidos, cerca de
100 aspirantes saídos esto anno e mais 700 alumnos que existem,
presentemente, sommam 1.600 officiaes ou futuros officiaes, que só em 15
annos poderão ser convenientemente assimilados, considerando-se cento e
poucas as vagas por anno, média calculada.
Attenta-se ainda que sendo três os Collegios Militares existentes no pais,
fornecem, annualmente, grande numero de candidatos á matricula. Que
avultadas sommas não seriam necessárias, para as despesas militares que
decorressem de semelhante situação? E até onde iriam ellas, se as matrículas
continuassem, na Escola Militar, na proporção de mais de 100 por anno?
Accresce que também corre que os 700 primeiros tenentes, amnistiados, farão
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parte de um quadro especial. Consequência: as despesas do Thesouro seriam
duplicadas, segundo essa concepção. (Correio da Manhã, 1930h, p. 4).

Até mesmo os professores das Escolas Militares manifestavam-se contrários à promoção
dos alunos expulsos em 1992. Os questionamentos giravam em torno da falta de formação que
esses oficiais teriam com relação às necessidades de um Exército moderno e ao aumento das
despesas públicas em uma época de crise financeira. Nesse sentido, a seguir, têm-se trechos de
um artigo assinado pelo Tenente-Coronel Malaquias Lima, professor da Escola Prática do
Exército:
[...] todo mundo sabe que com os progressos da arte militar, exige-se hoje do
official maior somma de conhecimentos.
Entretento, o governo por decreto elevou ao posto de 1º tenente, para mais de
700 alumnos praças de pret (o curso preparatório e superior da Escola Militar
de 1922), sobrecarregando assim o Thesouro Nacional com avultada despesa
no valor de milhares de contos, quando tanto se apregoa a necessidade de
economia a ponto de annullar-se a disponibilidade concedida a velhos
professores, alguns com mais de 70 annos de edade e 50 de exercício. (Correio
da Manhã, 1930i, p. 9).

Visando a solucionar o problema da falta de preparo profissional dos alunos da Escola
Militar de 1922 que foram promovidos a primeiros-tenentes, foram criados cursos
emergenciais, devendo os alunos que frequentavam o terceiro ano da Escola Militar, em 1922,
frequentar apenas um estágio de três meses na Escola Militar para serem promovidos ao posto
de primeiro-tenente (Correio da Manhã, 1930j). Além da Escola Militar, outras escolas foram
utilizadas para que esses primeiros-tenentes estagiassem, como a Escola de Cavalaria, que
estava sob o comando do Coronel Almério Moura (Correio da Manhã, 1930k).
Em 31 de dezembro de 1930, foi publicado o Decreto nº 19.551, que regulamentou a
situação dos ex-alunos da Escola Militar excluídos em consequência do movimento de 5 de
julho de 1922 e dos movimentos revolucionários posteriores, anistiados pelo Decreto nº 19.395,
de 8 de novembro de 1930, nomeados e comissionados no posto de primeiro-tenente.
Ressalte-se que os ex-alunos da Escola Militar de 1922 que foram promovidos a
primeiros-tenentes por força da anistia concedida pelo Governo Provisório receberam a alcunha
de picolés. Essa alcunha surgiu em razão de que, no início da década de 1930, surgiu o picolé na
cidade do Rio de Janeiro e os “tenentes” rebeldes de 1922 tinham-se mostrado frios durante a
Revolução de 1930. Já os primeiros-tenentes das turmas posteriores à de 1922, como a turma
“Caxias”, de 1925, foram apelidados pelos picolés de rabanetes, por serem vermelhos por fora e
brancos por dentro.
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Os rabanetes questionaram a decisão de promover os picolés a primeiros-tenentes e
encaminharam um telegrama de protesto ao ministro da Guerra, em 1932, ato que foi
considerado uma manifestação de indisciplina, causando a punição dos remetentes do
telegrama. Essa punição gerou protestos em todo o país, inclusive por parte dos picolés, que
envolveram oficiais generais, como os comandantes da 1ª e da 2ª Região Militar, os Generais
João Gomes e Góes Monteiro, respectivamente. A solução dada foi a criação de quadros
paralelos, inclusive para as promoções posteriores, ou seja, um picolé seria capitão ocupando a
vaga em um quadro diferente do quadro de um rabanete, significando fluidez na carreiras dos
dois189.
Essa disputa entre picolés e rabanetes demonstrou que a Revolução de 1930 não tinha
apaziguado os “tenentes” e que ainda existiam problemas a serem ajustados, questão que gerou
reflexos na Escola Militar. Para evitar novas rebeliões, o Governo Provisório precisava criar um
mecanismo de controle da Escola Militar, o qual deveria ser implementado por um oficial cuja
imagem contribuísse para tal. Assim sendo, foi escolhido para essa missão o Coronel José
Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, irmão do falecido João Pessoa e sobrinho do ex-presidente
Epitácio Pessoa, o que reforçou as alianças com os políticos do Nordeste. Além disso, José
Pessoa tinha sido major fiscal da Escola Militar em 1923, época em que se iniciou a construção
do mito de Caxias, e havia estagiado no exército francês, de modo que tinha facilidade de lidar
com os oficiais da missão francesa que atuava na Escola Militar.
5.2 A escolha de José Pessoa
José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque nasceu em Cabaceiras, Paraíba, em 1885, filho
do funcionário público Cândido Clementino Cavalcanti de Albuquerque e de Maria Pessoa
Cavalcanti de Albuquerque; era sobrinho, pelo lado materno, do político e jurista Epitácio
Lindolfo da Silva Pessoa, que havia ocupado o cargo de presidente da República entre 1919 e
1922. Tinha nove irmãos, entre eles, o político João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque190 e o
Tenente-Coronel Aristharco Pessoa Cavalcanti de Albuquerque191. Fez seus estudos primários
na cidade da Paraíba, hoje João Pessoa, e cursou o secundário no internato do Ginásio Nacional
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(hoje Colégio D. Pedro II), na cidade do Rio de Janeiro. Alistou-se no Exército como praça de
pré em 1903, no 2º Batalhão de Infantaria, em Recife. Por influência de seu tio, Epitácio Pessoa,
então ministro do Supremo Tribunal Federal, foi encaminhado para a Escola Preparatória e de
Tática do Realengo.
Em 1906, ingressou na Escola Militar de Porto Alegre, sendo declarado aspirante a
oficial da arma de cavalaria em 1909. Promovido a segundo-tenente em 1913, foi instrutor
militar da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1918, foi promovido a primeiro-tenente e
viajou para a França, com a missão do General Aché, estagiando na Escola Militar de SaintCyr. Pediu licença do Exército Brasileiro e se incorporou como voluntário no exército francês,
no qual comandou uma companhia de carros de assalto. Nesse período, conheceu a enfermeira
voluntária inglesa Blanche Mary Edward, com quem casou e teve três filhos.
Foi promovido, em 1919, a capitão por atos de bravura e, após o término da guerra,
reincorporou-se ao Exército Brasileiro, permanecendo na Europa para fazer parte da comissão
de compras de material bélico. Em 1920, frequentou o curso prático de artilharia de assalto no
Centro de Estudos de Carros de Combate francês. Voltou ao Brasil com sua esposa, em 1920, e
comandou a primeira unidade de tanques do Exército Brasileiro. Combateu os revoltosos do
Forte de Copacabana, em 5 de julho de 1922, e foi promovido a major em 1923, assumindo a
função de major fiscal da EMR, período em que a escola passou por transformações, com a
chegada da missão francesa naquele estabelecimento e o início da criação do mito de Caxias.
Após, foi fiscal e comandante interino do 1º Regimento de Cavalaria Divisionária (os
Dragões da Independência). Frequentou o curso da Escola de Aperfeiçoamento de Cavalaria e
foi promovido a coronel em 1929. Participou da Revolução de 1930, comandando uma força
composta pelo 3º Regimento de Infantaria e por um batalhão de civis, que ocupou o Palácio
Guanabara para que os ministros militares prendessem o presidente Washington Luís. Na
sequência, comandou o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, por menos de um mês192.
Analisando a pequena biografia do então Coronel José Pessoa, pode-se concluir que se
tratava de um oficial cuja origem socioeconômica era de uma família pertencente à elite do
estado da Paraíba, haja vista o fato de ter concluído seus estudos secundários no mais renomado
colégio da época, o Colégio Nacional. Além disso, teve contato com a elite paulista, no período
em que foi instrutor militar da Faculdade de Direito, e recebeu fortes influências francesas ao
estagiar na Escola Militar de Saint-Cyr e incorporar o exército francês na Primeira Guerra
192

A principal fonte de dados para esta biografia foi o arquivo pessoal de José Pessoa, depositado no CPDOC da
Fundação Getulio Vargas, especialmente, os originais da autobiografia não publicada Diário da minha vida
(Albuquerque, 1953) (código JP/dv 53.00.00; as pastas I e II referem-se à vida do Marechal José Pessoa antes de
comandar a EMR).
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Mundial. Merecem destaque, ainda, os seguintes pontos: possuía experiência com relação à
Escola Militar, pois já havia sido major fiscal dela; sua imagem cercava-o de uma aura de
respeito; tinha experiência em combate, naquela considerada a pior guerra até então, a Primeira
Guerra Mundial; conhecia técnicas militares modernas para a época, como o emprego de carros
de combate; até mesmo sua família colocava-o como uma espécie de herói, nos padrões do
romantismo pequeno burguês do final do século XIX e início do XX; conheceu sua esposa em
um hospital de campanha, casaram-se e ela o acompanhou quando ele retornou ao Brasil; por
fim, devia estar sofrendo a perda violenta de seu irmão em razão de “questões políticas”.
O novo comandante da Escola Militar assumiu o cargo no final de 1930 e fez uma
solenidade de posse no dia 15 de janeiro de 1931. A Ordem do Dia dessa solenidade foi
publicada nos jornais A Noite, na edição de 15 de janeiro, e Correio da Manhã, na edição de 16
de janeiro, demonstrando a publicidade que o Governo Provisório desejava dar à empreitada. O
documento lido na solenidade, com a presença dos oficiais, dos professores e de alguns alunos
da escola, dizia o seguinte:
Cadetes! o dever que o Exército tinha a cumprir para com a República já está
consumado [...] dentro de vossos muros não há mais lugar para especulações
filosóficas e políticas [...] Mas a Revolução não terminou ainda, eis a palavra
de ordem do momento. E é exato. A República está salva, resta salvar a Nação
[...] Sob a forma de Revolução, teremos todos de combater não mais inimigos
da República, porém os inimigos da Pátria, aqueles que, por desastrada miopia
e apesar de tudo, só podem ver diante de si os próprios interesses. Reeducação
dos indivíduos e da coletividade, das elites e das massas, eis como a
Revolução continuará. [...] Assim como o Exército foi fator decisivo na
Revolução, outro papel essencial caber-lhe-á no período de renovação [...] o
Exército, como instituição democrática por excelência, como verdadeira
ossatura da nacionalidade é, por sua natureza, a instituição que primeiro e mais
rapidamente se deve recompor, tanto é verdade que a integridade da Pátria,
mais que a do regime, repousa em sua eficiência [...] Urge remodelá-lo,
aparelhá-lo e, sobretudo, retomar em mão os seus quadros, tarefa que todos
esperamos do Exmº Sr. General Ministro da Guerra e do Estado-Maior. Desse
conjunto ressalta a revalidação dos quadros, questão a que está estreita e
diretamente ligada à Escola Militar, como fonte geradora de nossos oficiais
[...] Desde que nomeado [...] Pensei e agi. A escolha de meus auxiliares diretos
e daqueles que por diversa atividades terão de contribuir para vossa formação
de oficial [...] Em seguida, reuni a necessária documentação para fundamentar
a remodelação integral por que passará a Escola Militar. West-Point, SaintCyr, Woolwich, serão os moldes de onde sairão as linhas da reforma dos
processos de vossa formação militar. [...] A formação do oficial brasileiro [...]
terá como base a educação física, como meio a cultura geral científica e como
fim a mais rigorosa preparação profissional. [...] A grande obra que temos a
realizar comporta [...] extenso plano, cuja execução requererá alguns anos.
Entretanto, sem que tomemos o empreendimento como um ideal, na mais
ampla acepção do termo, nada se fará. [...] Cadetes! A partir de hoje, vivamos
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a mentalidade da nova Escola Militar, da Escola Militar que vamos construir.
(Brasil, 1931b).

Este documento ficou conhecido como “certidão de nascimento da nova Escola Militar
do Brasil”, no qual novamente se percebesse o discurso da modernidade e da remodelação do
país como um das tarefas a serem seguidas pelos principais agentes históricos da Revolução de
1930, além da intenção de modernização das Forças Armadas, que deveria abranger a
modernização e reformulação do ensino militar. Nesse sentido, na EMR, foi adotado um
modelo construído a partir do amálgama das características das Academias Militares de West
Point, Saint-Cyr e Woolwich193.
Em suas memórias, escritas em 1953, o já Marechal aposentado José Pessoa descreve o
quadro em que encontrava a Escola Militar:
É fato que, quando chegamos ao Comando da Escola Militar do Realengo,
encontramo-la ainda vivendo o mesmo regime com que a havíamos deixado,
como aluno militar, isto é, com os métodos rotineiros de ensino o disciplina,
com os hábitos turbulentos dos ‘meninos de Floriano’. Essa alcunha vinha da
brilhante conduta que tiveram os alunos da Escola Militar, durante, o
movimento que estalou na Baía da Guanabara, na madrugada de 6 de
Setembro de 1893, quando a Esquadra brasileira revoltou-se contra o governo
do Marechal FLORIANO PEIXOTO. (Albuquerque, 1953, p. 12).

Observa-se neste texto que, apesar de ter sido escrito mais de vinte anos após a reforma
da EMR, ao menos no campo discursivo, o Coronel José Pessoa pretendia reformular a cultura
arraigada na Escola Militar desde os tempos do Primeiro Tenentismo da Escola Militar da Praia
Vermelha, ou seja, substituir a ideologia do soldado-cidadão pela do soldado-profissional.
Também em outros textos e ações, percebe-se essa intenção do Coronel José Pessoa; um
exemplo é a entrevista concedida ao jornal A Noite, veiculada em 17 de dezembro de 1931,
como segue:
Não sou político. Não quero ser. A nossa maneira de fazer política tem sido a
gênese de muitas infelicidades para o país. [...] Ao assumir este comando,
reuni mestres e cadetes, advertindo-os de que seria desaconselhável o trato de
assuntos em desacordo com a disciplina militar, separando-me completamente
dos políticos. Só não chamo a isso um divórcio porque nunca estivemos
juntos. Não se deve inferir daí que eu os condene. Absolutamente. [...] Mas a
política, para os políticos e mais ninguém. (Castro, 1994, p. 234).
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Antiga Academia Real Militar britânica, hoje Academia de Sandhurst.
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Esse discurso de aversão à política de José Pessoa também é perceptível nas fotografias
que registram o período em que ele comandou a EMR. Por exemplo, analisando uma fotografia
tirada logo que assumiu o comando da Escola Militar (Anexo XII), é importante atentar para o
detalhe da tarja preta na lapela do terno do Coronel José Pessoa, que, segundo as convenções
sociais da época, indicava o luto; pela análise da sua biografia, é possível detectar que, nessa
foto, ele estava de luto pela morte de seu irmão, João Pessoa.
Cruzando as informações obtidas no “discurso” utilizado na entrevista e no “discurso”
perceptível pela fotografia, verifica-se a vontade de José Pessoa de, ao menos no campo
discursivo, afastar os cadetes da EMR da política, fato reforçado pelo “sofrimento” do
comandante da escola com a perda do irmão de forma violenta e pela questão política que
envolveu o acontecido, como ele mesmo alega na entrevista “[...] nossa maneira de fazer
política tem sido a gênese de muitas infelicidades para o país [...].” (Castro, 1994, p. 234).
É importante ressaltar que, na construção de sua imagem, José Pessoa utilizou diversos
artifícios, especialmente o discursivo, como também a conduta exemplar. Como exemplos dessa
conduta, pode-se citar o fato de ele ter se mudado com a família para a Vila Militar e de, sob a
alegação de economizar, ter determinado que fosse reformada uma velha carruagem que os
alunos chamavam “Galera da Praia Vermelha”, pois teria vindo da Escola Militar da Praia
Vermelha para a EMR; José Pessoa deixou de utilizar o veículo oficial que estava à sua
disposição para o dia a dia e passou a utilizar a citada carruagem. Esse ato procurava
demonstrar a austeridade do novo comando na Escola Militar e ligava a figura de José Pessoa
aos antigos comandantes da Escola Militar da Praia Vermelha, em especial, o General Polidoro
Jordão194, a quem o próprio José Pessoa chamava “primeiro e inesquecível comandante da
velha Escola.” (Câmara, 1985, p. 108).
A partir dessas análises, pode-se concluir que a intenção da reforma era clara: afastar os
futuros oficiais da política, ou seja, substituir a ideologia do soldado-cidadão pela do soldadoprofissional. Para tal, a cultura da Escola Militar deveria ser alterada, o ethos do corpo discente
deveria ser modificado e a romântica defesa da honra deveria ser transformada na romântica
defesa do profissionalismo. Além da imagem do comandante da Escola Militar, outras
ferramentas foram utilizadas nesse processo, especialmente a invenção de tradições. Assim,
aconteceram tanto uma reforma física quanto uma remodelação da cultura da Escola Militar.
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O General Polidoro Jordão é considerado o responsável pela Reforma Polidoro, que definitivamente separou o
curso de engenharia civil dos cursos de formação de oficiais, conforme abordado em capítulo anterior.
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5.3 A Reforma José Pessoa
Para a execução do projeto de reforma da Escola Militar, não adiantava apenas a figura
do Coronel José Pessoa; era preciso que ele tivesse “plenos poderes” e um corpo de auxiliares
capaz de contribuir com a tarefa de “reformar” o sistema de formação dos oficiais do Exército.
Isso lhe foi garantido por meio de um aviso ministerial, publicado em janeiro de 1931, que
reorganizou a EMR e deu amplos poderes ao novo comandante, como segue:
IX - ESCOLA MILITAR TRANSCRIÇÃO
Do Boletim Interno do D.G. nº 3, de 5/1/1931, transcreve o seguinte:
‘O senhor ministro manda publicar o seguinte:
I - Enquanto não for dado novo regulamento à Escola Militar, o Art. 84 do
actual regulamento do dito Estabelecimento fica assim redigido:
‘Art. 84. - O commando da Escola Militar será organisado do seguinte modo:
1º) - Commandante, general de brigada ou coronel , com curso de estadomaior, de revisão ou de aperfeiçoamento, obtidos a partir de 1920;
- Ajudante de ordens, Official subalterno.
2º) -Estado-maior, composto de:
Fiscal da Escola, official superior com identicos requisitos ao do
commandante;
Fiscal Administrativo, major ou capitão com identicos requisitos ao do
commandante;
Assistente, major ou capitão com curso de estado-maior ou de revisão, obtidos
a partir de 1920;
Secretario, capitão ou tenente com curso de aperfeiçoamento.
Paragrapho único. - Como elementos de execução o commando da Escola
dispora dos seguintes orgãos:
a) - ajudancia, formação sanitaria e formação veterinaria, (disciplina e
hygiene) subordinadas ao fiscal da Escola;
b) - formação administrativa (fundos, subsistencia militares, material em geral
de transporte) subordinada ao fiscal administrativo;
c) - secretaria, archivo, portaria e biblioteca, subordinados aos secretario.)’
II - Fica o Commandante da Escola Militar autorizado a baixar instruções
internas para o bom funcionamento da instrução, administração, disciplina,
bem como outras medidas de caracter geraç, remettendo, opportunamente, ao
seu gabinete, as sugestões que julgar necessárias à codificação do novo
regulamento para aquelle estabelecimento de ensino. (Aviso nº 1-2-1-931).’
(Brasil, 1931c, p. 1).

Obedecendo a este aviso ministerial, foi designado um novo corpo de oficiais para servir
na Escola Militar, merecendo destaque: o Tenente-Coronel Mario José Pinto Guedes, diretor de
ensino e subcomandante da Escola Militar; os Majores Humberto de Alencar Castello Branco e
Eduardo Guedes Alcoforado; os Capitães Mário Travassos e Alcebíades Tamoyo da Silva; e os
Primeiros-Tenentes Newton Reis, Breno Borges Fortes, Paulo Enéas F. da Silva, Oromar
Osório e Amilcar Dutra de Menezes. Esses oficiais foram classificados na Escola Militar já em
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1931 (Brasil, 1931d), sendo que alguns deles já tinham se apresentado para servir na Escola
Militar e aguardavam a publicação da movimentação, como o Capitão Mário Travassos, que
procedeu à leitura da Ordem do Dia na solenidade de posse do Coronel José Pessoa, em 15 de
janeiro da 1931 (A Noite, 1931b; Correio da Manhã, 1931).
Os majores e os capitães frequentaram o curso de Estado-Maior nos moldes da missão
francesa (Brasil, 1922a). Além disso, o Capitão Mário Travassos foi professor estagiário na
Escola de Estado-Maior, em 1927 (Brasil, 1927a), e o Tenente Oromar Osório tinha sido
instrutor do Centro de Adestramento e Equitação, em 1923 (Brasil, 1923b), e auxiliar de
instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, com exercício na Escola Provisória de
Cavalaria, em 1927 (Brasil, 1927a). Essas experiências profissionais indicam um conjunto de
oficiais com conhecimento em funções de ensino e instrução e que, além disso, frequentou
cursos ministrados por oficiais da missão militar francesa, comprovando que o Coronel José
Pessoa buscou cercar-se de uma equipe de oficiais com experiência em ensino e seguidora do
modelo francês de profissionalização militar.
5.3.1 As mudanças curriculares
Ao contrário das reformas anteriores, quanto às mudanças curriculares, a Reforma José
Pessoa praticamente não fez alteração nenhuma em relação ao Regulamento de 1929. Motta
(2001) observa que
[...] o problema pedagógico – currículos, programas de ensino, métodos e
processos didáticos – não contou com maior atenção por parte do General195
José Pessoa. Certamente, no seu entender, os Regulamentos de 1924 e 1929
haviam dado solução adequada a essas questões e por isso, delas passou ao
largo, dirigindo as suas preocupações para o que lhe parecia essencial: o
regime escolar, o levantamento social do cadete, a mística, as novas
instalações e ampliações do quartel, a mudança para Resende. Somente em
1933, quando já estava com dois anos de comando, é que propôs duas
modificações no currículo: o desdobramento do estudo da Tática em duas
aulas e a inclusão de estudos de Geografia Militar. Tais alterações, muito
acertadas, não constituíram, contudo, mudanças de vulto na estrutura
curricular que vinha se impondo desde 1924. (p. 288).
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Uma característica do regulamento da escola era o fato de seu comandante dever ser um general de brigada ou
um coronel com o curso de Estado-Maior; por isso, José Pessoa iniciou seu comando como coronel, mas foi
promovido a general de brigada, em 3 de agosto de 1933. Esta é a razão de ele ser tratado hora como coronel, hora
como general, neste e em outros textos.
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Percebe-se, então, que as únicas alterações no currículo durante o período em que o
General José Pessoa esteve no comando da Escola Militar foram o desdobramento da aula de
tática em duas196 e a criação de uma aula especial de geografia militar (Brasil, 1933b). Apenas
em 1934 foi publicado um novo regulamento, que alterou o currículo de três para quatro anos,
mas, antes mesmo de ser implementado o novo currículo, em 20 de junho de 1935, foi
publicado o Decreto nº 192, que estabeleceu:
a) a volta ao curso de três anos, consagrando-se, assim, a vitória dos que
sustentavam serem quatro anos de estudo um exagero;
b) um novo currículo para o ‘ensino teórico’, de que foram excluídas a
Sociologia e a Economia Política, e que grosso modo, repete o de 1929 e,
portanto, o de 1924;
c) a competência do comandante da Escola para, na parte referente ao ‘ensino
prático’ e a administração escolar, proceder a uma combinação ou fusão dos
dois Regulamentos, o de 1929 e o de 1934. (Motta, 2001, p. 292).

Ainda que as alterações curriculares promovidas pela Reforma José Pessoa tenham sido
pequenas, algumas foram alvo de uma atenção maior. Conforme tinha definido na Ordem do
Dia referente à solenidade de posse do cargo de comandante da Escola Militar, em 15 de janeiro
de 1931, José Pessoa traçou como base para a formação dos oficiais “[...] a educação física,
como meio a cultura geral científica e como fim a mais rigorosa preparação profissional.”
(Brasil, 1931e). No intuito de cumprir seu plano, criou, em 21 de janeiro de 1931, uma “[...]
Seção de Educação Física, da qual faziam parte 11 instrutores e dois médicos, todos diplomados
pelo curso do Centro Militar de Educação Física.” (Castro, 1997, p. 67).
Na busca do aprimoramento do ensino profissional, em 1933, foi criada a Seção de
Equitação, cujas atribuições eram ministrar aulas de equitação a todos os cadetes, não
importando o curso (cavalaria, infantaria, artilharia ou engenharia), além de cuidar dos cavalos
utilizados pela escola. A seguir, encontram-se trechos da norma publicada em boletim da
escola, que criou a Seção de Equitação:
‘INSTRUÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
SEÇÃO DE EQUITAÇÃO - SEUS FINS.’
Art. – 1º - A Seção de Equitação é um órgão técnico, subordinado diretamente
ao Instrutor Chefe de Cavalaria e através do qual este fará ministrar a instrução
como se segue:
a) Instrução de Equitação secundária e o estudo do Reg. Nº 12 - Cap. II da 1ª
parte e a 2ª e 3ª partes - aos cadetes do último ano de Cavalaria e Artilharia.
196

Por força do Decreto nº 22.609, de 4 de abril de 1933, a aula de tática foi desmembrada em uma aula para a
tática da arma a que se destinasse o cadete e outra para o estudo de noções sobre a organização e a tática das demais
armas.
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b) Instrução de Equitação ‘dos cavaleiros do 2º ano de serviço’ e mais o estudo
da 2ª parte do Reg. N° 12 aos cadetes do último ano de engenharia e equitação
elementar aos cadetes do 2o ano desta arma.
c) Instrução de equitação elementar aos cadetes dos 2º e 3º anos de Infantaria.
[...]
Art. 4 - Os esportes hípicos da Escola serão organizados e dirigidos pelo
Instrutor de Equitação.
Art. 12 - A Seção disporá do seguinte pessoal:
1 - Instrutor - 1º tenente ou capitão, com o curso C da E. C.;
1 - Auxiliar de Instrutor - tenente com o curso C da E.C.197.

Nesta norma, destacam-se dois pontos importantes; primeiramente, o comandante da
Escola Militar usou dos amplos poderes dados a ele por força do Aviso Ministerial nº 1, de 2 de
janeiro de 1931, definindo funções e pessoal para a criação da Seção da Equitação. O segundo
aspecto recai sobre o fato de o próprio José Pessoa ser um oficial da arma de cavalaria e
entusiasta da equitação, o que o aproximava dos oficiais instrutores de cavalaria, como o
Tenente Oromar Osório, sendo frequente ele participar das aulas de equitação e cavalaria, como
se depreende do seguinte trecho:
Quanto à Arma do comandante, conforme próprias palavras: ‘A Cavalaria
dispunha de alimárias de meio-sangue selecionadas para o treinamento militar;
os desportos equestres e o adestramento na equitação faziam-se sob a direção
de um quadro de especialistas formados na Escola de Equitação do Exército.’
Um ponto alto da instrução individual da Cavalaria eram as chamadas
‘caçadas à raposa’. Um dos cavaleiros, com um laço amarrado ao braço,
representava esta. Em hora determinada, depois de um difícil ‘exterior’, era
comandado ‘caça livre’. A partir desse sinal, a instrução, conduzida então
centralizadamente, passava a não ter controle rígido, com cada qual
procurando alcançar a ‘raposa’. O cadete ‘raposa’, pode-se imaginar, era
normalmente um excelente cavaleiro em ótima montaria. José Pessoa sempre
foi em seu comando diretor das caçadas, presente no campo até o momento do
‘caça livre’ quando voltava à Escola, deixando o final da instrução correr sob
mínimo controle dos instrutores da Cavalaria. (Câmara, 1985, pp. 128-129).

A reforma da Escola Militar passou a ser encarada pelo alto comando do Exército e pelo
governo como medida essencial para a modernização do Exército, de modo que os materiais
para o ensino profissional da escola foram completados e melhorados. De fato, o Exército podia
não ser um exemplo de modernidade, mas a Escola Militar recebeu especial atenção nesse
quesito, o que pode ser comprovado pelo registro que o General José Pessoa, em sua
autobiografia, fez sobre a aquisição de novos materiais para a escola:
A Cavalaria dispunha de alimarias selecionadas para o treinamento militar; os
197

EMR, Boletim Escolar nº 127, de 3 de junho de 1933 (acervo da AMAN).
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desportos equestres e o adestramento, na equitação, se fazia sob a direção de
um quadro de especialistas.
A Artilharia estava armada de material moderno, munido de goniômetrobússola e abundante material topográfico e de atrelagens de raças apropriadas
para puxar artilharia. Aguardava-se receber secções de artilharia de calibres
orgânicos à Divisão de Infantaria.
A Engenharia dispunha de material de equipagem de ponte – construída nas
oficinas da própria Escola – saecções de sapadores mineiros e dos elementos
necessários para o ensino e a prática das transmissões.
O batalhão de infantaria, além de copioso material de tiro, graças ao qual o
regulamento respectivo era integralmente cumprido, recebeu armamento
ordinário e automático novo e completo e esperava dispor em breve de secções
de carros de combate e de morteiro BRANDT; este era a última novidade para
os infantes brasileiros, naquela época. Além disso, havia uma dotação de
material de instrução capaz de assegurar o treinamento intensivo a todos os
cursos simultaneamente. (Albuquerque, 1953, p. 29).

Ainda com relação ao ensino militar, durante a Reforma José Pessoa, atuavam na Escola
Militar oficiais da missão francesa, como o Tenente-Coronel Paul Langlet, que ensinava temas
táticos da mesma maneira que estes eram ensinados na Escola de Aperfeiçoamento e EstadoMaior, aproximando o curso de formação de oficiais dos cursos de aperfeiçoamento. Os oficiais
da missão francesa também utilizavam técnicas de ensino como a montagem de exercícios no
terreno, instrução da qual participaram oficiais como o Major Humberto de Alencar Castello
Branco, adjunto do diretor de ensino militar; o Major Eduardo Guedes Alcoforado, comandante
do batalhão de infantaria do Corpo de Cadetes; os Capitães Mário Travassos e Alcebíades
Tamoyo da Silva; e os Primeiros-Tenentes Newton Reis, Breno Borges Fortes, Paulo Enéas F.
da Silva, Oromar Osório e Amilcar Dutra de Menezes. Os principais campos de treinamento
utilizados foram os de Gericinó, Campo Grande e Gramacho, todos nas proximidades da escola.
Durante o comando do General José Pessoa, o maior exercício prático foi realizado em
outubro de 1933, na região da cidade de Resende, com duração de vinte e um dias, recebendo o
nome Manobra de 33. Nesse treinamento, foi executada a transposição do Rio Paraíba, além de
terem sido realizados exercícios de apoio de artilharia, treinamentos de ligações e transmissões,
marchas, deslocamentos de frações de tropa, entre outras técnicas militares.
O General José Pessoa pretendia terminar essa manobra com a solenidade de
lançamento da pedra fundamental da nova academia que seria construída na região de Resende,
mas não recebeu autorização de realizá-la naquela oportunidade, tendo sido a solenidade
realizada somente em 29 de junho de 1938 (Câmara, 1985).
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5.3.2 A reforma e ampliação das instalações
A primeira, mais dispendiosa e mais demorada área de atuação da Reforma José Pessoa
foi a reforma das instalações físicas da escola. MacCann (2007), estudando os registros sobre a
situação da EMR no final da década de 1920, descreve-a da seguinte forma:
Com uma breve caminhada ia-se da Escola Militar do Realengo até a estação
de trem, sendo fácil o acesso à capital. Em 1924, havia oito alojamentos de um
só pavimento formando um quadrilátero, cada qual projetado para abrigar 75
estudantes em quartos grandes e abertos. Cada aluno tinha uma cama pequena
e estreita, um colchão fino e duro e um baú com chave ao pé da cama para
guardar os pertences. No refeitório, as mesas retangulares comportavam oito
homens, sentados em bancos sem encosto. A ração principal consistia em
variações da feijoada. Não havia espaço para o estudo tranquilo, e a biblioteca
era pequena. Os prédios e as áreas ao ar livre assemelhavam-se mais a um
‘vasto quartel’ que a uma escola. Não havia instalações para recreação, por
isso os estudantes ‘matavam o tempo’ com caminhadas pelas ruas do
Realengo. O general Tasso Fragoso recomendou que, se houvesse verba, o
Exército construísse uma escola nos moldes da academia americana de West
Point, como a República da Argentina estava fazendo. A farda de serviço dos
alunos era de tecido cáqui de má qualidade, cujo tom variava de esverdeado a
pardacento, usada com perneiras de couro. Não havia uniforme de gala para os
alunos. A condição de estudante era indicada por uma insígnia de latão
representando um castelo, usada no colarinho alto. O aluno do Realengo a
passeio na avenida Rio Branco tinha a melancólica aparência de quem estava
usando uma farda emprestada que não lhe caía bem, comentou o chefe do
Estado-Maior. Uma das mudanças que viriam com a Revolução de 30 seria o
novo uniforme de gala, inspirado nos usados pelos soldados brasileiros na
guerra contra o governo de Rosas, na Argentina, em 1851-52. Em meados da
década a escola estava superlotada, pois no mesmo conjunto de prédios
ministrava-se também o curso preparatório. De 1920 a 1929 a população de
estudantes foi de setecentos a oitocentos alunos. (pp. 314-315).

