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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo analisar as práticas educativas difundidas pelos
sujeitos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) em uma dimensão histórica.
Investigou como essas práticas eram articuladas, vivenciadas e produzidas pelos sujeitos na
EPCAR, instituição militar fundada em 1949, em Barbacena/MG. O recorte cronológico
considerou dois momentos fundamentais da Escola: o ano em que foi inaugurada, em
1949, com a chegada da turma pioneira, estendendo-se até 1992, ano em que suspendeu,
temporariamente, as atividades relacionadas ao ensino de 2º Grau. Foram selecionados
diferentes documentos do arquivo da EPCAR como fontes para esta pesquisa, tais como:
exemplares de histórico escolar, livro de matrícula, livro histórico, fotografias e as revistas
Senta a Pua, que eram produzidas pelos próprios alunos. Realizou-se, ainda, um
entrecruzamento de informações desses documentos com o jornal Cidade de Barbacena,
fonte de informações importante sobre o que acontecia na cidade naquele período. Além
disso, os registros deixados pelos alunos em mobiliários da Instituição, foram mobilizados
como fontes desta investigação. Para as análises das informações, foram mobilizadas
algumas ferramentas foucaultianas, como as que se voltam para as “relações de poder”, a
“produção de saber” e o “cuidado de si” (FOUCAULT, 2006). Também, os estudos sobre
Cultura Escolar (JULIA, 2001) e elementos-chave para a categorização das práticas
educativas (FARIA FILHO, 2000) foram trabalhados para a análise dos dados. Os
resultados apontam que as práticas educativas eram baseadas nos princípios da hierarquia,
disciplina e subordinação, uma vez que se tratava de uma escola militar de ensino.
Indicam, ainda, que a Escola era o espaço para a propagação dos preceitos militares, que
apresentava características intrínsecas à formação do aluno militar. Observou-se, também,
que o cenário político-social, no qual a EPCAR estava imersa, possibilitou a formação de
um profissional que tivesse capacidades legitimadas pelo Estado para o uso da força e que
as práticas educativas constituíam sujeitos disciplinados, moralizados, hígidos fisicamente
e fiéis ao cumprimento dos deveres morais e patrióticos. O estudo, que está inserido na
História da Educação, buscou contribuir com as investigações, mais especificamente sobre
a história das instituições militares de ensino.
Palavras-chave: Práticas educativas. Ensino militar. Relações de poder.

ABSTRACT
This research aimed to analyze the educational practices disseminated by the subjects of
the Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) in a historical dimension. It was
investigated how these practices were articulated, experienced and produced by the
subjects at EPCAR, a military institution founded in 1949, in Barbacena/MG. The
chronological cut considered two fundamental moments of the School: the year in which it
was inaugurated, in 1949, with the arrival of the pioneer group, extending until 1992, the
year in which it temporarily suspended the activities related to high school education.
Different documents were selected from the EPCAR archive as sources for this research,
such as: school transcripts, enrollment books, historical books, photographs and the Senta
a Pua magazines, which were produced by the students themselves. There was also a
crossing of information from these documents with the newspaper Cidade de Barbacena,
an important source of information about what was happening in the city at that time. In
addition, the records left by students in the institution's furniture were mobilized as sources
of this investigation. For the analysis of information, some Foucaultian tools were used,
such as those that focus on “power relations”, “knowledge production” and “self-care”
(FOUCAULT, 2006). In addition, studies on School Culture (JULIA, 2001) and key
elements for the categorization of educational practices (FARIA FILHO, 2000) were
worked on for data analysis. The results show that the educational practices were based on
the principles of hierarchy, discipline and subordination, since it was a military teaching
school. They also indicate that the School was the space for the propagation of military
precepts, which had characteristics intrinsic to the training of military students. It was also
observed that the political-social scenario, in which EPCAR was immersed, made possible
the formation of a professional who had legitimate capacities by the State for the use of
force and that educational practices constituted disciplined, moralized, physically healthy
subjects and faithful to the fulfillment of moral and patriotic duties. The study, which is
part of the History of Education, sought to contribute to the investigations, more
specifically on the history of military educational institutions.
Keywords: Educational practices. Military education. Power relations.
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INTRODUÇÃO

O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar as práticas educativas
difundidas por uma instituição militar de ensino do interior do estado de Minas Gerais,
mais precisamente da cidade de Barbacena, entre os anos 1949 e 1992. Por meio de
fontes históricas, os objetivos específicos perpassaram pela identificação das práticas
educativas formuladas pela Instituição, pela análise do perfil dos alunos militares e da
Cultura Escolar na formação da identidade militar, e pela verificação de como alunos,
professores e instrutores recebiam tais práticas educativas e lidavam com elas.
A instituição escolhida para a investigação das práticas educativas foi a Escola
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), escola militar, que teve o início de suas
atividades no ano de 1949, com a criação do Curso Preparatório de Cadetes do Ar
(CPCAR), a partir do curso prévio da Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos,
no Rio de Janeiro, considerado o berço da aviação militar brasileira.
O recorte temporal escolhido compreende os anos 1949 a 1992. O período
inicial, 1949, foi selecionado por demarcar a inauguração da Escola e a chegada da
turma pioneira, a qual deu início às atividades da EPCAR, contribuindo com os aspectos
histórico, econômico e político de Barbacena. Já o marco final, 1992, foi escolhido por
ser o ano em que a EPCAR suspendeu, temporariamente, suas atividades relacionadas
ao ensino de 2º Grau por determinação do Ministério da Aeronáutica1.
Essa interrupção causou, na população e nas autoridades barbacenenses,
apreensão, pois, além da relevância da Instituição na área educacional, que elevava o
nome da cidade com uma ligação histórica, tal acontecimento afetou, diretamente, a
economia local. O período tomado como referência, também, foi adotado tendo em vista
as transformações e acontecimentos que marcaram a história da educação no Brasil.
Nesse contexto, percebe-se que a ideia de nacionalismo presente na educação era
uma forma de propagar esse sentimento entre a população e de receber o apoio da
grande massa populacional do país. Dessa forma, foram recriadas políticas educacionais
que fortaleciam uma paixão nacional. Segundo Lima (2010), essa trajetória se funde
1

Em 1992, o Ministério da Aeronáutica suspendeu, temporariamente, a formação em nível do 2º Grau da
EPCAR. De 1993 a 1996, a Escola recebeu a atribuição de planejar e executar cursos e estágios de
adaptação ao oficialato destinado a preparar, em nível militar, profissionais já formados, que integraram
os Quadros de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos e o Quadro Complementar de Oficiais. Em
1995, foi determinada a reativação do 3º ano do Curso Preparatório de Cadetes-do-Ar e, em 1997, a
reativação do 2º ano. No ano de 2000, ocorreu a reativação do 1º ano e a EPCAR retornou à sua tradição.
Disponível em: <http://www2.fab.mil.br/epcar/index.php/historico>. Acesso em: 7 fev. 2019.
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com a história da crescente participação das forças armadas nas questões políticas da
nação, como na educação, embora, enquanto instituição, só tenha assumido o poder e se
efetivado nesse campo, de forma direta, após os militares assumirem o governo em
1964.
No recorte temporal apresentado, serão privilegiados sujeitos e aspectos diversos
da instituição militar, tais como processo seletivo, alunos, professores, currículo,
avaliação, classificação, cultura, normas disciplinares e cuidado com o corpo. O
interesse consiste em explorar todas as possibilidades de investigação das práticas
educativas que aconteceram na Instituição e as relações dessas práticas na constituição
dos sujeitos escolares.
Tanto nas instituições civis quanto nas militares, existe o aspecto disciplinar,
cujas características dependem do ambiente em que são produzidas. Todavia, considerase, nesta pesquisa, que uma instituição de ensino militar possui aspectos diferentes de
uma instituição de ensino civil, sobretudo no que diz respeito às práticas educativas.
Embora a existência de regras e disciplina seja inerente a qualquer instituição, estas,
quando em escolas civis, dizem respeito às normas da boa educação e da civilidade. Já
as escolas militares têm como elemento básico um conjunto de regras próprias, que
determinam a vida do aluno interno e cuja validade não se restringe aos muros da
escola, pois deve reger seu comportamento em todas as atividades públicas. Desse
modo, o que diferencia essas duas instâncias – escola civil e escola militar – é o fato de
que, nessa última, há objetivos que vão ao encontro de interesses de um grupo social
específico quando os alunos são educados em nome de padrões e ideias que prevalecem
no interior da caserna e que advêm da doutrina militar.
Nesse contexto, optou-se por utilizar como objeto de pesquisa as práticas
educativas. Entretanto, é importante esclarecer que, ao se iniciar o levantamento de
trabalhos com essa temática, deparou-se com outras expressões que se relacionavam
com este objeto, tais como práticas escolares, práticas educacionais, práticas
pedagógicas e práticas de ensino. Sendo assim, observou-se que não existe uma única
expressão na historiografia da educação para tratar de temas relacionados à cultura e ao
cotidiano escolar. Autores como Faria Filho (2003), Faria Filho e Vidal (2000) e Julia
(2001) utilizaram a expressão “Práticas escolares”, enquanto Bassi (2012) fez uso do
termo “Práticas educativas”. Já Oliveira (2014) optou por “Práticas pedagógicas”.
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Dessa forma, escolheu-se utilizar práticas educativas neste estudo, pois estas
compreendem, além das atividades escolares construídas principalmente por professores
e alunos, as práticas conduzidas por sujeitos militares, que visam à formação dessa
identidade em uma imersão integral, visto que os alunos residem na instituição militar.
Acredita-se que é uma expressão mais ampla, a qual permite analisar as práticas
disciplinares, de controle, comportamentais, avaliativas, classificatórias e do corpo,
todas constituintes da formação dos sujeitos escolares em uma instituição militar de
ensino.
A compreensão de práticas educativas será empregada como um conjunto de
processamentos culturais que se desdobram em “toda la vida escolar: hechos e ideas,
mentes y cuerpos, objetos y conductas, modos de pensar, decir y hacer” (VINÃO
FRAGO, 1995, p. 69). Portanto, pode-se considerar que, em práticas educativas,
encontram-se integradas as práticas morais, disciplinares, esportivas, comportamentais,
avaliativas e curriculares utilizadas como constituintes da formação dos sujeitos. Nesse
sentido, a expressão “prática educativa” foi adotada como forma de “compreender os
processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais estão envolvidos de modo
necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente” (LIBÂNEO, 1992,
p. 17).
A realização desta pesquisa se justifica pela possível contribuição para a História
da Educação, sobretudo no que diz respeito às práticas educativas desenvolvidas em
uma instituição militar. Essa possibilidade pode ser identificada no levantamento de
trabalhos sobre a temática, realizado nos Congressos Brasileiros de História da
Educação (CBHE)2 e no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)3. Esses bancos de dados, na
medida em que são os principais meios de difusão da produção da História da Educação
no Brasil, refletem, de forma direta, o campo acadêmico da historiografia das práticas
educativas.