Logo em sua chegada à Escola Militar, o então Coronel José Pessoa fez uma inspeção
nas instalações e registrou tudo em seu diário. Essas anotações mais tarde foram utilizadas na
sua autobiografia, cujo trecho a seguir refere-se às suas impressões após essa primeira inspeção:
Quando regressamos ao nosso gabinete, fechando o circuito daquela
impressionante revista, a nossa impressão era de que, não havia mais duvida,
estávamos deante de uma empresa difícil – tinham-nos entregue para
comandar não uma Sacola, mas um verdadeiro espólio, que, entretanto, não
podia ser inventariado, porque tinha de continuar a existir unido, em bem do
Exército, restaurado e modernizado nos seus meios e costumes. (Albuquerque,
1953, p. 21).
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Assim, durante os quase quatro anos em que o General José Pessoa comandou a EMR,
foram realizadas grandes reformas nas suas instalações físicas, como ele mesmo relata:
Mas, prosseguimos na azáfama à procura de melhores recursos de vida e de
trabalho para os nossos internados. Agora, eram as adaptações e
melhoramentos dos refeitórios e cozinha, das salas de aula, das repartições e
demais dependências. A cozinha, paredes enegrecidas pela fumaça, foi
reformada e pintada de novo e fogão, a lenha, foi substituído por um outro a
óleo. Um pequeno açougue azulejado passou a guardar a carne. O envelhecido
mobiliário dos refeitórios e de todas as dependências da Escola, sem exceção,
foi substituído por novo; as tarimbas de ferro e colchões de capim dos
dormitórios foram substituídos por camas de madeira e colchões de crina,
confortáveis e higiênicos. As paredes foram decoradas, pintadas. Tudo
rejuvenesceu.
O pavilhão principal, ampliado, com mais um andar, deu espaço à criarão do
salão nobre, à sala de conferências e a novas salas de aulas; criaram-se
apartamento para oficiais de serviço, corpo da guarda e mais dependências
arejadas e espaçosas.
O blackout desapareceu dos páteos internos e da praça fronteiriça do edifício
escolar com a colocação de combustores modernos de iluminação pública;
todo o estabelecimento recebeu luz abundantes; as salas de aula, em particular,
forma dotadas de luz apropriada [...].
Foram Instaladas ainda barbearia, alfaiataria, engraxataria, tudo, enfim, que
fosse indispensável ao trabalho e ao bem estar do estudante em internato.
Ao lado do estabelecimento, em terreno devoluto, construiu-se um desvio de
estrada de ferro e uma pequena gare militar, com rampas de acesso para
embarque de tropa, de viaturas e de animais. Amplas instalações higiênicas
foram construídas para alojar a cavalhada do estabelecimento bem como
parques para abrigar o material bélico. (Albuquerque, 1953, p. 21).

Já nos Boletins Escolares de 1931, encontram-se diversos registros sobre a conclusão
das reformas, como no trecho a seguir:
XV – REFEITORIO DOS CADETES - OBRAS REALIZADAS
Tendo ficado ultimados os trabalhos de preparação do refeitorio dos alumnos,
que não se apresentava em estado de decencia como exigia um
estabelecimento de ensino desta natureza, entendo por meu dever recapitular
aqui os serviços realizados e solicitar de todo o pessoal da Escola o maior
interesse na sua concervação, por forma que elle sempre se apresente em
satisfatorias condições de uso e de poder ser apreciado por pessoas estranhas
que tenham a opportunidade de visital-a. [...]. (Brasil, 1931f).

É possível verificar as reformas também por meio das fotografias da época (Anexos
XIV e XV), que mostram a fachada da EMR antes e depois delas. É importante frisar que esse
conjunto de reformas serviu para consagrar a escola dentro da organização social do espaço, na
cidade do Rio de Janeiro, sendo que o bairro do Realengo estabeleceu uma relação importante
com a Escola Militar (Viana, 2010).
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No sentido de reforçar o sentimento de pertencimento a um grupo, o regime de internato
foi reforçado e o pequeno intervalo que os alunos tinham no final da tarde para passear no
bairro do Realengo foi preenchido com atividades. Para a distração dos alunos, foram criadas
instalações próprias e os alunos eram incentivados a participar dos festejos locais, na tentativa
de distanciá-los do mundo externo, em especial dos “[...] modestos festejos suburbanos do
Méier e de Bangu, onde, sobretudo os ‘laranjeiras’ (aqueles que, não tendo família no Rio de
Janeiro, permaneciam aos domingos na Escola), entregavam-se aos passatempos de fim de
semana.” (Motta, 2001, p. 284).
Quanto à cultura escolar e ao ethos do corpo discente, o projeto de formação de uma
cultura profissional passou pela formação do sentimento de pertencimento a uma espécie de
aristocracia, de modo que, ainda que o aluno tivesse sua origem na classe média ou mesmo uma
origem humilde, deveria sentir-se membro de uma aristocracia. Esse sentimento reforçava a
ideia de meritocracia, segundo o qual o aluno da Escola Militar ascendia socialmente ao nível
de uma determinada aristocracia pelo seu mérito intelectual198. Era o processo de construção de
uma elite, que segundo “[...] o pensamento de José Pessoa [...] deveria ser uma ‘elite moral e
ética’, não uma ‘elite econômica, política ou social’.” (Câmara, 1985, p. 93).
Nesse sentido, a primeira medida adotada foi a revalorização do termo ‘cadete’, que
havia deixado de ser utilizado no governo de Prudente de Moraes, em 1898, por estar
relacionado com uma origem aristocrática ligada à nobreza e, portanto, com a monarquia
(Câmara, 1985). Ainda, além dos uniformes, o ambiente também foi impregnado pela figura do
patrono dos alunos. Assim, em 1931, às vésperas da inauguração do Cassino dos Cadetes, o
Coronel José Pessoa “presenteou” o Corpo de Cadetes com um retrato do Duque de Caxias
pintado por J. R. Ferreira, como se pode depreender do aviso publicado em Boletim Escolar do
ano de 1931:
XXVIII – RETRATO DO DUQUE DE CAXIAS – CASSINO DOS
CADETES
Foi entregue hoje a esta Escola a reproducção a oleo do Marechal LUIZ
ALVES DE LIMA E SILVA, Duque de Caxias, trabalho do reconhecido
pintor militar J. R. FERREIRA, que confeccionou para ornar , como seu
patrono, o CASSINO DOS CADETES a ser inaugurado brevemente.
Fica autorizada a confecção, por conta da Escola, de uma moldura condigna.
(Brasil, 1931g).
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Esse processo desconsiderou fenômenos como aquele descrito por Bourdieu e Passeron (1975), pois não
desenvolveu mecanismos para a redução das diferenças de acesso à Escola Militar em relação à escolarização
mínima exigida.
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Tais reformas procuravam criar um ambiente físico propício para o desenvolvimento de
uma nova cultura escolar, relacionada com a nova Escola Militar que se pretendia construir, de
modo que os elementos da antiga EMR deveriam ser substituídos por elementos novos. Nessa
nova cultura escolar, era admissível a existência de elementos da tradição da Escola Militar da
Praia Vermelha da época em que foi comandada pelo General Polidoro, como a carruagem
usada por José Pessoa, o que caracteriza a invenção de uma tradição a partir de um passado
escolhido. Por sua vez, a cultura da Escola Militar do período da Proclamação da República ou
do Tenentismo da década de 1920 deveria ser “apagada”. Por isso, a reforma e a mudança da
fachada foram importantes; apesar de ainda localizar-se no mesmo prédio que foi palco da
revolta de 1922, o edifício estava totalmente modificado.
Em que pese o sucesso dessas mudanças, o projeto de reformulação da Escola Militar
precisou ir além, uma vez que era necessário afastar os cadetes do centro de agitações políticas
da nação, o que prenunciou novas invenções de tradições e a mudança da sede da escola para
outro local.
5.3.3 A revitalização do título de cadete e a criação dos uniformes e do brasão da Escola Militar
O início da reutilização do título de cadete deu-se por meio da Ordem do Dia da posse
do comando da EMR pelo então Coronel José Pessoa, em 15 de janeiro de 1931, documento
que ficou conhecido como “certidão de nascimento da nova Escola Militar”.
José Pessoa oficializou o uso do termo ‘cadete’, conseguindo que fosse promulgado o
Decreto nº 20.307, de 20 de agosto de 1931. Com isso, foi criada a graduação de cadete como
praça especial, medida que se ajustava ao projeto de construir o mito do aluno da Escola Militar
a partir da construção do mito de Caxias, pois o Duque de Caxias, quando frequentou a
Academia Real Militar, fê-lo com o título de cadete. Começou a nascer, então, a imagem do
“cadete de Caxias”. Sob o ponto de vista cultural, essa pequena alteração ligava o moderno
Exército de 1930 ao vitorioso Exército da Guerra do Paraguai, comandado por Caxias (Câmara,
1985), o que também serviu para reduzir a importância dos alunos-oficiais que se rebelaram no
Primeiro e no Segundo Tenentismo.
O projeto de reconstrução da cultura escolar executado por José Pessoa passou também
pela revalorização do aluno, agora cadete, com a criação de um uniforme especial, de uso
exclusivo dos cadetes, que poderia diferenciá-lo do restante do Exército. A técnica de ligar dois
momentos históricos foi utilizada nessa tarefa; para tanto, foi consultado o historiador Gustavo
Barroso e o pintor José Wasth Rodrigues, que tinham publicado a obra Uniformes do Exército
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Brasileiro – 1730-1922. O uniforme foi inspirado em diversos uniformes usados pelo Exército
Brasileiro entre 1852 e 1860, período considerado apogeu do Exército Imperial do Brasil, com a
derrota do exército argentino na guerra contra Oribe e Rosas. No Anexo XIII, pode-se observar
uma aquarela pintada por José Wasth Rodrigues, retratando os uniformes históricos criados em
1931, cuja oficialização deu-se pela publicação do Decreto nº 20.438, de 24 de setembro de
1931. A seguir, tem-se a transcrição da publicação referente à aprovação do plano de uniformes
no Boletim Escolar:
PLANO DE UNIFORMES
Por ato de 30 do mês próximo passado, o Senhor General Ministro da Guerra
aprovou o novo plano de uniformes para a Escola Militar, que lhe havia sido
apresentado por êste Comando, consuante prévia autorização S. Excelência.
Não se trata de simples combinações de peças mais ou menos arbitrárias em
suas formas como em suas tonalidades senão de verdadeiro plano calcado em
princípios, e visando objetivo bem determinado.
Desses princípios e objetivos quero vos dar o mais perfeito conhecimento para
que, envergando os uniformes do cadete da Escola Militar, posais faze-los
com orgulho e plena consciência de vossas responsabllidades.
Recorrendo aos merecimentos inconfundíveis do insigne artista patrício
WASTH RODRIGUES, autor do ‘Álbum de Uniformes do Exército’,
sobejamente conhecido nos círculos militares, a quem aqui agradeço, de
público, sua inestimável cooperação, é que consegui, através duma
correspondência que se constitue de cinco documentos que se encontram
arquivados na secretaria da Escola, fixar vosso plano de uniformes, calcando-o
nos seguintes princípios:
a) fardar-se o cadete de modo inconfundível;
b) restabelecer, embora respeitando as linhas gerais dos uniformes
contemporâneos, os liames históricos, notadamente pelos atributos e
emblemas de nossa indumentária militar, tudo enquadrado nos mais severos
princípios da heráldica; dêste modo é que:
a) o plano de uniformes de cadetes da Escola Militar se tornou excêntrico ao
plano de uniformes do Exército, escapando assim os uniformes dos cadetes a
quaisquer semelhanças com os uniformes das armas e serviços;
b) reaparecem nos uniformes do Cadete as charlanteiras de palma e palmatória
azul turqueza, o espadim e o imblema simbólico para a cobertura; do mesmo
modo a cor azul turqueza retomou marcado relêvo em seus uniformes;
c) para ligar os uniformes do Cadete ao Exército passado, tão bem como
ligamos ao da Escola Militar de ontem, fora adotado a barretina de 1852 e
como distintivo de ano os antigos cordões com palmatória e borlas, usados
durante o Império.
Anexo ao plano de uniforme e com este formado sistema, também foram
previstos o Brasão de Armas da Escola Militar e o Pavilhão do Corpo de
Cadetes. Naquele se estampa o perfil estilizado das Agulhas Negras do Itatiaia,
a massa corográfica de maior altitude do Brasil e cuja posição geográfica a
erigiu em verdadeiro símbolo da gradesa e unidade da Pátria; nêste, em campo
azul turqueza, a tradição mais viva do Corpo de Cadetes, se espelha o Brasão
de Armas da Escola Militar.
Eis o aservo de responsabilidade que ponho sôbre o vosso ombro e nas vossas
mãos cheias das melhores esperanças do Exército Novo: – uniforme cujo
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atributos forma padrão de glória para as gerações passadas; um Brazão e um
Pavilhão que as atuias gerações confiam que saberei honra-los. (Brasil, 1931f).

Esta publicação reforça o projeto de construir uma cultura escolar que valorizasse dois
momentos distintos da história do Exército: o Exército Imperial de 1852 e o EN da década de
1930; o Exército do passado, repleto de glórias, e o Exército do futuro, representado pela
modernidade e pelos alunos da nova Escola Militar. Ressalte-se que um ponto central na
construção dessa cultura por meio da invenção de tradições foi o inculcamento contínuo de
valores, símbolos, mitos e heróis. Nesse processo, o grande herói construído como patrono dos
cadetes, com a acepção de padrão a ser seguido, foi Duque de Caxias, por isso a ligação com o
uniforme usado pelo Exército Imperial entre os anos de 1852 e 1860, quando Caxias foi o
comandante vitorioso em diversas batalhas.
Esses uniformes deveriam não só mudar a imagem individual e coletiva dos cadetes,
mas a imagem que a sociedade brasileira tinha com relação aos alunos da Escola Militar,
constituindo um processo de formação do ethos. Por isso, os alunos foram autorizados a se
deslocar com o uniforme histórico (sem a barretina). A seguir, vê-se um trecho do depoimento
do General Carlos de Meira Mattos199 a esse respeito:
Passeando pela Rua Direita – por onde eu passava sempre, indo ao ginásio e
ao voltar do ginásio –, uma das principais de São Paulo, encontrei dois cadetes
da Escola Militar. Com o uniforme novo da Escola. O uniforme José Pessoa.
Compreendeu? Aquilo me impressionou de uma maneira marcante e, então,
eu, no fundo, comecei a querer vestir aquele uniforme. Aquilo mexeu comigo,
eu comecei a querer saber o que era Escola Militar. (Câmara, 1985, p. 94).

Conforme se observa no plano de uniformes estabelecido em 1931, além destes, também
foi criado o Brasão de Armas da Escola Militar (vide Anexo XVI), o qual foi desenhado por
José Wasth Rodrigues, sob a orientação do próprio José Pessoa e do Capitão Mário Travassos,
sendo composto pelo perfil estilizado do Pico das Agulhas Negras, considerado na época a
montanha mais alta do Brasil. Nesse sentido, cabe ressaltar que a escolha de elementos da
paisagem natural é uma prática comum entre os militares, em função da ideia de valorizar o
patriotismo por meio da exaltação da natureza do país, como é possível perceber no Hino
Nacional Brasileiro. Além desse aspecto de evocação da grandeza da natureza brasileira, o
brasão, legalizado por meio de um documento datado de 1931, revela a opção, ou pelo menos a
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Depoimento ao Projeto Marechal José Pessoa, em 3 de dezembro de 1984, gravado em áudio e VT pela Escola
de Comunicações do Exército, com duração aproximada de duas horas.
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predisposição, pela construção da nova Escola Militar na cidade de Resende, nas proximidades
do Pico das Agulhas Negras.
O objetivo do brasão era criar uma tradição no corpo discente de respeito à Escola
Militar, que deveria ser considerada uma espécie de pátria dos oficiais do Exército. Dessa
forma, tal qual uma nação possuía seus símbolos, a Escola Militar deveria possuir os dela. O
próprio Capitão Mário Travassos publicou um artigo na Revista da Escola Militar, ainda em
1931, explicando o brasão:
Finalmente, a constituição sienítica-nefelítica das rochas das Agulhas Negras
empresta-lhes caráter eruptivo de alta significação geológica em vista da idade
que lhes assegura a estabilidade de rocha primitiva do maciço central do
Brasil. Este sentido seria transmitido ao brasão pela firmeza e estabilidade do
símbolo, representando a firmeza e a estabilidade do Exército. E as Agulhas
Negras, como peça de honra do escudo, estão circundadas pela cor tradicional
da Escola, e, em abismo, nela se encrusta a torre, que era o próprio símbolo da
Escola Militar do passado. (Câmara, 1985, p. 97).

Neste texto explicativo do brasão da Escola Militar, existem elementos que devem ser
melhor analisados. Inicialmente, o texto trata-se de uma espécie de discurso que pretende fazer
com que os cadetes aceitem a ideia do brasão; nesse sentido, está relacionado com as mudanças
curriculares propostas pelo comando do General José Pessoa, especialmente a introdução da
geografia militar no currículo, pois o texto faz alusão a termos utilizados por geólogos e
geógrafos, como maciço, constituição sienítica-nefelítica e eruptiva. No entanto, o aspecto mais
importante no texto é o da estabilidade do Pico das Agulhas Negras – “[...] estabilidade de rocha
primitiva do maciço central do Brasil” (Câmara, 1985, p. 97). Essa última citação traz a ideia de
que o Pico das Agulhas Negras era a rocha basilar do maciço central do Brasil, de forma que
usar esse símbolo da geografia trazia a noção de que a Escola Militar era a base do EN e do
próprio Brasil. Nessa imagem, “[...] a Academia seria, como o maciço, símbolo da unidade
estrutural do Exército.” (Câmara, 1985, p. 98).
5.3.4 A criação do Corpo de Cadetes
O próximo passo da reforma foi a criação do Corpo de Cadetes. O termo já existia em
outros regulamentos, significando a unidade em que os alunos estavam classificados, como no
Regulamento de 1839, que previa a existência de companhias de alunos, mas a proposta de José
Pessoa era diferente. Provavelmente inspirado pelo Corpo de Cadetes da Academia Militar dos
Estados Unidos de West Point (Todd, 1955), a proposta era criar uma entidade abstrata e

228

coletiva, da qual fariam parte todos os cadetes da Escola Militar. Dessa forma, ser cadete
significava aceitar e ser aceito pelo Corpo de Cadetes, que possuía um código de ética e um
código de conduta próprios. Essa ferramenta, portanto, soube trabalhar com um elemento que já
existia na cultura escolar e no ethos do corpo discente: a defesa da honra.
Por força do Decreto nº 20.307, de 20 de agosto de 1931, foi criado o Corpo de Cadetes,
como segue:
O chefe do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
em homenagem a data de 25 de agosto que relembra o nascimento do
inolvidável Duque de Caxias e que coincide esta ano com a solenidade de
compromisso à Bandeira dos novos cadetes da Escola Militar, resolve:
Art. 1º. Modificar a parte inicial do art. 2º do regulamento da Escola Militar
que passa a ter a seguinte redação: Art. 2º. Os cadetes da Escola Militar
constituem um corpo denominado - Corpo de Cadêtes.
Art. 2º. Fica creado o estandarte distintivo do aludido Corpo, segundo as
especificações que serão aprovadas oportunamente pelo Ministro de Estado da
Guerra. (Brasil, 1931j).

Este texto reforça a construção das tradições, destacando o fato de que o chefe do
Governo Provisório “homenageou” o Duque de Caxias ao promulgar o decreto de criação do
Corpo de Cadetes, relembrando esse mito. O texto também vincula a criação do Corpo de
Cadetes com a solenidade de compromisso à Bandeira, tradição militar existente desde o
Império, o que revestiu de pompa as duas solenidades, de forma complementar, pois não seria
apenas criado o Corpo de Cadetes, os cadetes fariam o compromisso de defender a pátria,
mesmo com o sacrifício da própria vida, o que novamente vincula a cultura de defesa romântica
da honra com a nova cultura que estava sendo gestada na nova Escola Militar.
Com base nesse decreto, foi realizada, em 25 de agosto de 1931, dia do aniversário de
Caxias, a solenidade de criação do Corpo de Cadetes, de compromisso à Bandeira dos novos
cadetes e de entrega do estandarte, a qual foi cercada de grande pompa e ampla cobertura da
imprensa200. Isso interessava ao governo, pelo fato de haver a divulgação do processo de
modernização que estava ocorrendo no Exército, ainda que essa modernização estivesse
limitada apenas à Escola Militar. Esta foi das razões pelas quais o chefe do Governo Provisório,
Getúlio Vargas, compareceu pessoalmente à solenidade, inaugurando o hábito de o presidente
da República comparecer às solenidades da Escola Militar (Câmara, 1985).
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A solenidade foi noticiada em jornais como: A Noite, edição de 22 de agosto de 1931; A Noite, edição de 25 de
agosto de 1931; Correio da Manhã, edição de 25 de agosto de 1931; na revista A Semana, ano XXXII, n. 37, de 29
de agosto de 1931, entre outros.
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O presidente chegou à solenidade na velha carruagem oriunda da Escola Militar da Praia
Vermelha, acompanhado da Escola de Cavalaria, sendo saudado por uma salva de tiros de
canhão, com os cadetes do curso de artilharia operando a bateria201. A cerimônia iniciou no
Campo de Marte202 e nela compareceram, além do presidente, os ministros, os generais e os
almirantes da guarnição da capital (Câmara, 1985). A Ordem do Dia lida na solenidade foi a
seguinte:
CADETES! O Corpo de Cadetes, criado por decreto de 20 de agosto do
corrente ano, e por proposição deste comando em vista da autorização contida
em aviso nº 1, de 2 de janeiro de 1931, do Exmo. Sr. General LEITE DE
CASTRO, Ministro da Guerra, responde às finalidades que não devem ficar
sem a necessária divulgação, considerada a importância que assumem na
projeção atual e futura da Escola Militar, que na sociedade civil, que no meio
militar.Passando a examinar os fundamentos da criação do Corpo de Cadetes,
desde logo salta aos olhos o estabelecimento de uma entidade coletiva que a
simples matrícula na Escola Militar estava longe de caracterizar. A Escola,
como instituto de ensino, é como não pode deixar de ser um complexo em
cujas malhas o furtivo Corpo de Alunos do regulamento vigente não
encontrava a indispensável força de fixação. Ao invés de ingressar anônimo
para o labirinto desse complexo, agora, o candidato a oficial requer e é
admitido no Corpo de Cadetes, cuja figura jurídico-social-militar se torna de
todo inconfundível. Em sua admissão, a par do compromisso diante do
pavilhão da Escola Militar, em cujo canto superior esquerdo se estadeia o
simbolismo do brasão das Armas, no campo azul-turquesa de suas melhores
tradições, a honrar a entidade que passa a pertencer. Em seguida, outro aspecto
capital se impõe – o cadete como praça especial. A praça especial do cadete
coloca-o na situação de ingressar no Corpo de Cadetes, para dele sair
aspirante.
Se acaso interrompe o curso, é considerado licenciado, na hipótese de ainda
lhe ser possível retornar aos trabalhos escolares. No caso contrário, se lhe
concederá Caderneta de Reservista relativa ao ano e à Arma que pertencer. O
cadete excluído só irá ao Corpo de Tropa para nunca mais voltar ao Corpo de
Cadetes quando se caracterizar sua incapacidade para o ofícialato. Prende-se a
esse aspecto um outro de não menor relevância, qual o do regime disciplinar
fundado sobre princípios de que na Escola Militar, como fonte essencial de
recrutamento de oficiais, trata-se mais de aprimorar qualidades que se corrigir
defeitos. Isso quer dizer que o novo regime disciplinar se fundamenta em
razão de ordem moral, e não de ordem material. Nem se pode compreender a
disciplina do Corpo de Cadetes de outra forma.
Os jovens que nele são admitidos fazem-nos espontaneamente, e nada indica
que devam ser compelidos à aquisição dos nobres e elevados atributos do
oficialato, bem ao contrário de outros militares que muitas vezes o são, por
força expressa da lei. A disciplina intelectual e moral, e não a disciplina
material, é que traduz a grande força de coesão dos quadros. Para atingir-se
facilmente a eficiência plena desse regime, sobreleva um outro ponto, de
caráter também fundamental – é a questão do recrutamento.
Pelo que se encontra expresso no texto sobre o Corpo de Cadetes, o
201
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Na denominação militar, bateria é o conjunto de peças de artilharia.
Nome dado a um grande descampado que normalmente existe defronte às Escolas Militares.
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recrutamento se estabelece sobre bases a um tempo sociais e biológicas. O
privilégio dos colégios militares em detrimento de outras fontes, não menos
autorizadas, desaparece. Todos os meios sociais podem concorrer à
constituição de nossos quadros, por isso que somente 60% das vagas são
reservadas aos candidatos daquela origem naturalmente saturada de elementos
radicados nos círculos militares. De outro modo, a repartição de vagas anuais
pelas três fontes reconhecidas idôneas - os colégios militares, os institutos
secundários de ensino e os corpos de tropa - conduz, como é natural, à seleção
física, moral e intelectual de candidatos. Classificação rigorosa por
merecimento e média geral 5 de base asseguram a seleção intelectual. O
extrato dos assentamentos do candidato permite o controle moral dos
pretendentes. Por fim, o atestado prévio de sanidade e rigorosa inspeção
médica de entrada afirmam da capacidade física dos concorrentes.
Eis em poucas palavras o vulto da criação do Corpo de Cadetes, consoante o
projeto de regulamentação do decreto que o estabeleceu - cujas consequências
imediatas e mediatas, estou certo, não escaparão aos jovens brasileiros, que no
momento se encontram constituindo o Corpo de Alunos.
Sois, pugilo de moços, os fundadores do Corpo de Cadetes da Segunda
República!
Vossos autógrafos no registro histórico, que hoje se inaugura, representam
responsabilidade que de nenhum modo desejo vos passe despercebida.
Sois o terreno em que essa poderosa semente, pequena como a noz do
carvalho, terá de germinar, despontar e enraizar-se. Meus votos são que, para o
futuro, possais orgulhar-se da fronde imensa que então abrigará - semeada e
cultivada por vossos corações de soldados e vossas almas de brasileiros - o
Exército de que precisa o Brasil para dar significação prática no concerto das
nações, à expressão magnífica de sua extensão territorial e da pujança de seu
povo, porque outro não será o resultado da criação do Corpo de Cadetes nos
termos em que está concebida. Para isso, do presente é que deveis cuidar,
sendo cada um de vos exemplo vivo das mais caras aspirações do Exército
Nacional, traduzido na seguinte fórmula que vos recomendo:
- disciplinar-se para disciplinar a outrem;
- instruir-se para instruir a outrem;
- educar-se para educar a outrem;
Para frente! Seja o vosso lema. (Brasil, 1931j).

Analisando este discurso, primeiramente observa-se a utilização, por parte do Coronel
José Pessoa, dos poderes a ele conferidos pelo Aviso Ministerial nº 1, de 2 de janeiro de 1931,
ao propor a criação do Corpo de Cadetes, além da aprovação por parte do ministro da Guerra e
do chefe do Governo Provisório. A seguir, o texto destaca a importância da divulgação dos
motivos que levaram à criação do Corpo de Cadetes. Posteriormente, é explicado que o Corpo
de Cadetes tratava-se de uma entidade coletiva, na qual o cadete deveria ser aceito, o que
implicava a aceitação de um conjunto de normas éticas e de regras de conduta próprias. Nesse
sentido, o cadete deveria “prestar compromisso” diante do estandarte do Corpo de Cadetes, que
simbolizava a entidade coletiva e abstrata na qual ele pretendia ingressar, compromisso, aliás,
semelhante ao compromisso à Bandeira realizado na mesma solenidade.
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Implicitamente, o cadete prestava compromisso à nação e à Escola Militar, devendo
honrar a entidade em que desejava ingressar, o que relembra o elemento cultural de defesa da
honra, mas uma honra agora representada pelo respeito às normas éticas do Corpo de Cadetes.
Além disso, não seria possível licenciar-se do Corpo de Cadetes momentaneamente, pois “[...] o
cadete excluído só irá ao Corpo de Tropa para nunca mais voltar ao Corpo de Cadetes” (Brasil,
1931j), elemento discursivo que contrariava a readmissão de cadetes anistiados por
envolvimento com quaisquer tipos de manifestações, como havia ocorrido com o caso dos
picolés. Já a seleção dos cadetes era prevista como um elemento essencial ao ingresso no Corpo
de Cadetes, pois “[...] na Escola Militar, como fonte essencial de recrutamento de oficiais, tratase mais de aprimorar qualidades que se corrigir defeitos.” (Brasil, 1931j). Nesse sentido, o texto
afirma que o ingresso no Corpo de Cadetes dar-se-ia de forma voluntária, ao contrário do que se
dava com outros militares, como os soldados, que prestavam o serviço militar obrigatório.
O texto afirma, também, que a força dos cadetes, portanto a força dos futuros oficiais,
residiria na “[...] disciplina intelectual e moral, e não a disciplina material” (Brasil, 1931j),
trecho que demonstra novamente uma alusão a uma elite intelectual e moral, em detrimento de
uma elite econômica e política, como o próprio José Pessoa já havia discursado antes (Câmara,
1985). A esse respeito, José Pessoa reforça a importância do recrutamento como fonte de
cadetes dignos de ingressar no Corpo de Cadetes, os quais deveriam ser selecionados em
“fontes reconhecidamente inidôneas” como os “[...] os colégios militares, os institutos
secundários de ensino e os corpos de tropa” (Brasil, 1931j), por meio da seleção física, moral e
intelectual.
Por fim, a Ordem do Dia criou os lemas que o Corpo de Cadetes deveria seguir:
- disciplinar-se para disciplinar a outrem;
- instruir-se para instruir a outrem;
- educar-se para educar a outrem. (Brasil, 1931j).

Após a leitura da Ordem do Dia, a cerimônia prosseguiu normalmente, tendo como auge
a entrega do estandarte do Corpo de Cadetes pelo chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas,
ao Cadete Antônio Pereira Lima (A Noite, 1931c).
Seguindo a lógica da Reforma José Pessoa, não bastava apenas a solenidade de criação
do Corpo de Cadetes, era preciso imortalizar o momento; para tanto, aproveitando-se de uma
fotografia da solenidade (vide Anexo XVII), foi encomendada uma pintura a óleo retratando o
momento (vide Anexo XVIII). Existem algumas diferenças entre a pintura e a foto que dão a
exata impressão sobre o discurso proposto no quadro: primeiramente, o uniforme que os cadetes
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usavam na solenidade, segundo as notícias de jornal, era o uniforme cáqui e não o uniforme
histórico, como consta da pintura; a segunda diferença, e mais famosa, é o caso do chapéu de
Getúlio Vargas, como segue:
As fotografias da época mostram-nos o chefe do Governo Provisório com o
estandarte à mão, como já citado anteriormente, e portando à cabeça seu
costumeiro chapéu gelot escuro. Durante toda a cerimônia, preocupado com o
estandarte e com a inesperada ‘missão’ que recebera, o presidente não retirou
o chapéu, mesmo por ocasião do canto do Hino Nacional. Guiando-se pela
cena fotografada e publicada nos jornais, o pintor representou Getúlio Vargas
entregando o estandarte com o chapéu à cabeça.
O quadro que se destinava ao cassino dos cadetes para que estes se
lembrassem do dia histórico, recordando-lhes diariamente suas novas
responsabilidades, quando concluído, foi levado pelo pintor a José Pessoa O
comandante não fez concessão: cordialmente, solicitou que o chapéu fosse
retirado da cabeça do presidente, para a posteridade, em presença da Bandeira,
do estandarte e dos cadetes.
E assim, o quadro de Rocha Ferreira na biblioteca da Academia Militar
apresenta hoje Getúlio Vargas, com rara presença em solenidades ao ar livre,
sem seu chapéu gelot. Percebem-se, entretanto, vestígios de sua existência
original na emenda representada por um tênue esmaecimento em horizontal na
testa e nos cabelos, correspondente à linha da aba do chapéu, que pode ser
verificada pelos mais interessados, enquanto este, pintado a posteriori, foi
habilmente encaixado entre os dedos da mão esquerda do presidente, a qual
ficara pendente ao longo do corpo. (Câmara, 1985, p. 112).

A próxima etapa no processo de criação do Corpo de Cadetes foi a elaboração e
promulgação de um regulamento capaz de normatizar e regulamentar a organização e o
funcionamento desse ente abstrato. Para tanto, foi elaborado o Regulamento Interno do Corpo
de Cadetes, aprovado pelo ministro da Guerra203. A seguir, observam-se alguns detalhes desse
regulamento:
Art. 1º. O Corpo de Cadetes, de acordo com o art. 1º do Regulamento do
Corpo de Cadetes, é verdadeiro símbolo do ‘futuro Exército e da segurança da
Pátria’ por ser a fonte perene de onde surgem as gerações de oficiais.
Art. 2º. O cadete deve, em qualquer circunstância, estar convencido de que é o
índice pelo qual o Exército e a sociedade civil julgam o Corpo de Cadetes.
Suas atitudes não focalizam apenas a sua personalidade mas se refletem,
também e antes de tudo, sobre o renome do Corpo de Cadetes.
Art. 3º Cumpre ao cadete se impor a mais severa observância das boas normas
de conduta civil e militar, sobretudo seguindo às exigências contidas nas
regras educativas adotadas por seus chefes, instrutores e professores
sistematizadas por este regulamento.
A educação militar não é mais do que a adaptação aos militares dos preceitos
que regem a vida de relação entre pessoas educadas. A disciplina militar é
203

O regulamento foi aprovado por um despacho exarado pelo ministro da Guerra, General Leite de Castro, em 16
de março de 1932 (conforme acervo do Arquivo José Pessoa, no CPDOC).
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assim como que uma ampliação dos princípios de educação doméstica, na qual
se funda.
Quem quer que se não conforme às disposições disciplinares revela, por isso
mesmo, educação deficiente.
Do mesmo modo, o militar verdadeiramente disciplinado, isto é que tem
consciência de seus deveres, que possue o sentimento justo da precedência
hierárquica, que exerce sobre si mesmo controle de todos os seus atos,
pensamentos e palavras, deve ser, em sociedade, perfeito cavalheiro.
Art. 4º. A Escola Militar é a modeladora do oficial. O cadete nada mais deve
aspirar que se fazer oficial na mais rigorosa expressão do termo- robusto,
enérgico, sóbrio, dedicado ao serviço, conhecedor perfeito de seus encargos
profissionais como instrutor e condutor de homens. Para isto, bastar-lhe-á o
respeito absoluto às prescrições regulamentares em vigor, interesse constante
em cada vez aprender mais e melhor, desejo sincero de corrigir-se não se
perdoando a menor negligência, culto pelo ardor e honestidade profissionais e
pelos preceitos de higiene física e moral.
Art. 5º. O Oficial é a figura de chefe por excelência - principalmente
MANDAR é a sua missão. O cadete como candidato a oficial deve estar certo
de que se fazer obedecer requer domínio de outrem, o que por sua vez exige
domínio de si próprio.
Daí o objetivo deste regulamento, que deve traduzir-se para o cadete em:
- disciplinar-se para disciplinar outrem.
- instruir-se para instruir outrem.
- educar-se para educar outrem. 204

Nesse regulamento, percebe-se a construção de todo um conjunto ético que deveria
permear a vida do cadete: a imagem do Corpo de Cadetes como o futuro do Exército. Nesse
sentido, o cadete deveria sentir-se membro do Corpo de Cadetes, sendo que sua conduta
refletiria em todos os outros cadetes; portanto, uma conduta negativa não refletiria apenas em
seu autor, mas macularia a honra de todos os cadetes. Além disso, há o compromisso de
obedecer às boas normas civis e militares, sendo um perfeito cavalheiro – uma nova alusão ao
romantismo –, bem como o reforço do senso profissional, o culto pelo ardor e honestidade
profissionais. Por fim, verifica-se a exaltação da figura do oficial como chefe, que deveria
obedecer aos preceitos básicos de “disciplinar-se para disciplinar outrem; instruir-se para
instruir outrem; e educar-se para educar outrem” (Albuquerque, 1953, p. 150). Este
regulamento, portanto, representou um grande passo na substituição da ideologia do soldadocidadão pela do soldado-profissional, pois enalteceu os valores profissionais e o sentimento de
pertencimento a um grupo, acima dos interesses pessoais.
O projeto de reformulação do sistema de ensino de oficiais estava chegando ao seu
ápice. As últimas etapas seriam: consagrar materialmente a ideia do cadete de Caxias e construir
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Regulamento do Corpo de Cadetes da Escola Militar do Realengo, de 193, citado originalmente por Câmara
(2011), pp. 109 a 111.
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uma nova Escola Militar, nos padrões das Academias Militares de West Point, Saint-Cyr e
Sandhurst.
5.3.5 O espadim de Caxias
A Reforma José Pessoa já tinha melhorado as instalações da Escola Militar, criado a
Seção de Educação Física e de Equitação, melhorado a qualidade dos exercícios práticos,
revitalizado o título de cadete, criado os uniformes históricos e o Corpo de Cadetes, entre outras
medidas, mas, para José Pessoa e os responsáveis pela reforma, faltava algo. Dessa forma, foi
pensado num símbolo material que ligasse os cadetes da década de 1930 ao herói Caxias, tido
como um exemplo de militar profissional. Para preencher essa lacuna, José Pessoa ressuscitou
outra antiga tradição do século XIX: o uso de espadins.
Cabe aqui ressaltar que, durante a pesquisa, verificou-se que desde o século XVIII
existem registros do uso de espadins por parte dos cadetes da Academia Militar de West Point
(Todd, 1950). O espadim trata-se de uma espécie de espada em miniatura, peça ornamental
utilizada especialmente na Europa, nos séculos XVIII e XIX. Na literatura, existem diversas
referências a espadins, como o espadim da Academia Brasileira de Letras; o espadim da École
Polytechnique, em Paris; o espadim citado na obra Memórias póstumas de Brás Cubas, de
Machado de Assis, no capítulo 12, “Um episódio de 1814” (Assis, 1994); o espadim que D.
Pedro II ganhou quando de sua maioridade, cuja réplica foi doada, em 1958, à primeira dama do
estado de São Paulo, Sra. Eloá do Vale Quadros (São Paulo, 1958), entre outros.
Existem registros, ainda, de que, no século XIX, alunos da Escola Militar utilizaram
espadins, conforme a estampa 134 da obra de Barro e Rodrigues, publicada em 1922 (vide
Anexo III), mas o espadim utilizado no período não foi encontrado nem no acervo da AMAN
nem no acervo do Arquivo Histórico do Exército, o que remete a um espadim semelhante ao
citado na obra de Assis (1994), ou seja, um ornamento utilizado para indicar um jovem
pertencente a uma família abastada. Isso caracterizaria a “[...] classe dos antigos cadetes, ligados
às famílias aristocráticas” (Trevisan, 1993, p. 23), citada pelo ministro da Guerra, Brigadeiro
Salvador Jose Maciel, na sessão de 10 de junho de 1840, quando propôs a criação da graduação
de alferes-aluno.
Portanto, verifica-se que o espadim não era uma novidade em 1930. A grande invenção
de José Pessoa, assim, não foi a reintrodução do espadim, mas a criação do espadim de Caxias e
de todo um corpo de tradições que acompanhou a peça, além do fato de que todos os cadetes,
independentemente da origem social ou econômica, seriam portadores desse símbolo. Isso
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demonstra a intenção de “normalizar” todos os cadetes dentro de um mesmo padrão, criando
uma elite moral e ética, e não uma elite econômica, política ou social. Esse padrão foi o próprio
Caxias.
Nesse sentido, José Pessoa recorreu à ajuda dos pesquisadores Eugênio Vilhena de
Moraes, que já tinha participado do processo de criação do mito de Caxias em agosto de 1923
(A Noite, 1923; Castro, 2000a), e Max Fleiuss (Albuquerque, 1939), membro do Instituto
Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), tendo sido apresentada ao general uma espada, que
integrava o acervo, registrada como a espada de campanha de Caxias após sua promoção a
general.
Bento (1987b), por meio de uma pesquisa sobre a peça encontrada no acervo do IHGB,
chega às seguintes informações:
Promovido a oficial general em 18 de julho de 1841,Caxias adquiriu seu sabre
histórico de general com o qual liderou o Exército em 5 campanhas vitoriosas,
3 internas (São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) e 2 externas [...].
Foi doado em testamento pelo Duque de Caxias, ao Brigadeiro João de Souza
da Fonseca Costa que, como 1º Tenente, fora o Ajudante-de-Ordens de Caxias
na guerra contra Oribe e Rosas 1851-52 e, mais tarde, como coronel, fora
Chefe do seu Estado- Maior na Campanha da Tríplice Aliança (1866-68). [...].
Este sabre de campanha foi localizada em 1925 pelo Dr. Eugênio Vilhena de
Moraes, o maior biógrafo de Caxias. Ele se encontrava em poder de
descendente direto de Fonseca da Costa, o Capitão-de-Corveta Caetano Taylor
da Fonseca Costa. Este oficial de Marinha , em gesto que se reveste de
nobreza e patriotismo, decidiu, em 1925, doar a valiosa relíquia, através do Dr.
Eugênio Vilhena de Moraes, hoje patrono de cadeira na Academia de História
Militar Terrestre do Brasil. ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. (pp.
1-2).

De posse dessa espada, foram feitos desenhos da peça, bem como foi pedida a
autorização do ministro da Guerra, General Leite de Castro, sendo a ideia aprovada e o recurso
necessário liberado. Os esboços foram encaminhados para as Indústrias Soligen, na Alemanha,
que confeccionou os primeiros espadins. Essas peças chegaram ao Brasil em outubro de 1932 e,
em dezembro do mesmo ano, foram publicadas as “instruções para o recebimento e uso do
espadim” (Brasil, 1932). Essas instruções continham:
- o juramento do espadim; ‘Recebo o Sabre de Caxias como o próprio Símbolo
da Honra Militar’! [...];
- o compromisso de devolução do espadim: ‘Para que novos cadetes o
empunhem e com a certeza de havê-lo dignificado, restituo o Sabre de Caxias.
Símbolo de Honra Militar’;
- Ficha-histórico: assinada por seus detentores;
- a homenagem aos ex-detentores: ‘sempre que o ex-detentor de um espadim
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distinguir-se cm sua vida pública, por um gesto de sacrifício ou serviço
excepcional, de real valor para o Exercito ou para o Brasil, ou de beneficio
para a humanidade, seu espadim deve ser retirado de circulação e recolhido ao
museu da Escola, com a ficha respectivo, nela escrita, em letras vermelhos, o
motivo da ação praticada’. (Câmara, 1985, p. 106).

Percebe-se, com estas instruções de recebimento e uso do espadim, que a peça foi
cercada de todo um conjunto de tradições que reforçava o sentimento de pertencimento a um
grupo: a ligação do cadete com o ideal de Caxias, o juramento do espadim, o compromisso de
devolução e a homenagem aos ex-detentores. Essa última tradição, aliás, vinculava os cadetes a
um conjunto de heróis que integraram o Corpo de Cadetes, uma visão romântica da defesa da
honra, mas a honra coletiva do Corpo de Cadetes e não a honra individual do soldado-cidadão.
Até 2003, foram “retirados” de circulação e depositados no Museu da Escola Militar
(hoje Museu da AMAN), os seguintes espadins:
- Espadim nº 496, que pertenceu ao Aspirante Humberto Pinheiro de
Vasconcelos. Justificou o ato, o exemplo de abnegação e coragem dado por
aquele oficial ao ter sua mão despedaçada por uma granada, que manteve
segura, com o braço para fora de uma janela, evitando destarte que não viesse
a explodir na sala onde ministrava instrução ou atingir outros companheiros no
pátio do quartel.
- Espadim nº 289, pertencente ao 1º Ten Alípio Napoleão Andrada Serpa em
virtude de ato de bravura, por ele praticado, por ocasião do torpedeamento do
navio ‘Itagiba’ que transportava sua unidade de Artilharia para Olinda - PE.
- Espadim nº 1002, que pertenceu ao Aspirante Francisco Mega, morto em
combate, na Itália, integrando o Regimento Sampaio. Leva seu nome a turma
de aspirante egressa da AMAN em Fev 1955.
- Espadim nº 103, que pertenceu ao General-de-Brigada Sinval Senra Martins,
cadete de Intendência em 1945, Aspirante a oficial em 1947 e General em
1977. Foi o primeiro cadete que cursou integralmente a AMAN, a galgar o
posto de oficial general. (Bento, 1987b, p. 8).

Nesse conjunto de “heróis”, percebe-se um grupo de militares que se destacou por sua
bravura na execução de seu dever profissional, não havendo nenhum “rebelde” ou
revolucionário nessa relação. Uma atenção especial deve ser dada ao espadim nº 103, que
pertenceu ao primeiro cadete da Escola Militar que chegou ao posto de general, uma clara
alusão ao destaque que deve ser dado a um militar que seguiu uma carreira exemplar. De fato,
todo esse conjunto demonstra a construção do mito dos heróis, mas não heróis rebeldes, heróis
profissionais, reforçando a ideologia do soldado-profissional, em detrimento da ideologia do
soldado-cidadão.
A primeira solenidade de entrega de espadins ocorreu nos dias 15 e 16 de dezembro de
1932. A solenidade do dia 15 ocorreu na Escola Militar, já a solenidade do dia 16 desenrolou-se
na Praça Duque de Caxias, atual Largo do Machado, na cidade do Rio de Janeiro, onde se
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encontrava a estátua equestre de Caxias. Nessa solenidade, compareceram o ministro da
Marinha, Almirante Protógenes Guimarães, os oficiais generais da guarnição do Rio de Janeiro,
os adidos militares de nações amigas e representações de oficiais de todas as unidades da
guarnição do Rio de Janeiro. Novamente, a cerimônia teve cobertura da imprensa,
especialmente dos jornais Correio da Manhã (1932a, 1932b), A Noite (1932a, 1932b) e da
revista A Semana (1932).
A partir dessa solenidade, anualmente os cadetes da Escola Militar passaram a receber
os espadins de Caxias e a fazer o solene juramento, sempre na data de 25 de agosto, Dia do
Soldado e aniversário de nascimento do Duque de Caxias. Também anualmente, na festa de
formatura, os cadetes devolvem seus espadins, prestando novo compromisso, sendo sagrados
aspirantes a oficial e recebendo suas espadas.
Além disso, cabe ressaltar que o espadim passou a ser um símbolo do EN do Brasil,
sendo presenteado a diversas outras academias militares e a delegações de chefes de Estado.
Essa peça consagrou-se como uma das maiores tradições da cultura militar brasileira, sendo
incorporada por todas as demais Escolas Militares de formação de oficiais do Brasil; neste
trabalho, destaca-se a incorporação da tradição do espadim ao CIM da FPESP, em 1936.
Nesse ponto, o projeto de modernização da formação de oficiais do Exército estava
atingindo seu apogeu, faltando apenas a construção de uma nova Escola Militar, nos moldes das
Academias Militares de West Point, Saint-Cyr e Sandhurst, epopeia que será abordada a seguir.
5.3.6 A seleção do novo cadete
O próprio José Pessoa já havia dito que considerava que as características para um bom
oficial vinham de berço, acreditando que a educação dada ao cadete deveria apenas “[...]
aprimorar qualidades do que corrigir defeitos [...].” (Motta, 2001, p. 287). Dentro de tal
proposta, a seleção dos cadetes era fundamental, pois uma boa escolha forneceria alunos
capazes de se desenvolver melhor. Essa posição era conservadora e elitista, bem como
desconsiderava outras questões, como a dificuldade de acesso à educação formal por parte das
populações mais carentes. Além disso, essa postura podia mascarar o projeto de evitar o
ingresso na Escola Militar de indivíduos com um perfil social, econômico, étnico e psicológico
diferente daquele idealizado por José Pessoa.
Seguindo a linha de raciocínio de José Pessoa, foram desenvolvidas novas regras para a
matrícula dos cadetes. Entre as condições básicas eleitas para a carreira de oficial – portanto,
condições que o candidato deveria possuir antes de ser matriculado –, podem-se citar: a
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robustez física e a origem familiar e social dos alunos. Assim, em novembro de 1931, foi
publicado um aviso ministerial aprovando a proposta do comandante da Escola Militar sobre a
inspeção médica, tornando-a mais rígida e implantando a ideia de uma ficha sanitária que
acompanharia o candidato durante o processo de seleção. Já quanto à origem social, na década
de 1920, a comprovação de que o candidato possuía as condições necessárias para tornar-se
oficial do Exército era feita por meio de declarações de “pessoas respeitáveis”. A alteração do
comando do Coronel José Pessoa foi a instauração de sindicâncias que apurassem a idoneidade
do candidato (Motta, 2001).
O processo elaborado por José Pessoa, em 1931, foi aprimorado em 1934. Nesse
sentido, Rodrigues (2006) identifica que a principal ferramenta para controlar o ingresso dos
candidatos a cadetes, a partir de 1934, foi o processo individual, cujos itens constavam do
Decreto nº 23.994, de 13 de março de 1934. Segundo seu art. 98, eram requisitos para a
admissão na Escola Militar:
1º Ser brasileiro, solteiro e ter a idade compreendida entre 16 anos feitos a 22
incompletos, referidos estes limites no dia 1º de março do ano da matrícula;
2º Ter o consentimento de seus pais (ou tutores) para ser admitido no corpo de
cadetes, se for menor;
3º Apresentar certificado de boa conduta anterior, firmado, se o candidato for
civil, pela autoridade policial do distrito em que residir;
4º Possuir as condições de honorabilidade indispensáveis a sua situação de
futuro oficial do Exército, verificada em sindicância feita nos Estados sob a
responsabilidade de um magistrado, onde residir o candidato; na Capital
Federal sob a do comandante da Escola;
5º Satisfazer as condições previstas neste regulamento, no tocante aos objetos
de uso pessoal que deverá apresentar por ocasião da admissão no corpo de
cadetes e ao depósito previsto para indenizações por objetos inutilizados ou
avariados pelo candidato, quando cadete;
6º Apresentar um atestado de conduta, passado pelo diretor do último
estabelecimento de ensino secundário que tenha frequentado:
7º Ter o curso secundário completo (curso fundamental e curso complementar,
este relativo à admissão nas escolas de engenharia da República);
8º Apresentar atestado de vacina e de boa saúde, êste firmado
preferencialmente por médico militar, pelo qual se conclua que o candidato
não sofre do nenhuma moléstia infecciosa, de lesão ou tara física que o
incapacite para a serviço no Exército;
9º Ter o candidato a altura mínima de 1,60 m. (Brasil, 1934b).

Percebesse, com essas condições, que seria difícil a um filho de operário conseguir
ingressar na Escola Militar, pois, ainda que tivesse rendimento acadêmico suficiente, existiam
diversos elementos discriminadores, como a apresentação de certificado de boa conduta anterior
firmado pela autoridade policial do distrito em que residisse; somente esse elemento era
suficiente para que um filho de sindicalista, por exemplo, não conseguisse ter aprovada a sua
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admissão. De fato, a sindicância para atestar as condições de honorabilidade era excessivamente
discricionária, o que possibilitava a exclusão de grupos indesejáveis, como filhos de operários,
negros, judeus, filhos de políticos de oposição ao regime, entre outros casos.
Rodrigues (2006) estuda o processo de admissão na Escola Militar entre 1931 e 1944 e
identifica que a própria ferramenta utilizada – o processo individual – possuía mecanismos que
facilitavam a exclusão dos indesejáveis. Primeiramente, o processo era protegido por uma capa
com o nome do candidato, sua data de nascimento, sua procedência (civil ou militar) e o ano da
inscrição. No interior, havia um requerimento do candidato; uma ficha individual constando
dados pessoais, como nome, nacionalidade, nome dos pais, profissão dos pais e nacionalidade
dos pais, e uma fotografia de frente colada no alto da ficha; um cartão de controle de notas do
concurso de admissão; a certidão de nascimento ou cópia autenticada desta; a declaração de
honorabilidade expedida por uma autoridade militar para os militares; o atestado de conduta
firmado pelo diretor do último estabelecimento de ensino secundário que o candidato
frequentou; para os civis, um atestado de boa conduta assinado por autoridade policial; o
atestado de vacina e boa saúde, elaborado preferencialmente por médico militar, que
comprovasse que o candidato não possuía nenhuma doença contagiosa ou lesão física que o
incapacitasse para o serviço do Exército; e a altura mínima de 1,60 m.
Havia, ainda, um exame médico e odontológico e um teste de aptidão física, que contava
com as seguintes provas: corrida de 100 metros; corrida de 800 metros; salto em altura; salto em
distância; transporte do fardo de trinta quilos a 100 metros de distância; lançamento do peso de
cinco quilos (com as duas mãos); subida em corda sem auxílio dos pés205.
Esse exame de admissão constituía parcela significativa do conjunto de mecanismos
para conter a ideologia do soldado-cidadão e substituí-la pela ideologia do soldado-profissional.
Nesse contexto, o escopo do processo seletivo era eliminar candidatos identificados como
prováveis rebeldes ou que não satisfizessem as condições exigidas para ingressar no Corpo de
Cadetes, de modo que grupos étnicos e grupos sociais indesejáveis eram impedidos de ingressar
na Escola Militar.
5.4 A nova Escola Militar
Como descrito por MacCann (2007) e citado anteriormente, desde a década de 1920, o
“[...] general Tasso Fragoso recomendou que, se houvesse verba, o Exército construísse uma

205

Art. 103 do Decreto nº 23.994, de 13 de março de 1934.

240

escola nos moldes da academia americana de West Point, como a República da Argentina
estava fazendo.” (p. 315). Nesse sentido, em 1931, o então Coronel José Pessoa solicitou ao
ministro Leite de Castro que fosse nomeada uma Comissão da Nova Escola Militar, a qual foi
presidida pelo próprio coronel, tendo como participantes os Capitães Mário Travassos e
Alexandre Chaves. Ressalte-se que, mesmo considerando a crise econômica, o Exército
entendia que o Governo Provisório deveria compreender a importância estratégica da
construção da nova academia.
Para a escolha do local, o Coronel José Pessoa estabeleceu alguns parâmetros, como
segue:
- clima ameno, vizinhança de curso de água compatível com a realização de
exercícios militares e variedade topográfica;
- proximidade de centro social interiorano, homogêneo, não muito afastado do
Rio ou de São Paulo;
- área com espaço suficiente e com terrenos variados para a instrução militar; e
- estar situada fora de centros de polarização política - em especial, da Capital
Federal. (Câmara, 1985, p. 146).

O principal motivo do afastamento da Escola Militar da cidade do Rio de Janeiro, capital
federal à época, e da cidade de São Paulo era
[...] retirar a mocidade militar do contato com as agitações políticas e das
seduções altamente prejudiciais dos grandes centros, para deixá-la assistida
por mestre dedicados, em um meio tranquilo de recursos abundantes para seus
trabalhos, toda ela devotada ao único objetivo de sua perfeita e integral
preparação profissional. (Bento, 1974 apud Câmara, 1985, p. 147).

Em 16 de fevereiro de 1931, a comissão conheceu o prefeito da cidade de Resende, Dr.
Taurino do Carmo, e o diretor do Horto Florestal da cidade, Dr. Barreto Costa. Nessa visita, o
Coronel José Pessoa decidiu que a cidade era ideal para o novo projeto, contando com
temperatura amena, o Maciço das Agulhas Negras e o Rio Paraíba do Sul, “[...] cujas águas
mansas levaram-no a visualizar transposições e regatas ‘a Oxford e Cambridge’ e pousos dos
hidroaviões Saboya-Marchetti, recentemente adquiridos pelo Governo.” (Câmara, 1985, p.
148). Os demais membros da comissão concordaram e foi encaminhada ao ministro Leite de
Castro a escolha da cidade de Resende. Na sequência, a proposta foi encaminhada ao chefe do
Governo Provisório, Getúlio Vargas, que a aprovou (Câmara, 1985), por isso se encontra o
Maciço das Agulhas Negras estampado no estandarte do Corpo de Cadetes, criado em agosto de
1931.
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Iniciaram-se, então, as visitas à região para os estudos sobre as instalações, nas quais
acompanharam a comissão o engenheiro Moura Filho e o arquiteto Raul Penna Firme.
Visitando o local, em setembro de 1931, foi escolhida, em um local chamado grotão, uma pedra
para a função de pedra fundamental da nova Escola Militar. Ainda em outubro de 1931, o chefe
do Governo Provisório, Getúlio Vargas, visitou a cidade de Resende, acompanhado do ministro
da Guerra, General Leite de Castro, e do ministro da Agricultura, Assis Brasil, a fim de observar
a área escolhida, que era composta por terrenos do Horto Florestal e da Estação de Monta do
Rio de Janeiro, pertencentes ao Ministério da Agricultura. Nesse momento, foi definido o local
para a construção da nova Escola Militar, faltavam apenas os recursos financeiros (Câmara,
1985). A partir disso, iniciaram-se os trabalhos de elaboração dos projetos, tendo sido
escolhido, por meio de um concurso, em 31 de dezembro, o anteprojeto do arquiteto Raul Pena
Firme.
Em 29 de março de 1932, o General Leite de Castro foi exonerado do cargo de ministro
da Guerra, em razão dos incidentes que envolveram a questão dos picolés e rabanetes, e
assumiu206 a pasta o General Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso. Em julho, explodiu a
Revolução Constitucionalista em São Paulo, atrasando os preparativos para a obra. Nesse
sentido, cumpre informar que a única participação da Escola Militar nos conflitos foi o
fornecimento de munições, sendo que apenas alguns cadetes desertaram para participar dos
combates da Revolução de 1932. Isso se deveu ao fato de o Coronel José Pessoa ter pedido para
a escola não ser empregada no conflito.
No Arquivo José Pessoa, no CPDOC, foram encontradas duas cartas sobre a questão do
envolvimento da Escola Militar no conflito, como segue:
- Ofício Reservado do Comando da Escola Militar do Realengo, ao
comandante das Forças Legalistas no Vale do Paraíba (Gen Góes Monteiro),
respondendo à telegrama daquele Comandante, datada de 14/07/1932.
Versando sobre a opinião contrária de José Pessoa quanto ao emprego dos
alunos da Escola Militar do Realengo na Revolução de 1932.
- Cópia de carta ao ministro de Guerra, General Espírito do Santo Cardoso,
relatando uma reunião na qual os oficiais da Escola Militar manifestaram
apoio à posição de neutralidade do Comandante da Escola Militar. Relata
ainda o caso do 1º Tenente José Correia Velho, que inicialmente manifestou
solidariedade à posição do comando, posteriormente foi flagrado
manifestando-se favorável à causa paulista. Chamado a explicar se havia
assumido algum compromisso com a causa paulista, o tenente negou. Porém o
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Como visto anteriormente, a questão entre os picolés e os rabanetes estava relacionada com a disputa por vagas
decorrente da lei que anistiou os cadetes revolucionários de 1922, os quais receberam a alcunha de picolés; por sua
vez, os oficiais formados nas turmas de 1925 em diante foram apelidados de rabanetes.
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citado oficial deserdou da guarnição da Escola Militar para juntar-se aos
paulistas na Revolução.207

O ministro da Guerra atendeu à solicitação do Coronel José Pessoa, mas teve início o
atrito entre este e Góes Monteiro, que resultou em mudanças importantes para a Escola Militar
em 1934.
Após o término da Revolução Constitucionalista, em outubro de 1933, foi realizada a
Manobra de 33, que tinha por objetivo a realização de exercícios práticos em campo. Essa
manobra desenrolou-se na região entre a cidade de Volta Redonda e a cidade de Resende, nas
proximidades da área escolhida para a construção da sede da nova escola. No final dela, os
cadetes deslocaram a pedra que havia sido escolhida, em setembro de 1931, para ser a pedra
fundamental até a área onde se planejava construir a nova Escola Militar. Por sua vez, José
Pessoa208 preparou uma solenidade, a ser realizada no dia 28 de outubro, em que deveria ser
lançada a pedra fundamental da nova Escola Militar, chegando a ser publicado um Boletim
Escolar contendo a previsão da solenidade, como segue:
PEDRA FUNDAMENTAL DA ACADEMIA
Será lançada amanhã, com toda a solenidade, a pedra fundamental da
Academia Militar. Para essa solenidade, formará, por determinação do Sr.
general comandante da Escola, o Destacamento Escolar, na Fazenda do
Castelo, de conformidade com a ordem distribuída. (Brasil, 1933c).209

Ainda que tenha sido preparada a solenidade e convidadas as autoridade de Resende, em
27 de outubro de 1933, à tarde, chegou uma ordem do ministro da Guerra para cancelá-la.
Mesmo com o revés, o General José Pessoa continuou inventando tradições; aproveitando-se do
ocorrido, emitiu uma ordem de cancelamento da solenidade, no início da qual constavam os
seguintes dizeres: “Cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer” (Câmara, 2011, p. 167), o que
acabou se transformando em mais uma das tradições da Escola Militar: o cadete deveria estar
preparado para frustrações decorrentes de seu elevado grau de profissionalismo.
Passado esse incidente, em 18 de janeiro de 1934, o General Augusto Inácio do Espírito
Santo Cardoso deixou o cargo, assumindo a função o General Góes Monteiro. Iniciou-se, então,
uma série de discussões entre o ministro da Guerra e o comandante da Escola Militar referente à
matrícula dos cadetes anistiados que participaram da Revolução de 1932. A esse respeito,
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Disponível no Arquivo José Pessoa, no CPDOC – identificação: JP vp 1931.05.12; série: vp – Vida pública.
José Pessoa foi promovido a general de brigada em 3 de agosto de 1933.
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existe, no Arquivo José Pessoa, farta documentação sobre a questão, merecendo destaque os
seguintes documentos210:
 carta de 1934 em que José Pessoa discute com o General Góes Monteiro a ordem
de que ele “apresentasse o meio de preencher os claros do Corpo de Cadetes com
alguns alunos saídos na habilitação”. José Pessoa respondeu que não havia vagas
e as poucas vagas que existiam seriam preenchidas por cadetes que fracassaram
nos estudos por moléstia;
 Aviso Ministerial nº 1, de 31 de março de 1934, determinando a rematrícula dos
cadetes anistiados pelo Decreto nº 22.081;
 Aviso Ministerial nº 2, de 7 de abril de 1934, determinando a rematrícula dos
cadetes amparados pelo Aviso Ministerial nº 1, de 31 de março de 1934;
 Aviso Ministerial nº 3, de 7 de abril de 1934, alterando o número de vagas para a
Escola Militar e determinando a matrícula dos seguintes casos: os desligados por
motivos de moléstia, os inabilitados primários em exames parciais em 1933 e os
atingidos por medidas de clemência governamental;
 carta do General Góes Monteiro ao General José Pessoa, datada de 6 de abril de
1934, respondendo à carta de José Pessoa de 1934, na qual ele se negou a
providenciar a matrícula dos habilitados.
Essa discussão atingiu seu ápice e o General José Pessoa solicitou exoneração do cargo
de comandante da Escola Militar. O ministro da Guerra aceitou o pedido, como comprovam os
seguintes registros211:
 correspondência de 17 de abril de 1934, em que o então General José Pessoa
pediu demissão do cargo da comandante da EMR;
 carta de José Pessoa ao General Góes Monteiro, de 17 de abril de 1934,
explicando os motivos da demissão e demonstrando o desentendimento entre os
dois;
 carta dirigida ao General José Pessoa, de 20 de abril de 1934, aceitando o pedido
de demissão dele e colocando o oficial à disposição da Presidência, por tratar-se
de oficial general.
210
211
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Enquanto aguardava a posição do presidente da República, Getúlio Vargas212, ocorreu
uma greve na Escola Militar. Segundo Câmara (1985, pp. 117-118),
a ‘crise’ eclodiu a partir da exclusão de cadetes envolvidos em uma revanche
de brigas em Bangu. Elas vinham ocorrendo como reação ao apelido de ‘filho
de Maria’, em consequência do uso do uniforme branco e cinto azul-celeste,
com que jovens civis procuravam compensar a natural atração despertada nas
adolescentes cariocas. Tudo começava com o grito galhofeiro de ‘filho de
Maria!’ Com o espírito da época, o cadete se sentia obrigado à desforra física
como um fato moral. Logo estava cercado por um grupo de atacantes, contra o
qual se debatia o valente ‘filho de Maria’. Chegando à Escola, com o uniforme
rasgado e o filete de sangue a escorrer pelo nariz, os companheiros saíam em
busca de desforra. Felizmente, a maioria delas não chegava a ocorrer.
Há evidências de que alguns oficiais da Escola tomavam conhecimento de um
ou outro conflito, sempre acobertado pelos cadetes, e pairava no ar certa ponta
de orgulho quando um deles levava vantagem contra adversários mais
numerosos.
Todavia um daqueles entreveros, o de Bangu, trouxe consequências mais
graves, com exploração em jornais e sendo alimentado social e politicamente
fora e dentro da Escola. O incidente deflagrou no espírito do comandante a
interpretação de que a valorização social e disciplinar do ‘Cadete de Caxias’,
pela qual vinha se batendo, havia sido ferida profundamente.