2

Um dos espaços desenhados para a divulgação e a troca de conhecimentos produzidos tem sido o
Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE), que, desde o ano 2000, reúne, a cada dois anos,
professores e pesquisadores nacionais e internacionais com produção relevante sobre o tema. Disponível
em: <https://xcbhe.com.br/>. Acesso em: 12 out. 2018.
3
O Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) é um sistema de busca bibliográfica que reúne registros desde 1987. Possui como referência
a Portaria nº 13/2006, que instituiu a divulgação digital das teses e dissertações produzidas pelos
programas de doutorado e mestrado reconhecidos. Disponível em: <http://www.capes.gov.br>. Acesso
nos meses de outubro a novembro de 2018.
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Agostini (2018), em sua dissertação Práticas Educativas do Ginásio Santo
Antônio (São João del-Rei, 1909-1945), realizou um minucioso levantamento no Banco
de Teses e Dissertações da CAPES, que, no período entre 2013 e 2016, veiculou apenas
54 trabalhos sobre práticas educativas, conforme dados inseridos na Tabela 1.
Tabela 1: Teses e dissertações que versam sobre práticas educativas nas escolas (2013-2016)
Ano da publicação

Número de trabalhos com o tema práticas educativas

2013

12

2014

13

2015

17

2016

12

2017

11

Total

65

Fonte: elaborada pela autora (2019) com base no levantamento realizado por Agostini (2018).

Agostini (2018) menciona ter contabilizado, no Banco de Teses e Dissertações
da CAPES, 90.542 trabalhos referentes às “práticas educativas” no período entre 2013 e
2016. Ao refinar a busca, utilizando os termos “práticas educativas nas escolas”, a
pesquisadora localizou 4.091 trabalhos, tendo selecionado, para a sua análise, 54
pesquisas. A Tabela 1 indica 65 trabalhos, pois, buscando ampliar o levantamento
realizado por Agostini (2018), esta pesquisa buscou, no Banco de Teses e Dissertações
da CAPES, os trabalhos produzidos em 2017. Nesse ano, foram detectados 11 trabalhos
sobre práticas educativas. Dentro dos critérios de seleção de busca, o principal foi
pertencer à área da Educação.
Com o objetivo de analisar o campo das pesquisas relacionadas às “práticas
educativas em colégios ou escolas militares”, realizou-se um levantamento com essa
chave de busca, sendo localizadas apenas duas pesquisas que trataram dessa temática.
A primeira é a pesquisa histórica em escola militar da Universidade Federal de
Minas Gerais, com a dissertação de Silva (2001), O colégio militar de Belo Horizonte: a
educação na ordem do dia 1956-1962. Nela, o autor analisa os motivos da criação do
Colégio Militar de Belo Horizonte. Para Silva (2001), a abertura do Colégio significava
muito mais do que o objetivo educacional para o qual a instituição tinha sido criada:
promover a escolarização dos filhos de militares designados para prestarem serviço em
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Belo Horizonte e, também, de filhos de civis interessados em uma escola que utiliza a
disciplina como um dos principais instrumentos pedagógicos.
Tem-se, ainda, a dissertação de Andrea Reis de Jesus (2011), A cultura escolar
no Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna – Juazeiro/BA, apresentada à
Universidade Federal da Bahia. Numa perspectiva de abordagem histórica, utilizando o
materialismo histórico como opção teórico-metodológica, pautada em fontes primárias
(boletins, jornais, relatórios, depoimentos, legislação, decretos etc.), a autora parte do
objetivo de compreender como o colégio militar construiu sua identidade e que tipo de
formação era oferecida aos alunos. São privilegiados pela autora os aspectos da
instituição, como: prédio, alunos, professores, administradores, currículo, normas
disciplinares, clima cultural, eventos etc.
Essa pouca produção pode estar ligada a diversos fatores, tais como: ausência de
fontes, dificuldades na autorização e acesso restrito aos arquivos dessas instituições,
falta de interesse em pesquisas que estejam relacionadas ao ensino militar e, mesmo, um
preconceito em pesquisar temas ligados ao militarismo dentre outros fatores que
necessitariam de estudos mais elaborados.
Dando prosseguimento aos levantamentos, foram consultados os Anais do
CBHE. Para essa busca, definiram-se os descritores, optando-se por utilizar duas
referências de procura para os trabalhos produzidos. Inicialmente, levantou-se um
cenário mais amplo do que seria a compreensão de pesquisadores por “práticas
educativas” e, posteriormente, optou-se por um refinamento por “práticas educativas em
colégios militares”, sobretudo porque é o contexto em que esta pesquisa foi
desenvolvida.
Nos Anais do CBHE, optou-se por analisar os resumos aceitos conforme eixos
que agrupavam as palavras-chave, as quais formavam a essência do levantamento. A
busca concentrou-se nos anos de 2000 a 2017, recorte que contempla os 15 anos de
produção desse evento. As práticas educativas e, especialmente, as práticas educativas
em colégios militares são temas de pouco relevo conforme é demonstrado na Tabela 2.
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Tabela 2: Número de trabalhos com a temática práticas educativas e práticas educativas em
colégios militares no Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE) (2000-2017)

2000

Edição
do
CBHE
I

Nº de
trabalhos
aceitos
231

Nº de trabalhos
sobre práticas
educativas
2

0,86

Nº de trabalhos sobre
práticas educativas em
colégios militares
-

2002

II

428

-

-

-

2004

III

418

3

0,71

-

2006

IV

457

-

-

-

2008

V

962

3

0,31

-

2011

VI

876

12

1,36

2

2013

VII

698

4

0,57

-

2015

VIII

886

3

0,33

-

2017

IX

802

10

1,24

1

5.728

37

0,64

3

Ano

Total

Percentual
(%)

Fonte: levantamento realizado pela autora nos Anais dos CBHE (2000 a 2017).

Por meio da Tabela 2, verifica-se que a maior produção sobre práticas educativas
em colégios militares nos CBHE se deu no ano de 2011, quando 12 trabalhos foram
publicados sobre a temática; ou seja, 1,36% dos trabalhos aceitos. Já no ano de 2017, 10
trabalhos foram publicados, o que equivale a 1,24% do total inscrito. Em 2002 e em
2006, nas segunda e quarta edições, não foi encontrado trabalho algum com o eixo
práticas educativas. Em relação às práticas educativas em colégios militares, verifica-se
que o índice de produção é ainda menor, sendo incipiente, com apenas três trabalhos
aceitos.
Em análise das pesquisas sobre práticas educativas no meio acadêmico, foram
selecionados alguns trabalhos que possuem mais relevância, particularmente porque
podem estabelecer um diálogo com a temática proposta dentro da perspectiva da
História da Educação e dos conceitos de práticas educativas utilizados pelos autores4.
As produções selecionadas trazem como característica comum o estudo das práticas
educativas além de contemplarem aspectos da Cultura Escolar e conterem elementos
que têm relação com este estudo, como contexto social e político dos períodos
analisados, espaço e tempo de instituições educativas, controle disciplinar, formação
dos sujeitos, práticas cotidianas e transmissão de conhecimentos dentre outros. Portanto,

4

O Apêndice nº 1 indica os títulos dos trabalhos selecionados, referenciando os autores, bem como o
recorte geográfico e temporal das pesquisas.
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considera-se relevante apontar os principais direcionamentos abordados por esses
pesquisadores.
A pesquisa de Agostini (2018) busca identificar as práticas educativas
construídas no Ginásio Santo Antônio no período de 1909 a 1945 na cidade de São João
del-Rei. Para isso, a pesquisadora utilizou categorias de estudo construídas por
elementos-chave elaborados por Luciano Mendes de Faria Filho (2003), que os nomeia
como

dimensões

espaço-temporais,

conhecimentos,

sensibilidades

e

valores,

materialidade, métodos escolares e sujeitos escolares. A partir dessas categorias, a
autora fez uma relação com as práticas educativas construídas no Ginásio Santo Antônio
utilizando-se de análises das práticas alimentares, esportivas, disciplinares, morais laicas
e morais religiosas. A pesquisadora destaca, ainda, atividades de cunho disciplinador
adotadas no Ginásio como forma de intensificar a civilidade dos alunos, contribuindo
para a reconstrução da identidade nacional e a propagação do discurso político de
moralização dos povos além das atividades corporais ou práticas físicas disseminadas
no Ginásio Santo Antônio. Fica evidenciado que, para compreender os fenômenos
educativos, é necessário perceber os sujeitos escolares envolvidos no processo, como os
conhecimentos, metodologias, tempos e espaços, e como estão permeados por valores e
sensibilidades.
Na tese de doutorado Uma educação para a vida: as práticas educativas dos
salesianos para formação de meninos em Sergipe (1911-1945), Bonifácio (2017),
também, utiliza o conceito de Cultura Escolar para investigar as práticas educativas. O
olhar dessa autora sobre cultura da instituição de ensino segue três eixos: o estudo das
normas e as finalidades que regem a escola; a avaliação do papel desempenhado pela
profissionalização do trabalho do educador; e a análise dos conteúdos ensinados e das
práticas escolares. Para ela, ao entender todo o processo educacional, deve-se
considerar tanto o interior da escola como seu exterior, visto que a escola não é
somente um lugar de transmissão do conhecimento, mas, também, um lugar de
inculcação de comportamentos.
Na pesquisa intitulada Práticas e representações educativas da escola estadual
Cônego Monte – Natal/RN, Santos Neto (2015, p. 58) tomou por base o conceito de
Cultura Escolar ao afirmar que “as práticas expressam a cultura constituída na
instituição educativa”. Assim, para esse autor, as práticas educativas são identificadas
nas diferentes manifestações das práticas instauradas no interior da escola, que
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compõem a sua Cultura Escolar, com prioridade na observação do espaço e símbolos,
das normas, dos rituais, celebrações e festividades, e dos modos de pensar e de fazer dos
agentes da sua história.
Eloísa de Castro Silva (2010) também se dedicou aos estudos sobre práticas
educativas. Em seu trabalho As representações do Colégio de Cataguases e de suas
práticas educativas nas memórias de seus ex-alunos (Década de 1950), a autora apoia
sua investigação nas contribuições de Roger Chartier, principalmente nos seus conceitos
de prática e de representação. Segundo a pesquisadora, a reconstituição do cotidiano da
escola a revela como lugar social e simbólico, onde indivíduos e grupos compartilham
seus projetos, concretizam processos de produção e reprodução social, operam práticas
de controle social e criam um modo de estar, perceber e sentir o mundo, forjando suas
identidades.
No IX CBHE, ocorrido no ano 2017, foi exposto o trabalho intitulado Práticas e
memórias educativas da escola rural do povoado Mussuca de 1969 a 1977. José
Carneiro de Almeida Filho (2017) faz uma reflexão ao tencionar a proposta pedagógica
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos para a Escola Rural do Povoado Mussuca
por meio das práticas educativas realizadas pela equipe pedagógica. O pesquisador, ao
apropriar-se das narrativas das memórias de dois ex-alunos, mediante a história oral dos
entrevistados, analisou as práticas educativas que circularam no interior da sala de aula
da citada escola rural. Os relatos coletados contribuíram para a compreensão de uma
história da educação local, pois revelam elementos de uma cultura de escola que alia
práticas educativas a elementos que são próprios do tempo e do espaço escolares.
A contribuição dos colégios católicos na educação sergipana é o título de um
artigo que, também, foi aceito no IX CBHE no ano 2017. Os pesquisadores Miguel
André Berger e Andrea Karla Ferreira Nunes (2017) trazem análises a respeito do
surgimento do Colégio Nossa Senhora de Lourdes (1903) e do Colégio Patrocínio São
José (1940). O estudo discute o sistema de controle disciplinar, a Cultura Escolar e as
práticas educativas. Os autores analisaram a atuação dos Colégios e sua influência na
formação da mulher, pautando-se na legislação específica e na Cultura Escolar calcada
nos ideais cristãos. Em análise do cotidiano do internato, os pesquisadores citam que as
alunas eram punidas caso não respeitassem os horários. Além de se comportarem e
agirem de acordo com as estipulações de tempo e espaço, tinham de usar farda e trajes
que impedissem a exibição do corpo. Destaca-se, dessa forma, a obediência a um
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regime normativo, que tem na disciplina a gerência do funcionamento dos corpos, a
vigilância e o controle destes.
Em Colégio de Aplicação da UFRGS: práticas educativas adormecidas entre o
Arquivo e a Memória Oral (1954-1981), Lima (2016) investiga, a partir do conceito de
Cultura Escolar, as práticas educativas desenvolvidas pela instituição de ensino. A
pesquisadora reforça a impossibilidade de analisar normas e práticas sem levar em
consideração o corpo de profissionais que atuam na Instituição. Dessa forma, pondera o
caráter ativo desses sujeitos na tarefa de conduzir e orientar a escola. Para compreender
esse espaço particular, onde se produzem culturas que estão em constante movimento, a
pesquisadora considerou o Colégio na sua complexidade e o integrou a um contexto
mais amplo, afirmando que “o Colégio não é uma ilha isolada” (LIMA, 2016, p. 111).
Portanto, nesse trabalho, fica evidenciado que o contexto social tem influência direta na
concepção das práticas de educativas.
Por meio dos levantamentos apresentados, pode-se compreender que as práticas
educativas, enquanto objeto de pesquisa, são apresentadas com diferentes abordagens,
trazendo uma multiplicidade de conceitos a partir dos sentidos atribuídos por
pesquisadores em distintos espaços e momentos históricos. É possível perceber, ainda,
pelo mapeamento realizado, uma escassez de pesquisas que tomam como objeto de
investigação as práticas educativas das instituições militares de ensino. Diante disso, é
possível considerar a validade do trabalho em preencher lacunas nesse campo e a
contribuição acadêmica do trabalho apresentado, que tem como objetivo investigar as
práticas educativas difundidas em uma instituição militar de ensino, por meio de seus
arquivos e memórias, entre os anos 1949 e 1992.
Considera-se, ainda, que pesquisar as práticas educativas torna-se relevante para
a História da Educação, pois estas estão inseridas em tempo e lugar próprios, permitindo
perceber as práticas e vivências dos sujeitos que as abrigaram e fizeram uso delas.