Essa manifestação fechou o comando do General José Pessoa na EMR e demonstrou
que o sucesso de sua reforma havia sido apenas relativo. De fato, a tentativa de substituição da
ideologia do soldado-cidadão pela do soldado-profissional não tinha sido eficaz o suficiente
para evitar manifestações coletivas de descontentamento em razão de atos que fossem
interpretados como uma ofensa à honra. A diferença, agora, era que a honra era coletiva; não
era mais o cadete isolado ou um grupo de cadetes descoordenado que se manifestava, mas o
Corpo de Cadetes manifestava-se contra seu criador.
Em 28 de abril de 1934, o General José Pessoa foi transferido para o comando do
Distrito de Artilharia de Costa da 1ª Região Militar, no Distrito Federal (Albuquerque, 1953).
Assumindo esse cargo, participou do processo de modernização da artilharia de costa brasileira,
a partir da contratação de uma missão militar norte-americana composta por três oficiais
especializados em artilharia de costa (Rodrigues, 2011). Além disso, com a sua saída, alguns
dos oficiais que o acompanharam durante a reforma foram transferidos.
Em 26 de março de 1934, foi publicado o novo regulamento da Escola Militar (Brasil,
1934b), o qual foi revisado pelo Major Humberto de Alencar Castelo Branco (Brasil, 1934c). A
tarefa de implementar esse regulamento coube ao General Almério Moura, que assumiu o
212

Com a promulgação da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, em 18 de setembro de 1946, Getúlio Vargas
foi eleito pela Assembleia Constituinte presidente da República, deixando de ser chefe do Governo Provisório.

245

comando da Escola Militar em 28 de abril de 1934, logo após a saída do General José Pessoa. O
General Almério Moura já havia comandado a Escola de Cavalaria e comandou a Escola Militar
somente até 7 de agosto de 1934, quando foi transferido para a 2ª Região Militar, em São Paulo.
Essa transferência deu-se a pedido do próprio ministro da Guerra, General Góes Monteiro, em
razão de atritos que estavam ocorrendo em São Paulo e que envolviam a FPESP213.
Dessa forma, em agosto de 1935, passou a comandar a 2ª Região Militar, em São Paulo,
o General Almério Moura214, com a missão de controlar a tensão entre os oficiais desta e os
oficiais da FPESP. Também foram transferidos para a 2ª Região Militar o então Major Mário
Travassos e o então Capitão Oromar Osório, sendo que o primeiro assumiu, em 1935, a chefia
da 3ª Seção do Estado-Maior da 2ª Região Militar (Brasil, 1934d) e o comando do Centro de
Preparação de Oficiais de Reserva de São Paulo (CPOR) (Brasil, 1934e). No período em que
serviu no Estado-Maior da 2ª Região Militar, o Major Mário Travassos trabalhou com o Capitão
Miguel Laje Sayão, ambos sob o comando do então Tenente-Coronel Milton de Freitas
Almeida (Brasil, 1934e). Já o Capitão Oromar Osório foi transferido para a 2ª Região Militar,
tendo sido colocado à disposição do governo do estado para servir como instrutor de cavalaria
da FPESP.
Após o comando do General Almério Moura, assumiu o comando da Escola Militar o
General José Meira de Vasconcelos, que continuou a implementar o Regulamento de 1934
(Peres et al., 2011). Como foi descrito anteriormente, esse regulamento sequer chegou a ser
executado em sua totalidade, sendo implementado, em junho de 1935, por força do Decreto nº
192, um regulamento híbrido, cujos currículos teóricos seguiam o Regulamento de 1929,
ficando os exercícios práticos a critério do comandante da escola (Motta, 2001).
Ainda em 1935, no mês de julho, assumiu o comando da escola o Coronel João Batista
Mascarenhas de Morais. Durante esse comando, ocorreu a chamada Intentona Comunista.
Talvez em razão da cultura implementada pela Reforma José Pessoa, talvez em função do
processo de seleção, talvez pela rigidez disciplinar do Coronel Mascarenhas de Moraes, a
Escola Militar não se rebelou como tinha ocorrido em todas as outras grandes rebeliões
militares até então. O que ocorreu foi exatamente o contrário: os cadetes, sob a liderança do
Coronel Mascarenhas de Moraes, combateram os alunos sublevados da Escola de Aviação, no
Campo dos Afonsos (Peres et al., 2011).
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Dados disponíveis no Arquivo Góes Monteiro, depositado na Biblioteca Nacional (registros SA-210, datado de
13 de março de 1934 a 29 de novembro de 1934, e SA-211, datado de 14 de março de 1934 a 16 de março de
1934).
214
Verbete ‘Almério Moura’ (CPDOC, 2012).
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Em novembro de 1936, chegou ao Brasil uma missão militar norte-americana, chefiada
pelo General Allen Kinberly, que reforçou a influência militar americana na reestruturação da
artilharia de costa brasileira (Rodrigues, 2008). Por sua vez, a missão militar francesa encerrou
seus trabalhos em 1937 (Araujo, 2009), iniciando um período de influência estadunidense no
Exército Brasileiro e na Escola Militar. Nesse sentido, logo no início da Segunda Guerra
Mundial, em 1939, começaram a ser enviadas para os Estados Unidos delegações de oficiais
brasileiros para estagiar junto ao exército americano.
Motta (2001) registra essa mudança de influência, como segue:
A guerra ainda não tinha três meses quando, em dezembro de 1939, oficiais
brasileiros seguiam para a América do Norte ‘a fim de se aperfeiçoarem em
seus conhecimentos profissionais’. A essa primeira turma se seguiram outras,
com o correr do tempo, assinalando, cada uma delas, mais e mais, o crescente
entrosamento entre os dois exércitos. Não é que esses oficiais, de retorno,
trouxessem novas idéias sobre organização, ou sobre armamento, ou sobre
currículos; traziam-nas, porém, sobre aspectos menores da profissão, sobre
padrões e estilos de trabalho e de convivência militares. Naqueles anos, entre
1940 e 1943, muito se falou sobre a nova metodologia do ensino, que
estaríamos aprendendo com os norte-americanos. Na verdade, não havia nada
que já não soubéssemos desde os tempos dos oficiais que estagiaram na
Alemanha, em 1913, e da Missão Francesa, isto é, a valorização do ensino
prático, aplicativo, à base do ‘aprender fazendo’. O que havia de novo nos
norte-americanos, e que tanto nos impressionou, era a extraordinária riqueza
dos meios materiais postos a serviço da ‘escola ativa’. De qualquer forma, os
Regulamentos de 1940 e 1942, da Escola Militar, na sua a aplicação e no que
se refere ao ensino prático-profissional, beneficiaram-se de uma preocupação
maior com os meios auxiliares de ensino, como decorrência dos contatos que
se amiudavam com o Exército dos Estados Unidos. (p. 299).

Nesse período, ainda em 1938, foi retomada a ideia da construção da nova Escola
Militar, relembrando que a proximidade com a cultura militar dos Estados Unidos, que havia
começado em 1934, reforçava a ideia da construção de uma Escola Militar semelhante à
Academia Militar de West Point. Dessa forma, em 1938, em pleno regime do Estado Novo, foi
lançada a pedra fundamental em uma solenidade que contou com a presença do presidente
Getúlio Vargas, do ministro da Guerra, General Eurico Gaspar Dutra, e do General José Pessoa.
As obras da nova escola terminaram em 1944 e a Escola Militar de Resende215 foi inaugurada
em março de 1944, tendo como primeiro comandante o então Coronel Mário Travassos. Essa
inauguração foi o ápice do projeto reformador da formação de oficiais do Exército que havia
iniciado logo após a Revolução de 1930.

215

A Escola Militar de Resende, inaugurada em 1944, passou a ser denominada AMAN em 1951.
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Outro aspecto do projeto modernizador proposto para a Escola Militar foi o
aproveitamento que o Governo Vargas fez da figura do cadete e da própria Escola Militar como
ferramenta de propaganda do regime. Nesse contexto, tanto a Escola Militar quanto o cadete de
Caxias idealizado por José Pessoa foram alvo de forte divulgação propagandística, com o claro
intuito de demonstrar os investimentos do governo na modernização das Forças Armadas e,
consequentemente, do Brasil.
Conforme mostra a dissertação de Viana (2010), buscando a divulgação do processo de
modernização do ensino militar, destacaram-se as produções cinematográficas do DIP durante o
chamado Estado Novo (1937-1945), período no qual a Escola Militar e a figura dos cadetes
constituíam elementos de um discurso de modernidade e nacionalismo do regime. Eram
produções como as do Cinejornal Brasileiro, constituídas por títulos semelhantes a: Na Escola
Militar – DF: inicia-se com provas esportivas a Semana de Confraternização das Classes
Armadas (1938); Na Escola Militar – Realengo (DF): os cadetes argentinos despedem-se de
seus colegas brasileiros (1939); Escola Militar do Brasil (1940); O início das aulas na Escola
Militar, com a presença do ministro da Guerra (1940); Escola Militar – Rio: o chefe do
governo preside a solenidade de incorporação dos novos cadetes (1940); Rio: novos oficiais do
Exército (1940); Na Escola Militar – Rio: a posse do novo comandante (1941); Na Escola
Militar – Rio: a cerimônia da entrega de espadins aos novos cadetes (1941); e Escola Militar –
Rio: presidida pelo chefe do governo a solenidade da declaração de novos aspirantes (1944).
Com relação às músicas, Viana (2010) demonstra que a atuação de “[...] um coro de
alunos e da banda da EMR na faixa Canto da pátria, de Oscar Gomes Cardim, gravada em 1944
em plena II Guerra Mundial [...]” (p. 87) fortaleceu a imagem de modernidade e patriotismo do
regime, a partir da alusão à figura dos cadetes. Outra fonte foi a participação do coro de cadetes
na gravação do disco Brasil, com canções como “[...] Avante camaradas, Sabemos lutar
(Frazão & Nássara, 1942), Pelo Brasil e pela vitória (Caio Lemos, 1942), Desperta Brasil
(Grande Otelo, 1942) e O V da vitória (Lamartine Babo, 1942) [...].” (pp. 87-88).
Com essa máquina de propaganda, Vargas construiu a imagem do cadete do Brasil
como a imagem do futuro, um futuro representado por uma juventude idealizada, estudando em
uma escola com padrões internacionais, como a nova Escola Militar de Resende. Portanto, a
nova Escola Militar e o cadete extrapolaram suas funções de formação de oficiais e
normalização de conduta e passaram a ser explorados como modelos de modernidade e
propaganda do regime. De fato, esse fenômeno fez com que os cadetes passassem a ser vistos
pela sociedade como o futuro.
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Outros políticos seguiram o exemplo de Vargas e buscaram investir nas Escolas
Militares e na criação de seus próprios cadetes, como ocorreu em São Paulo, na década de 1930,
quando o modelo de José Pessoa foi implementado no CIM da FPESP e quando o governador
Adhemar de Barros utilizou a figura do cadete paulista e da nova Escola Militar paulista como
propaganda em prol de seu governo, o que culminou com a construção de uma nova sede para a
Escola Militar paulista na Invernada do Barro Branco, inaugurada estrategicamente no mesmo
ano em que foi inaugurada a Escola Militar de Resende (1944).
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6 REFORMA FREITAS ALMEIDA NA FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DA
FPESP
Em outubro de 1932, logo após a rendição dos paulistas na Revolução
Constitucionalista, o estado de São Paulo sofreu uma intervenção federal ainda mais forte do
que as intervenções do “Tenente” João Alberto e do Coronel Manuel Rabelo. Essa nova
intervenção atingiu diretamente a Força Pública, sendo que os interventores usaram uma
estratégia diferente com relação à instituição: ao invés de nomearem como comandante um
oficial da própria corporação que fosse partidário de Vargas, como o General Miguel Costa, ou
mesmo outro revolucionário de 1924, como o Tenente Cabanas ou o Tenente-Coronel Índio do
Brasil, foram nomeados interventores do Exército. Além dessa ingerência externa, os primeiros
interventores desse período foram majores comissionados no posto de coronéis, o que causou
certa indignação dos tenentes-coronéis da instituição, que se viam subordinados a oficiais de
patentes inferiores, em uma subversão da hierarquia.
A estratégia difundida pelo primeiro interventor no governo do estado de São Paulo do
período, o General Valdomiro de Castilho, foi extinguir a Força Pública, pois ele defendia que a
instituição era uma ameaça à integridade nacional ao rivalizar com o próprio EN no monopólio
da força. Aliás, o General Valdomiro de Castilho não foi o único a questionar a existência das
forças militares estaduais. Antes mesmo da Revolução de 1932, na revista A Defesa Nacional,
foram publicados diversos artigos analisando a existência dessas forças, denominadas pelo
editorial da revista como Polícias Militares. Alguns deles propunham o fim dessas instituições e
outros, a federalização e a subordinação dessas corporações ao Exército (Nascimento, 2010).
Tal questão foi tratada na Constituinte de 1933 e o art. 167 da Constituição de 1934 transformou
as Polícias Militares em reservas do Exército.
Esse processo de incorporação das forças militares estaduais pelo EN esbarrou na
resistência dos oficiais das Polícias Militares, sendo que a FPESP, por ser a maior e a mais
estruturada delas, representava um risco ao projeto; havia, portanto, uma forte tensão e a
qualquer momento a FPESP poderia rebelar-se. Cabe ainda ressaltar que, ao mesmo tempo que
representava uma força opositora ao projeto, a instituição serviria de modelo nacional caso fosse
cooptada a aceitar a condição de “reserva” do Exército. Assim, para a execução desse projeto, a
cultura da instituição e o ethos de seus integrantes deveriam ser reconstruídos, ou seja, a cultura
militar paulista, construída ao longo das três primeiras décadas do século XX, deveria ser
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substituída pela cultura militar que estava sendo instituída no Exército, por meio do processo de
“modernização” promovido pelo Governo Federal desde 1930.
A esse respeito, merece uma análise mais acurada a reformulação do sistema de ensino
dos oficiais na Escola Militar, que começou a ser realizada em novembro de 1930 pelo então
Coronel José Pessoa e seus sucessores no comando da EMR. O General José Pessoa fez poucas
mudanças no currículo prescrito da Escola Militar, trabalhando especialmente com ferramentas
novas para a reformulação da cultura da escola e do ethos dos futuros oficiais do Exército. Essas
novas ferramentas incluíram, em especial, a invenção de tradições, visando, sobretudo, a
substituir a ideologia do soldado-cidadão na cultura da escola e do ethos dos alunos, inculcando
neles novas formas de definição dos heróis; em outras palavras, o novo herói imposto aos
alunos, por meio da invenção de tradições, foi o modelo do herói profissional e apolítico.
Utilizando o modelo de José Pessoa, os interventores de São Paulo e os militares que
planejavam o processo de reestruturação cultural da FPESP pretendiam redefinir a cultura
militar da instituição. Com isso, o militarismo paulista, construído a partir do modelo francês
implementado pelas duas missões militares francesas de instrução das primeiras décadas do
século XX, seria substituído por um modelo inspirado em diversas Escolas Militares, como as
Academias Militares de West Point, Saint-Cyr e Sandhurst, e adaptado à realidade do EN.
A transição do modelo de José Pessoa para a escola de formação de oficiais da FPESP
ocorreu por meio de uma equipe de oficiais escolhidos para tal missão. Essa escolha recaiu
sobre oficiais com experiência na área de ensino e conhecedores do modelo, o que implicou a
escolha de profissionais que tivessem trabalhado, direta ou indiretamente, na Reforma José
Pessoa na EMR, entre 1931 e 1934. Além disso, a equipe deveria ser composta por oficiais com
um bom relacionamento com os oficiais da FPESP, significando, ao menos, uma predisposição
em aceitar as mudanças. Por fim, a equipe deveria ter um bom relacionamento com o grupo de
militares que estava por trás de tal mudança, como o General Góes Monteiro, de modo que o
General José Pessoa não poderia participar diretamente desse processo, em razão das
discordâncias entre eles.
Dessa forma, foi escolhido para comandar a 2ª Região Militar e supervisionar as
mudanças pretendidas o General Almério Moura, ex-comandante da Escola de Cavalaria e da
EMR por um breve período em 1934, logo após o comando do General José Pessoa – o general
deu continuidade à Reforma José Pessoa, implementando o Regulamento de 1934 na Escola
Militar. Para atuar junto à FPESP, foram escolhidos outros oficiais da 2ª Região Militar, como o
recém-promovido Coronel Milton de Freitas Almeida e o Major Arcy da Rocha Nóbrega, que
haviam lutado ao lado dos paulistas na Revolução de 1932; o Capitão Oromar Osório, que tinha
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sido instrutor de cavalaria da EMR durante o comando do Coronel José Pessoa e fora
transferido para a 2ª Região Militar em 1934; e o Capitão Miguel Laje Sayão, que havia
trabalhado no Estado-Maior da 2ª Região Militar com o Major Mário Travassos, sendo que esse
último foi um dos principais colaboradores de José Pessoa na reforma da EMR.
Essa equipe era detentora de uma experiência e uma posição no contexto capazes de
torná-la apta a ser agente histórico no processo de reformulação da cultura escolar do CIM da
FPESP. A partir dessas condições, foi responsável pela implementação de diversas das tradições
do CIM da FPESP na década de 1930, como o uniforme histórico e o espadim, bem como pela
implantação da ideia de construir novas instalações para essa escola na Invernada do Barro
Branco, inauguradas em junho de 1944.
Nesse contexto, este capítulo pretende mostrar o processo de implementação das
tradições, como o uniforme histórico e o espadim, no CIM da FPESP, a partir de 1935. Uma
vez que a historiografia oficial da PMESP (Arruda, 1997) imputou a responsabilidade por esse
processo ao Coronel Milton de Freitas Almeida, o presente trabalho optou por nomear esse
conjunto de mudanças como Reforma Freitas Almeida, sendo a proposta estudar as mudanças
curriculares e a implementação das tradições inventadas para a EMR no CIM da FPESP,
enfatizando os motivos dessa reforma.
Para tanto, foram consultadas diversas fontes, como os Diários Oficiais do Estado e da
União, em que foram registrados atos oficiais e a movimentação dos militares; jornais, tanto da
capital federal quanto do estado de São Paulo, que noticiaram tais mudanças; os anais da
Assembleia Constituinte de 1933-1934 e a Constituição de 1934; a legislação sobre os cursos da
FPESP; os registros oficiais das organizações militares envolvidas, como o CIM; o Arquivo
José Pessoa, no CPDOC; o Arquivo Góes Monteiro, na Biblioteca Nacional; o acervo do Museu
da PMESP e da Academia de Polícia Militar do Barro Branco; biografias dos envolvidos, como
a obra de Brugalli (2002); as análises de Nascimento (2010) sobre a revista A Defesa Nacional,
entre outras fontes.
Com esse corpus documental, foi possível esboçar um quadro sobre as mudanças que
ocorreram no ensino militar em São Paulo, observando o renascimento do CIM e a reconstrução
de sua cultura e do ethos de seus alunos, o que comprovou a ideia de que as tradições da Escola
Militar paulista são tão francesas quanto as tradições da Escola Militar do EN, pois os dois
corpos de tradições tiveram a mesma origem: a Reforma José Pessoa na EMR.
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6.1 A intervenção do General Valdomiro de Castilho: a ideia do fim da Força Pública
Durante os combates da Revolução Constitucionalista de 1932, as forças do Exército
foram divididas em duas frentes: uma que se deslocou do Norte e do Oeste em direção a São
Paulo, comandada pelo General Góes Monteiro, e outra que se deslocou do Sul, comandada
pelo General Valdomiro de Castilho. No final dos conflitos, quando as tropas paulistas já
iniciavam as negociações para a rendição, ficou acertado nos termos do armistício entre o
General Góes Monteiro e os revolucionários paulistas que o governo do estado de São Paulo
seria entregue ao Coronel Herculano da Carvalho e Silva, comandante da FPESP, até que fosse
designado um interventor para o estado. Ao tomar conhecimento dos termos do armistício, o
General Valdomiro de Castilho enviou um telegrama ao General Góes Monteiro, declarando
que considerava um grave erro a nomeação do Coronel Herculano de Carvalho para o governo
do estado e a manutenção da FPESP no serviço de policiamento da cidade de São Paulo, uma
vez que entendia que essa instituição deveria ser dissolvida (CPDOC, 1997).
Ainda no mês de outubro de 1932, o General Valdomiro de Castilho anunciou a redução
do efetivo da FPESP de doze mil para seis mil homens, alegando os altos custos da corporação
e a sua pouca utilidade. O jornal Correio de São Paulo publicou um editorial, na edição do dia
24, em que discutiu a questão, como segue:
A Força Publica de S. Paulo vai ter reduzido de 50% os seus efetivos,
passando de 12.000 a 6.000 homens. No momento, os paulistas aplaudem de
coração essa medida, que ao mesmo tempo alivia os orçamentos estaduais e
suprime um órgão inútil porque não corresponde às suas funções. O que antes
de 9 de julho provocaria protestos invencíveis, hoje se nos apresenta como um
ato louvável, cuja noticia recebemos com júbilo.
Entretanto, outros Estados possuem policiais militares proporcionais á de S.
Paulo, nos seus efetivos e nas suas despesas. O governo provisório já decretou
a sua dissolução, mas o decreto não foi cumprido. Não seria agora o momento
oportuno para tornar efetiva a providencia decretada?
As mesmas razões que existem em S. Paulo devem vigorar em Minas e no Rio
Grande, por exemplo. Lá também as brigadas policiais pesarão sobre os
orçamentos estaduais, indevidamente. E a ocasião é excelente para extirpar um
mal contra o qual se clama em toda a República e que não deve desaparecer
somente em S. Paulo.
Os srs. Olegario Maciel e Flores da Cunha. Assim como outros interventores
que possuem numerosas e caras policias militares, deviam receber ordens do
ditador para não continuarem a esbanjar dinheiro com a manutenção dos seus
exércitos estaduais. Estamos certos de que se apressariam a obedecer, já
porque essa é a sua obrigação, já porque assim poriam os seus Estados em pé
de igualdade com S. Paulo.
Vejamos se o governo provisório usa de dois pesos e duas medidas ou se
realmente somos uma União em que todos os Estados merecem idêntico
tratamento por parte do governo central. (Correio de São Paulo, 1932a, p. 1).
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No dia 1º de novembro, os principais líderes políticos e militares da Revolução de 1932
em São Paulo embarcaram no navio Pedro I para serem exilados (A Noite, 1932c). No dia 16, o
Coronel Herculano de Carvalho foi exonerado do cargo de comandante geral da FPESP, sendo
nomeado para essa função o Major do Exército Dimas de Siqueira Menezes, comissionado no
posto de coronel; também, foi designado chefe do Estado-Maior da FPESP o Capitão do
Exército, comissionado no posto de tenente-coronel, Alcindo Nunes Pereira (São Paulo, 1932c).
Essa situação causou grande desconforto no quadro de oficiais, pois existiam doze tenentescoronéis e vinte majores da FPESP (São Paulo, 1933a) que ficaram subordinados ao capitão do
Exército que exerceria o cargo de chefe do Estado-Maior216.
No dia 8, os oficiais da FPESP que haviam recebido verbas do serviço de intendência,
por meio de adiantamentos, foram convocados, via edital, para apresentar os balancetes para a
prestação de contas da corporação junto ao governo do estado (Correio de São Paulo, 1932b),
medida que demonstra duas preocupações do governo: a prestação de contas da instituição e o
controle dos gastos realizados durante a Revolução de 1932.
No dia 28, novamente foi noticiada a redução do efetivo da Força Pública (Correio de
São Paulo, 1932c). Os jornais, por sua vez, começaram a publicar notícias com uma conotação
negativa em relação à instituição, como a notícia da reconstrução do Grupo Escolar Prudente de
Moraes, a seguir:
Foi em 1930 que, vitoriosa a revolução de outubro, o ‘Grupo Escolar Prudente
de Morais’, à avenida Tiradentes, depois de ter servido, durante vários dias de
quartel ás tropas em transito, foi definitivamente ocupado pela Força Publica
do Estado, para o seu Comando Geral.
Essa deliberação causou estranheza. Fechava-se uma escola das melhores que
havia em S. Paulo, para, em seu lugar, se instalar um quartel. O grupo escolar
que ali funcionava foi transferido para uma das alas do Liceu de Artes e
Ofícios, onde durante vários anos estivera instalada a Pinacoteca do Estado.
(Correio de São Paulo, 1932d, p. 1).

Esta notícia demonstra uma posição de certo menosprezo com relação à Força Pública e
indica a falta de estrutura da instituição, uma vez que, em 1930, ainda não tinha sido construído
um edifício próprio para a instalação do quartel general da instituição.
No dia 30, novamente o jornal Correio de São Paulo publicou um editorial que
explicitamente propôs a redução drástica do efetivo da FPESP, como se vê a seguir:
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A função de chefe do Estado-Maior era subordinada apenas ao comandante geral da Força.
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Desde os primeiros dias de setembro se vem falando na redução do efetivo da
Força Publica de S. Paulo. O governador militar do Estado já expediu
claramente a sua opinião a respeito, e está trabalhando para diminuir até seis
mil homens o numero dos soldados da milícia estadual. A extinção dos corpos
excedentes far-se-á aos poucos, não se admitindo novos elementos e
dispensando-se os que desejarem abandonar as fileiras, de modo a alcançar-se
o máximo fixado.
A medida, que já foi lembrada em varias ocasiões e nunca pôde ser posta em
prática pela oposição do povo e do governo do Estado, é agora efetivada com
aplausos gerais. Na verdade, para que precisamos nós de um exercito policial?
Para que o peso morto de uma despesa enorme a onerar o orçamento estadual?
As vantagens que oferece a presença de numerosa milícia em São Paulo, se as
há, não compensam o sacrifício que requer a manutenção de tão custoso
aparelhamento bélico.
Reduza-se o efetivo da Força. Somos mesmo de parecer que fiquem
exclusivamente os elementos realmente necessários, que prestam serviços na
capital e no interior. De tropas de reserva não necessitamos, e se delas viermos
a precisar tanto vale tê-las aqui como no Rio. Nos casos de urgência haverá o
recurso das guarnições do Exercito aquarteladas no Estado.
Conclua-se, portanto, a iniciada redução dos corpos da Força Pública. A
medida, naturalmente, estender-se-á a outros Estados, diminuindo-se assim, de
modo geral, todos os pequenos exércitos que toda unidade mais ou menos rica
possui para o serviço de policiamento. O Brasil inteiro aplaudirá a
providencia, porém, caso ela se restrinja à milícia estadual deste Estado, não
faltará quem descubra nisso um castigo imposto á Força Publica. E a milícia
de S. Paulo não merece esse castigo. (Correio de São Paulo, 1932e, p. 1).

Nesta notícia, fica clara a intenção de reduzir o efetivo da FPESP ao mínimo possível,
mas se percebe, também, que o editorialista questiona a redução de efetivo não apenas em
relação à FPESP, defendendo que todas as forças militares estaduais deveriam ser reduzidas.
Esta notícia pode ser compreendida, assim, como a participação da imprensa na discussão sobre
os destinos das forças militares estaduais após a Revolução de 1930.
Visando à manutenção de sua existência, os oficiais da FPESP adotaram a estratégia de
aproximar-se da população e do governador militar do estado, o General Valdomiro de Castilho,
por meio da participação em festejos públicos, como se verifica nas diversas notícias de
apresentações da banda de música da corporação nos últimos meses de 1932 e início de 1933
(Correio de São Paulo, 1932f, 1932g, 1932h, 1932i, 1932j, 1932k, 1932l, 1933a, 1933b, 1933c,
1933d), de “honras militares” prestadas ao general e ao comandante de 2ª Região Militar
(Correio de São Paulo, 1932m, 1932n, 1933e, 1933f, 1933g, 1933h), além da realização de
festividades abertas ao público, como o dia esportivo da FPESP, comemorado em 22 de maio
de 1933 (Correio de São Paulo, 1933i).
No tocante ao ensino na FPESP, em especial à formação dos oficiais, o governo
publicou um primeiro decreto, em dezembro de 1932, que isentava dos exames finais os alunos
da Escola de Oficiais que obtivessem nota cinco, uma vez que o ano letivo tinha sido
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prejudicado pela Revolução de 1932 (São Paulo, 1932d). Em janeiro de 1933, esse benefício foi
estendido para os alunos do curso preparatório da Escola de Oficiais (São Paulo, 1933b).
No dia 28 de dezembro de 1932, foi publicado o decreto de fixação da FPESP para o
ano de 1933, no qual o efetivo da corporação foi reduzido para 7.435 homens e foram previstas
apenas duas escolas na estrutura da organização: a Escola de Educação Física e a Escola de
Oficiais (São Paulo, 1932e). Destaque-se que o comandante da Escola de Oficiais, desde 8 de
outubro de 1932, era o Tenente-Coronel da FPESP José Teófilo Ramos, que comandou a escola
até 9 de julho de 1933217, cuja grande tarefa foi reestruturar o curso de oficiais após a Revolução
de 1932 e implementar o Regulamento de 1933.
6.2 Renascimento do CIM: o Regulamento de 1933
Em que pese toda a pressão do governador militar do estado de São Paulo no sentido de
extinguir a FPESP ou, no mínimo, reduzir o efetivo da instituição ao essencial, no início de
1933, foi promulgado um decreto (São Paulo, 1933c) que reestruturou a Escola de Oficiais da
FPESP, recriando o CIM da FPESP, que havia sido extinto em 8 de julho de 1932 (São Paulo,
1932a). Esse novo CIM era organizado em duas escolas: a Escola de Oficiais e a Escola de
Graduados; a primeira ministrava o Curso de Oficiais Combatentes e o Curso de Oficiais de
Administração e a segunda, o Curso de Cabos e o Curso de Sargentos218.
O Curso de Oficiais Combatentes deveria durar três anos e o Curso de Oficiais de
Administração um ano, devendo, no primeiro, serem ministradas disciplinas teóricas,
classificadas como fundamentais, e disciplinas práticas. No quadro a seguir, tem-se o currículo
prescrito para o Curso de Oficiais Combatentes de 1933:
Quadro 48 – Currículo do Curso de Oficiais Combatentes, segundo o Regulamento de 1933.

DISCIPLINAS

ANO

217

1º ANO
Ensino Fundamental

2º ANO
Ensino Fundamental

3º ANO
Ensino Fundamental

Português.

Português.

Português.

Aritmética Teórica; Álgebra.

Noções de Francês.

Topografia de Campanha.

Geometria no Espaço;
Trigonometria Plana.

História Natural (noções de
biologia, mineralogia e
geologia).

Noções Gerais dos Meios de
Transmissão.

Conforme Livro de Ordens do Dia da Escola de Oficiais de 1932 e 1933, disponível no acervo do Museu da
PMESP.
218
Arts. 1º a 4º do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
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Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

História Universal.

Noções de Direito Civil,
Direito Público Constitucional, Noções de Higiene e Socorros
Direito Administrativo e
de Urgência.
Criminal.

Noções de Física e Química.

Noções de Balística; Tiro das
Armas Portáteis.

Noções sobre o Emprego
Tático das Armas.

Geografia Geral.

Legislação da Força e
Administração Militar.

Noções de Psicologia e
Pedagogia.

Desenho.

Noções de Polícia Judicial,
Administrativa e Militar.

Noções de Direito Penal e
Penal Militar.

Instrução prática militar

Instrução prática militar

Instrução prática militar

Instrução de Infantaria e
Cavalaria.

Serviço de Campanha.

Serviço em Campanha.

Instrução Física Militar.

Combate de Infantaria e
Cavalaria.

Combate de Infantaria e
Cavalaria.

Equitação.

Organização do Terreno.
Instrução Física Militar.
Equitação.

Noções de Hipologia.
Instrução Física Militar.
Equitação.

Fonte: Adaptado de São Paulo (1933c, art. 7º).

Este currículo apresenta algumas disciplinas novas, como Noções de Polícia Judicial,
Administrativa e Militar, no segundo ano; Noções de Psicologia e Pedagogia e Noções de
Direito Penal e Penal Militar, ambas no terceiro ano. Como se tratam de disciplinas integrantes
das chamadas ciências humanas, demonstram um currículo ligeiramente diferente do clássico
currículo voltado para as ciências exatas da EMR. Além disso, a disciplina Noções de
Psicologia e Pedagogia demonstra a preocupação em formar instrutores para a Força. Por sua
vez, as disciplinas Noções de Polícia Judicial, Administrativa e Militar e Noções de Direito
Penal e Penal Militar parecem mais focadas na atividade de policiamento e na formação de
oficiais capazes de atuar como policiais para os próprios militares, uma espécie de polícia do
Exército, especialmente em razão do conteúdo de Noção de Polícia Militar, da primeira
disciplina, e de Direito Penal Militar, da segunda.
O Curso de Oficial de Administração, com duração de um ano, também era dividido em
ensino fundamental e instrução prática, como é possível ver a seguir:
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Quadro 49 – Currículo do Curso de Oficial de Administração, segundo o Regulamento de 1933.
DISCIPLINAS
Ensino fundamental
Português.
Legislação da Força e Administração Militar.
Contabilidade.
Direito Administrativo.
Organização do Serviço de Intendência219 da Força Pública e do EN.
Código de Contabilidade.
Instrução prática militar
Instrução Física Militar.
Equitação.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1933c, art. 8º).