O documento histórico como fonte de pesquisa

A Nova História, enquanto corrente histórica, tem raízes no movimento dos
Annales e “se afirma como história global, total e reivindica a renovação de todo o
campo da história” (LE GOFF, 1998, p. 27). Estuda a totalidade de uma sociedade e
amplia o campo do documento histórico, substituindo a história fundada essencialmente
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nos textos, no documento escrito, por outra baseada numa multiplicidade de
documentos. Assim, acredita-se que a análise documental requer um olhar metodológico
que enxergue vida, vida pulsante, pois:

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é
um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças
que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto
monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador
usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa (LE
GOFF, 1996, p. 545).

Sendo o documento um produto da sociedade que (re)conta sua história,
confidencia as tramas sociais e as forças que se enfrentaram para que ele fosse
produzido, guardando, assim, um conjunto de normas, princípios e valores que regiam o
espaço de onde emerge. Desse modo, as fontes desta pesquisa foram reunidas a partir da
busca e seleção de documentos históricos localizados em lugares distintos: 1) jornais do
Arquivo Histórico Municipal Altair José Savassi (AHMAJS), em Barbacena; 2)
arquivos da EPCAR pertencentes a diferentes setores como Divisão de Ensino e
Biblioteca5; 3) registros dos alunos em mobiliários antigos da EPCAR datados, em sua
maioria, nas décadas de 1980 e 19906; e 4) arquivos particulares de ex-alunos da
EPCAR.
Autores como Certeau (1979) afirmam que a história começa na relação do
sujeito com o objeto, isto é, na tecedura do historiador do presente com base nos
vestígios materiais do passado. Desse modo, ao problematizar a pesquisa, o pesquisador
recorre a tais vestígios para construir, via indagação, reflexão e interpretação,
informações e dados que lhe permitam compreender sentidos em prol de uma análise
das motivações que o levaram a abordar dado assunto. Partindo desse princípio, foi
construído o corpus documental a partir de uma análise que originou a seleção das
fontes listadas no Quadro 1.

5

Os arquivos consultados na EPCAR estão localizados em seções distintas conforme o tipo de
documento. Por exemplo: documentos referentes ao ensino científico estão no arquivo da Divisão de
Ensino, setor responsável por essas atividades.
6
O arquivo composto por fotografias dos registros em mobiliários da instituição realizados pelos alunos
pertence à profa. Ms. Maria da Luz Coelho (História) e ao prof. Ms. Anderson Luiz da Silva (Língua
Portuguesa), ambos membros do corpo docente civil da EPCAR.
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Quadro 1: Fontes consultadas e selecionadas para a pesquisa

1

Jornal Cidade de Barbacena

1948 a 1993

Local do
arquivo
AHMAJS

3

Revista Senta a Pua
Registros de fundos de
mobiliários
Livro Histórico
Livro de Registro de
Matrículas

1949 a 1992

EPCAR

Impressa

1977 a 2003

Professores

Digital

1953 a 1992

EPCAR

Manuscrito

1949 a 1992

EPCAR

Manuscrito

1949 a 1992

EPCAR

1949 a 1993

EPCAR
Particular de
ex-aluno

Nº

4
5
6

Documento

7

Históricos Escolares dos
Alunos

8

Fotografias
Contracheque de um aluno
com seu 1º soldo

9

Período pesquisado

1968

Formato
Impresso

Manuscritos
e/ou
datilografados
Impressas
Datilografado

Fonte: produzido pela autora.

A partir desse corpus documental elencado, o intuito foi levantar o maior número
de informações possíveis para contribuir com a investigação. Sobre os variados
documentos históricos, Cellard (2008, p. 298) defende:

Uma pessoa que deseje empreender uma pesquisa documental deve,
com o objetivo de constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as
pistas capazes de lhe fornecer informações interessantes. Se nossos
predecessores deixaram vestígio documentais, eles raramente o
fizeram com vista a possibilitar uma reconstrução posterior. Tais
vestígios podem, se encontrar, portanto, em toda sorte de locais, os
mais heterogêneos.

As fontes elencadas para esta pesquisa são marcos para a análise dos dados
coletados e o entrecruzamento das informações. Dessa forma, não se pretende assumilas como verdades, nem sequer conceber suas indicações como imposições à realidade.
Nessa perspectiva, para que a produção humana se transforme em documento para a
História, é necessário desmontar, desestruturar essa construção e analisar as condições
de produção do documento-monumento (LE GOFF, 1996). E isso se faz com
problematizações ao documento, analisando suas várias dimensões e buscando
compreendê-las a partir das relações e contextos em que são construídas e que ajudam a
construir. Acima de tudo, compreendê-las como expressão de desejos e concepções,
que, no contexto pesquisado, ganham novos significados na reinterpretação produzida
por meio do cruzamento com as práticas educativas investigadas.
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Sobre a concepção das fontes historiográficas, Le Goff (1990) sublinha o uso
dos documentos como fontes. Para ele, “todo documento é um monumento que deve ser
desestruturado, desmontado. O historiador não deve ser apenas capaz de discernir o que
é ‘falso’, avaliar a credibilidade do documento, mas também saber desmitificá-lo” (LE
GOFF, 1990, p. 110). Nessa perspectiva, ao processar a monumentalização dos
documentos, tornando-os sociais, é fundamental desconstruir esse material e não só
descrevê-lo, considerando que “tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica,
tudo o que toca pode e deve informar-nos sobre ele” (BLOCH, 2001, p. 79).
O AHMAJS, consultado nesta pesquisa, fica localizado em Barbacena7 e possui
jornais da cidade disponibilizados em forma física. A busca nesse Arquivo teve como
objetivo consultar o acervo com versões impressas dos exemplares do jornal Cidade de
Barbacena, do período de 1949, que corresponde à inauguração da instituição, até 1992,
período em que a EPCAR suspendeu, temporariamente, a oferta do ensino de 2º Grau.
Segundo Resende (2012, p. 15), os jornais de Barbacena são “fontes
imprescindíveis para o estudo da vida política, social, cultural e econômica da região”,
já que a atividade de imprensa na cidade acontece desde que esta ainda era uma Vila,
em 1836, com a inauguração de seu primeiro jornal, O Parahybuna. Entre 1836 e 1990,
a cidade publicou 251 títulos de diferentes impressos, jornais e revistas; alguns de vida
efêmera e outros de publicação intensa (SAVASSI, 1991). Optou-se pelo Cidade de
Barbacena como fonte principal, porque, no arquivo consultado, ele é o jornal nativo
que tem a periodicidade de publicações mais significativa; também, é considerado “a
mais longeva publicação periódica da cidade, constituindo 95 anos de história”
(RESENDE, 2012, p. 29). O Cidade de Barbacena foi fundado em 1897, teve seis
edições (SAVASSI, 1991) e foi extinto em 23 de janeiro de 1993 (RESENDE, 2012).
Instaurado por Emílio Gonçalves Júnior, professor de Latim e Língua Portuguesa e
diretor da primeira edição do jornal, foi inaugurado em 23 de janeiro de 1898
(MASSENA, 1985).
Entretanto, mesmo que apresentado como impessoal e, também, como um
“órgão de interesse do povo”, esse jornal assumiu diferentes opiniões “em relação aos
7

Endereço: Rua General Câmara, nº 11, Centro, Barbacena/MG. A Associação Cultural do Arquivo
Histórico Municipal Professor Altair Savassi é uma sociedade civil, de direito privado, sem fins
lucrativos, de caráter cultural, cujos objetivos são o desenvolvimento e o apoio a atividades culturais e
científicas, de incentivo à pesquisa e à produção arquivista de Barbacena. Disponível em:
<http://acahmpas.blogspot.com/2010/06/servicos-do-arquivo-historico-municipal.html>. Acesso em: 15
dez. 2018.
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acontecimentos municipais, estaduais e do Brasil, modificando suas posturas diante do
debate e da configuração política do momento” (RESENDE, 2012, p. 29).
Para levantamentos das informações, procedeu-se à análise de todas as notícias
das edições dos jornais Cidade de Barbacena, que faziam algum tipo de menção à
EPCAR. Nesse contexto, foram localizados 106 apontamentos, os quais citavam a
Instituição pelos mais diversos assuntos. Após essa triagem inicial, foram selecionadas
16 notícias, que podiam indicar as práticas educativas na Instituição, podendo, dessa
forma, corroborar esta pesquisa.
Na aproximação com os textos dos jornais, nota-se que eles mencionam dados
importantes sobre o cotidiano do estabelecimento de ensino, destacando, muitas vezes
na sessão de seu noticiário, informações como seleção dos professores, chegada dos
alunos, comemorações e cerimônias cívicas, discursos proferidos, entrevistas,
inaugurações de clubes e revistas de iniciativa da Instituição, reformas de ampliação da
escola, atividades esportivas, visitas ilustres, atividades econômicas da cidade ligadas à
EPCAR e possibilidades de encerramento das atividades de ensino dentre outros
aspectos.
O jornal torna-se, portanto, um elemento fundamental para captar informações
sobre a Escola e suas práticas. Contudo, as notícias necessitam de um filtro constante,
para que não sejam tomadas como toda a realidade e nem as opiniões emitidas como
representativas de todo o imaginário do período pesquisado. O jornal se transforma em
fonte de pesquisa e análise sob a premissa de que é uma fonte documental para a
História da Educação. Essa abordagem acompanha a transformação no fazer
historiográfico sugerida por Vidal e Paulilo (2003, p. 2): os documentos legais têm o
seu mérito, porém são, por vezes, insuficientes para a construção historiográfica.
Considera-se que a pesquisa com jornais procura estabelecer relações entre o
contexto histórico da sociedade e a história dos sujeitos, que vivenciaram e produziram
as práticas educativas. Como fonte, o jornal não é inócuo, porque resulta de uma “[...]
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o
produziu, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver (LE
GOFF, 1999, p. 13).
Nesse sentido, o contato com os jornais mostrou-se uma experiência
profundamente interessante. Descortinou-se o contexto social da época e os sujeitos
inseridos em uma realidade ao mesmo tempo distante e surpreendentemente próxima.
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Interessante ressaltar que os jornais mostraram relatos, às vezes apaixonados, de
discussões políticas e econômicas além de evidenciar interesses da sociedade com a
instalação da EPCAR.
As edições da revista denominada Senta a Pua8, cujo nome é uma homenagem
ao símbolo e grito de guerra do 1º Grupo de Aviação de Caça, que atuou na Segunda
Guerra Mundial, são exploradas como fontes primárias e foram selecionadas as que
correspondem ao período pesquisado (1949-1992). Essas edições da revista consistem
em uma tradição de todas as turmas que se formavam na EPCAR desde a pioneira em
1949. Elas eram produzidas quando cada turma concluía o curso como uma forma de
registrar o percurso e as lembranças daqueles alunos que passaram por ali (BRITO,
2019, p. 36).
Inicialmente, o formato utilizado nas revistas era semelhante a um jornal, com a
utilização de desenhos para realizar as ilustrações, e contava, inclusive, com a presença
de anúncios de serviços oferecidos pela sociedade barbacenense. Os textos eram
produzidos por alunos e membros do efetivo da Escola e tratavam de assuntos diversos
sobre a realidade dos alunos da EPCAR.
Na primeira edição da revista, em 1949, exposta na Figura 1, fica evidenciado o
interesse dos estudantes em transformá-la em um documento, o qual remetesse à
memória das turmas, que passavam pela EPCAR: “O trabalho está previsto como jornal,
porém nossa intenção é fazer dele, para o futuro, uma revista de maior magnificência
literária, documentária e humorística” (SENTA A PUA, 1949, p. 1).

O nome das revistas é devido ao grito de guerra “Senta a Pua”, que surgiu na Base Aérea de Salvador
em 1943 e 1944, quando lá servia o 1º Ten.-Av. Firmino Ayres de Araújo. Nessa época, a gíria “Senta a
Pua” era utilizada por Zé Firmino para apressar os motoristas nas suas viagens. Isso os obrigava a correr
um pouco acima do limite. Quando veio o voluntariado para o 1º Grupo de Aviação de Caça que
combateria na Itália, esse grito foi levado para o Panamá junto com três candidatos cedidos por Salvador.
Já na Itália, o “Senta a Pua” foi ganhando corpo e se transformou no grito de guerra dos Jambocks, nome
código do 1º Grupo de Caça.
8
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Figura 1: Capas das edições das revistas Senta a Pua das turmas de 1949 e 1990,
respectivamente

Fonte: Biblioteca da EPCAR.

A análise das edições da revista Senta a Pua permitiu observar que, a partir de
1953, o modelo da publicação mudou e aquelas que foram realizadas pelas turmas
seguintes inseriram um novo formato. Dessa forma, os assuntos relativos à Força Aérea
e à rotina dos alunos ganharam espaço, e foi incluída uma foto individual do aluno,
seguida do seu local de nascimento. Inclusive, essa última informação contribuiu para
que fosse levantada a origem dos alunos da EPCAR.
Observou-se, ainda, que outras mudanças foram realizadas nas edições da revista
ao longo do tempo, como, por exemplo, a utilização de conteúdos cada vez mais
voltados para a história das turmas e a modernização do material fotográfico, da
diagramação e da qualidade de impressão. A produção dessas edições da revista de
todas as turmas que passaram pela EPCAR indica que esse material é uma das mais
longas tradições da Escola; além disso, constitui-se como recordação dos momentos
vividos pelos alunos.
Em sua maioria, as edições da revista contemplam temas que aparecem de
maneira recorrente nas publicações como registros da trajetória militar e acadêmica dos
epcarianos9, as atividades desenvolvidas na Instituição, o período de adaptação à vida
militar, o aniversário da Escola, as competições esportivas, os desfiles militares, os
eventos sociais, a rotina dos alunos, e as homenagens diversas a professores,
funcionários e ex-alunos entre outros temas; também, dedicam-se às despedidas da
instituição militar de ensino além de conter iconografias que abrangem a documentação
visual, imagens, desenhos e fotografias. Essas informações contribuem para a
formulação de questionamentos sobre as práticas educativas e as permanências

9

Epcarianos é o nome culturalmente atribuído aos alunos e ex-alunos que passaram pela EPCAR.
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históricas da rotina dos alunos desenvolvida ao longo do período pesquisado, sendo
materializadas, inclusive, na estrutura da revista.
A partir das edições da revista, foi possível realizar estudos exploratórios sobre
as práticas educativas e, também, sobre o perfil dos alunos que ingressavam na
Instituição, como, por exemplo, a origem e o fenótipo desses sujeitos. Foi possível,
também, por meio dessa fonte, a análise sobre as atividades de ensino e a formação
militar dos alunos da instituição EPCAR.
Outra fonte histórica analisada foi a escrita de alunos nos fundos de mobiliários
da Instituição.
Figura 2: Parte do mobiliário que contém os registros dos alunos, 2011

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

O arquivo foi constituído no ano de 201110 pelos professores Maria da Luz
Coelho e Anderson Luiz da Silva. Ambos são membros do corpo docente civil da
EPCAR e lecionam, respectivamente, as disciplinas de História e Língua Portuguesa. A
Figura 2 indica parte da exploração e levantamento dos registros deixados em diversas
gavetas sendo analisadas pela professora Maria da Luz, que aparece explorando as
fontes.
Cabe ressaltar que esses professores demonstraram muita sensibilidade ao
levantar esse material, que, muitas vezes, não é explorado, já que, em muitos casos, não
são considerados fontes históricas. Entretanto, têm-se tornado necessários novos
paradigmas da história e a busca por novas fontes, abordagens e métodos para organizar
e desenvolver as pesquisas históricas (CHARTIER, 1994, p. 100).

10

O arquivo digital com os registros do fundo de mobiliários foi gentilmente disponibilizado pelos dois
professores, a fim de que pudessem ser explorados nesta pesquisa.
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Conforme Dubin (1999), a memória é, sobretudo, guardada e consolidada em
objetos materiais. Sendo assim, os mobiliários são indícios de práticas e que conservam
atributos de informação pertinentes ao entendimento das dinâmicas da vida escolar.
Fundamentalmente, o acumulado das pesquisas sobre a denominada cultura material
escolar identifica não só as funções evocativas dos tipos de artefatos que a compõem,
mas, sobretudo, como era utilizada, o material que foi confeccionado entre outras
características. Portanto, essa fonte não é analisada a partir do material em si, mas
sobretudo o que os sujeitos queriam expressar e o que representam enquanto fontes
históricas.
Segundo Le Goff (1994), a noção de documento é algo dinâmico. Desde o século
XVII, passou por alterações, que serviram para modificar o seu estatuto de modo que,
hoje, já há muito ultrapassada a perspectiva positivista de documento escrito, o leque
do que pode ser considerado documento se ampliou enormemente. Para esse autor,
“o novo documento, alargado para além dos textos tradicionais [...] deve ser tratado
como um documento/monumento” (LE GOFF, 1994, p. 540).
No artigo Contratos de gaveta: memória e informalidade numa instituição
militar, publicado em 2013, os autores descrevem como surgiu o interesse pelos
registros nos mobiliários utilizados pelos alunos da EPCAR: “[...] o acaso levou-nos,
num primeiro momento, transitando pelas dependências da Escola, à observação de
inscrições grafadas no chão, datadas dos últimos anos da década de 1970, feitas à época
no cimento fresco” (SILVA; COELHO, 2013, p. 169).
A partir dessas inscrições dos estudantes em um espaço coletivo, ou seja, no chão
das dependências da Escola, os dois professores levantaram a hipótese de haver algum tipo
de repressão do sistema militar a tal prática, o que passaram a investigar.
A partir do envolvimento dos alunos em nossa pesquisa, fomos
informados de que havia mais inscrições em seus alojamentos: escritos
nos estrados de madeira das camas, em armários e criados. Essas
informações preliminares, corroborando a hipótese inicial, foram
transmitidas pelos alunos de modo aparentemente sigiloso devido ao
caráter transgressor do ato de escrever no mobiliário. No entanto, ao
buscar informações junto ao Comando da Escola, os militares
confirmaram a existência dos registros e se mostraram interessados e
dispostos a colaborar para que pudéssemos registrar tais ‘documentos’
relativos à memória da Escola (SILVA; COELHO, 2013, p. 170).

Esse trecho permite compreender que os registros eram grafados nos mobiliários
pelos estudantes sem a permissão da Instituição. Isto é, era um modo de transgressão às
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regras do sistema militar. Nota-se, ainda, que, apesar de a instituição militar não
autorizar essa ação dos estudantes, sabia da existência dos registros e, inclusive,
permitiu que os professores levantassem e investigassem essas fontes. Sobre os registros
de fundo de mobiliários, os professores mencionam:
Identificado o material existente e, repita-se, com apoio dos militares,
fotografamos essas inscrições encontradas em 301 gavetas de criados
mudos do alojamento de 3º ano que foram substituídos por novos no
final de 2011. Temos hoje um acervo com 1.976 fotos, em processo
de organização, mas que já sinaliza um amplo leque de possibilidades
para se trabalhar essa documentação (SILVA; COELHO, 2013, p.
171).