Neste currículo, tem-se como inovação a criação de um curso específico para os oficiais
que trabalhariam na administração, visto que nem mesmo a EMR e a Escola Militar da Praia
Vermelha tiveram semelhante preocupação. Um destaque deve ser dado às disciplinas
Contabilidade, Organização do Serviço de Intendência e Código de Contabilidade, diretamente
relacionadas com a noção de controle contábil e financeiro, visando a otimizar os recursos,
conforme já havia discursado o ex-ministro da Guerra em 1930: “[...] O que hoje se dispende
com Exercito e Marinha, sendo feito com ordem e intelligencia, dá folgadamente para que o
Brasil possa melhor apparelhar-se para a sua defesa na terra e no mar [...].” (A Noite, 1930b, p.
1, grifo nosso). Essa afirmação está relacionada com a ideia de que os gastos feitos com ordem
e inteligência ampliam a capacidade financeira do governo. Assim, as disciplinas relacionadas
com a contabilidade visavam a capacitar os administradores a melhor controlar os recursos
financeiros, evitando desperdícios e melhorando a qualidade dos gastos.
Além disso, foram previstos órgãos administrativos e pedagógicos para o CIM, devendo
ser o comandante um tenente-coronel e o subcomandante um major. Haveria, ainda, um capitão
(diretor de estudos) que chefiaria um corpo de seis oficiais subalternos (tenentes) instrutores220.
Foi prevista, ainda, a existência de um diretor geral de instrução da Força, que deveria
supervisionar o ensino das matérias militares e da instrução prática, organizar os programas e os
horários dos trabalhos de instrução militar, propor o preenchimento das vagas de instrutores das
matérias militares, orientar e fiscalizar a execução da instrução e solicitar do comandante do
CIM as providências que julgasse necessárias ao bom andamento da instrução221.

219

Na acepção usada pelos militares, intendência é a arte ou ciência de administrar uma repartição militar, o que
engloba, especialmente, a administração de materiais e finanças.
220
Arts. 12 a 15 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
221
Arts. 17 e 18 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
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Os professores e instrutores eram nomeados pelo comandante geral da instituição, sendo
que professores civis ou militares aposentados somente poderiam ministrar disciplinas “não
militares”; já os professores militares acumulariam as funções de professor com as outras
funções que exerciam na instituição, sendo que todos não poderiam lecionar mais de duas
disciplinas222.
Poderiam matricular-se no Curso de Oficiais Combatentes os sargentos que tivessem o
Curso de Sargentos; entre dezoito e vinte e oito anos de idade; bom comportamento; robustez
física; no mínimo, dois anos de efetivo serviço, sendo no mínimo um como sargento. Para
matricular-se no Curso de Oficiais de Administração, os candidatos deveriam ser sargentos e
satisfazer as mesmas condições exigidas para o Curso de Oficiais Combatentes, mas a idade
máxima era de trinta e dois anos223. Excepcionalmente, poderiam ser matriculados cabos e
soldados nesses cursos, desde que aprovados nos exames finais do Curso de Sargentos e
satisfizessem as mesmas condições exigidas para os sargentos224. Quanto ao soldo, os alunos
receberiam o mesmo que tinham quando ingressaram no curso225.
Em relação ao ano letivo, este iniciava no primeiro dia útil de março e terminava em 31
de dezembro, podendo o comandante do CIM desligar um aluno em caso de cometimento de
falta grave considerada contrária à disciplina. Ainda, além das notas normais, os professores
deveriam emitir parecer sobre os alunos quanto à aptidão para o comando e a instrução
(capacidade de ser instrutor)226. Os alunos que concluíssem os cursos seriam declarados
aspirantes a oficial e distribuídos nos corpos de tropa227.
É importante destacar que o regulamento apresentava um capítulo especial no tocante à
disciplina, que previa que, nos casos de faltas disciplinares, os alunos seriam punidos com
advertência particular, repreensão perante a turma, retirada do aluno dos trabalhos e
comunicação da falta ao comandante do CIM, sendo que as faltas mais graves deveriam ser
comunicadas pelo comandante do CIM ao comandante geral, para que fosse decidido o castigo
a ser imposto ao aluno228.
Em se tratando de uma organização militar, os alunos deveriam usar uniformes.
Estudando o plano de uniformes da FPESP em vigor no ano de 1933, que havia sido publicado
em 31 de agosto de 1930 (São Paulo, 1930h), os uniformes eram classificados em: uniformes
222

Arts. 24 e 25 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
Art. 34, a e b, do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
224
Art. 35 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
225
Art. 91 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
226
Arts. 40 a 52 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
227
Art. 89 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
228
Arts. 78 e 79 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
223
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para oficiais e aspirantes a oficial, inferiores e praças, existindo, ainda, tipos diferentes de
uniforme para diversas ocasiões. No quadro a seguir, tem-se um extrato do plano de uniformes
de 1930:
Quadro 50 – Extrato do plano de uniformes de 1930.
UNIFORME
UNIFORME DE
CERIMÔNIA

CARACTERÍSTICAS
Boné americano; túnica e
calças azuis-ferrete; cinto
talabarte branco; fiador em
seda.
Boné americano; túnica e
calças azuis-ferrete; cinto
talabarte preto; fiador em
seda.
Boné americano; túnica e
calças azuis-ferrete; cinto
talabarte preto; fiador em
couro.
Boné americano; túnica e
calças cinzas; cinto talabarte
preto; fiador em couro;
botas.
Boné americano; túnica e
calças cinzas; cinto talabarte
preto; fiador em couro;
botinas.
Boné americano; túnica e
calças brim cáquis; cinto
talabarte preto; fiador em
couro; botinas.

USUÁRIOS

FUNÇÃO

Oficiais e aspirantes a
oficial.

Ocasiões em que seja
exigido traje a rigor.

Oficiais e aspirantes a
oficial; inferiores;
praças.

Formaturas
comemorativas de festas
nacionais e outras de
caráter solene.

Oficiais e aspirantes a
oficial; inferiores;
praças.

Enterros e outros atos
fúnebres.

Oficiais e aspirantes a
oficial.

Uniforme de passeio
(cavalaria).

Oficiais e aspirantes a
oficial; inferiores;
praças.

Usado mediante ordem
especial.

Oficiais e aspirantes a
oficial; inferiores;
praças.

Usado mediante ordem
especial.

6º UNIFORME

Capacete de lona; túnica e
calças brim cáquis;
equipamento de couro;
fiador em couro; botinas.

Oficiais e aspirantes a
oficial; inferiores;
praças.

Usado em campanha real.

UNIFORME
FACULTATIVO
(BRANCO)

Boné americano; túnica e
calças brancas; cinto
talabarte branco; fiador em
seda.

Oficiais e aspirantes a
oficial.

Facultativo.

Oficiais e aspirantes a
oficial.

Facultativo.

1º UNIFORME

2º UNIFORME

3º UNIFORME

4º UNIFORME

5º UNIFORME

Boné americano; túnica e
calças brancas; cinto
talabarte branco; fiador em
seda.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1930h).
UNIFORME
FACULTATIVO
(CINZA)

Percebe-se, neste quadro, que não existia um uniforme exclusivo para os alunos do CIM,
nem mesmo um uniforme para os cursos de formação de oficiais. Por força do Regulamento do
de 1933, os alunos deveriam usar os uniformes de sargentos, sem as divisas e com o distintivo
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do CIM229. Dessa forma, a única diferença entre o uniforme de um aluno da Escola de Oficiais
do CIM era o distintivo nos uniformes; sob o aspecto estético, a diferença era mínima. Nesse
sentido, ressalte-se que o distintivo do CIM também era regulado pelo plano de uniformes de
1930, para os uniformes de gala (azul e cinza), o uniforme facultativo de brim branco e o
uniforme de brim cáqui, como segue:
DISTINTIVOS
[...]
CURSO DE INSTRUÇÃO MILITAR
No fardamento do panno azul e de diagonal cinzento
nas ponteiras da golla da tunica, um globo terrestre de vinte e dois milimetros
de altura por quinze de diametro, com o delineamento do continente
americano, cuja base repousa no centro de um livro fechado de vinte
milimetros de altura por quinze de largura, com o dorso voltado para o lado do
observador e atravessado, diagonalmente, por uma espada e uma carabina,
respectivamente com o copo e o couce para baixo, esta obliquada da direita
para a esquerda e aquella inversamente.
No fardamento de brim branco
egual distintivo, porém, de metal dourado
No fardamento de brim kaki
identico ao usado no de brim branco, porém de metal oxidado. (São Paulo,
1930h).

Diante do exposto e em que pese o discurso do General Valdomiro de Castilho quanto à
extinção da FPESP e à redução do efetivo da corporação, o Regulamento de 1933 não parece ter
sido formulado para uma instituição que seria extinta ou, mesmo, reduzida ao mínimo possível.
Portanto, verificam-se posições antagônicas: um grupo que defendia a extinção da FPESP e
outro que preparava novos regulamentos, reformando a instituição. Nascimento (2010), por
meio de estudo dos artigos da revista A Defesa Nacional, detecta que ocorria uma discussão a
respeito da questão das Polícias Militares na década de 1930, a qual merece uma atenção
especial, a fim de compreender as propostas de reformulação das forças militares estaduais que
estavam sendo discutidas no período.
6.3 O problema das Polícias Militares: extinguir ou federalizar
Desde sua fundação, em 1913, um dos principais temas da revista A Defesa Nacional foi
o problema das Polícias Militares. Nascimento (2010), analisando as edições publicadas entre

229

Art. 92 do Decreto nº 5.851, de 25 de fevereiro de 1933.
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1931 e 1937, verifica que as propostas dos articuladores da revista convergiam para a noção de
que era necessário controlar as forças militares estaduais, uma vez que elas representavam uma
ameaça à unidade nacional, pois eram dominadas pelas máquinas políticas estaduais, o que
enfraquecia o poder central. A Revolução de 1932 fortaleceu essa ideia, uma vez que a maior
das forças militares estaduais, a FPESP, havia se rebelado e, ao lado de tropas da 2ª Região
Militar, ousado enfrentar o EN (Nascimento, 2010).
Nascimento (2010) constata ainda que, a partir de 1931, alguns dos editores da revista A
Defesa Nacional publicaram diversos artigos contra a existência das forças militares estaduais.
Para eles, as grandes ameaças eram as milícias maiores e melhor organizadas, como as forças de
São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Essas forças representavam o federalismo
exacerbado, que, desde 1889, era considerado uma ameaça à unidade nacional, uma vez que
tinha permitido que os estados tivessem seus próprios exércitos, “maior símbolo de um
federalismo desagregador e antinacional” (p. 168). Nesse sentido, o deputado Campos do
Amaral, em 12 de abril de 1934, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte,
citou um caso concreto da aplicação da ideia de extinção das forças militares estaduais: o caso
da Polícia Militar do Pará, que, após a Revolução de 1930, “[...] foi dissolvida, por ter sido fiel
ao governo legal.” (Brasil, 1937, p. 151).
Por outro lado, Nascimento (2010) observa que surgiu, entre os editores da revista A
Defesa Nacional, um grupo que acreditava
[...] que o ideal seria a federalização destas polícias. Desta forma, as forças
estariam sob o controle do Exército e a serviço do governo. Elas
desempenhariam a sua função de manutenção da ordem interna e estariam
prontas, como reserva do Exército, a assumir funções militares em caso de
guerra, como a guarda das zonas militares. (p. 170).

A primeira tentativa de controle das forças militares estaduais foi a promulgação do
Código dos Interventores (Brasil, 1931a), que diminuía o poder dos governos estaduais e
reforçava o poder central, limitava os gastos com as chamadas Polícias Militares, proibia a essas
corporações a posse de peças de artilharia e aviões de combate e limitava a quantidade de armas
automáticas e de munição. Contudo, a Revolução de 1932 demonstrou que as medidas impostas
pelo Código dos Interventores não obtiveram os resultados desejados.
Assim que se iniciaram os trabalhos da Assembleia Constituinte, em novembro de 1933,
os militares editores da revista A Defesa Nacional publicaram uma série de sugestões sobre as
forças estaduais, como: a reorganização delas para a atividade de policiamento urbano e
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combate ao cangaço; a criação de uma lei federal que deveria controlar o armamento dessas
corporações; e as propostas de que as armas e as munições deveriam ser adquiridas por meio do
Ministério da Guerra e que o comando das Polícias Militares deveria ser de oficiais do Exército
designados pelo Ministério da Guerra (Nascimento, 2010). Portanto, durante a Assembleia
Nacional Constituinte, alguns dos editores da revista defenderam a existência das Polícias
Militares, mas estas deveriam subordinar-se ao Exército, o que combateria “[...] o espírito
regional que as criou, organizou e alimenta, não como fator necessário ao exercício das
soberanias estaduais, mas como elemento de força de resistência à ação do governo nacional,
isto é, do Brasil.” (Nascimento, 2010, p. 170). Nesse contexto, passaram a coexistir correntes
antagônicas com relação às forças militares estaduais: uma era partidária da extinção desse tipo
de corporação, como defendeu o General Valdomiro de Castilho no final da Revolução de 1932,
e outra defendia a sua federalização, por meio de sua subordinação ao Exército.
Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1933, diversos deputados
discorreram sobre o assunto, mas a corrente da federalização das forças militares estaduais
ganhou maior força, como se depreende da proposição do deputado paraibano Odon Pereira de
Cavalcanti:
N. 467 - Do Deputado Odon Bezerra Cavalcanti
Onde couber, acrescente-se:
Artigo. As Policias Militares dos Estados, em tempo de paz, são por Eles
mantidas e subordinadas aos respectivos governos, e, sendo mobilizadas, bem
como a do Distrito Federal, serão incorporadas As fôrças armadas da União
que acarretará as despesas consequentes, bem como os ônus de reformas,
pensões e invalidez ou morte.
Justificativa
As polícias Militares são imprescindíveis aos Estados. Elas são a garantia da
sua ordem interna e da sua soberania e precisam, para integral desempenho de
sua finalidade, de ser convenientemente armadas, pois formam uma ótima
reserva, sempre pronta e mobilizável a qualquer momento, para, enfileiradas
com o glorioso Exército Brasileiro, a que tanto tem ajudado nos momentos
mais difíceis, defenderem a integridade da Pátria e das suas instituições.
O Exército ativo é numericamente pequeno em relação á vastidão territorial do
Brasil, que não dispõe de recursos para mante-lo á altura das suas proporções.
As Policias Militares são em parte o preenchimento dessa lacuna. Elas
necessitam apenas de melhor preparo técnico.
Anualmente se renovam totalmente os nossos soldados, com a saída de uma
classe e entrada de outra de sorteados. Se, tivéssemos por hipótese, a
declaração de guerra de um pais vizinho, logo após o inicio de um desses
períodos, a única reserva de que com mais pressa poderíamos lançar mão
seriam justamente as Polícias Militares.
[...]
Sala das Sessões, 31 de Março de 1934 – Odon Bezerra Cavalcanti. (Brasil,
1937, p. 77-78).
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Nesta proposição e em sua justificativa, é perceptível a ideia de que as Polícias Militares
deveriam continuar existindo, porém seriam uma reserva estratégica do Exército, até mesmo
pelo caráter permanente do efetivo de soldados dessas instituições e pelo caráter provisório do
efetivo de praças de pré do Exército, uma consequência do sistema de alistamento militar
baseado no sorteio.
Para que essa proposta fosse implementada, seria necessário que as Polícias Militares
tivessem uma instrução militar mínima, como foi sugerido na seguinte proposição do mesmo
deputado:
N. 468
Da Defesa Nacional
Onde couber, acrescente-se:
Artigo. As Polícias Militares terão organização e instrução militar uniformes,
de acordo com um plano que for estabelecido pelo Estado Maior do Exercito e
aprovado pelo Conselho Superior da Defesa Nacional.
Justificativa
Como reservas do Exercito, é imprescindível que as Polícias Militares sejam
organizadas e tenham instrução militar, de acordo com o que estabelecer o
Estado-Maior do Exército, órgão controlador, por direito e por necessidade, de
todas as forças militares de terra do País. (Brasil, 1937, p. 78).

Nesta proposta, verifica-se um modelo de sistema de instrução das Polícias Militares que
propunha a padronização da formação dos quadros dessas instituições. Com isso, a sua cultura
deveria aproximar-se da cultura militar do Exército, o que reduziria a existência de outros
modelos, como o modelo paulista criado a partir das missões militares francesas das primeiras
décadas do século XX.
A discussão parlamentar chegou à seguinte proposição:
N. 639
Artigo. As Polícias Militares são consideradas forças auxiliares do Exército de
primeira linha e gozarão das mesmas vantagens atribuídas ao Exército quando
a ele incorporadas ou quando a serviço da União.
Parágrafo. A lei ordinária federal regulará a sua organização, instrução,
garantias, estabilidade e justiça.
Justificação
Há mais de um século que as policias militares vem prestando á Nação os mais
relevantes serviços. A ação benéfica e notável desses leais servidores da
Pátria, que são os nossos milicianos, tem se feito sentir não só na manutenção
da ordem e no campo meramente policial, mas também na tarefa heroica de
combate ao banditismo, e incorporados ao nosso Exército, nas horas de luta da
Pátria.
A atual organização policial dá a ideia de um exército irregular de quase
70.000 homens, que urge regularizar-se e definir-se na qualidade de forças
auxiliares, o que têm feito de fato alguns Estados mediante acordo.
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De resto seria clamorosa injustiça, nesta hora de proclamar os direitos e
deveres, até dos indivíduos, esquecer uma classe tão numerosa e devotada que,
afinal de contas, no Brasil, quase só, tem conhecido deveres. (Brasil, 1937, p.
93-94).

A discussão parlamentar chegou a um consenso, que resultou no art. 167 da
Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934, como segue: “Art. 167 – As polícias
militares são consideradas reservas do Exército, e gozarão das mesmas vantagens a este
atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União.” (Brasil, 1934a).
Verifica-se que, nesse artigo, foi suprimido o parágrafo proposto pela Proposição nº 639,
bem como o detalhamento sobre a organização e a instrução das Polícias Militares presente nas
Proposições nos 467 e 468, do deputado Odon Bezerra Cavalcanti. Em que pese a supressão dos
detalhes, o texto final da Carta Magna de 1934 definiu a questão das Polícias Militares, optando
pela corrente de editores da revista A Defesa Nacional que defendia a sua federalização como
força reserva e auxiliar do EN. Faltava, assim, apenas o detalhamento de como essas
organizações deveriam ser estruturadas, o que ocorreu por meio de Lei nº 192, de 17 de janeiro
de 1936, que definiu que competiam às Polícias Militares as funções de vigilância e garantia da
ordem, garantia do cumprimento da lei, segurança das instituições, exercício dos poderes
constituídos e, nos casos de guerra externa, atender à convocação do Governo Federal230.
Quanto à composição e à organização, as Polícias Militares seriam compostas por
voluntários e organizadas em corpos das armas de infantaria, cavalaria e unidades especiais,
com organização, equipamento e armamento adequados à atividade policial231, sendo que o
efetivo e o armamento das unidades das Polícias Militares não poderiam exceder os do Exército
em tempo de paz232. Ainda, o art. 12 trazia explicitamente a proibição de elas possuírem peças
de artilharia, aviões e carros de combate, com exceção de pequenos carros blindados. Observase, assim, que essa organização previa o controle do efetivo e do arsenal das Polícias Militares,
como defendiam diversos articuladores do Exército e o Código dos Interventores de 1931.
Quanto à cultura militar que deveria predominar nas Polícias Militares, o Exército impôs
o seu padrão, iniciando pela nomenclatura dos postos e das graduações, com destaque para o
fato de que as Polícias Militares não poderiam ter o posto de general, que era de exclusividade
das Forças Armadas233. Por sua vez, o comando das Polícias Militares caberia aos oficiais do
Exército ou a oficias das próprias corporações, sendo que o oficial do Exército nomeado
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comandante de uma Polícia Militar seria comissionado no maior posto da instituição234. Além
disso, os integrantes das Polícias Militares seriam sujeitos ao Código Penal Militar e teriam foro
especial para o julgamento dos delitos. Para tanto, cada estado deveria criar a sua Justiça
Militar235. Por fim, seriam adaptados às Polícias Militares os regulamentos e as instruções do
Exército236.
Foi previsto, ainda, um sistema de ensino para a formação dos oficiais e a ascensão na
carreira, como segue:
Art. 25. Cinco annos após a publicação da presente lei, só concorrerão ao
provimento das vagas:
- de 2º tenente, os candidatos que possuirem o Curso de formação de officiaes,
de sua Corporação, ou da Policia Militar do Districto Federal; e
- de capitão, major e tenente coronel, dois annos após a publicação desta lei, os
candidatos que possuirem o Curso Aperfeiçoamento ou de formação de
officiaes, da sua Corporação, ou da Policia Militar do Districto Federal ou da
Escola de Armas do Exercito.
Paragrapho unico. Estes prazos de tolerancia não attingem as Corporações que
têm Escola de formação de officiaes ou de Aperfeiçoamento, com mais de
cinco annos de funcionamento. (Brasil, 1936).

Este dispositivo era complementado pelo art. 26 da mesma lei, que determinava que os
sistemas de instrução dos quadros de tropa seriam obrigatoriamente dirigidos por oficiais do
Exército, postos à disposição dos governadores dos estados e nomeados pelo Estado-Maior.
Portanto, com essa lei, foi criado um mecanismo legal de controle das Polícias Militares,
com destaque para a imposição que o EN fez de seu modelo cultural, em especial, de sua cultura
escolar, com a determinação de que as Polícias Militares obedecessem ao padrão de provimento
dos quadros de oficiais que o Exército seguia. Soma-se a isso o fato de que a instrução dos
corpos de tropa deveria ser feita por oficiais do Exército colocados à disposição dos governos
estaduais.
O ponto de que os prazos para a implementação dessa nova estrutura não seriam
aplicados às corporações que já possuíssem escola de formação de oficiais impactou
diretamente no caso da FPESP, que já passava por um processo de reorganização de seu sistema
de formação de oficiais, especialmente com o Regulamento de 1933. Isso demonstra que tanto a
Constituição de 1934 quanto a Lei nº 192 foram elaboradas enquanto ocorriam mudanças nas
Polícias Militares. Dessa forma, esses dispositivos legais só vieram detalhar e legitimar as
transformações que estavam em andamento desde 1931, especialmente em São Paulo.
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6.4 A intervenção de Armando Sales de Oliveira e o Regulamento de 1934 do CIM
Enquanto os articulistas da revista A Defesa Nacional e os deputados da Assembleia
Nacional Constituinte de 1933-1934 discutiam o fim ou a federalização das Polícias Militares,
em São Paulo, o General Valdomiro de Castilho foi afastado das funções de interventor do
estado, em 27 de julho de 1933, exatamente em razão do processo de constitucionalização do
país, que obrigou Vargas a buscar um chefe do governo paulista com apoio das principais forças
políticas do estado (CPDOC, 1997). Antes de encontrar um aliado paulista, assumiu
interinamente o governo do estado o General Manuel Cerqueira Daltro Filho (Amaral, 2006).
Na Força Pública, o Major Dimas de Siqueira Menezes foi afastado do comando geral no
mesmo dia em que o General Valdomiro de Castilho deixou de ser o interventor do estado,
assumindo o Major Alkinder Pires Ferreira (São Paulo, 1933d).
Ressalte-se que, durante a intervenção do General Valdomiro de Castilho, entre 8 de
outubro de 1932 e 9 de julho de 1933, o CIM esteve sob o comando do Tenente-Coronel da
FPESP José Teófilo Ramos, que implementou o Regulamento de 1933. Em 8 de julho de 1933,
o Capitão do Exército Ernesto Dorneles assumiu o comando do CIM, sendo comissionado no
posto de tenente-coronel. Um aspecto interessante da sua biografia é ele ser primo de Getúlio
Dorneles Vargas, o chefe do Governo Provisório. Além disso, havia cursado a Escola de
Cavalaria, em 1925, e a Escola de Estado-Maior, em 1929 (CPDOC, 1997).
Uma das primeiras atividades do Major Alkinder Pires Ferreira no comando geral da
FPESP foi realizar uma visita ao CIM, o que demonstra a preocupação do oficial com a
instrução da Força Pública (São Paulo, 1933e). Ele próprio havia sido auxiliar de instrutor na
Escola de Aperfeiçoamento dos Oficiais do Exército, em 1927, com os então Tenentes
Eleutlherio Brum Ferlich, Deodoro Sarmento e Oromar Osório (Brasil, 1927a). Outro aspecto
do comando do Major Alkinder Pires Ferreira foi o início da reforma das instalações do CIM,
em 1934237.
O General Manuel Cerqueira Daltro Filho permaneceu como interventor do estado de
São Paulo somente até dia 21 de agosto de 1993, quando Vargas nomeou como interventor o
engenheiro sanitário e político paulista Armando Salles de Oliveira. Com a posse deste, o
general permaneceu apenas nas funções de comandante da 2ª Região Militar. Além disso, em 9
de setembro de 1933, o Capitão do EN Ernesto Dorneles foi exonerado da função de
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comandante do CIM e assumiu a função o Tenente-Coronel da FPESP Oscar de Melo Gaia, a
quem foi incumbida a função de comandar o CIM durante as reformas dos anos de 1934 a 1938.
Ainda em dezembro de 1933, o Major Alkinder Pires Ferreira foi exonerado das funções
de comandante da FPESP e o Tenente-Coronel Penedo Pedra foi nomeado ao cargo (São Paulo,
1933f), também comissionado no posto de coronel. O tenente-coronel havia sido instrutor de
infantaria da EMR durante a Missão Indígena, entre 1919 e 1922, e frequentado o curso de
Estado-Maior em 1922 (Brasil, 1922b), fato que explica o não envolvimento dele na revolta da
Escola Militar, em 1922. Além disso, como capitão, foi diretor de instrução da arma de
infantaria da Polícia do Distrito Federal, em 1927 (Brasil, 1927b), o que comprova que o citado
oficial tinha experiência com a instrução de Polícias Militares.
Em janeiro de 1934, o General Góes Monteiro assumiu o cargo de ministro da Guerra
(Lopes & Torres, 1950) e o Capitão Frederico Augusto de Araújo Corrêa Lima foi nomeado
para o cargo de chefe do Estado-Maior da FPESP, comissionado no posto de tenente-coronel
(São Paulo, 1934a). Em março, o Capitão Deodoro Sarmento foi colocado à disposição do
governo do estado de São Paulo e nomeado para o cargo de instrutor da FPESP, comissionado
no posto de tenente-coronel (São Paulo, 1934b); ressalte-se que o oficial, quando tenente, foi
instrutor do Centro de Equitação do Exército, em 1923, com o Tenente Oromar Osório (Brasil,
1923b).
Essas nomeações, portanto, formaram a equipe de responsáveis pela implementação do
Regulamento de 1934 (São Paulo, 1934c): o ministro da Guerra, General Góes Monteiro; o
interventor do estado de São Paulo, Armado Sales de Oliveira; o comandante da 2ª Região
Militar, General Manuel Cerqueira Daltro Filho; o comandante geral da FPESP, TenenteCoronel do EN Penedo Pedra; o chefe do Estado-Maior da FPESP, Capitão do EN Frederico
Augusto de Araújo Corrêa Lima; o instrutor da FPESP, Capitão do EN Deodoro Sarmento; e o
comandante do CIM, Tenente-Coronel da FPESP Oscar de Melo Gaia.
O Regulamento de 1934 alterou a função do CIM, que ficou responsável por formar os
quadros necessários ao comando, à instrução e à administração da FPESP, sendo a inovação a
inclusão da função de formar instrutores para a instituição238. Para tanto, o CIM foi organizado
em Escola de Oficiais e Escola de Graduados239; a primeira continuou ministrando o Curso de
Oficiais Combatentes e o Curso de Oficiais de Administração240 e a segunda, o Curso de Cabos
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e o Curso de Sargentos241. Além disso, o Curso de Oficiais Combatentes continuou durando três
anos e o Curso de Oficiais de Administração aumentou de um para dois anos242. Já as
disciplinas foram organizadas em cadeiras de instrução geral e cadeiras militares, o que pode ser
verificado no quadro a seguir, com o currículo prescrito para o Curso de Oficiais Combatentes,
em 1933:
Quadro 51 – Currículo do Curso de Oficiais Combatentes, segundo o Regulamento de 1934.

INSTRUÇÃO
MILITAR

INSTRUÇÃO GERAL

ANO

1º ANO

2º ANO

3º ANO

Português.
Francês.

Português.
Francês.

Aritmética; Noções de
Álgebra Superior.

Geometria Plana e no Espaço;
Física; Química.
Trigonometria Retilínea.

Legislação da Força Pública
e Administração Militar.

Topografia de Campanha.

Noções de Direito Penal e de
Noções de Higiene e Socorro
Polícia Administrativa,
de Urgência.
Judiciária e Militar.

Português.
Francês.

Noções de Balística; Tiro das
Armas Portáteis.
Noções sobre o Emprego
Tático das Armas.

Desenho Topográfico.

Noções de Psicologia e
Pedagogia.

Instrução de Infantaria
(ou Cavalaria).

Instrução de Infantaria
(ou Cavalaria).

História Militar,
especialmente do Brasil;
Instrução Militar.
Instrução de Infantaria
(ou Cavalaria).

Instrução Física Militar.

Instrução Física Militar.

Instrução Física Militar.

Equitação.
Equitação.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1934c, art. 8º).

Equitação.

Neste currículo, o estudo da língua francesa foi ampliado e as disciplinas militares
repetiram-se nos três anos, com o detalhe da instrução especializada na arma do aluno desde o
primeiro ano. Um aspecto importante a ser ressaltado é o fato de que, neste currículo, não existe
nenhuma disciplina voltada para a atividade de policiamento, ao contrário do currículo de 1933,
que previa disciplinas como Noções de Polícia Judicial, Administrativa e Militar e Noções de
Direito Penal e Penal Militar.
O Curso de Oficiais de Administração também foi organizado em cadeiras de instrução
geral e de instrução militar, sendo que o primeiro ano era igual ao do Curso de Oficiais
Combatentes, de modo que as aulas deveriam ser dadas em conjunto para os dois cursos; a
diferença estava no segundo ano. No quadro a seguir, tem-se o currículo completo do Curso de
Oficiais de Administração, segundo o Regulamento de 1934:
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Quadro 52 – Currículo do Curso de Oficiais de Administração, segundo o Regulamento de 1934.
1º ANO

INSTRUÇÃO
MILITAR

INSTRUÇÃO GERAL

ANO

2º ANO

Português.
Francês.

Português.
Francês.

Aritmética; Noções de Álgebra Superior.

Legislação da Força Pública e Administração
Militar (continuação).

Legislação da Força Pública e Administração
Militar.

Contabilidade e Código respectivo.

Noções de Higiene e Socorro de Urgência.

Organização dos Serviços Gerais da Força
Pública e do Serviço de Intendência do EN.

Desenho Topográfico.

Matemática Financeira.

Instrução de Infantaria (ou Cavalaria).

Educação Física Militar.

Instrução Física Militar.

Equitação.

Equitação.

Fonte: Adaptado de São Paulo (1934c, art. 9º).