O acervo citado é constituído por um arquivo digital, que forma um banco de
dados, contendo fotografias dos registros dos mobiliários, os quais eram utilizados pelos
alunos da EPCAR. O arquivo disponibilizado pelos dois professores estava organizado
em uma sequência numérica crescente. Inicialmente, nesta pesquisa, analisou-se todo o
acervo, no qual, apesar de muito extenso, havia registros sem nitidez e outros repetidos,
o que correspondia a aproximadamente 20% do arquivo.
Esses professores acrescentam que essas fontes foram produzidas a partir de
uma prática consolidada. São registros pessoais de ex-alunos em mobiliários antigos das
salas de aulas e alojamentos, datados, em grande maioria, das décadas de 1980 e 1990.
Esses registros eram deixados pelos alunos, grafados com canetas em mobiliários, como
uma forma marcada pelo coletivo, pois as inserções seriam lidas posteriormente por
outros alunos (SILVA; COELHO, 2013, p. 173).
Figura 3: Registro de mobiliário com interlocução entre alunos de diferentes épocas
089/078
27/01/1976
75/041

086/002

AFA

88
088/004

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.
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Na Figura 3, apesar da pouca legibilidade, pode-se observar que os registros em
um único mobiliário foram realizados em épocas distintas, datadas dos anos de 1975,
1977, 1978, 1986 e 1988. Além disso, os diversos traços das grafias e os nomes dos
alunos indicam que as inscrições foram feitas por indivíduos diferentes. Esta análise
permite compreender que os sujeitos, que deixavam seus registros, aceitavam o convite
para esse jogo de interlocução, no qual, muitas vezes, quem lia, também, escrevia seu
nome ou uma mensagem numa posição de confiança entre os interlocutores. No caso
específico dessa fonte, entre a data do primeiro registro (1975) e do último (1988),
passaram-se 13 anos. Ou seja, os registros nos mobiliários, também, podem ser
considerados como uma forma de deixar uma marca no lugar por onde passou e uma
necessidade de ser lembrado ao longo do tempo.
Observou-se, ainda, que havia muitos registros com a inscrição dos nomes dos
alunos seguidas de mensagens de otimismo. Além disso, verificou-se a presença
frequente de registro de aconselhamento, em que o autor da inscrição se dirige aos seus
pares ou aos futuros alunos, que virão a utilizar aquele mobiliário.
Para esta pesquisa, foram selecionados dez registros de mobiliários, que dão
indícios das práticas educativas vivenciadas pelos alunos da EPCAR. Nesta seleção,
predominam as inscrições que denotam acontecimentos ocorridos, expectativas,
momentos de preocupação, punições, desligamentos, despedidas, competições esportivas,
processos de recuperação, reprovação em exames médicos e dúvidas quanto ao prosseguimento
na carreira militar.
A utilização dos registros de mobiliários nesta pesquisa baseia-se na ampliação
das fontes para a História, assim como na sua interpretação a partir das concepções de
Jacques Le Goff e Pierre Nora (1988), nas quais os autores investigavam as novas
abordagens, os novos problemas e os novos objetos. Para tanto, novos objetos foram
inseridos como fontes históricas em investigações. Todos os tipos de vestígios inscritos
no passado, como livros de receita, fotografias, cinema, música, enfim, uma série de
elementos auxiliariam o historiador na busca de compreender os homens do passado e
como estes se estabeleceram (JANOTTI, 2005, p. 15).
Nesse contexto, para a leitura de tais registros como documentos históricos,
torna-se imprescindível compreender as singularidades nas quais foram produzidos e
usados, com mais ou menos intensidade, e como foi o vínculo pessoal e coletivo com a
inscrição.
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Os registros de mobiliários foram analisados a partir da fundamentação de
Cultura Material Escolar que tem os objetos históricos não como foco principal da
análise, mas “como um componente da interpretação histórica voltada para o estudo das
representações e das práticas escolares (SOUZA, 2007, p.170). Dessa forma, para
melhor entendermos o surgimento da cultura material escolar, Souza (2007) nos traz
que A expressão cultura material escolar, por sua vez, passou a ser utilizada na área da
História da Educação nos últimos anos, influenciada pelos estudos em Cultura Escolar,
pela renovação na área provocada pela Nova História Cultural e pela preocupação
crescente dos historiadores em relação à preservação de fontes de pesquisa e de
memória educacional em arquivos escolares, museus e centros de documentação.
(SOUZA, 2007, p. 170)
Pode-se argumentar ainda que, na medida em que olhamos para as marcas nos
mobiliários escolares, compreende-se que são artefatos impregnados da Cultura Escolar
de cada período vivenciado pelos estudantes. A partir de então, deve-se indagar que
mobiliário era esse que remetia a tantas memórias?
Na perspectiva da Cultura do Material Escolar, pode-se indagar ainda o motivo
pelo qual os alunos fizeram registros nos mobiliários em lugares reclusos, trancafiados e
particulares como fundos de gavetas e armários, estrados de camas, compensados
traseiros de escrivaninhas, dentre outros locais de e de difícil acesso institucional.
Outra fonte importante para esta pesquisa são as fotografias. Ao utilizar
fotografias como fonte histórica, deve-se, ainda, considerar que a interferência do
fotógrafo na cena acontece desde a invenção da fotografia. Isso ocorre no momento da
escolha estética, técnica ou ideológica da reprodução da imagem; isto é, na sua
composição. Assim, Burke (2001) comenta que, para romper com os mitos, nos
trabalhos que utilizam as fotografias como fontes históricas, deve-se considerar,
principalmente, que a fotografia pode ser retocada ou alterada e ser usada para induzir
uma ideia, uma posição do público. O fotógrafo pode arrumar a cena antes de fotografála e teria motivos implícitos e explícitos para a escolha da composição.
Cabe considerar que o testemunho é válido, não importando se o registro
fotográfico foi feito para documentar um acontecimento ou representar um estilo de
vida. No entanto, parafraseando Jacques Le Goff, há que se considerar a fotografia,
simultaneamente, como imagem/documento e como imagem/monumento. No primeiro
caso, considera-se a fotografia como índice, como marca de uma materialidade passada,
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na qual objetos, pessoas e lugares nos informam sobre determinados aspectos desse
passado – condições de vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de
trabalho etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, no passado, a
sociedade estabeleceu como a única imagem a ser perenizada para o futuro. Sem
esquecer jamais que todo documento é monumento, se a fotografia informa, ela,
também, conforma uma determinada visão de mundo.
Nessa perspectiva, ao estabelecer regras, normas de conduta que seriam seguidas
na Instituição, o cuidado com o corpo por meio de atividades físicas, os rituais no
cotidiano escolar e até mesmo o fenótipo dos estudantes, têm-se as fotografias como
fontes. Elas dão indícios de formas de disciplinarização, rotina dos alunos, práticas
esportivas e comemorações cívicas dentre outros aspectos. Desse modo, as fotografias
serão utilizadas com a intenção de refletir como elas nos revelam atitudes e apresentam
lugares de memórias.
As fotografias selecionadas para esta pesquisa pertencem ao arquivo oficial da
Instituição, que possui álbuns catalogados com os anos em que foram produzidas.
Observou-se que, nesse arquivo, as fotos eram registros de eventos oficiais da
Instituição e muitas com a presença de autoridades locais e da Força Aérea Brasileira
(FAB). Os momentos cívicos, como Desfiles Militares em comemoração à
Independência do Brasil e a passagem do Comando da EPCAR, foram contemplados
nos arquivos fotográficos com significativo destaque. Optou-se, ainda, por utilizar as
fotografias contidas nas edições da revista Senta a Pua, sobretudo porque eram
produzidas pelos alunos, também deram indícios do cotidiano escolar e das práticas
educativas.
Esta pesquisa, também, recorreu à história oral ao considerar, ao mesmo tempo,
a compreensão, o olhar e a vivência dos indivíduos implicados no período delimitado
para a pesquisa. Para Thompson (1992, p. 25), “a história oral ganha nova dimensão a
partir do momento em que a experiência de vida das pessoas é usada como matériaprima”. As fontes orais possuem um extraordinário valor para o pesquisador da
Educação. Ainda para esse autor, “descolar as camadas de memória, cavar fundo em
suas sombras, na expectativa de atingir a verdade oculta” (THOMPSON, 2002, p. 197),
é aproveitar uma oportunidade, é desafiar a subjetividade derivada da percepção
humana. Está aí a riqueza da história oral.

33

Ainda sobre a história oral, deve-se considerar que o historiador transforma a
matéria-prima da história – memória – na reedição das lembranças colhidas, criando
representações de um tempo que não volta mais. Esta vem à tona permeada pela dupla
seleção: do sujeito, que rememora, e do pesquisador. Nesse processo de seleção, a
memória pode ser colocada a serviço dos fortes, por um lado, mas também, por outro,
pode ser colocada a serviço da História. Esse trabalho ocorre à medida que a memória é
um documento e, como tantos, também, é um monumento de história, conforme
analisado por Le Goff (2003). As discussões entabuladas por esse autor destacam a
memória “[...] como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode
atualizar suas impressões ou informações passadas, ou que ele representa como
passadas” (LE GOFF, 2003, p. 419).
De acordo com essa perspectiva, a memória é algo que se constrói no
movimento de um diálogo entre presente e passado, um processo vivo e dinâmico, no
qual os sujeitos e os grupos recriam o passado no tempo presente.
Essa metodologia tem como princípio a importância da memória ao propor aos
sujeitos a retomada do passado a partir do que foi vivenciado. Assim, foram procedidas
entrevistas semiestruturadas com dois sujeitos envolvidos na EPCAR, no período
pesquisado, com abordagem nas práticas educativas.
A primeira entrevista foi realizada no dia 7 de fevereiro de 2019 e teve como
entrevistado um militar e ex-aluno da EPCAR da década de 197011, que narrou sua
trajetória enquanto aluno. Para tanto, foi enfatizada a importância de suas informações
para o andamento da pesquisa e explicado o que se pretendia com suas narrativas. A
conversa ocorreu no ambiente de trabalho do entrevistado e girou em torno das práticas
educativas a partir de temas como disciplina, relação professor-aluno, comemorações
cívicas, punições, rotina do aluno, currículo da Escola, formas de avaliação e atividades
militares entre outros temas inerentes ao estudo ou que foram surgindo a partir da
conversa com o entrevistado, que teve duração de duas horas. Nesse contexto, tornou-se
possível conhecer os indivíduos, que estudaram e moraram na EPCAR bem como
participaram de momentos vividos na Escola.

11

Entrevista 1 (fev. 2019) concedida por um ex-aluno da década de 1970. Entrevistadora: Tereza Marta
Ribeiro Mendes Ferreira. Barbacena, 2019. 1 arquivo .mp3 (120 min.). O roteiro da entrevista encontra-se
no Apêndice 2 desta dissertação.
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No dia 17 de dezembro de 2019, foi procedida a segunda entrevista com um exprofessor, que ingressou na EPCAR em 1964 e permaneceu até 199312, quando se
aposentou. O professor demonstrou disponibilidade e satisfação em poder contribuir a
partir de suas recordações, sendo informado sobre os objetivos da pesquisa e em que
contexto suas memórias seriam analisadas. Esse momento ocorreu na biblioteca da
EPCAR e durou cerca duas horas e trinta minutos. O professor resgatou a forma como
os professores ingressavam na Instituição, a relação com os chefes e colegas de
trabalho, o ambiente em sala de aula, o investimento em capacitação dos docentes, o
sistema de avaliação dos alunos, o reconhecimento social dos professores da instituição
militar de ensino e o período em que a Escola suspendeu temporariamente suas
atividades dentre outros assuntos que foram surgindo espontaneamente.
As duas entrevistas foram gravadas com a autorização dos entrevistados e
ocorreram em um clima informal e de reciprocidade. Tanto o ex-aluno como o exprofessor chegaram às lembranças detalhadas a partir de uma escuta atenta por parte da
entrevistadora. Dessa forma, o que interessou foi permitir que os entrevistados
relatassem o que pensavam e não o que pesquisador gostaria de ouvir.

Uma entrevista é uma relação social entre pessoas, com suas
convenções
próprias,
cuja
violação
pode
destruí-la.
Fundamentalmente, espera-se que o entrevistador demonstre interesse
pelo informante, permitindo-lhe falar o que tem a dizer sem
interrupções constantes e que, se necessário, proporcione ao mesmo
tempo alguma orientação sobre o que discorrer. Por baixo de tudo isso
está uma ideia de cooperação, confiança e respeito mútuos
(THOMPSON, 2002, p. 271).

Em função de sua natureza individual e das questões éticas, optou-se pela
preservação do anonimato dos entrevistados além de garantir que os entrevistados
soubessem o destino dos dados fornecidos.
As fontes orais podem preencher lacunas deixadas pelos documentos escritos na
reconstrução dos acontecimentos históricos. Dessa forma, os relatos orais serão
analisados em busca de uma aproximação com as demais fontes e o entrecruzamento
dos dados conforme afirma Le Goff (1996, p. 475): “A memória humana é ‘fiel e
móvel’”, [...] “particularmente instável e maleável” (ibidem, p. 468).
12

Entrevista 2 (dez. 2019) concedida por um ex-professor que lecionou na escola entre 1964 e 1993.
Entrevistadora: Tereza Marta Ribeiro Mendes Ferreira. Barbacena, 2019. 1 arquivo .mp3 (150 min.). O
roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice 2 desta dissertação.
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Enfatiza-se que todas as fontes descritas são consideradas centrais para a
pesquisa, porém não são as únicas. Outros documentos internos da EPCAR, como Livro
Histórico, datado de 1953 a 1992, Livro de Registro de Matrículas e Históricos
Escolares, com os resultados de aproveitamento dos estudantes, ajudam a compor a
trama do objeto de investigação. Esses documentos trazem informações relevantes para
o desvendamento das práticas educativas, visto que contêm registros dos principais
eventos na Instituição, cidade origem, data de nascimento, nomes, disciplinas
acadêmicas ministradas e processo avaliativo.
Julia (2001), em um artigo considerado como seminal para os trabalhos com
Cultura Escolar, aponta a dificuldade para o historiador em reconstruir a história das
práticas culturais, pois ela não deixa traços, ficando os arquivos escolares em silêncio
sobre ela. Então, como afirma Julia (2001, p. 17), é necessário que o historiador saiba
“fazer flechas com qualquer madeira”.
Deve-se considerar, ainda, que os arquivos escolares têm conquistado espaço nas
investigações. Essas abordagens foram, aos poucos, abrangendo estudos sobre o
funcionamento das instituições, buscando revelar desde os atores escolares, perpassando
pelo currículo e metodologias, até as normas e condutas interiorizadas pela escola.
Dessa forma, esse conjunto de informações, na maioria das vezes, só pode ser
encontrado nos documentos contidos na própria instituição escolar e, muitas vezes,
guardado ou depositado nos arquivos das escolas. Em linhas gerais, pode-se dizer que
tais razões acabaram favorecendo mudanças na forma de praticar e escrever a História
da Educação (FURTADO, 2011).
Não menos importante, foram explorados os livros de memórias escritos por exalunos das décadas de 1950 e 1980, respectivamente: Memórias de um BQano, de
Clarindo dos Santos (1981), e Sai de Baixo: a história e as estórias da melhor turma da
EPCAR, de Luis Alexandre Calixto (2010). Esses livros foram escritos na perspectiva
de diários ou autobiografias a partir das recordações dos ex-alunos, que permitem
vislumbrar momentos importantes e permitem, também, uma investigação das práticas
educativas: a rotina militar, a disciplina, as transgressões, as lembranças dos
professores, os processos de avaliação e a relação intensa com a Escola dentre muitos
outros aspectos.
Neste ponto, faz-se necessário considerar algumas dificuldades que a abordagem
desse tipo de fonte pode acarretar. Um dos problemas encontrados ao usar livros de
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memórias como fontes historiográficas reside nos intervalos de tempo envolvidos na
análise. Geralmente, os textos memorialísticos são escritos muito tempo depois do
período em que os acontecimentos foram vivenciados. No caso dos livros analisados
nesta pesquisa, as datas são de 1956 e 1981, para Clarindo dos Santos, e de 1985 e
2010, para Luis Alexandre Calixto. Tem que se considerar essas nuanças para concluir
que são textos referenciais, no sentido de que eles podem fornecer informações sobre o
passado, embora tal referencial possa ser amortecido pela fragilidade da memória,
dependendo do espaço de tempo entre a autobiografia escrita e a ocorrência dos
acontecimentos narrados, assim como pela imaginação, que pode transformar
acontecimentos em ficção, ou a invenção, que pode ser usada para preencher as lacunas
da memória.
Sobre o levantamento das fontes, Le Goff (1993, p. 54) explica que a apreensão
de novos documentos para a construção da história deve vir acompanhada de uma
análise contextualizada, pois

o documento não é inocente, não decorre apenas da escolha do
historiador, ele próprio parcialmente determinado por sua época e seu
meio; o documento é produzido consciente ou inconscientemente
pelas sociedades do passado, tanto para impor uma imagem desse
passado quanto para dizer ‘a verdade’.

Diante desse corpus de fontes elencado, foi possível coletar variadas
informações para alcançar o objetivo central da investigação: identificar e analisar as
práticas educativas difundidas por uma instituição militar de ensino do interior do
estado de Minas Gerais, mais precisamente da cidade de Barbacena, entre os anos 1949
e 1992.

Escolhas teóricas e de análise para a pesquisa

No desdobrar da pesquisa, faz-se uso de vários conceitos, os quais permitem
construir uma relação fecunda entre as fontes apresentadas e o objeto de investigação
proposto na pesquisa. Desse modo, é necessário apresentar uma síntese do arcabouço
teórico utilizado para a constituição deste estudo.
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Para a análise das informações das fontes apresentadas, o entendimento de
Cultura Escolar é essencial. Para tanto, baseia-se no conceito proposto por Dominique
Julia (2001, p. 10), que afirma:

Cultura Escolar 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
as finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e
práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo
profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens
e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de
facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais
professores.

Dois elementos da conceituação dentro de práticas educativas assumem
relevância na Cultura Escolar: normas e práticas. As normas conferem materialidade à
organização da instituição, prescrevendo seu funcionamento bem como conhecimentos
e condutas. As práticas, por outro lado, representam a institucionalização e apropriação
dessas normas. Nas palavras de Julia (2001, p. 19), “os textos normativos devem sempre
nos reenviar às práticas”. Tudo isso porque eles definem a prática de cada membro, as
atividades, o tempo, a organização dos espaços etc.
Em relação às pesquisas relacionadas ao estudo da Cultura Escolar, Julia (2001)
acredita que seja necessário um olhar comprometido do pesquisador com o seu objeto
de estudo. Para tanto, é imprescindível que esse objeto seja entendido a partir das
manifestações do mundo exterior e, em estudos pautados na análise documental, é
importante que o historiador busque o máximo de fontes para entrecruzar informações,
as quais o levem ao objetivo desejado, pois, “sem dúvida, não devemos exagerar o
silêncio dos arquivos escolares” (JULIA, 2001, p. 17).
O conceito de Cultura Escolar permeia grande parte desta pesquisa. Considera-se
que, ao se pensar a Cultura Escolar, também se pensam as formas como os sujeitos
escolares se apropriam de tradições e das culturas, em que estavam imersos nos diversos
momentos da história de sua escolarização (CHARTIER, 1990).
Para compreender a Cultura Escolar em uma escola militar, deve-se levar em
conta as características dos sujeitos e o ambiente onde os alunos estavam inseridos. Por
isso, ao mesmo tempo em que se analisa o cotidiano escolar, igualmente deve-se pensar
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a rotina em que os estudantes estavam imersos, sobretudo porque residiam na Escola.
Nesse sentido, as concepções de Faria Filho (2007) contribuem para esta análise, já que,
ao mesmo tempo em que se considera a existência de outras culturas no contexto
institucional, é preciso que se leve em consideração que os sujeitos que formam a
escola, também, têm diversos pertencimentos e identidades. Nessa perspectiva, “[...] ao
longo do processo de escolarização, é preciso considerar os deslocamentos dos lugares
ocupados pelos sujeitos no interior das culturas escolares” (FARIA FILHO, 2007, p.
198).
Considerando as normas e práticas presentes na instituição escolar, a Cultura
Escolar pretende desempenhar um papel de forjamento dos indivíduos, uma formação
de comportamentos e de caráter, das consciências, que passa por uma relação de poder,
por uma disciplina do corpo, atuando como uma “microfísica do poder” validada pela
força dos aparelhos e instituições sociais de tradições inventadas de uma cultura militar
e valores tradicionais dessa cultura (FOUCALT, 1995). Dentro dessa perspectiva, nesta
pesquisa, considera-se que são traços característicos dessa cultura militar a aparência
(uniforme, armas, corte de cabelo, gestos etc.) e valores, como disciplina, hierarquia,
honra e patriotismo. Todos esses aspectos são constituintes de práticas educativas que
produzem comportamentos.
Destarte, historicamente, houve uma descoberta do corpo como objeto e alvo de
poder. Um corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna
hábil e cujas forças se multiplicam. Seria, então, uma busca pelo corpo útil e inteligível;
ou seja, um corpo dócil pode ser submetido e utilizado, transportado e aperfeiçoado,
tendo em vista que ele está preso no interior de poderes muito apertados, que lhes
impõem limitações, proibições ou obrigações. Segundo Michel Foucault (1987), isso
ocorre devido aos aparelhos disciplinares que fabricam corpos submissos e exercitados.
Assim, esse autor afirma que “a disciplina é uma anatomia política dos detalhes. Para o
homem disciplinado, como para o verdadeiro crente, nenhum detalhe é indiferente, mas
menos pelo sentido que nele se esconde que pela entrada que aí encontra o poder que
quer apanhá-lo” (FOUCAULT, 1987, p. 119).
Outra proposição de análise desta pesquisa diz respeito ao “cuidado de si”.
Recorre-se, pois, ao que Foucault (2006, p. 77) preconiza quando envolve a prática de si
mesmo e “refere-se a uma forma de atividade, atividade vigilante, contínua, aplicada,
regrada, etc.”. Nesse aspecto, o cuidado de si deve ter, como objetivo, ocupar-se de si
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como uma prática de vida, prática que se revela como crítica e inventiva sobre si
mesmo.
A partir da apropriação da escrita do filósofo Foucault, entende-se que a prática
de si envolve o sujeito de forma que se constitua em face de si próprio, que se reconheça
como alguém que precisa ser cuidado, seja por si próprio ou por quem tem capacidades
para fazê-lo. Segundo Foucault (1985, p. 53), a educação do corpo pertence ao nível de
formação do sujeito, em que cada um precisa cuidar de si mesmo, uma vez que “[...] o
cuidado de si é um privilégio-dever, um dom-obrigação que nos assegura a liberdade
obrigando-nos a tomar-nos nós próprios como objeto de toda a nossa aplicação”.
Além disso, o estudo do cotidiano a partir das contribuições de Certeau (1998) é
significativo nesta investigação. O autor discute o cotidiano das práticas que acontecem
na escola e das “artes de fazer” dos professores e alunos. Para Certeau (2005, p. 41),
“[...] essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se
apropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” alterando o
seu funcionamento. Ao procurar viver da melhor forma possível com astúcias anônimas
das artes de fazer, o homem ordinário (FREUD apud CERTEAU, 2005) vai criando,
inventando o cotidiano, escapando silenciosamente do lugar que lhe é atribuído. Esse
homem ordinário nos remete à ideia de sujeitos praticantes, pessoas comuns. Nos
espaçostempos13 escolares, professores e alunos fazem da escola um lugar praticado.
No contexto discutido por Certeau (2005), o espaço é modificado pelas
transformações devido a proximidades sucessivas. Dessa forma, espaço é o lugar
praticado. São as ações dos sujeitos que definem os espaços. Já os lugares estão ali,
estáticos, na inércia. Assim como esse autor, o espaço da instituição militar e o
cotidiano das práticas produzidas pelos sujeitos escolares são fundamentais na
compreensão das práticas educativas.