Este novo currículo manteve as disciplinas relativas à contabilidade e ao controle dos
serviços gerais e de intendência, ficando a inovação a cargo da ampliação da formação militar e
da inclusão do ensino de francês e da matemática financeira. Importa ressaltar que o ensino do
primeiro ano conjunto aos dois cursos, a formação militar e o ensino do francês reforçaram a
cultura escolar da unidade e contribuíram para a formação do ethos dos oficiais da FPESP, pois
tanto os oficiais combatentes quanto os de administração frequentavam a mesma escola e
tinham um formação semelhante.
Outra mudança foi a obrigatoriedade de que as cadeiras de instrução geral fossem
classificadas em cadeiras de cultura geral e cadeiras técnico-militares. Nesse sentido, os
professores das cadeiras de cultura geral deveriam ser civis, portadores de diploma de curso
superior ou registrados como professores, sendo nomeados pelo comandante geral. Já os
professores das cadeiras técnico-militares e militares deveriam ser oficiais com dedicação
exclusiva ao CIM, podendo somente em casos excepcionais acumular outras funções243.
Outra inovação desse regulamento foi a criação da Companhia Escola. Comandada por
um capitão, essa subunidade seria responsável pela instrução militar dos cursos do CIM, tanto
da Escola de Oficiais quanto da Escola de Graduados, sendo subordinados a ela todos os
instrutores e monitores das cadeiras militares, exceto da instrução física militar, a qual seria
ministrada na Escola de Educação Física da FPESP 244. Além disso, houve a criação da função
243
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de monitor, que deveria auxiliar os professores das matérias militares, sendo subordinado à
Companhia Escola245.
Esse regulamento previu, ainda, um exame de admissão para o ingresso na Escola de
Oficiais, o qual seria realizado por meio de provas escritas e orais, que deveriam conter os
seguintes conteúdos: história da civilização e especialmente do Brasil; geografia geral e,
especialmente, corografia do Brasil; anatomia e fisiologia humanas; português; composição
literária, análise gramatical e lógica de um período simples; aritmética e álgebra; problemas até
juros simples; e questões práticas até a resolução de um sistema de equação de duas
incógnitas246. Esse exame e o conteúdo demonstram a exigência de certo nível de formação para
o ingresso na Escola de Oficiais, o que provavelmente dificultou o acesso aos candidatos
oriundos das camadas mais populares e gerou certa elitização do corpo discente do CIM.
Poderiam matricular-se no Curso de Oficiais Combatentes os praças da FPESP com
mais de um ano de serviço na corporação e civis diplomados por estabelecimento de ensino
secundário ou superior. Os candidatos deveriam ter idade mínima de dezoito e máxima de vinte
e três anos, bom comportamento e robustez física. Por sua vez, a matrícula no Curso de Oficiais
de Administração era voltada para os sargentos da FPESP que tivessem mais de um ano de
serviço na corporação, idade mínima de dezoito e máxima de trinta e dois, bom comportamento
e robustez física. Além disso, os candidatos ao Curso de Oficiais Combatentes e ao Curso de
Oficiais de Administração deveriam ser aprovados no exame de admissão247.
Quanto ao regime escolar, o ano letivo deveria iniciar no primeiro dia útil de março e
terminar em 10 de dezembro, sendo previsto um exercício de campanha entre 12 e 20 de
dezembro para todos os cursos. Da mesma forma, foram previstas férias no mês de janeiro e de
21 a 30 de junho. As aulas seriam em período integral, sendo as aulas da manhã voltadas à
instrução militar e as da tarde, às cadeiras de instrução geral. Já os professores, mesmo os civis,
receberiam o tratamento de superiores hierárquicos, inclusive com a apresentação formal da sala
ao professor no início da aula.
Além disso, não foi previsto um regulamento disciplinar específico para os alunos,
devendo as transgressões ser julgadas segundo o regulamento disciplinar da FPESP248. Em
relação ao internato, todos os alunos do CIM deveriam ser internos, alimentando-se e dormindo
na escola, exceto os alunos casados ou viúvos com filhos ou os solteiros considerados
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responsáveis pela família249. Por fim, eles deveriam usar uniformes e os alunos do Curso de
Oficiais Combatentes e do Curso de Oficiais de Administração deveriam ser tratados como
sargentos ajudantes.
Em resumo, esses dispositivos mostram a preocupação com um regime disciplinar mais
rigoroso do que o dos regulamentos anteriores. Além disso, o novo regulamento previa uma
formação mais militarizada, com a extinção das cadeiras relativas à atividade de policiamento.
Essa rigidez disciplinar, nem como a falta de disciplinas relativas ao policiamento, aumentou a
tensão entre os oficiais da FPESP e o comandante da 2ª Região Militar, o General Manuel
Cerqueira Daltro Filho, fato narrado pelo Tenente-Coronel Penedo Pedra, comandante da
FPESP, em duas cartas enviadas ao General Góes Monteiro, datadas de 14 e 16 de março de
1934250, nas quais o comandante da Força Pública narrou o temor de que ocorresse um incidente
político entre os oficiais da corporação e o comandante da 2ª Região Militar.
6.5 A Reforma Freitas Almeida: inventando as tradições na FPESP
Ainda no início de 1934, iniciaram-se os atritos entre o então General José Pessoa e o
novo ministro da Guerra, General Góes Monteiro, os quais culminaram com o pedido de
demissão do General José Pessoa do cargo de comandante da EMR, em abril de 1934. Após a
demissão do General José Pessoa, o General Almério Moura assumiu o comando da escola e
deu continuidade à Reforma José Pessoa, implementando o Regulamento de 1934 na EMR.
Além disso, como foi visto no capítulo anterior, após a saída do General José Pessoa, o Major
Mário Travassos foi transferido para São Paulo e assumiu a chefia da 3ª Seção do Estado-Maior
da 2ª Região Militar (Brasil, 1934d) e o comando do CPOR (São Paulo, 1934d).
Enquanto ocorriam problemas no comando do General José Pessoa na Escola Militar,
em São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 1934, foi noticiado que equipes da Delegacia de Ordem
Política e Social, chefiadas pelo delegado Rego de Freitas, descobriram a existência de um
suposto plano de sublevação que seria desencadeado por um grupo de sargentos do Exército,
integrantes do efetivo de unidades da 2ª Região Militar, e da FPESP. Segundo o noticiado pelo
jornal Correio de São Paulo, os revoltosos pretendiam assumir o controle da 2ª Região Militar e
de unidades da FPESP (Correio de São Paulo, 1934a). O resultado das investigações levou à
prisão de quase duzentos praças das unidades envolvidas. Nesse sentido, na quarta-feira, 1 de
março, o jornal Correio de São Paulo, publicou a seguinte notícia:
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Os conspiradores na sua maioria pertencem ao 4º B.C. e á Força Publica e
faziam as suas reuniões ás ruas Amaral Gama 23, Xavier de Toledo 8, Santo
Amaro, na Lapa, Vergueiro 531, e á rua Victoria n.o 38.
Os conspiradores que tinham como principal chefe o sargento Sebastião
Arruda, de 23 annos de idade, são os seguintes: Pedro de Campos Miranda, lº
sargento instructor do Quadro de Infantaria e o estudante de direito, Annibal
Lemos, com 23 annos de idade, 3º sargento do 4º B.C. Mario Lobo, que
haveria de commandar um Regimento de metralhadoras; Pompílio Vieira 3º
sargento, que ficaria encarregado da tomada do Quartel General assaltando-o
com um caminhão de metralhadoras; 3º sargento Mario Lisboa Bastos,
communista declarado, que era o elemento de ligação e continuador; 3º
sargento Sérgio era o redactor e mentor; lº sargento Vicente, que
commissionado em capitão commandaria uma das columnas armadas e a
Policia; 3º sargento veterinário Felix de Sousa era outro elemento de ligação;
cabos: Claret Pesconi, Napoleão Bonaparte Velamiei; Juracy Vieira, Breno,
Mozart, Balthazar de Faria, Artanha Pinheiro, todos estes do 4º B.C..
Da Força Publica eram o major Anísio e mais os sargentos Potyguará,
Valladão, Calazans e o sargento reformado Edmundo. (Correio de São Paulo,
1934b, p. 1).

Esse movimento revolucionário aumentou a tensão entre os integrantes da FPESP e o
comando do General Daltro Filho na 2ª Região Militar e a preocupação das autoridades com
novas sublevações militares, agora com o suposto envolvimento de integrantes de movimentos
de esquerda. Na análise dessa questão, não pode ser esquecido o envolvimento do General
Miguel Costa e do Tenente-Coronel João Cabanas251, após a Revolução de 1932, com a Aliança
Nacional Libertadora (CPDOC, 1997), sendo que esses dois oficiais ainda figuravam como uma
espécie de heróis da FPESP, por sua participação na Revolução de 1924 e na Coluna Prestes.
Em abril de 1934, começaram a ser noticiados atritos entre o General Daltro Filho,
comandante da 2ª Região Militar, e o interventor do estado de São Paulo, o político Armando
Sales de Oliveira. As declarações do general foram altamente exploradas pelos jornais de
oposição (Correio de São Paulo, 1934c, 1934d, 1934e, 1934f, 1934g), o que gerou um clima de
instabilidade no estado de São Paulo. Esta e outras tensões políticas fizeram com que o General
Daltro Filho fosse substituído pelo General Olímpio do Silveira no comando da 2ª Região
Militar, em maio de 1934 (CPDOC, 1997). Logo após, em 11 de junho de 1934, o TenenteCoronel Penedo Pedra foi afastado das funções de comandante da FPESP, com o Capitão
Frederico Augusto de Araújo Corrêa Lima, que foi destituído do cargo de chefe do EstadoMaior da FPESP, e o Capitão Deodoro Sarmento, que perdeu o cargo de instrutor da FPESP.
Por força de acordos políticos que visavam à pacificação dos ânimos em São Paulo, em
26 de junho de 1934, foi nomeado para o comando geral da FPESP o Coronel Arlindo de
Oliveira, oriundo da própria Força Pública. Essa nomeação marcou a primeira vez, desde a
251

João Cabanas, após a Revolução de 1930, foi promovido a tenente-coronel, posto no qual se reformou, em 1934.
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Revolução de 1932, que um oficial da Força Pública assumiu o comando da corporação. Em
julho, o Capitão do EN Arcy Rocha da Nóbrega passou à disposição do governo do estado de
São Paulo, sendo nomeado instrutor da FPESP (São Paulo, 1934e). Um aspecto importante na
nomeação deste oficial é o fato de que ele tinha sido um dos oficiais do Exército que lutaram ao
lado da FPESP na Revolução de 1932, tendo, portanto, certo grau de afinidade com os oficiais
da corporação (Brugalli, 2002).
O Capitão Arcy Rocha da Nóbrega iniciou seus trabalhos, dando continuidade à
implementação do Regulamento de 1934 no CIM da FPESP. Em agosto, o General Olímpio da
Silveira assumiu a chefia do Estado-Maior do Exército, sendo transferido para o comando da 2ª
Região Militar o General Almério Moura, que se apresentou para o comando vindo da EMR. A
biografia do General Almério Moura mostra um oficial que já tinha experiência com a função
de ensino na Escola de Cavalaria e na EMR, forte indício da preocupação do Estado-Maior do
Exército com a instrução na FPESP, uma vez que as discussões da Assembleia Nacional
Constituinte de 1933-1934 giravam em torno da ideia da federalização das forças militares
estaduais, sendo a instrução considerada um dos elementos para esse processo, como havia
defendido o deputado Odon Bezerra Cavalcanti durante os trabalhos (Brasil, 1937).
O ano de 1935 iniciou com a 2ª Região Militar sendo comandada pelo General Almério
Moura, ex-comandante da EMR; já o chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar era o Coronel
do Exército, da arma de cavalaria, Milton de Freitas Almeida, ex-revolucionário de 1932.
Ainda, entre os oficiais do Estado-Maior da 2ª Região Militar, destacam-se o Major Mário
Travassos e o Capitão Oromar Osório, que haviam participado ativamente da Reforma José
Pessoa na EMR, entre 1931 e 1934.
Já havia sido promulgada a Constituição de 1934 e as Polícias Militares haviam sido
“federalizadas” por meio do art. 167 da Carta Magna, que as transformou em reservas do
Exército. Por sua vez, a Lei nº 192, que reorganizava as Polícias Militares, estava sendo
elaborada e o dispositivo que estabelecia que o comando das Polícias Militares deveria ser
exercido por um oficial do Exército estava em discussão. Dessa forma, existiam indícios de que,
para o sucesso do projeto de subordinação das Polícias Militares ao Exército, o comando da
FPESP deveria voltar a ser de um oficial do Exército. Além disso, havia indicativos de que a
instrução da corporação deveria voltar-se para o policiamento e seguir o modelo do Exército.
Para a consecução desse projeto, em 19 de junho 1935, o Coronel da FPESP Arlindo de
Oliveira foi exonerado das funções de comandante geral e nomeado inspetor administrativo da
corporação, função recém-criada para garantir a estabilidade da instituição (São Paulo, 1935a),
a partir de um arranjo interno pelo qual o Coronel Arlindo de Oliveira, mais alta patente da
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FPESP em 1935, deixou o comando geral da Força Pública, mas permaneceu no alto comando
da instituição. Na mesma data, o Coronel Milton Freitas de Almeida, ex-chefe do Estado-Maior
da 2ª Região Militar, assumiu o comando geral da FPESP. Além dele, passaram à disposição do
governo do estado de São Paulo para atuar na FPESP: o Major Edgard do Amaral,
comissionado no posto de tenente-coronel, que assumiu o cargo de chefe do Estado-Maior da
FPESP; o Capitão Miguel Laje Sayão, comissionado no posto de major, que passou a exercer a
função de instrutor de infantaria; e o Capitão Oromar Osório, comissionado no posto de major,
com a função de instrutor de cavalaria (São Paulo, 1935b). O Capitão Arcy Rocha da Nóbrega
continuou à disposição da Força Pública, mas, em 4 de julho, assumiu as funções de chefe do
serviço de material bélico da FPESP (São Paulo, 1937).
Na passagem de comando do Coronel Arlindo de Oliveira para o Coronel Milton de
Freitas Almeida, em 19 de junho, foi publicada a seguinte nota no Boletim Geral:
INSTRUCÇÃO – Em agosto do anno passado foi nomeado instructor da
Força Pública, o capitão de artilharia do E.N. Arcy da Rocha Nobrega,
commissionado no posto de major e exercendo as suas funeções até esta data.
Sendo a Força Pública força auxiliar do Exército e devendo ser instruída nos
moldes dos regulamentos deste, e convenientemente adaptados, torna-se
necessário que o Governo do Estado, sancione o projecto de lei aqui
organizado, creando a Directoria Geral de Instrucção, bem como o segundo
projecto regulamentando todo o ensino a serem ministrados pela referida
Directoria.
Apesar de toda a deficiência citada, foi a instrucção pratica dos quadros da
tropa na Capital, bem orientada presidida pelo referido instructor.
Uma turma de officiaes acompanhou, sob a direcção do major instructor, fora
da Capital, as grandes manobras realizadas pelos corpos da 2ª R.M., findas as
quaes, todos os seus participantes apresentaram interessantes relatórios. (São
Paulo, 1936a, p. 1331).

Esta nota demonstra o processo de subordinação das forças militares estaduais ao
Exército e a preocupação em padronizar o ensino da FPESP segundo o padrão do EN.
Também em 19 de junho de 1935, o Coronel Milton Freitas de Almeida assinou uma
nota especial para o Boletim Geral alusiva à assunção dele no comando da Força Pública,
fazendo menção à missão de aprimorar a eficiência e o espírito militar da FPESP, como se
observa no trecho a seguir:
Soldado por educação e sentimento, é exclusivamente neste caracter que me
proponho a collaborar comvosco na obra patriótica e alevantada de pugnar
pela consolidação do renome e prestigio da Força Publica aprimorando-lhe a
efficiencia e o espirito militar, de maneira a que ella continue a ser sempre o
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justo orgulho do povo bandeirante, e a merecer a confiança do Brasil. (São
Paulo, 1936b, p. 1337).

Essa preocupação com a instrução e com o aprimoramento da eficiência e do espírito
militar da FPESP consolidou-se por meio de uma reforma no sistema de ensino da Força
Pública, que copiou a ideia de invenção de tradições usada pelo General José Pessoa na EMR,
entre 1931 e 1934. Contribuíram com suas experiências com a Reforma José Pessoa o próprio
General Almério Moura, que havia comandado a EMR após o General José Pessoa e conhecido
as mudanças realizadas; o Capitão Miguel Lage Sayão, que havia trabalhado diretamente com o
Major Mário Travassos no Estado-Maior da 2ª Região Militar; e o Capitão Oromar Osório, que
havia sido instrutor de cavalaria da EMR durante a Reforma José Pessoa.
Assim, iniciou-se a Reforma Freitas Almeida, não com a publicação de um novo
regulamento ou uma alteração curricular, mas com a criação de um uniforme exclusivo para os
alunos da Escola de Oficiais do CIM, como havia feito o então Coronel José Pessoa na EMR.
Nesse sentido, em novembro de 1935, foi publicado um decreto que criou um uniforme
acompanhado de um espadim para os alunos da Escola de Oficiais do CIM (São Paulo, 1935c).
Essa mudança foi divulgada por meio da imprensa, como segue:
Dentro de breves dias deverá ser assignado um decreto, dando novos
uniformes, de passeio e formatura, aos alumnos officiaes do Centro de
Instrucção Militar da Força Publica, de accordo com os desejos manifestados
pelo commando da nossa milícia.
Seguindo um velho uso militar, os nossos alumnos officiaes passarão a usar,
como parte integrante do uniforme, um espadim.
Terá o espadim o punho e guarnição de metal dourado e cínzellado com
bainha de couro preto, e será trazido pendente duas guias.
O cinto adoptado, de cordões de couro preto envernizado é a reproducção do
antigamente usado pelos ‘hussards’ brasileiros, sendo que a placa-fecho, que
como todas as guarnições é de metal dourado, terá em alto relevo o distíncttvo
do C. I. M., conservado para respeitar as tradições da Força, convenientemente
estylisado pelo pintor patrício sr. Wasth Rodrigues.
Como dístinctivo das diversas séries do curso usarão os alumnos, pendentes do
punho do espadim, fiadores, os do 1.º anno, de seda azul ferrete, os cordões e a
borla; os do 2.º os cordões de seda azul ferrete, e borla de canutilho dourado e
os do 3.º, os cordões de seda amarella e borla de canutilho dourado.
CARACTERÍSTICAS DO NOVO UNIFORME
São as seguintes as demais características dos novos uniformes;
BONET – Terá a copa branca circumdada por um friso vermelho, cinta de
velludo azul ultramar, jugular de galão prateado presa a dois botões dourados,
pala de fibra preta envernizada. O emblema será bordado a prata sobre velludo
da cor da cinta, constando do dístinctivo do C. I. M., ladeado de ramos de
louros, encimado por uma estrella de cinco pontas. Este bonet será usado tanto
a passeio e solennidades como nas formatura.
TÚNICA – Ou melhor sobrecasaca, para melhor respeitar a terminologia
militar, será de panno azul ferrete, tendo a gola e as carcelas das mangas e das
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trazeiras de velludo ultramar vivadas de vermelho. Na gola, bordado a prata, o
distinctívo do C.I.M.. A sobrecasaca será abotoada por sete botões dourados,
grandes e cada carcela terá três botões, também dourados pequenos. As
hombreiras serão de cordão prateado com um botão dourado. Esta túnica será
usada tanto a passeio como nas solennidades e formaturas.
CALÇAS – Para formaturas e solennidades a traje de rigor, será usada calça
de flanella branca com um vivo de panno vermelho de 2m/m de largura nas
costuras externas. Para passeio será usada calça de panno azul ferrete com
vivo idêntico. Ambas serão de corte militar e presas aos borzeguíns por uma
presilha de elástico. Com o 1º uniforme, o de calças brancas, serão usadas
luvas brancas e com o 2º, de calça azul ferrete, serão usadas luvas de couro
marron. Somente nas formaturas, os alumnos officiaes usarão em vez de cinto
preto, um cinturão de couro branco com chapa de metal amarello e portasabre.
CAPOTE – O capote dos alumnos officiaes será de typo militar, de panno
azul-cinzento com os canhões dos punhos e as passadeiras vivadas do
vermelho e terá a gola de velludo azul ultramar, sendo abotoado por duas
ordens de sete botões dourados. (Correio da Manhã, 1935, p. 3).

Analisando a fotografia dos desfiles do CIM, em São Paulo, e da EMR, no Rio de
Janeiro, durante as solenidades de 7 de setembro de 1936252, é possível detectar as semelhanças
do uniforme criado para os alunos da Escola de Oficiais do CIM, em 1935, e o uniforme criado
para os cadetes da EMR, em 1931(vide Anexo XIX). Além das semelhanças, um ponto a ser
observado na notícia publicada pelo jornal Correio de São Paulo, na edição de 16 de novembro
de 1935, é o de que o distintivo do CIM foi “[...] convenientemente estylisado pelo pintor
patrício sr. Wasth Rodrigues” (Correio de São Paulo, 1935, p. 3), que também confeccionou as
estampas da obra Uniformes do Exército Brasileiro (1730-1922) (Rodrigues & Barroso, 1922) e
pintou os desenhos que serviram para a confecção dos uniformes dos cadetes da EMR, em 1931
(Brasil, 1931f). Esses indícios comprovam a hipótese de que o uniforme histórico dos alunos do
CIM é uma cópia adaptada do uniforme de gala dos cadetes da EMR de 1931; portanto, não é
um uniforme “inspirado” na missão militar francesa ou uma tradição de tempos
“imemoriáveis”, mas uma tradição inventada, com uma autoria e uma inspiração bem definidas.
Ressalte-se que o mesmo ocorre com o espadim, já previsto no plano de uniformes de
1935 e usado pela primeira vez em 1936; por isso, essa peça recebeu o nome espadim modelo
1936 (Chaves et al., 1981). Essa peça possuía um comprimento de 70 cm e era adornada com a
cabeça de um leão e, na cruzeta, um distintivo do CIM estilizado (vide Anexo XX). Na sua
análise, não foi encontrado nenhum indicativo sobre qualquer espécie de “patrono” para a peça,
nenhum nome gravado na lâmina ou em qualquer outra parte, apenas o distintivo do CIM.
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Foram escolhidas as solenidades de 7 de setembro de 1936, em São Paulo e no Rio de Janeiro, para a
comparação dos uniformes em razão de ter sido a data mais antiga em que foram encontradas fotografias dos
primeiros uniformes dos alunos da Escola de Oficiais do CIM.
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Dessa forma, o aspecto material da reforma estava em andamento, faltando apenas criar
um corpo de tradições completo que envolvesse a assimilação de um corpo de “histórias”
difundidas sobre as peças e um cerimonial visando a cultuá-las.
O projeto estava em desenvolvimento quando, no final de novembro de 1935, eclodiu a
Intentona Comunista, que se caracterizou por um conjunto de sublevações militares realizadas
nos quartéis de Natal (Rio Grande do Norte) e Recife (Pernambuco), no 3º Regimento de
Infantaria, baseado no antigo prédio da Escola Militar da Praia Vermelha, e na Escola de
Aviação, no Campo dos Afonsos, dois quartéis instalados na cidade do Rio de Janeiro, capital
da República. A sublevação das guarnições militares de Natal conseguiu estabelecer um breve
governo na cidade, entre 23 e 25 de novembro; já os confrontos em Recife ocorreram durante o
dia 25 e, no Rio de Janeiro, apenas no dia 27. Essas sublevações tiveram o envolvimento de
membros do PCB e da Internacional Comunista, sendo que pode-se destacar a participação do
Capitão do EN Agildo Barata na guarnição do 3º Regimento de Infantaria, no Rio de Janeiro, e
do ex-Capitão do Exército Luís Carlos Prestes, o “cavaleiro da esperança”, um dos heroicos
líderes da Coluna Prestes, que durante o exílio no Uruguai havia se tornado membro do Partido
Comunista Internacional (CPDOC, 1997).
Rapidamente debelados os levantes, a repressão foi imediata, com diversas prisões e o
endurecimento do regime, até a implantação do Estado Novo, em 1937 (CPDOC, 1997).
Contudo, esse grupo de levantes trouxe de volta o problema da rebeldia militar, agora com o
envolvimento de jovens oficiais com ideologias de esquerda, como o comunismo. O governo
pretendia não só combater os rebeldes, como também evitar o surgimento de novos levantes a
partir do exemplo dado por heróis como Luís Carlos Prestes. Para tanto, deveria combater a
ideologia do soldado-cidadão e do herói romântico, em especial, do herói popular, que lutou,
ainda que sendo derrotado, por ideais populares, como os pregados pelo comunismo.
Nesse contexto, era necessário desconstruir a imagem de Luís Carlos Prestes como
herói, maculando sua imagem de “cavaleiro da esperança”. Além dele, havia outros “heróis”
que tiveram participação na Intentona Comunista, no PCB e na Aliança Nacional Libertadora
que deveriam ter suas biografias reconstruídas, como Miguel Costa e João Cabanas, heróis da
FPESP da década de 1920 que se envolveram com a Aliança Nacional Libertadora (ALN), em
1935. Cabanas foi preso em Natal, em 1937, pelo seu envolvimento com a ANL e Miguel Costa
teve sua patente de general honorário e sua cidadania brasileira cassadas logo após a Intentona
Comunista (CPDOC, 1997).
Na FPESP, iniciou-se uma campanha para desconstruir a imagem de herói de
revolucionários, como Miguel Costa e João Cabanas. O próprio Coronel Milton de Freitas
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Almeida, na mensagem final do ano de 1935, emitiu a seguinte nota especial para o Boletim
Geral:
[...] Camaradas! Esta analyse retrospectiva das nossas acções no decorrer do
anno que findou, deve encher-nos de intima satisfação. Cumprimos o dever
sem desfallecimento, cultuamos a disciplina e respeitamos a lei empenhando o
melhor dos nossos esforços em pról dos altos interesses da sociedade, dentro
da esphera de acção que nos foi attribuida. Fomos fieis aos compromissos de
honra que tomamos para com a Pátria, apresentando-nos aos seus olhos como
força cohesa, disciplinada e efficiente, capaz de defender-lhe a soberania e
garantir-lhe a integridade e instituições.
[...]
Camaradas! Não nos iludamos sobre as difficuldades e obstáculos que teremos
de encontrar no caminho a percorrer. Estejamos, porem, certos de que, si os
enfrentarmos com animo forte, vontade firme e fé inabalável nos nossos
gloriosos destinos, havemos de vencel-os um a um. À hora que passa é cheia
de incertezas e ameaças; ideologias exóticas e aberrantes dos mais arraigados
sentimentos da nacionalidade, procuram subverter os fundamentos da nossa
secular organisação social. A nós, militares, cabe a grave incumbência de
constituirmos o núcleo central de resistência, em torno do qual a Nação há de
congregar-se para reagir, com a energia própria dos organismos sadios, contra
os vermes de destruição que tentam desaggregal-a. Toca-nos, ademais,
fortalecer no espirito publico o sentimento de confiança absoluta na
sinceridade dos nossos propósitos e na valia de nossas armas creando, assim, o
ambiente de tranqüilidade indispensável ao profícuo desenvolvimento das
actividades nacionaes. A tradição secular de disciplina, valor,
desprehendimento e civismo da gloriosa Milícia Paulista, constitue uma segura
garantia de que não serão vãs as esperanças do nosso povo. (São Paulo, 1936c,
pp. 1-2).

O discurso presente nesta nota comemorativa traz consigo uma série de elementos para
identificar o novo projeto que estava sendo desenvolvido, tanto na FPESP quanto no EN, com
relação ao ensino militar. Primeiramente, o texto é dirigido aos militares que compunham a
FPESP durante o ano de 1936, desde o soldado até o Coronel Arlindo de Oliveira, bem como
tem elementos de assimilação de valores e comportamentos, como o culto à disciplina e o
respeito à lei. Depois, inicia um processo de reconstrução do passado, inventando uma tradição
“secular” de organização, coesão, disciplina, eficiência e capacidade de defesa da integridade
das instituições para a FPESP, trecho que “esquece” a rebeldia da década de 1920, os heróis da
Revolução de 1924, como Miguel Costa e João Cabanas, a desorganização e a falta de estrutura
da instituição durante boa parte do século XIX. Ainda, o texto define os inimigos a serem
combatidos: as “ideologias exóticas e aberrantes” e os “vermes da destruição” que tentam
desagregar a sociedade. Por fim, o discurso define as funções dos militares: não só combater os
inimigos, mas servir de núcleo da resistência às ideologias exóticas, por meio do fortalecimento
do espírito público e da confiança da população nos militares.
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O projeto de combate às “ideologias exóticas e aberrantes” presente no discurso do
Coronel Milton de Freitas Almeida passou pela divulgação de um novo modelo de herói e de
um novo conjunto de tradições a serem cultuadas. A resposta já havia sido dada pelo General
José Pessoa na EMR, mas o novo projeto deveria expor à população o cadete como figura da
nova juventude sadia, defensora da pátria, detentora de um alto nível de profissionalismo e
portadora de espírito público forte e confiança nos militares – no alto comando das Forças
Armadas – e no governo. Portanto, verifica-se que o projeto de construção do cadete de José
Pessoa extrapolou os quartéis, sendo a imagem dessa nova juventude difundida, inclusive, como
uma perspectiva de futuro para outros jovens. Nesse sentido, a figura do cadete de Caxias
passou a ser difundida em todo o Brasil e começou a ser construída a imagem do cadete
bandeirante em São Paulo, processo que estava em andamento desde a transferência do General
Almério Moura da EMR para a 2ª Região Militar e que foi acelerado a partir de janeiro de 1936.
A primeira prova da execução desse projeto foi dada em 25 de janeiro, nas festividades
do aniversário de São Paulo, quando os alunos da Escola de Oficiais do CIM usaram pela
primeira vez o uniforme de gala. Diversos jornais noticiaram a parada do aniversário de São
Paulo e, antes mesmo da solenidade, o povo foi convidado a assistir ao desfile dos alunos do
CIM, como se vê no artigo a seguir:
Os futuros Officiaes da Força, alumnos do C.I.M., desfilarão exhibindo, pela
primeira vez, o seu novo uniforme de parada, que pela elegancia de suas
linhas, lhes relaçará o garbo, chamando a attemção do público. Tal como
acontece em todas as corporações militares, quis o coronel Milton de Freitas
Almeida, actual commandante da Força, que o nossos alumnos tivessem
também um uniforme especial e assim se apresentarão elles de bonet branco,
tunica de panno azul ferrete, calças e luvas brancas. O talho do novo
fardamento é o característico dos uniformes da Força, no qual a golla e as
carcellas vermelhas forma substituídas por outras de velludo marinho. O
distinctivo do C.I.M., que foi conservado, depois de estilysado, é trazido pelos
alunos no bonet e na gola, bordado a prata. Para passeio usarão elles um
espadim pendendo por duas guias, a um cinto de couro reprodução dos que
usavam os ‘hussards’ brasileiros em 1850. (Correio de São Paulo, 1936a, p. 1).

Nessa festividade, não desfilaram apenas os cadetes do CIM; uma delegação de cadetes
da Escola Militar de Resende e da Escola Naval também participou da solenidade, usando seus
uniformes de gala e seus respectivos espadins253. Nesse sentido, a mesma edição de 24 de
janeiro de 1936 do jornal Correio de São Paulo que convidou a população a assistir à “estreia”
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A presente pesquisa não conseguiu identificar a data de criação do espadim da Escola Naval, mas foi possível
identificar que a adoção dessa peça deu-se após a criação do espadim dos alunos da EMR e antes da criação do
espadim dos alunos da Escola de Oficiais do CIM da FPESP.
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do uniforme de gala dos alunos do CIM convidou a população a assistir ao desfile militar,
destacando a presença de uma delegação da EMR, como segue:
Apos desfilarem os representantes da marinha e do Exercito, composta de
elementos da Escola de Sargentos e do Batalhão de Guardas, desfilará, a
representação da Escola Militar que será constituída por uma companhia do
‘Corpo de Cadetes’, que desfilará envergando o seu brilhante uniforme que
lembra todas as gloriosas tradições da nossa secular academia militar. A actual
farda dos cadetes creada por feliz iniciativa do então commandante da Escola,
general José Pessoa, e que o povo terá a opportunidade de apreciar, envergada
pelos futuros officiaes de nosso Exército, os garbosos cadetes do Realengo,
recorda, no talhe e nas cores, grandes lances da historia nacional. A barretina
característica, lembra as glórias do Exército de Caxias, de cuja espada
invencível, os cadetes trazem uma miniatura, fazendo parte integrante do seu
uniforme, como a lhes lembrar as responsabilidades cívicas da carreira que
abraçaram. No colorido de suas fardas domina o azul turqueza, côr que sempre
distinguiu os alumnos da Escola Militar. Os cadetes, que certo vão conquistar
do povo paulistano os mesmos applausos enthusiásticos que não lhes têm sido
regateados, ate mesmo no estrangeiro, quando em público se apresentam,
ostentarão, ao lado do Pavilhão Nacional, o symbólico estandarte do Corpo de
Cadetes, no qual refulge em prata, em campo turqueza, o tradicional
‘Castello’, emblema da Escola. (Correio de São Paulo, 1936a, p. 1).

Não foram só os uniformes de gala do CIM e da EMR apresentados nesse desfile; o
Batalhão de Guardas do Exército, hoje Batalhão da Guarda Presidencial, e o Batalhão de
Guardas da FPESP, unidade que tinha sido criada em 1935 durante o comando do Coronel
Milton de Freitas Almeida, também desfilaram com seus uniformes históricos. Além disso,
houve uma apresentação aérea da esquadrilha da Aviação Militar do EN e uma salva de 21 tiros
de canhão (Correio de São Paulo, 1936a). Isso demonstra a preocupação em mostrar para a
população um novo Exército e uma nova FPESP, ligando-os, ao mesmo tempo, a um passado
escolhido, a um conjunto de tradições inventadas. Merece destaque, ainda, a presença no
palanque, durante o desfile, do interventor do estado de São Paulo, Armando Sales de Oliveira,
do ministro da Guerra, General João Gomes Ribeiro, do comandante da 2ª Região Militar,
General Almério Moura, e do comandante da FPESP, Coronel Milton de Freitas Almeida.
Os desfiles militares passaram a ser uma rotina nas grandes cidades do Brasil e os
cadetes da EMR eram sempre destaque ao participar desses eventos. Em São Paulo, os alunos
da Escola de Oficiais do CIM também participaram com frequência desse tipo de festividade,
sendo que até mesmo escolas civis começaram a usar uniformes militarizados, seguindo o
modelo dos cadetes da EMR, como se verifica na notícia veiculada na edição matutina do jornal
A Noite, de 7 de setembro de 1936, sobre o desfile da juventude, cuja manchete foi “Em desfile
a juventude do Brasil. Empolgante espactaculo de civismo nas commemorações do hontem.
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Milhares de estudantes na parada em celebração do ‘Dia da Raça’”. A notícia versava sobre um
desfile estudantil que havia ocorrido no dia 6 de setembro de 1936, como segue:
Abriu a Parada da juventude uma banda de musica militar, enquanto que, ao
lado do palanque da imprensa e da comissão de juizes da Liga de Defesa
Nacional, incumbida de julgar os meninos de quantos grupos àquella hora
desfilavam, duas outras bandas tocavam marchas cívicas.
Logo após vinham as escolas da municipalidade, num total de milhares de
creanças, que despertaram os mais calorosos applausos de toda aquella vasta
multidão.
O Collegio Paes Leme, de São Paulo, que veio especialmente para participar
desse desfile, seguiu-se com seus 190 garbosos jovens alumnos, puxados por
quatro motocycletas, um balisa e pela excellente banda de musica. Esse
collegio foi um dos mais brilhantes que se apresentaram, assemelhando-se
muito, em seu uniforme e galhardia, com a Escola Militar do Rio de Janeiro.
(A Noite, 1936a, p. 1).