Proposta de organização dos capítulos

Com relação à organização da dissertação, esta está pautada na exposição dos
dados levantados, suas análises, bem como nos procedimentos da pesquisa no decorrer
do desenvolvimento do texto. Nessa perspectiva, a escrita da dissertação foi organizada
em quatro capítulos, que abordarão categorias de estudo construídas ao longo da
13

Escrita usada por Nilda Alves (2011) na tentativa de superar dicotomias e hierarquias entre as palavras.
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pesquisa, tais como práticas disciplinares e de submissão, práticas esportivas e de
controle do corpo, práticas de patriotismo e práticas acadêmicas escolares.
O primeiro capítulo, “A instituição militar em foco e seu projeto de educação”,
tem como interesse apresentar a Instituição, na qual as práticas educativas são
investigadas. A história da Instituição contou com a análise da cidade de Barbacena para
o entendimento da referida Escola, como, por exemplo os contextos social, político e
educativo, nos quais esteve inserida na época. Abordou, ainda, aspectos como o
surgimento das escolas militares no Brasil, origem da EPCAR, suas instalações e a
chegada da turma de 1949 como o marco principal da instauração da Escola.
Já no segundo capítulo, “O aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar:
traçar o perfil para conhecer a cultura”, o objetivo foi desvendar as características desses
alunos. Traçar o contexto desses jovens e suas aspirações ajuda a compreender o perfil
dos sujeitos que viviam e produziam as práticas educativas. Também, foi analisada a
origem geográfica dos estudantes, os modos de forma de ingresso e a representatividade
de alunos negros. Para tanto, foram analisadas as fontes, que permitiram investigar a
historicidade, mas também levantar dados quantitativos, que auxiliassem nessa
compreensão da Cultura Escolar.
O terceiro capítulo, “As práticas educativas militares: elementos centrais do
ensino militar”, teve como objetivo identificar e analisar quais práticas educativas,
relacionadas à formação militar, eram propostas na Instituição e como os alunos
recebiam essas práticas. A intenção é compreender as práticas educativas a partir de
categorias de análise como hierarquia, disciplina, prática esportiva, cerimônias e rituais
cívicos. Também, são abordadas as transgressões, as sanções disciplinares aplicadas aos
alunos e como a prática da punição era naturalizada no espaço militar.
Por fim, o quarto e último capítulo, “As práticas educativas e suas dimensões na
Escola militar: indissociabilidade entre a formação acadêmica e o militarismo”, destaca
as práticas vivenciadas na formação acadêmica a partir de atividades de cunho
pedagógico e organização do ensino, considerando que a Escola oferecia, também, a
formação em nível de Segundo Grau, atual Ensino Médio. Para tanto, busca identificar,
a partir das fontes, a organização do currículo, formas de avaliação, atividades
extraclasse, processo classificatório e relação professor e aluno dentre outros aspectos,
que possam sinalizar essas práticas educativas, buscando compreender a relação entre as
atividades em sala de aula e as práticas militares.
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CAPÍTULO 1: A INSTITUIÇÃO MILITAR EM FOCO E SEU PROJETO DE
EDUCAÇÃO

Este capítulo procura contextualizar a instituição militar de ensino EPCAR,
espaço escolhido para a investigação das práticas educativas. Isso implica,
necessariamente, a compreensão do momento histórico em que a Escola foi fundada,
abordando, dessa forma, o contexto social e educativo da época, o surgimento das
escolas militares no Brasil, a origem da EPCAR, suas instalações, o envolvimento da
sociedade barbacenense com a Instituição e a inauguração da Escola a partir da chegada
da turma pioneira em 1949. Além desses aspectos, analisa o momento em que a
instituição de ensino militar suspendeu, temporariamente, as suas atividades. Essa
contextualização ajuda a compreender os acontecimentos e as práticas educativas que se
desenvolveram ao longo do tempo na referida Escola. Também, torna-se necessária
para o entendimento dos capítulos seguintes, que se propõem a investigar as práticas
educativas difundidas nessa instituição militar de ensino.

1.1 Barbacena: o lugar da Escola e a chegada da turma pioneira

Barbacena surge como consequência imediata do ciclo do ouro. Na condição de
entroncamento comercial, experimenta, durante o Segundo Reinado, grande mudanças
em suas configurações. Entre as principais causas dessas profundas mudanças, destacase a ascensão de oligarquias regionais e sua influência na Corte. Devido à sua posição
geográfica, a cidade sempre serviu de entreposto entre o Rio de Janeiro, centro político
da Corte, e o interior. O primeiro desses caminhos, o Caminho Novo, atual Estrada
Real, servia como via de escoamento do ouro. Um século mais tarde viu outra passagem
se abrir, a Estrada União e Indústria, planejada e financiada pelo engenheiro e
fazendeiro barbacenense Mariano Procópio Ferreira Lage – coincidentemente nascido
em uma chácara onde viria a ser a atual sede da EPCAR –, visava a ligar, com 240 km
de calçamento, Barbacena a Petrópolis. No entanto, antes da conclusão desse
empreendimento, um terceiro caminho, a Estrada de Ferro D. Pedro II, foi aberto,
engolindo o projeto de Mariano, o qual se tornou, graças à sua influência política,
diretor da ferrovia (BRANDÃO, 2019, p. 43).
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A chegada da ferrovia, em 1880, somada aos grandes e influentes nomes que
formaram na cidade uma forte elite, a fim de atender aos anseios desse grupo, uma série
de transformações ocorreu na cidade, como a formação de uma rede de escolas. Essa
rede, formada por escolas públicas, mas em sua maioria por particulares, visava a
atender a um público dotado de condições ou influências. As escolas particulares, em
formato de internatos, proliferaram pela cidade, construindo, entre o fim do século XIX
e meados do século XX, como aponta Edson Brandão (2019, p. 42), a fama “de
Barbacena como um polo educacional do interior mineiro”.
E a fama não parece ter se restringido à região e nem a elogios memorialistas.
Um dos egressos de uma dessas escolas, Chrispim Jacques Bias Fortes, não só se tornou
primeiro governador de Minas eleito na República, como foi o responsável pela
transferência da capital mineira para a cidade, que viria a se chamar Belo Horizonte.
Além disso, o famoso educador baiano Abílio César Borges, fundador do Colégio
Abílio, em Salvador, e que teve como alunos Castro Alves e Ruy Barbosa, foi até a
cidade e recriou, em 1881, o Colégio Abílio.
A identidade de Barbacena no território mineiro perpassa por alguns
reconhecimentos, que a fazem ter alguns títulos: “Princesa dos Campos”, “Cidade das
Rosas” e “Cidade dos Loucos”. Barbacena era conhecida como a “Princesa dos
Campos” conforme Savassi (1991, p. 29). Até mesmo o escritor mineiro Guimarães
Rosa afirmou que os campos da região possuíam beleza que não poderia ser comparada
com a de nenhum outro campo do mundo (MASSENA, 1985, p. 242).
Em virtude do “frescor das brisas deliciosas que sopram os ventos desta terra”
(BRAGA, 1916, p. 1), Barbacena investiu no cultivo de rosas e cravos, pois essas flores
encontraram na região o clima adequado à sua cultura, fazendo o município ser
reconhecido, também, como a “Cidade das Rosas”.
Do mesmo modo, pelo “frescor das brisas deliciosas que sopram os ventos desta
terra” (BRAGA, 1916, p. 1), Barbacena investiu no que Massena (1985, p. 541)
denominou de indústria da saúde. Isto é, existiu a crença de que o clima local
proporcionaria “a cura dos que precisam de tratamento para o organismo combalido ou
de repouso para readquirir energias gastas”. Desse modo, foram muitos os espaços
psiquiátricos inaugurados na região entre os séculos XIX e XX.
De acordo com Brandão (2019), além de Barbacena ser reconhecida pelas
características e atividades descritas anteriormente, com a ascensão da República, novos
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formatos de escolas começam a chegar à região. Destaque para o Colégio Militar,
implementado, em 1913, na antiga chácara do Matinho, onde havia nascido o citado
Mariano Procópio. Ainda em 1913, foi criada a Aprendizado Agrícola, escola voltada
para a formação de profissionais para o cultivo e pastoreio e que, atualmente, abriga o
Instituto Federal de Ensino Tecnológico.
O Colégio Militar, no entanto, não teve a mesma sorte. Em 1925, devido a cortes
de orçamento e a despeito do clamor popular, foi fechado. Entre 1926 e 1948, alguns
políticos tentaram, através de sua influência, reativar o Colégio, porém sem sucesso.
Durante esse período, seu prédio foi ocupado por uma outra escola, o Ginásio Mineiro.
Porém, em 1948, mesmo ano da criação do Curso Preparatório de Cadetes pelo
Ministério da Aeronáutica, o deputado José Francisco Bias Fortes solicitou a reabertura
do Colégio Militar. Aliando-se a necessidade e urgência do Ministério ao pedido do
deputado, foi instalado em Barbacena o CPCAR (BRANDÃO, 2019, p. 48).
A criação da Escola foi amplamente festejada pela Aeronáutica, pois, como
aponta Brandão (2009, p. 48), apresentava um movimento no sentido de descentralizar
sua estrutura da Marinha, formando seus próprios oficiais e especialistas. O momento
histórico pelo qual as Forças Armadas passavam, como será discutido no próximo
tópico, potencializava ainda mais essa conquista.
Desde a sua criação, estava previsto que o CPCAR funcionaria em Barbacena,
em Minas Gerais. Porém, devido à necessidade de reformas no prédio que já abrigara
tradicionais estabelecimentos de ensino, a nova instituição iniciou as suas atividades,
provisoriamente, no dia 28 de abril de 1949, na Escola Técnica de Aviação, em São
Paulo. Lá, foram transmitidas as instruções militares iniciais. A primeira turma foi
constituída de 201 pré-cadetes, nome dado aos alunos na época, e o primeiro diretor foi
o Major Aviador Carlos Alberto Ferreira Lopes (BRITO, 2019, p. 16).
A chegada da primeira turma à Estação Ferroviária foi marcada por simbolismo
e com intencionalidade política. Neste contexto foi que em 29 de julho de 1949, após a
conclusão das obras realizadas para melhor atender às novas demandas, os alunos do
CPCAR foram transferidos, de trem, de São Paulo para Barbacena.
Considera-se importante, para a compreensão do contexto em que a Escola foi
implantada, trazer vestígios do cenário sob o qual os alunos pioneiros foram recebidos.
O jornal Diário de Notícias (1949) anunciou, assim, esse momento:
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Com a presença de autoridades civis e militares, federais e estaduais, a
cidade de Barbacena recepcionou a primeira turma de alunos do Curso
Preparatório de Cadetes do Ar. Do palanque oficial, deu boas vindas
aos cadetes o prefeito Teobaldo Tollendal, acentuando quanto
representava para Barbacena a instalação do CPCAR.