Uma análise da fotografia publicada com o artigo do jornal dá uma visão sobre o
uniforme do Colégio Paes Leme (vide Anexo XXI), em 1936, e a grande semelhança desse
uniforme com a farda de gala usada pelos cadetes da EMR e pelos alunos da Escola de Oficiais
do CIM da FPESP.
No mesmo dia, na edição das 15 horas, o jornal A Noite publicou uma notícia sobre o
desfile militar comemorativo de 7 de setembro de 1936. A manchete da edição foi: “Pela ordem,
pela grandeza, pela gloria do Brasil. Soldados da Pátria. Uma visão do que foi o desfile militar
de hoje”. A seguir, podem-se analisar trechos da notícia:
O dia de hoje, que assignala a ephemeridade de maior significação para a
Pátria, foi apotheoticamente festejado em todo o Brasil. No Rio de Janeiro,
sobretudo, as commemorações tiveram este anno um brilho singular, que não
só reflectia o zelo do mundo official, mas nelle se espalhava também a mais
genuina emoção popular. De facto, foi hoje a primeira vez, depois dos
acontecimentos que pertubaram nestes últimos mezes o ritmo da vida
nacional, que o povo teve occasião de prostrar-se ante a imagem da Pátria e dá
público testemunho de que é immorredouro o seu sentimento cívico, de que o
sonho soberbo da Independência, que se tornou realidade graças aos esforços
titânicos de um grupo de patriotas, encontrou uma gente digna da sua
grandeza, sempre cada vez mais digna. (A Noite, 1936b, p. 1).

Esta notícia dá a dimensão da divulgação que o Governo Federal desejava dar às
festividades de 7 de setembro após a Intentona Comunista e à construção dos militares que
participaram do desfile como imagem da pátria, diante da qual o povo deveria prostrar-se, para
dar público testemunho de que é imorredouro o seu sentimento cívico. A fotografia que foi
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publicada com a notícia era dos cadetes da EMR durante o desfile, demonstrando a construção
da imagem da Pátria por meio da imagem do cadete do Brasil (vide Anexo XX).
Em São Paulo, no mesmo 7 de setembro, também houve um desfile militar com
repercussão na mídia. O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 8 de setembro de 1936,
publicou a seguinte manchete:
De todas as festas commemorativas se destacou, pelo brilho e pela sua alta
significação, a empolgante parada militar da Avenida Paulista – Revista ás
tropas pelos srs. drs. Armando de Salles Oliveira, governador do Estado, e
general Almerio de Moura, commandante da Região – Dezenas de milhares
de pessoas applaudiram, durante o desfile, as forças que delle participaram.
[...] Apresentou-se em seguida, em seu Vistoso uniforme de gala, a banda de
musica da Força Publica, precedida de sua banda de flautins, que deu
expressivo realce ao desfile. Ia iniciar-se, então, o desfile do Destacamento
2, constituído pelas tropas da Força Publica, Corpo de Bombeiros, Centro de
Preparação do Officiaes da Reserva, Tiros de Guerra e Escolas de Instrucção
Militar, sob o commando do coronel Milton de Freitas Almeida,
commandante da Força Pública [...] A primeira unidade do destacamento 2, a
desfilar foi a Escola de Officiaes em vistoso uniforme de grande gala. (O
Estado, 1936a, p. 1).

A combinação das informações obtidas com a manchete e com a matéria confirma a
constante presença do General Almério Moura nesse tipo de solenidade, além da figura do
Coronel Milton de Freitas Almeida comandando pessoalmente o desfile da Força Pública. A
fotografia publicada com a matéria também era do desfile dos alunos da Escola Militar, mas, em
São Paulo, o destaque era os alunos da Escola de Oficiais do CIM da FPESP (vide Anexo XX).
Portanto, nesse 7 de setembro, foi dada grande divulgação nos desfiles, tanto em São
Paulo quanto no Rio de Janeiro, à figura do cadete, quer seja o cadete de Caxias da EMR, quer
seja o aluno-oficial do CIM da FPESP, duas figuras muito semelhantes e que mereceram grande
destaque. Esse processo constituiu a construção do cadete do Brasil, com diversas facetas, mas
também com muitas semelhanças.
6.5.1 O Regulamento de 1936 do CIM
Antes mesmo do desfile de 7 de setembro de 1936, em maio, foi publicado o novo
regulamento do CIM (São Paulo, 1936d), segundo o qual sua função seria a formação de:
oficiais combatentes habilitados às funções de oficial da FPESP, até o posto de capitão; oficiais
de administração para os serviços de intendência e fundos; sargentos; cabos; e soldados254. Essa
254

Art.1º do Decreto nº 7.689, de 28 de maio de 1936.
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formação deveria obedecer à dupla função prevista para a FPESP pela Lei nº 192, de 17 de
janeiro de 1936, ou seja, preparar seus integrantes para serem reservas do Exército e para as
atividade de vigilância e garantia da ordem pública255. Para tanto, foram previstos o Curso de
Oficiais Combatentes, o Curso de Oficiais de Administração, o Curso de Candidatos a Sargento,
o Curso de Candidatos a Cabo, a Escola de Recrutas e a revisão da instrução dos praças
candidatos ao engajamento ou reengajamento256.
O currículo dos cursos de formação de oficiais foi dividido em ensino profissional
fundamental e militar, instrução militar teórica e prática, e instrução policial. O Curso de
Oficiais Combatentes teria a duração de três anos e o Curso de Oficiais de Administração, nove
meses257. No quadro a seguir, encontra-se o currículo do Curso de Oficiais Combatentes,
segundo o Regulamento de 1936:
Quadro 53 – Currículo do Curso de Oficiais Combatentes, segundo o Regulamento de 1936.

1º ANO

ANO

DISCIPLINAS
Noções de Direito Constitucional, Administrativo e
Internacional Público.
Noções de Higiene.
Português (recapitulação ampliada da parte de
sintaxe); Prática da Redação, especialmente oficial.
Francês Prático.

2º ANO

Inglês Prático.
Instrução Militar.
Legislação e Escrituração Militar e Policial.
Topografia.
Noções sobre Emprego Tático das Armas.
Aplicações da Física, Química e Mecânica à Arte
da Guerra.
Francês Prático.
Inglês Prático.

OBJETIVOS
1) O ensino teórico fundamental deve proporcionar
aos alunos conhecimentos úteis e suficientes que lhes
facilitem a compreensão das organizações militares,
afora o adestramento de raciocínio indispensável ao
futuro oficial;
2) A instrução militar tem por fim dar aos alunos os
elementos necessários à sua formação profissional:
escola do soldado e conhecimentos do armamento,
individual e coletivo, da infantaria e cavalaria.

1) Completar o ensino fundamental, ampliando os
conhecimentos de assuntos militares dos candidatos
a oficial, de modo a capacitá-los a cursar o terceiro
ano;
2) Na instrução militar, tornar o aluno-oficial apto a
comandar o grupo e a peça, na infantaria e cavalaria.

Instrução Militar.
Noções de História Militar, principalmente do
Brasil, precedida de Noções de Geografia Militar.
3º ANO

Noções de Balística.
Emprego Tático das Armas (continuação).
Francês Prático.
Inglês Prático.
Instrução Militar.
Instrução Policial.

Fonte: Adaptado de São Paulo (1936d, art. 7º).
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Arts. 1º e 2º da Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936.
Art. 5º do Decreto nº 7.689, de 28 de maio de 1936.
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Arts. 5º e 6º do Decreto nº 7.689, de 28 de maio de 1936.
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1) Completar o ensino fundamental necessário ao
oficial;
2) Tornar o aluno apto para os comandos próprios do
oficial subalterno (pelotão e seção) e para o exercício
de suas funções policiais, bem como lhe facilitar o
preparo para o comando ulterior de subunidades;
3) Ministrar-lhes os conhecimentos indispensáveis à
função de instrutor nas pequenas unidades.
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Observa-se, com este currículo, uma preocupação em definir os objetivos para cada ano
do curso e a inclusão de disciplinas específicas para a atividade policial e do ensino prático de
duas línguas estrangeiras: o francês e o inglês. Este currículo demonstra a preocupação dos
oficiais do Exército em preparar os oficiais da FPESP para a dupla função prevista em lei, por
isso as disciplinas ligadas à atividade policial. Isso caracteriza uma espécie de segunda
militarização da atividade policial, visto que a primeira ocorreu na década de 1890, com a
criação da FPESP, e reforçou com a contratação da missão francesa. Por sua vez, essa segunda
militarização seguia o modelo imposto pelo Exército.
O mesmo ocorreu com o Curso de Oficiais de Administração, conforme se pode
observar no quadro a seguir:
Quadro 54 - Currículo do Curso de Oficiais de Administração, segundo o Regulamento de 1936.
DISCIPLINAS
Noções de Direito Público e Administrativo.
Legislação, Administração e Escrituração Militar e
Policial.
Higiene.
Aplicações da Física e Química às Necessidades
Militares.
Organização e Funcionamento dos Serviços de
Intendência e de Fundos.
Instrução Militar.
Instrução Policial.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1936d, art. 7º).

OBJETIVOS
1) Dar aos futuros oficiais de administração
os conhecimentos complementares
necessários ao exercício de suas funções;
2) Na instrução militar, ministrar-lhes os
conhecimentos essenciais peculiares a todo
oficial e os indispensáveis às suas atribuições;
3) Na instrução policial, dar-lhes os
conhecimentos gerais imprescindíveis ao
desempenho de suas funções.

Este currículo demonstra a mesma preocupação em preparar oficiais de administração
com capacidade para o controle contábil e financeiro da Força e noções sobre a atividade
policial.
Outro aspecto desse novo regulamento foi a descrição minuciosa dos conteúdos de cada
disciplina em todos os cursos, merecendo especial atenção o plano de ensino da instrução
policial, como segue:
1 - Policia: sua definição e objeto; ação preventiva de defesa nacional e
política; método objetivo e experimental; estatística criminal; causas primarias
e secundarias do crime; ação preventiva, repressiva e judiciária.
2 - Organização policial do Estado; função das autoridades; regulamento
policial; departamentos auxiliares da policia.
3 - Historia e pratica de inquéritos e processos.
4 - Do indiciado, da vítima e das testemunhas.
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5 - Auto do corpo de delito e exame cadavérico: autópsia e exumação: buscas
e apreensões, entrada em casas particulares, repartições publicas e de agentes
diplomáticos e consulares.
6 - Prisão em flagrante, preventiva e por mandado.
7 - Local do crime, proteção, fixação dos objetos e cousas; fotografia e
levantamento topográfico
8 - Pesquisas técnicas nos casos de roubo, homicídio, suicídio, desastres,
explosões, ferimentos, danos, acidentes em geral, e principalmente, nos
incêndios.
9 - Estudos gerais sobre falsificações de moedas e documentos.
10 - Pericia de armas (brancas e de fogo). (São Paulo, 1936d, art. 20).

O conjunto de conteúdos previstos para a instrução policial mostra uma gama mais
complexa de conhecimentos específicos para a garantia da ordem pública, incluindo noções
sobre organização e investigação policial, desde a instrução de inquéritos até conceitos
relacionados com a coleta de provas, como as de local de crime, e técnicas de registro de
provas, como a fotografia. Até mesmo alguns conhecimentos periciais foram previstos, como o
estudo das falsificações de moedas e documentos e a perícia em armas. De fato, de todos os
currículos prescritos para a escola de oficiais da FPESP desde a missão francesa de 1906, este
continha o maior conteúdo sobre atividade policial. Como se tratava de um currículo imposto à
FPESP por interventores do Exército, isso demonstra a preocupação em redefinir as funções da
instituição e fortalecer a função policial.
O regulamento previa, ainda, a existência de um diretor de ensino258 e um conjunto de
regras a serem seguidas pelo corpo docente, incluindo sanções que os professores poderiam
sofrer no caso de descumprimento dessas regras259, além de ter sido previsto um conjunto de
regras referente aos instrutores militares260. Quanto à duração, o ano letivo da Escola de Oficiais
iniciaria no primeiro dia útil do mês de março e terminaria no dia 14 de novembro, sendo que a
segunda quinzena de novembro era destinada a manobras e o mês de dezembro aos exames
finais; as férias seriam durante os meses de janeiro e fevereiro261.
Nos cursos da Escola de Oficiais do CIM (Curso de Oficiais Combatentes e Curso de
Oficiais de Administração), poderiam ser admitidos praças da Força e civis, desde que fossem
brasileiros natos; solteiros; maiores de dezoito e menores de vinte e cinco anos; tivessem bom
comportamento, comprovado pela nota de corretivo para os praças e pela folha corrida da
Polícia Civil para os civis; apresentassem atestados de vacinas e de saúde assinados por médico,
de preferência da Força; tivessem sido aprovados em exame médico por junta designada para o
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concurso; apresentassem diploma ou certificado de bacharelado em ciências e letras para o
Curso de Oficiais Combatentes e curso superior de administração e finanças para o Curso de
Oficiais de Administração. Além disso, os praças candidatos ao Curso de Oficiais Combatentes
poderiam comprovar estudos com o aproveitamento do curso pré-militar do CIM, devendo
todos os candidatos ser submetidos a um exame de admissão262.
As disciplinas do exame de admissão para o Curso de Oficiais Combatentes eram as
seguintes: Português, Aritmética, Álgebra, Geometria Plana e no Espaço, e Trigonometria
Retilínea263; já para o Curso de Oficiais de Administração: Português, Matemática Comercial,
Contabilidade, Legislação Comercial e Noções de Economia Política.
Ressalte-se que, nesses exames seletivos, encontram-se semelhanças com as propostas
do General José Pessoa para o ingresso na EMR, o que também pode ter gerado um processo de
exclusão de elementos indesejados, não somente por questões de conduta, mas filhos de
operários, negros, líderes sindicais, entre outros elementos considerados nocivos à disciplina da
escola.
Além dessa “seleção”, a exigência do bacharelado para o ingresso no Curso de Oficiais
Combatentes reduzia as possibilidades de ingresso dos candidatos oriundos das camadas mais
populares. A situação piorava com relação ao Curso de Oficiais de Administração, pois a
matrícula no curso exigia um diploma de curso superior, algo difícil na década de 1930, em
especial, nas camadas populares. Portanto, pode-se concluir preliminarmente que a Reforma
Freitas Almeida, além de construir um novo grupo de tradições para os alunos da Escola de
Oficiais da FPESP, tentou elitizar o corpo discente. Uma ferramenta para a atração de um grupo
economicamente mais favorecido era exatamente a construção de uma imagem aristocrática dos
alunos, o que estava sendo feito pela divulgação da imagem deles usando o uniforme de gala,
tal qual tinha ocorrido com a EMR.
No sentido de solucionar eventuais problemas com relação à falta de candidatos às
vagas nos cursos da Escola de Oficiais do CIM, o mesmo regulamento que dificultava o
ingresso de membros das camadas populares previa um curso pré-militar que complementaria a
formação dos praças da Força que pudessem frequentar o Curso de Oficiais Combatentes. As
vagas para a frequência desse curso eram definidas pelo comandante geral da Força264,
vinculando a possibilidade de frequentar o curso aos praças que gozassem da simpatia do
comandante geral, o que novamente gerava a exclusão dos praças considerados “inaptos” para a
262

Arts. 70 a 72 do Decreto nº 7.689, de 28 de maio de 1936.
Art. 73 do Decreto nº 7.689, de 28 de maio de 1936.
264
Art. 126 do Decreto nº 7.689, de 28 de maio de 1936.
263

287

frequência do curso, como os que possuíssem problemas disciplinares, servissem no interior,
entre outras possibilidades.
O curso pré-militar durava dois anos, sendo possível o ingresso direto no segundo ano,
desde que fossem comprovados, mediante exame, os conhecimentos equivalentes às disciplinas
do primeiro ano do curso. Esse exame deveria ser realizado por meio de provas orais e escritas
de português, aritmética, geografia geral, história da civilização, noções de física e química, e
noções de história natural265. A seguir, encontra-se um quadro demonstrativo do currículo do
curso pré-militar, segundo o Regulamento de 1936, no qual se percebe a ênfase ao ensino de
línguas, incluindo o inglês e o francês:
Quadro 55 – Currículo do curso pré-militar, segundo o Regulamento de 1936.
ANO

1º ANO

2º ANO

DISCIPLINAS
Português.
Francês.
Inglês.
Matemática (aritmética e álgebra).
Corografia do Brasil.
História do Brasil.
Português.
Francês.
Inglês.
Matemática (geometria e trigonometria).
Desenho Geométrico.
Física e Química.

História Natural.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1936d, art. 129).

Os alunos incluídos nesse curso receberiam os vencimentos referentes às graduações
que ocupavam antes, devendo viver em regime de internato e usar o uniforme dos alunosoficiais, sem o espadim, que era exclusivo dos alunos do Curso de Oficiais Combatentes ou
do Curso de Oficiais de Administração266. Era prevista, ainda, uma instrução militar composta
pelos conteúdos da Escola de Soldados, do grupo de combate e do pelotão, de ordem unida e
de maneabilidade, além da educação física militar267. Após a conclusão do curso pré-militar,
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com média superior a sete, o aluno teria a matrícula assegurada no Curso de Oficiais
Combatentes.268
Cabe informar também que os alunos dos cursos da Escola de Oficiais do CIM eram
classificados na graduação de alunos-oficiais, hierarquicamente superiores aos subtenentes e
inferiores aos aspirantes a oficial, e sujeitos a um regime de internato269, podendo gozar de
afastamentos coletivos nos fins de semana, que iniciariam aos sábados, ou nas vésperas dos
feriados, com retorno no domingo, às 23 horas, sendo que o comandante do CIM poderia
cassar esse licenciamento por questões disciplinares270. Ainda, o comandante geral da força
poderia expulsar um aluno-oficial por questões de disciplina e este não poderia reingressar
mais na escola271.
Além disso, o corpo de tradições que estava sendo implementado pelo Coronel Milton
Freitas de Almeida foi normatizado por esse regulamento. Nesse sentido, o art. 114 previa que
o símbolo dos alunos-oficiais seria um espadim especial, entregue aos alunos do primeiro ano,
na solenidade de juramento à Bandeira, no dia 24 de maio de cada ano, com a presença do
comandante geral e de todos os comandantes de corpo de tropa da FPESP272. Nessa norma,
percebe-se que o espadim previsto não tinha nenhum patrono em especial e que a data
escolhida para a solenidade era a data comemorativa da Batalha do Tuiuti. Foi prevista, ainda,
a solenidade de entrega de espadas aos alunos-oficiais que concluíssem o Curso de Oficiais
Combatentes ou o Curso de Oficiais de Administração e fossem declarados aspirantes a
oficial273.
Um aspecto interessante para a escolha dessa data é ela coincidir com o Dia do
Exército ou Festa do Exército, comemorado até 1923 como a maior festa militar do Brasil,
tendo o General Osório como principal homenageado (Castro, 2000a). A partir de 1923 e, em
especial, com a criação do cadete de Caxias, a principal festividade do Exército passou a ser o
dia 25 de agosto, Dia do Soldado e aniversário do Duque de Caxias. Percebe-se, assim, uma
hierarquização das festividades: durante a principal festa do Exército (25 de agosto), recebiam
o espadim os cadetes da EMR, enquanto, no que seria a segunda maior festa militar do país
(24 de maio), recebiam o espadim os alunos-oficiais do CIM da FPESP. Outro ponto sobre a
data de 24 de maio é o fato de o General Osório ser um oficial da arma de cavalaria, como o
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General Almério Moura e o Coronel Milton de Freitas Almeida, o que reforça a ideia da
imagem de Osório como uma espécie de patrono dos alunos do CIM.
A própria graduação dos alunos do CIM como alunos-oficiais demonstra outro aspecto
de hierarquização: os alunos da EMR eram cadetes, termo ligado ao período da Monarquia do
Brasil e a uma noção de aristocracia; já o termo ‘aluno-oficial’ teve sua origem na República
e estava relacionado à origem nas camadas médias da população.
Em que pese a determinação de que a solenidade de entrega de espadins ocorresse na
data de 24 de maio, tal qual ocorreu com a EMR em 1932, a primeira solenidade de entrega
ocorreu em 15 de dezembro de 1936, data que coincide com o aniversário da fundação da
GMP, instituição escolhida para ser a “origem histórica” da FPESP. Nessa solenidade,
compareceram o governador do estado, Armando Sales de Oliveira, o comandante da 2ª
Região Militar, General Almério Moura, o comandante geral da FPESP, Coronel Milton de
Freitas Almeida, além de todos os comandantes de corpos de tropa da Força Pública e outras
autoridades civis e militares.
Novamente, o evento teve repercussão na mídia, com a publicação dos discursos
proferidos pelas autoridades presentes. Por sua vez, o Tenente-Coronel Oscar de Melo Gaia,
comandante do CIM em 1936, fez publicar uma nota alusiva à solenidade no Boletim
Regimental, como segue:
Com a cerimônia de hoje, vai ser instituída na nossa secular organização
que, como é do conhecimento de todos vós, teve sua origem a 15 de
dezembro de 1831 e como fundador a austera e inconfundível figura de
Raphael Tobias de Aguiar, a solenidade de entrega dos espadins. (O Estado,
1936b, p. 5).

Durante a solenidade o Coronel Milton de Freitas Almeida discursou, destacando a
integração entre a FPESP e o EN e a construção de uma história em comum entre as duas
corporações a partir da Guerra do Paraguai, como se observa no trecho a seguir:
[...] Mas, não é só desta confiança do nobre povo do seu Estado se orgulha a
Força Pública. A honrosa presença a estas solenidades dos representantes das
autoridades militares da 2ª R. Militar dizem bem alto, da estima que lhe
votam os seus camaradas do exército.
Meus colegas do exército! Podeis estar certos de que a Força Pública se
ufana a justo título com as consoantes manifestações da vossa amizade e
empenha o melhor dos seus esforços para fortalecer mais e mais esta
camaradagem e harmonia que se alicerçam na identidade dos nossos
sentimentos cívicos, na mesma compreensão dos nossos deveres para com a
Pátria.
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Aliás, assim procedendo, nada mais fazemos que ser fieis a uma tradição
escrita em todas as páginas da nossa história militar.
A partir de 1865, na guerra do Paraguai, vemos sempre a milícia paulista
compartilhando da sorte do Exército, na boa e na má fortuna, mesmo nos
dolorosos transes em que o determinismo inexorável dos complexos fatores
sociais e políticos o dividiram para melhor lutar por ideais que julgava
sagrados.
Tudo isso afirma que não somente S. Paulo, mas todo o Brasil pode contar
com o valor e o civismo do soldado bandeirante em cujo peito pulsa um
coração profundamente brasileiro [...]. (O Estado, 1936b, p. 5).

No discurso do Coronel Milton de Freitas Almeida, transparece a construção de um
vínculo entre o Exército e a FPESP, por meio da “invenção” de uma tradição e uma história
comuns, que teriam iniciado durante a Guerra do Paraguai e perpetuado até aquela data.
Portanto, o discurso alinhava a “tradição” de solenidade de entrega de espadins na FPESP
com a entrega dos espadins na EMR. Como as duas instituições teriam uma “história” em
comum, também teriam uma “tradição” em comum e, por fim, não haveria nenhum problema
para que a FPESP fosse força reserva do Exército, raciocínio que reforça o projeto de
assimilação cultural da FPESP pelo EN. Estava, assim, surgindo um novo militarismo em São
Paulo, não mais o militarismo da missão francesa, mas o militarismo do Exército, que, para a
Escola de Oficiais, seguia o padrão cultural de José Pessoa, cujo escopo final era despolitizar
os alunos da Escola Militar e evitar as manifestações do soldado-cidadão.
Tal evento foi noticiado em vários jornais, como o editorial intitulado “Espada
Impoluta” do jornal Correio de São Paulo, como segue:
Das varias cerimônias do dia de ontem destacou-se, pelo seu profundo
significado, a entrega dos espadins simbólicos. De geração em geração, de
oficial em oficial, passarão os espadins a testemunhar, através do nosso futuro
a honra e os ideais desse grupo de soldados, que não são, apenas, militares.
São mais do que isso, porque sob sua túnica palpita um coração nobre e
intemerato, um coração de paulista. (Correio de São Paulo, 1936b, 2).

Essas notícias na imprensa, que na época sofria forte influência por parte da máquina
do governo, demonstram a utilização do modelo de civismo militarizado para a despolitização
da população. Dessa forma, o modelo de José Pessoa extrapolou os quartéis e se inseriu nos
lares brasileiros, como havia ocorrido com os alunos do Colégio Paes Leme, que passaram a
ter um uniforme de gala semelhante ao uniforme da Escola Militar.
A solenidade de entrega do espadim de 1937 já seguiu a norma do Regulamento de
1936 e ocorreu no dia 24 de maio. Nessa solenidade, estiveram presentes o novo governador
do estado de São Paulo, o político José Joaquim Cardoso de Melo Neto; o comandante da 2ª
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Região Militar, General Almério Moura; e o Coronel Milton de Freitas Almeida (O Estado,
1937). A solenidade consolidou-se dessa forma, com as solenidades de entrega de espadins
entre 1936 e 1944 sempre contando com a presença do governador do estado, do comandante
da 2ª Região Militar, do comandante da FPESP e de outros oficiais. Além disso, ressalte-se
que os jornais O Estado de S. Paulo, Correio Paulistano, Correio de São Paulo e Folha da
Noite do período não deixaram de noticiar a solenidade, que paulatinamente se transformou
em um grande evento no calendário de festividades cívicas do estado de São Paulo.
Para terminar o projeto de reformulação cultural da FPESP e, em especial, impor à
escola de formação de oficiais o modelo de José Pessoa, faltava apenas a inauguração de uma
nova instalação, fato que ocorreu em junho de 1944.
6.6 As novas instalações na Invernada do Barro Branco
O Coronel Milton de Freitas Almeida deixou o comando da FPESP em 1938, mas a
reforma no CIM já havia se consolidado, sendo que, para seguir o modelo de José Pessoa,
faltava apenas a inauguração de novas instalações. Dessa forma, no mesmo ano, em junho, foi
lançada a pedra fundamental das instalações da Escola Militar em Resende (A Noite, 1938).
Por força do Decreto-Lei nº 1.202, de 8 de abril de 1939, a FPESP alterou seu nome
para Força Policial, o que reforçava a visão de uma organização voltada para a atividade
policial. Em 1940, durante o governo de Adhemar da Barros, foi lançada a pedra fundamental
das novas instalações do CIM na Invernada do Barro Branco. Essa solenidade ocorreu no dia
24 de maio, na mesma data da solenidade de entrega de espadins para os alunos que
ingressaram em 1940. Assim, após a entrega dos espadins no CIM, a comitiva composta pelo
governador do estado, pelo comandante da 2ª Região Militar, pelo comandante da FPESP e
demais autoridades seguiu para a Invernada do Barro Branco. O governador Adhemar de
Barros proferiu o seguinte discurso na ocasião:
Tenho na mais alta conta os serviços que – sem solução de continuidade –
vem prestando a São Paulo nossa gloriosa força policial. O culto da
disciplina, da ordem e da hierarchia condensa virtudes a que, como Chefe do
Executivo paulista, rendo as melhores homenagens.
Se, até hontem, não foi possível levar a effeito o empreendimento, cujo
inicio commemoramos hoje com tanto júbilo, não teve o governo a menor
actuação nesse retardamento. Este foi, em grande parte, dictado pelas
repercussões que a guerra européia vem tendo no sector economicofinanceiro do paiz. É natural que, em taes condições, a applicação de verba –
mesmo das verbas á semelhança da que se destina á construcção de mais um
quartel para a força policial – seja rigorosamente estudada e opportunamente
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executada. Assim se fez, e, com esse quartel, a milícia estadual ficará dotada
de meios mais amplos para a solução do problema básico do bom alojamento
da tropa. Que o soldado morra nos campos de batalha, justifica-se. Mas que
possa perecer nos quartéis, não podemos admitil-o. E é isso que o governo
de São Paulo evita, com a realização de iniciativas como esta.
Já resolvemos o problema dos quartéis de Ribeirão Preto e Sorocaba. Vamos
atacar com decisão outros trabalhos que, nesse terreno, documentam o
desejo do governo paulista de ser util ás classes armadas do Brasil. Para
tanto, dispomos de um meio financeiro saneado, como é o caso do Thesouro
do Estado. Necessitamos, assim, apenas de rapidez, que é, aliás, minha
norma de acção.
Espero, brevemente, inaugurar o edifício cuja pedra fundamental lançamos,
hoje, confraternizados por uma bem justificada alegria. (Correio Paulistano,
1940, pp. 1-2).

Neste discurso, verifica-se a preocupação do governador Adhemar de Barros em
inaugurar novas instalações para as unidades da FPESP; contudo, não é dado nenhum
destaque ao fato de que a pedra fundamental que estava sendo lançada era a de uma Escola
Militar. Outro detalhe interessante é a ênfase dada ao aspecto militar da Força Policial e a
citação da Segunda Guerra Mundial.
Enquanto eram realizadas as obras das novas instalações do CIM, foi publicado um
novo regulamento (São Paulo, 1943) para a escola, que teve como grandes alterações, quando
comparado com o Regulamento de 1936, a criação da Companhia de Alunos-Oficiais274, a
extinção do Curso de Oficiais de Administração e a subordinação do Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais ao CIM275. Além disso, de acordo com esse novo regulamento, o
Curso de Oficias Combatentes deveria durar três anos. No próximo quadro, pode ser analisado
o currículo do Curso de Oficiais Combatente do CIM, segundo o Regulamento de 1943:
Quadro 56 – Currículo do Curso de Oficiais Combatentes, segundo o Regulamento de 1943.
ANO

1º ANO

274
275

DISCIPLINAS
Educação Moral e Instrução Geral.
Topografia, Observação e Informações.
Armamento, Material e Tiro.
Organização do Terreno.
Ordem Unida (infantaria).
Maneabilidade (infantaria).
Ordem Unida a Pé e a Cavalo (cavalaria).
Maneabilidade e Ordem Dispersa (cavalaria).
Escola do Cavaleiro a Cavalo e Hipologia.
Transmissões.

Art. 6º do Decreto nº 13.264, de 10 de março de 1943.
Art. 40 do Decreto nº 13.264, de 10 de março de 1943.
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ANO
1º ANO

2º ANO

ANO

3º ANO

DISCIPLINAS
Educação Física.
Tática de Infantaria.
Tática de Cavalaria.
Ordem Unida (infantaria).
Maneabilidade (infantaria).
Ordem Unida a Pé e a Cavalo (cavalaria).
Maneabilidade e Ordem Dispersa (cavalaria).
Escola do Cavaleiro a Cavalo e Hipologia.
Educação Física.
Tática de Infantaria.
Tática de Cavalaria.
Armamento, Material e Tiro.
DISCIPLINAS
Topografia, Observação e Informações.
Transmissões.
Organização do Terreno.
Ordem Unida (infantaria).
Ordem Unida a Pé e a Cavalo (cavalaria).
Escola do Cavaleiro a Cavalo e Hipologia.
Organização da Instrução.
Emprego Combinado das Armas.
Tática de Infantaria.
Tática de Cavalaria.
Organização, Funcionamento e Emprego dos Serviços.
Instrução Policial.
Armamento, Material e Tiro.
Transmissões.

Geografia e História Militar.
Educação Física.
Fonte: Adaptado de São Paulo (1943, art. 74).

Esta grade curricular manteve a mesma preocupação com a atividade policial do
Regulamento de 1936, aumentou a carga horária de matérias militares e incorporou algumas
disciplinas sobre administração militar, como Organização, Funcionamento e Emprego dos
Serviços.
Segundo esse regulamento, poderiam ingressar no Curso de Oficiais Combatentes
praças da FPESP, do EN e civis. Os alunos deveriam ser solteiros, ter idade entre dezesseis e
vinte e dois anos, sendo novidade o fato de os candidatos deverem comprovar estar em
condições de ambiente social e doméstico, o que vinculava aos candidatos condições de
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nacionalidade, religião, orientação política e condições morais dos pais276. Essa regra servia
para controlar o ingresso na Escola de Oficiais de pessoas consideradas indesejadas, como
filhos de imigrantes, negros, líderes sindicais, anarquistas, comunistas, entre outros. Além disso,
foram mantidos o exame de seleção e o curso pré-militar277, bem como um regime disciplinar
semelhante ao do Regulamento de 1936278.
O regulamento começou a ser implementado já nas novas instalações do CIM, na
Invernada do Barro Branco, inauguradas em 5 de junho de 1944. A seguir, tem-se um trecho de
nota comemorativa alusiva à inauguração das novas instalações:
Nesta data soberbamente bela e grandiosa para o Estado de São Paulo e para o
nosso grande Brasil, e que se comemora a passagem do terceiro aniversário do
governo do eminente Chefe, o Exmo. Dr. Fernando de Souza Costa, o Centro
de Instrução Militar tem o imenso prazer de receber do serviço de Engenharia
da Força [...] o seu novo e imponente quartel, situado nas explendidas colinas
do tradicional Barro Branco, inaugurando-o festivamente.
É sobremodo expressiva esta data, especialmente para a nossa Força Policial,
que vê atentamente a sua marcha triunfante na senda do progresso e isso [...]
porquê nossa corporação vem obtendo do devotado governo a mais franco e
decidido apoio, quer na parte moral, quer na parte material e, também, porque
tem na sua direção o chefe dedicado, o Exmo. Gen. Luiz Galdie Ley, nosso
Comandante Geral [...]
Cumpre-me ressaltar que esta organização escolar que tão relevantes serviços
tem prestado, desde há muito tempo se ressentia da falta de uma sede condigna
dessas finalidades e hoje tem a ventura de possuí-la [...]. (São Paulo, 1944).

Percebe-se que a inauguração deu-se na mesma data em que o interventor do estado, o
político Fernando de Souza Costa, comemorava três anos no governo. Ressalte-se, ainda, que
desde 1941 a Força Policial era comandada pelo General do EN Luiz Gaudie Ley (Malvásio,
1967), o que mostra o crescimento da importância da Força no contexto do EN e da própria 2ª
Região Militar.
Essa solenidade marcou o fim de todo um processo de reforma da cultura escolar do
CIM da FPESP, de modo que ele agora era uma espécie de irmão gêmeo da Escola Militar de
Resende. O padrão cultural das duas escolas nasceu na EMR, durante a reforma promovida pelo
General José Pessoa, entre 1931 e 1934, tendo sido os padrões incorporados pela FPESP a partir
do comando do Coronel Milton de Freitas Almeida na Força Pública, entre 1935 e 1938, com o
apoio do General Almério Moura, na 2ª Região Militar, e de oficiais do Exército que haviam
trabalhado na Reforma José Pessoa, como o Tenente Oromar Osório.
276

Art. 77 do Decreto nº 13.264, de 10 de março de 1943.
Arts. 77 e 78 do Decreto nº 13.264, de 10 de março de 1943.
278
Capítulo I, Seção III, do Decreto nº 13.264, de 10 de março de 1943.
277
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O padrão do militarismo paulista mudou, não seguindo mais os padrões da missão
francesa que ditavam as regras da cultura escolar do CIM, mas os do modelo de José Pessoa
utilizado no EN. Esse processo deu-se, na EMR, para a substituição da ideologia do soldadocidadão pela do soldado-profissional; já no CIM da FPESP, a imposição desse modelo teve
outros objetivos, em especial, facilitar a assimilação da nova situação das forças militares
estaduais: a de força “reserva” do Exército. Uma vez que a cultura e o ethos dos oficiais da
FPESP eram outros, eles assimilaram não só as características do militarismo do Exército, mas
também a função de vigilância e garantia da ordem. Nasceu, assim, a figura híbrida da Polícia
Militar, que deixou de rivalizar com o Exército, aceitando a condição de força reserva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta inicial da presente pesquisa era estudar a história da APMBB por meio da
investigação do processo de invenção das tradições do uniforme histórico e do espadim, na
década de 1930, e como essas tradições integravam um projeto maior de modernização do
ensino militar no estado de São Paulo, que gerou a ideia de construir as novas instalações do
CIM da FPESP na Invernada do Barro Branco, em 1944, que hoje abrigam a APMBB.
Por meio do estudo do processo de invenção das tradições, foi possível observar outros
objetivos do projeto de modernização do ensino militar na FPESP, como a imposição da cultura
escolar do Exército à milícia paulista, no intuito de reconstruir o ethos da instituição com a
imagem de uma organização historicamente vinculada ao EN, imagem esta que não se
confirmou quando da análise da história de ambas as corporações em período anteriores à
década de 1930.
A partir da análise de diversos tipos de fonte, foi possível definir um quadro mais
detalhado da história do CIM da FPESP. Nesse sentido, as evidências documentais confirmaram
a hipótese de que a maioria das tradições “imemoriais” da APMBB é, na verdade, invenção
imposta à FPESP durante a Era Vargas (1930-1945), quando os comandantes da instituição
eram interventores escolhidos dentro dos quadros de oficiais do EN, a partir dos quadros da 2ª
Região Militar. Foi possível, ainda, encontrar a ligação entre a Reforma José Pessoa na EMR e
a reforma do CIM da FPESP durante a Era Vargas, cujos responsáveis foram os oficias da 2ª
Região Militar que atuaram junto à FPESP, como o General Almério de Moura, que tinha sido
comandante da EMR logo após o General José Pessoa e auxiliou na continuação da reforma,
com a implementação do novo regulamento da Escola Militar, em 1935. Ainda em 1935, o
General Almério Moura foi transferido para a 2ª Região Militar, ficando claro que ele escolheu
o Coronel Milton de Freitas Almeida para o comando da FPESP, bem como os oficiais que
acompanharam o citado coronel junto à milícia paulista, como o Tenente-Coronel Edgard
Amaral, o Major Arcy Rocha da Nóbrega e os Capitães Miguel Lage Sayão e Oromar Osório,
sendo que esse último foi tenente na EMR durante o comando do Coronel José Pessoa. Isso
explica a implementação de diversas tradições no CIM semelhantes às tradições criadas na
EMR durante a Reforma José Pessoa.
A pesquisa comprovou que a invenção dessas tradições no CIM também teve objetivos
políticos e educacionais específicos, como o de inculcar nos oficiais da FPESP, atual PMESP,
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uma disciplina tal que os afastasse da política, o que evitaria que ocorressem novos eventos
semelhantes à Revolução de 1924 e à Revolução Constitucionalista de 1932.
O projeto era criar uma cultura escolar, por meio da invenção das tradições e de
reformulações curriculares, que reconstruísse as imagens dos heróis da FPESP para as novas
gerações de alunos-oficiais. Com isso, heróis rebeldes, como o General Miguel Costa e o
Tenente João Cabanas, foram paulatinamente substituídos por um novo tipo de herói nacional, o
Duque de Caxias, cuja biografia oficial retrata um modelo de oficial apolítico e defensor da
unidade nacional. Prova dessa reconstrução do herói da FPESP à imagem de Duque de Caxias é
a criação do espadim no CIM à semelhança do que havia sido feito na EMR, em 1932. Nesse
sentido, cabe ressaltar que, no Brasil, essa peça da indumentária militar representou um novo
modelo de juventude militar, relacionado com o ideal do cadete de Caxias, que se transformou
no cadete do Brasil e suas diversas facetas, como o aluno-oficial da FPESP.
Outro objetivo do processo de invenção das tradições na FPESP era a construção de um
vínculo histórico artificial entre a FPESP e o EN. Essa nova história oficial reforçaria elementos
de um passado escolhido, a fim de fortalecer a proposta de subordinação das Polícias Militares
ao EN, por isso as solenidades de entrega de espadins e os uniformes de gala semelhantes na
EMR e no CIM da FPESP.
Aprofundando a análise desse processo, foram estudadas as obras de referência sobre o
ensino militar no Exército Brasileiro e os diversos currículos da Escola Militar. Estudando obras
como as de Motta (2001) e Grunennvaldt (2005), conclui-se que o ensino militar no Exército
Brasileiro apresenta cinco fases distintas até a inauguração das instalações da Escola Militar de
Resende, em 1944. A primeira foi de 1810 até a Guerra do Paraguai e a separação definitiva dos
cursos de formação de oficiais dos cursos de engenharia, em 1870, com o nascimento da Escola
Militar da Praia Vermelha e da Escola Politécnica no Rio de Janeiro. Esta fase caracterizou-se
pela confusão entre o ensino militar e o de engenharia, pela influência da cultura militar
portuguesa e por um regime militar fraco, incapaz de formar uma cultura militar profissional
nos alunos que frequentavam a velha Escola Central.
A segunda fase compreendeu o apogeu da Escola Militar da Praia Vermelha, no período
entre 1870 e 1904. Foi a era do “Tabernáculo de Ciência”, cujos currículos atingiram o ápice da
erudição científica por influência do positivismo comteano, que influenciou os professores da
escola, como o Tenente-Coronel Benjamin Constant. Assim, nessa época, os currículos e as
práticas pedagógicas davam forte ênfase para o ensino teórico e quase nenhuma para o ensino
profissional e prático. Nesse ambiente, foi gestada a rebeldia do Primeiro Tenentismo, que
culminou com a participação de alunos da Escola Militar em movimentos como o
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abolicionismo, a Proclamação de República e a Revolta da Vacina, sendo que essa última
sublevação causou o fechamento definitivo da Escola Militar da Praia Vermelha, em 1904.
A terceira etapa compreendeu o período das “efêmeras” Escolas Militares, criadas a
partir de 1904, até a rebelião da EMR, em 1922. Os currículos enfatizavam a
“profissionalização” do ensino militar, ao serem quase totalmente voltados para os
conhecimentos profissionais e práticos, em detrimento dos conhecimentos teóricos. Nesta fase,
houve forte influência dos oficiais que estagiaram no exército alemão nos anos de 1908, 1909 e
1910. Além disso, o apogeu desse modelo de ensino militar foi a Missão Indígena, composta
por oficiais do próprio EN que pretendiam modernizar o ensino militar na escola. Alguns
pesquisadores, como Grunennvaldt (2005), ponderam que os currículos excessivamente
voltados para o ensino profissional, as práticas pedagógicas e a rigidez disciplinar dos oficiais
da Missão Indígena contribuíram para que a ideologia do soldado-cidadão proliferasse na EMR,
o que culminou com a participação da maioria dos alunos na rebelião de julho de 1922, marco
inicial do Segundo Tenentismo.
A quarta fase estava relacionada com a tentativa de contenção da rebeldia decorrente da
ideologia do soldado-cidadão na EMR. Foi a fase em que a missão militar francesa, que já
atuava junto à Escola de Estado-Maior do Exército desde 1919, marcou presença na EMR, por
meio de instrutores, como o Tenente-Coronel do exército francês Beziers la Fosse. Nesse
período, iniciaram-se os processos de invenção das tradições, com a paulatina substituição do
mito do General Osório pela imagem do Duque de Caxias como exemplo de militar. Isso
porque o General Osório era visto como uma espécie de herói popular, enquanto que a biografia
oficial de Duque de Caxias construiu a imagem dele como a de um general aristocrático, o que
era visto pelos reformadores como um modelo melhor de oficial apolítico e defensor da unidade
nacional. Ainda, essa nova fase do ensino militar no EN compreendeu o período entre o final de
1922 e novembro de 1930, quando iniciou a era do modelo de José Pessoa.
Por fim, a quinta fase iniciou com o comando do Coronel José Pessoa na EMR, em
novembro de 1930, e teve fim com a inauguração da Escola Militar de Resende, em 1944. Não
representou exatamente uma ruptura com a fase anterior, mas uma elaboração mais detalhada
do projeto de disciplinarização dos alunos da EMR, portanto, dos futuros oficiais do Exército.
Esse projeto de disciplinarização utilizou diversas ferramentas para a reconstrução da cultura da
EMR e do ethos de seus alunos. Por exemplo, os reformadores desse período não trabalharam
apenas com reformas curriculares e o embate entre o ensino profissionalizante e o ensino
teórico, mas buscaram um relativo equilíbrio entre as disciplinas profissionalizantes e as de
cunho teórico e, sobretudo, atuaram na “invenção de tradições”, como a revitalização do uso da
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graduação de cadete, a criação dos uniformes históricos e a implementação do espadim de
Caxias e de todo o cerimonial que envolve essa peça da indumentária militar.
As evidências históricas comprovam que tudo isso teve o escopo de reformar a cultura
da EMR e o ethos dos alunos da escola para despolitizá-los, afastando-os da “perniciosa
política”, o que significava inculcar nos futuros oficiais do Exército a ideologia do soldadoprofissional, evitando, com isso, novas manifestações de rebeldia de oficiais de baixas patentes.
Esse processo de disciplinarização, portanto, estava relacionado com a formação do sentimento
de pertencimento a um grupo aristocrático, com seus próprios símbolos e cerimonial. Além
disto, o processo de seleção dos novos alunos desenvolveu mecanismos para a segregação dos
indivíduos considerados indesejados na Escola Militar, como filhos de sindicalistas, negros,
entre outros.
Para tanto, a imagem de herói romântico que se sacrifica pelos mais fracos e, por vezes,
rebela-se contra governos tiranos teve que ser substituída pela figura do herói profissional,
disciplinado, resignado e abnegado. O herói romântico da década de 1920 pode ser
exemplificado pelos mártires da rebelião dos 18 do Forte de Copacabana e pelo Capitão Luís
Carlos Prestes, o “Cavaleiro da Esperança”, herói da Revolução de 1924 no Rio Grande do Sul
e um dos líderes da Coluna Prestes. Por outro lado, o herói profissional pode ser exemplificado
pela figura construída por meio da biografia oficial de Duque de Caxias.
A própria “tradição” inventada do espadim, na EMR, envolve também um conjunto
cerimonial de exaltação da figura de Caxias e a construção de um novo modelo de herói ligado
à ideologia do soldado-profissional. Um dos elementos desse cerimonial é a retirada de
circulação dos espadins daqueles alunos ou ex-alunos que se destacassem na vida militar e o
registro desse ato no Livro dos Espadins, como uma forma de “perpetuar” na cultura da escola
os feitos dos “grandes” militares que a frequentaram. Nesse sentido, pode-se citar o caso do
General de Brigada Sinval Senra Martins, cadete de Intendência, em 1945, cujo grande ato de
heroísmo foi ter sido o primeiro aluno a fazer o curso de formação de oficiais na Escola Militar
de Resende e a galgar o generalato, do que se pode concluir que ele não se arriscou pelos mais
fracos e nunca se rebelou contra o sistema, mas foi profissional o suficiente para atingir o posto
de general. Este “herói” teve seu espadim recolhido ao Museu Acadêmico, como determina o
ritual, a fim de ser recordado pelo sua destacada vida militar, numa clara exaltação do “herói
profissional”.
Quanto ao ensino na FPESP, a partir das fontes analisadas no presente trabalho, pode-se
concluir que este pode ser dividido em três fases distintas. A primeira compreendeu o período
entre a fundação da GMP, em 1831, e a chegada da primeira missão militar francesa de
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instrução, comandada pelo Coronel Paul Balangny, em 1906. Esta fase do ensino militar
paulista foi caracterizada por uma grande desorganização; além disso, o período entre a
Proclamação da República e a chegada da primeira missão francesa foi marcado pelo
crescimento da militarização da instituição, por meio da transformação do Corpo Policial
Permanente na FPESP. Essa crescente militarização, sob o aspecto do ensino, teve por base os
manuais do EN, até 1906, quando foi contratada a primeira missão militar francesa. A partir dos
trabalhos dessa missão militar de instrução, a cultura militar paulista ganhou autonomia com
relação à cultura militar do Exército, dando origem ao que se pode chamar “militarismo
paulista”.
A segunda etapa correspondeu exatamente ao período do “militarismo paulista”, que
iniciou com a chegada da primeira missão militar francesa de instrução, em 1906. Essa missão
de instrução estruturou o sistema de ensino da FPESP nos moldes do exército francês, inclusive,
com a criação do Curso Especial Militar, em 1913, primeiro curso de formação de oficiais da
FPESP. Em 1921, começou a atuar junto à FPESP a segunda missão militar francesa de
instrução, comandada pelo General Antoine Nerél, que aprimorou o modelo militar paulista nos
moldes do exército francês, inclusive, com a criação de um Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais. Esse período áureo do militarismo paulista teve seu fim no ano de 1932, com a
extinção do Centro de Instrução Militar e com a Revolução de 1932. Nesta fase, merece
destaque, ainda, a participação de alguns dos oficiais da FPESP, liderados pelo Major Miguel
Costa, em manifestações de rebeldia, como a Revolução de 1924 e a Coluna Prestes,
manifestações que fizeram com que a atuação do oficias da FPESP fosse restringida à
administração e à instrução de tropa, enquanto a atividade de policiamento passou a ser
administrada pelos delegados da Polícia Civil, de modo que nasceu uma nova organização para
as atividades de policiamento: a Guarda Civil de São Paulo (São Paulo, 1926b).
Finalmente, a terceira fase marcou uma convergência entre a cultura escolar da EMR e a
do novo CIM, surgido após o final da Revolução de 1932. Nesta fase, diversas das tradições
implementadas na EMR pelo Coronel José Pessoa, entre 1931 e 1934, foram adaptadas ao CIM
da FPESP pelos oficiais do EN, que funcionaram como interventores junto ao governo do
estado de São Paulo e à FPESP. Esse processo culminou com a inauguração das novas
instalações do CIM na Invernada do Barro Branco, em 1944, mesmo ano de inauguração da
Escola Militar de Resende.
Observa-se que, tal como afirma Arruda (1997), as tradições da APMBB, em especial, a
tradição do uniforme histórico e do espadim, tiveram sua origem na Reforma Freitas Almeida,
promovida na FPESP entre 1935 e 1938, quando o Coronel do EN Milton de Freitas Almeida
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comandou a corporação. Contudo, ao contrário do que propõe Arruda (1997) com o termo
‘revitalização’, as evidências históricas demonstram que a Reforma Freitas Almeida não se
tratou de um processo de revitalização da cultura escolar criada a partir das missões francesas
de 1906 e 1921 – pois esse termo remete à ideia de renovar, reavivar –, mas foi, na verdade, um
processo de imposição de uma nova cultura militar e de um novo ethos aos integrantes da
FPESP: o de subordinados ao EN, com a dupla função de reservas do Exército e responsáveis
pelas atividades de vigilância e garantia da ordem pública.
O cruzamento entre as fontes disponíveis nos arquivos da PMESP e do Exército
Brasileiro evidencia que essa dupla função deriva das propostas oriundas de um grupo de
oficiais que publicava suas ideias na revista A Defesa Nacional. Além disso, a análise histórica
do processo de modernização do ensino militar demonstra que esse projeto estava relacionado
com a ideologia positivista, gestada na Escola Militar nos anos finais do século XIX, com a
noção de que o progresso da humanidade traria a paz e os exércitos seriam substituídos por
gendarmeries, responsáveis pela manutenção da ordem pública. Posteriormente, essa ideologia
foi criticada, sob a pecha de ter criado uma geração de militares-doutores responsáveis pelos
fracassos do Exército em missões como as “desastrosas” vitórias em Canudos e no Contestado,
surgindo, então, a ideologia do exército profissional, para o qual as funções de manutenção da
ordem pública recairiam a um segundo plano. Por fim, já na década de 1930, surgiu a ideia de
controlar a ordem pública por meio de instituições “subordinadas” ao EN.
Essas propostas foram vitoriosas durante o processo de elaboração da Constituição de
1934 e culminaram com a elaboração da Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936, que definiu que
as Polícias Militares eram reservas do Exército, atribuiu a elas as funções de manutenção da
ordem pública, reorganizou-as no padrão do próprio EN e as colocou ordinariamente sob o
comando de oficiais do EN e, excepcionalmente, sob o comando de oficiais da própria
instituição. Isso demonstra que a ideia positivista da evolução das corporações militares para
transformarem-se em uma gendarmerie deu origem à ideia de Polícia Militar no Brasil e que o
ensino militar foi uma das ferramentas para a transformação do “pequeno exército paulista” na
Força Policial de São Paulo, que se transformou na PMESP.
A própria fala do Coronel Milton de Freitas na primeira solenidade de entrega de
espadins confirma essa ideia. Nessa solenidade, o comandante da FPESP proferiu um discurso
dirigido aos integrantes da corporação, no qual “inventou” uma “história” em comum entre as
duas instituições, que teria iniciado com a Guerra do Paraguai, período da história do Exército
em que nasceu a influência positivista que criou a ideia da evolução dos exércitos para as
gendarmeries, ou seja, a formação de instituições militares aos moldes dos exércitos, que
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fossem responsáveis pelas atividades de manutenção da ordem pública. Buscando atingir não só
os integrantes da FPESP presentes na solenidade, mas todos os membros da corporação, esse
discurso foi divulgado em periódicos de grande circulação, como o jornal O Estado de S. Paulo,
numa típica manobra de “invenção” de uma tradição e (re)construção do ethos do militar
paulista, agora “historicamente” ligado à história do EN.
A historiografia acadêmica sobre a FPESP não confirma essa suposta história em
comum entre as duas instituições. Fernandes (1977), por exemplo, analisa a história da GMP e
conclui que ela surgiu em um momento de rearticulação das forças repressivas do estado,
durante o período regencial, caracterizado pela “[...] criação da Guarda Nacional (agosto de
1831); desarticulação e relegação a segundo plano do Exército (agosto de 1831) e criação das
atuais Polícias Militares (outubro de 1831).” (p. 260). Ainda segundo o autor, a GMP, que
evoluiu para o Corpo Policial Permanente e para a FPESP, caracterizava uma “[...] organização
contraditória que se chocará sempre, de um lado, com a instituição essencialmente militar, o
Exército; de outro, com a instituição tradicionalmente policial, a Polícia Civil.” (p. 259).
Ao contrário das evidências históricas de conflito entre a FPESP e o EN, o discurso do
Coronel Freitas Almeida cria um passado em comum para as duas instituições, uma típica
manobra de invenção de tradições. Nesse sentido, os artigos da revista A Defesa Nacional que
versam sobre a questão das Polícias Militares, as discussões parlamentares durante a
Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e a Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936, comprovam
que o objetivo do projeto de modernização do ensino militar paulista era, além de disciplinar os
oficiais para evitar manifestações de rebeldia típicas da ideologia do soldado-cidadão, facilitar a
imposição de um novo modelo de corporação militar estadual, agora subordinado ao EN, o que
se torna claro com a alteração do nome da FPESP para Força Policial de São Paulo, em 1939.
Outra conclusão a que se pode chegar é a de que esse projeto iniciou-se, em São Paulo,
exatamente por causa do tamanho e da organização da FPESP. Isso decorre do fato de que, para
padronizar a cultura militar nacional, a melhor ferramenta seria a imposição do novo padrão nas
instituições maiores e mais organizadas, como a FPESP. Esse raciocínio reforça o projeto de
assimilação cultural da FPESP pelo EN. Estava surgindo, assim, um novo militarismo em São
Paulo, não mais o militarismo da missão francesa, mas o militarismo do Exército, que, para a
escola de oficiais, seguia o padrão cultural do modelo de José Pessoa, cujo escopo era
despolitizar os alunos da Escola Militar e evitar novas manifestações de rebeldia.
Quanto aos currículos, o estudo comparado dos diversos currículos da Escola Militar do
Brasil, desde o primeiro currículo de 1810 até o Regulamento de 1934, e dos currículos do CIM
da FPESP, desde o Regulamento de 1913 até o Regulamento de 1943, possibilitou identificar
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alguns elementos centrais da identidade militar de ambas as instituições. Primeiramente, tem-se
o fato de que as ciências militares confundem-se com a engenharia e enfatizam o ensino das
disciplinas ligadas às ciências exatas, em especial da matemática. Esse estudo das ciências
exatas caracteriza os diversos currículos da Escola Militar do Exército Imperial, no século XIX,
e do EN, após a Proclamação da República.
Por sua vez, os currículos dos cursos de formação de oficiais da FPESP apresentam duas
fases distintas. A primeira vai desde a criação do Curso Especial Militar, com o Regulamento de
1913, até a extinção do CIM da FPESP, por meio do Decreto nº 5.573, de 8 de julho de 1932.
Esse grupo de currículos construiu o que pode ser chamado militarismo paulista, baseado,
principalmente, nas propostas das missões militares francesa de 1906 e 1921, comandadas,
respectivamente, pelo Coronel Paul Balangny e pelo General Antoine Nerél. Ressalte-se, ainda,
que esse militarismo teve como uma de suas características a ênfase na ideologia do soldadoprofissional, o que explica o menor envolvimento dos alunos-oficiais da FPESP em
manifestações de rebeldia que os alunos da EMR. Prova disso é que o comando do EN, em
1922, decidiu que oficiais da missão militar francesa, que atuava junto ao Estado-Maior do
Exército desde 1919, deveriam atuar junto à EMR, na tentativa de conter a rebeldia dos alunos.
Ainda no tocante aos currículos, nesse período, era dada ênfase aos conhecimentos típicos de
um oficial de infantaria e pouco destaque à atividade de policiamento.
A segunda fase dos currículos dos cursos de formação de oficiais da FPESP englobou os
currículos de 1933, 1934, 1936 e 1943. Essas normas começaram a enfatizar a disciplina de
policiamento, incrementando-a com novos conteúdos. Observe-se que, de todos os currículos
prescritos para a escola de oficiais da FPESP desde a missão francesa de 1906, o currículo de
1936 é o que contém o maior conteúdo sobre atividade policial. Como se trata de um currículo
imposto à FPESP por interventores do Exército, isso demonstra a preocupação em redefinir as
funções da instituição e fortalecer a função policial.
Quanto à aceitação do modelo imposto pelo EN à FPESP, a imposição de um novo
padrão de cultura escolar e de novas tradições foi facilmente aceita, por ser um modelo cultural
desejado pelos oficiais e alunos do CIM da FPESP. Esse modelo tinha um aspecto afrancesado,
muito ao gosto dos militares da FPESP, e respondia às necessidades de uma nova imagem junto
à população, uma vez que, na década de 1930, a função de “pequeno exército paulista” da
FPESP estava sendo questionada, por ser considerada uma instituição onerosa e inútil. Dessa
forma, a assimilação das novas funções de vigilância e manutenção da ordem justificava a
própria existência da corporação. Isso leva, também, a concluir que a atividade de policiamento
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foi imposta à FPESP por meio de uma série de alterações na instituição, sendo que uma dessas
mudanças foi a própria Reforma Freitas Almeida no CIM da Força Pública.
Por fim, deve-se destacar que o projeto de modernização do ensino militar da década de
1930, que reformulou o ensino na EMR e no CIM da FPESP, extrapolou os muros das Escolas
Militares e influenciou outros modelos escolares, como o das escolas privadas da década de
1930. O uniforme de desfile dos alunos do Colégio Paes Leme de São Paulo no Desfile da
Juventude, de 6 de setembro de 1936, na cidade do Rio de Janeiro (A Noite, 1936a), por
exemplo, demonstra que o modelo de José Pessoa de elitização da cultura escolar foi copiado
por outras escolas. O contexto de combate a ideologias socialistas existente nos anos posteriores
à Intentona Comunista de 1935 explica em parte a difusão do modelo de José Pessoa a outras
escolas, mas a propaganda maciça em torno da imagem do “cadete do Brasil” foi a principal
ferramenta de propagação desse modelo de juventude.
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ANEXO I

Estampa N. 31: Uniformes da Guarnição do Rio de Janeiro em 1810.
a) Soldado de Cavalaria, grande uniforme;
b) Soldado de Cavalaria, pequeno uniforme;
c) Soldado de Infantaria, grande uniforme;
d) soldado de Artilharia, grande uniforme; e (griffo nosso)
e) Clarim de Artilharia a Cavllo, grande gala.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO II

Estampa N. 85: Uniformes da Escola Militar.
a) Alumno em 1834; e
b) Alumno em 1856.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO III

Estampa N. 134: Uniformes da Escola Militar em 1881.
a) Alumno em primeiro uniforme;
b) Alumno, uniforme de exercício; e
c) Músico, primeiro uniforme.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO IV

Estampa N. 148: Uniformes da Infantaria e Escola Militar em 1889.
a) Corneta de Infantaria, primeiro uniforme;
b) Músico de Infantaria, primeiro unforme;
c) Alumno da Escola Militar, primeiro uniforme; e
d) Alumno da Escola Militar, segundo uniforme.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO V

Estampa N. 158: Uniformes da Escola Militar em 1890.
a) Alumno em primeiro uniforme;
b) Alumno em segundo uniforme; e
c) Alferes-Alumno em primeiro Uniforme.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO VI

Estampa N. 170: Uniformes da Escola Militar em 1894.
a) Alumno da Escola Militar, grande gala;
b) idem, segunda gala;
c) Alferes Alumno, grande gala;
d) Lente da mesma escola, segunda gala;
e) Escola de Sargentos, grande gala; e
f) Escola de Sargentos, segunda gala.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO VII

Estampa N. 185: Uniformes da Escola Militar 1903.
a) Tambor do Collegio Militar, grande gala;
b) Alumno da Escola Militar, grande gala;
c) Alferes-Alumno, grande gala.
b) Alferes-Alumno da Escola Militar.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO VIII

Estampa N. 193: Uniformes diversos em 1908.
a) Capitão Médico, grande gala;
b) Tenente Intendente, grande gala;
c) Tambor do Collegio Militar, grande gala;
d) Alferes-Alumno da Escola Militar; e
e) Sargentos de Infantaria.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO IX

Fotografia de integrantes da Missão Francesa em São Paulo (Capitão Statt Muller de branco,
ao lado o Coronel Balagny e sua senhora, o Presidente do Estado ladeado pelo Comandante
Geral da Força Pública, Coronel Antonio Baptista da Luz – 1913). Detalhe dos uniformes
franceses propostos pelo Coronel Balangny

Fonte: ALMEIDA, E. A. 2009. Academia do Barro Branco: a história da criação e
implantação da escola de formação dos oficiais da Força Pública Paulista na República.
Dissertação de mestrado, Faculdade de Educação, da Universidade Estadual de Campinas, p.
156.
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ANEXO X

Estampa N. 200: UniformeS diversos, 1913.
a) Tenente de Engenharia, uniforme interno de brim;
b) Tenente Intendente, pequeno uniforme;
c) Alumno da Escola Militar, primeiro uniforme em 1913;
d) Alumno do Collegio Militar, primeiro uniforme; e
e) General de Brigada, grande fardamento de ceremonia.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO XI

Estampa N. 201: Uniformes diversos em 1914.
a) Alumno-Capitão do Collegio Militar, grande gala;
b) Musico de Infantaria, grande gala;
c) Soldado de Cavalaria, pequeno uniforme e capote;
d) Soldado de Infantaria, pequeno uniforme; e
e)Alumno da Escola Militar, fardamento kaki.

Fonte: BARROSO, G (1922). Uniformes do Exercito Brasileiro, 1730-1922. Aquarellas e
documentação de J. Wasth Rodrigues. Publicação Official do Ministro da Guerra
commemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Paris: A. Ferroud, F. Ferroud.
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ANEXO XII

Foto da família do Coronel José Pessoa tirada logo após a posse do comando da Escola
Militar do Realengo. Os adultos são o coronel José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque e a
esposa dele, D. Mary Blanche Cavalcanti de Albuquerque (acervo da AMAN).

Fonte: Acervo do Memorial José Pessôa na AMAN.
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ANEXO XIII

Gravura dos Uniformes usados pelos cadetes da Escola Miltar do Ralengo a partir de 1931.

Fonte: Arquivo Histórico da Biblioteca da AMAN.
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ANEXO XIV

Foto da fachada da Escola Militar do Realengo antes da reforma de 1931 (acervo da AMAN).

Fonte: Acervo do Memorial José Pessôa na AMAN.
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ANEXO XIV

Foto da fachada da Escola Militar do Realengo depois da reforma de 1931.

Fonte: Revista a Semana, ano XXXIII n. 7, edição de 30 de janeiro de 1932.
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ANEXO XVI

Brasão de Armas da Escola Militar do Realengo segundo o plano de uniformes de 1931.

Fonte: CÂMARA, 1985, encarte central.
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ANEXO XVII

Fotografia do momento da entrega do estandarte do Corpo de Cadetes pelo Chefe do Governo
Provisório Getúlio Vargas, em 25 de agosto de 1931.

Fonte: Revista A Semana, ano XXXII, edição 37, de 29 de agosto de 1931, página 3.
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ANEXO XVIII

Detalhe do quadro de J. Rocha Ferreira retratando o momento da entrega do
estandarte do Corpo de
Cadetes pelo presidente Getúlio Vargas.
Fonte: CÂMARA (1985).
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ANEXO XIX

Fotografia dos alunos da Escola de Oficiais do CIM em desfile comemorativo à
independência do Brasil, em 7 de setembro de 1936.
Local: Avenida Paulista, na cidade de São Paulo/SP
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, edição de 8 de setembro de 1936, p. 1.

Fotografia dos alunos da Escola Militar do Realengo em desfile comemorativo à
independência do Brasil, em 7 de setembro de 1936.
Local: Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Fonte: Jornal A Noite, edição de 7 de setembro de 1936, p. 1.
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ANEXO XX

Fotografia do Espadim usado pelos alunos da Escola de Oficiais do Centro de Instrução
Militar da FPESP, segundo o plano de uniformes de 1935.
Peça do acervo da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Fotografia do detalhe do brasão estilizado do CIM que compunha o Espadim usado pelos
alunos da Escola de Oficiais do Centro de Instrução Militar da FPESP, segundo o plano
de uniformes de 1935.
Peça do acervo da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
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ANEXO XXI

Fotografia dos alunos do Colégio Paes Lemes durante o "Desfile da Juventude",
promovido em 6 de setembro de 1936 pelo governo federal.
Local: Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Fonte: Edição Matutina do jornal A Noite, 7 de setembro de 1936, p. 1.