A revista em comemoração aos 60 anos da EPCAR sinaliza que o clima na
cidade de Barbacena era de festa. Segundo informações contidas na revista, os
populares aglomeravam-se junto à Estação Ferroviária. Muitos subiam nos telhados das
casas ou se debruçavam nas janelas, com os olhares curiosos e movidos pela expectativa
de participar do momento, que faria parte da história de Barbacena e, por certo, do
Ministério da Aeronáutica. A revista Senta a Pua (1949, p. 8), da turma pioneira,
ressaltava: “Naquele dia 29 de julho 1949, uma sexta-feira, chegaram à cidade situada
no alto da Mantiqueira, vindos de trem, os 201 jovens, alunos pioneiros do Curso
Preparatório de Cadetes do Ar”.
Com o intuito de buscar o entrecruzamento das informações, localizou-se, no
jornal Cidade de Barbacena (24/07/1949, p. 5), um trecho, que confirma a participação
e receptividade da população local:
Os alunos chegarão às 16 horas, em trem especial da Central do
Brasil, sob o comando do Tenente Sobral. Será distribuído grande
número de convites à população local para comparecer à gare e dar
bôas vindas aos novos habitantes, bem como aplaudi-los numa
esplendida demonstração de afeto e simpatia14.

As fontes iconográficas, também, são importantes na tentativa de resgatar esse
momento histórico para a Escola e, ainda, para a cidade de Barbacena.

14

Nesta pesquisa, optou-se por manter a grafia original das fontes estudadas.
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Figura 4: Chegada dos alunos pioneiros da EPCAR em 29 de julho de 1949

Fonte: arquivo de fotografias da EPCAR, 1949.

Essa fotografia pertence ao arquivo da EPCAR e, também, aparece nas revistas
históricas da Instituição em comemoração aos 50 e 60 anos da Escola. O local da
fotografia foi a Estação Ferroviária de Barbacena. Pode-se observar que a recepção dos
alunos pioneiros mobilizou parte da sociedade local devido ao aglomerado de pessoas e
considerando, ainda, o ângulo da fotografia, que capturou o local mais central da
recepção. Percebe-se, também, a presença de militares que podem ser reconhecidos pelo
uso de coberturas brancas nas cabeças e, na lateral esquerda, em frente à tropa de
militares, encontram-se alunas uniformizadas, que, muito provavelmente, pertenciam a
outra instituição de ensino. Ainda na fotografia, observa-se que havia pessoas nas
janelas do prédio e até mesmo em cima do telhado. Dessa forma, entende-se que foi
uma ocasião marcante para a sociedade barbacenense.
Buscando um entrecruzamento das fontes, o jornal Cidade de Barbacena, de 31
de julho de 1949, vinculou uma notícia afirmando que a recepção dos alunos foi motivo
de decretação de feriado municipal pelo prefeito Theobaldo Tolendal. Mencionam,
ainda, que se seguiu uma série de solenes comemorações, que pareciam prenunciar a
importância social e econômica que a Escola teria para a cidade escolhida como sua
sede. Essa fonte, também, indica que a inauguração contou com a presença de várias
autoridades do Estado além da população local, docentes da nova instituição,
representantes do clero, jornalistas e estudantes de outras escolas, entre outros, numa
confirmação da relevância da EPCAR para a cidade.
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A sra. Maria Eugenias Tollendal, filha do então prefeito, relatou suas
percepções, quando ainda criança, sobre a instalação da EPCAR em Barbacena, à
revista em comemoração aos 60 anos da Instituição:

Naqueles dias era notada a satisfação de papai quando comentava
assuntos relacionados a possível instalação aqui de uma escola. Em
uma tarde tipicamente Barbacenense, que apesar do belíssimo poente
multicor, soprava um ventinho frio ao entardecer, papai recebeu lá em
casa o então Diretor de Ensino da Aeronáutica, Brig. Guedes Muniz e
por um descuido talvez de mamãe, eu ficara na sala enquanto os dois
conversavam e argumentavam. Em um dado momento, e esta cena eu
a tenho nítida, papai se levantou, pegou um belíssimo e enorme cristal
que decorava um ângulo da sala e disse ao Brigadeiro: ‘Este quartzo é
seu e a Escola é de Barbacena!’ Eu contemplei a cena com olhos
arregalados porque sempre ouvia os adultos dizerem que se tratava de
uma peça rara, pois era um quartzo esfumaçado. De fato, via-se
nitidamente dentro do cristal uma fumaça esfiapada. Em 29 de julho
de 1949 aqui desembarcaram, com grande público aplaudindo,
inclusive nós, os alunos da primeira turma da Escola Preparatória de
Cadetes do Ar (REVISTA HISTÓRICA: EPCAR 60 ANOS, 2009, p.
11).

É notório que o prestígio e o interesse da classe política e a tradição que
Barbacena tinha em manter bons estabelecimentos de ensino foram fatores decisivos
para a instalação do curso preparatório no município. O empenho dos ex-professores e
ex-alunos do antigo Colégio Militar, muitos oficiais, junto às autoridades para viabilizar
a nova instituição, também, favoreceu a escolha. O acontecimento histórico do
nascimento do “pai da aviação”, Santos Dumont15, na fazenda de Cabangu, antiga
Palmyra, hoje Santos Dumont, na região de Barbacena, parece ter sido, igualmente, um
argumento que contribuiu.
Segundo o diretor de ensino do Ministério da Aeronáutica, em cuja gestão foi
criado o CPCAR, Brigadeiro-do-Ar Guedes Muniz, “a cidade contava com excelente
clima, abastecimento próprio e poucas diversões e atrativos para os jovens, que assim se
dedicariam com mais afinco aos estudos” (REVISTA HISTÓRIA E TRADIÇÃO, 1999,
p. 9). Muitos jovens, advindos da cidade do Rio de Janeiro, na época Capital do país,
vieram residir em Barbacena, uma cidade pequena, com clima frio e com poucos
atrativos, o que poderia levar os sujeitos a uma maior introspecção e recolhimento.

Santos Dumont (1873-1932) foi um inventor brasileiro conhecido como “o pai da aviação”. Com o
aeromodelo conhecido como 14-Bis, executou, em Paris, o primeiro voo em um aparelho mais pesado
que o ar. Ele nasceu na Fazenda Cabangu, em João Gomes – hoje Santos Dumont, Minas Gerais.
15
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Um aspecto a destacar sobre a inauguração da Escola foi a forte presença
desse evento na imprensa local, pois a chegada dos alunos pioneiros era vista como
um empreendimento social e econômico para a cidade. As notícias acerca da
inauguração da EPCAR aparecem seguidamente no jornal Cidade de Barbacena, no
qual foram localizados seis registros16.
Figura 5: Jornal Cidade de Barbacena, de 31 de julho de 1949

Fonte: AHMAJS – Barbacena, MG.

A propósito da forte presença da Instituição na imprensa, Carvalho (1989, p.
25) lembra que, “como símbolo da nova ordem, a escola devia se fazer ver. Daí a
importância das cerimônias inaugurais dos edifícios escolares. O rito inaugural
repunha o gesto instaurador”. Portanto, vale ressaltar que a imprensa barbacenense
procurou informar amplamente o início das atividades da EPCAR.
As notícias veiculadas no jornal local expressaram o anseio da sociedade e os
interesses políticos e econômicos por ter em seus limites geográficos uma
instituição que oferecesse o ensino para os jovens que ali se estabeleciam. Tais
expressões revelavam que a EPCAR era elemento de grandeza para a cidade (CIDADE
DE BARBACENA, 24/07/1949).
A missão e a tradição da EPCAR foram representadas pelo seu símbolo: o
estandarte. O primeiro estandarte da Escola foi confeccionado e oferecido pela
sociedade barbacenense um dia após a chegada da primeira turma de alunos, em 30 de
julho de 1949.
16

Registros relativos à inauguração da EPCAR no jornal Cidade de Barbacena nas datas 20/02/49,
20/03/49, 24/04/49, 14/07/49, 24/07/49 e 31/07/49.
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No dia seguinte à chegada, a estudante secundarista Srta. Zilda de
Castro entregou ao Corpo de Alunos um estandarte do CPCAR
confeccionado pelas alunas do Asilo de Órfãos e oferecido pela
sociedade local. Em seguida os alunos desfilaram pelas ruas da cidade,
sob aplausos calorosos da multidão ali presente, calculada em 10 mil
pessoas aproximadamente (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 04/09/1949, p.
4).

Na manhã do domingo, no centro da cidade, diante do prédio colonial da Câmara
Municipal, após o desfile dos alunos, a jovem barbacenense Zilda Moreira de Castro
entregou ao aluno Wylmuth Treptow o estandarte da Escola. O estandarte é permeado
por uma simbologia ao se constatar que uma aluna secundarista realizou a entrega desse
símbolo, que foi confeccionado pelas moças do Asilo de Órfãs.
Nas suas reminiscências, Zilda lembrava, muitos anos depois, que, enquanto
autoridades civis, eclesiásticas e militares rendiam honras aos oficiais da Aeronáutica,
as mocinhas casadoiras se rendiam à mística dos cadetes vistos como “lindos, garbosos,
em suas fardas impecáveis” (REVISTA EPCAR: HISTÓRIA E TRADIÇÃO, 1999, p.
24).
Maria Eugênia Tollendal, filha do então prefeito, também se lembra daquele dia
em que “os rapazes ficaram temerosos dos concorrentes e as moças entusiasmadas com
a novidade!” (BRANDÃO, 2019, p. 49), algo que jamais deixaria o imaginário coletivo
dos jovens barbacenenses das gerações seguintes. Interessante notar o papel exercido
por essas mulheres nesse contexto, ou seja, estudantes normalistas, recatadas e as
religiosas com o ofício de bordar. Observa-se, ainda, que o momento foi permeado por
um ritual que envolveu a população de Barbacena.
Ainda sobre esse símbolo, nota-se que o estandarte passaria a conferir honra ao
aluno que o conduzisse por expressar o passado, a glória e os valores da instituição
militar. Isso pode ser evidenciado em um trecho publicado no jornal Cidade de
Barbacena (31/07/1949, p. 3):

Durante a cerimonia, a senhorinha Zilda de Castro, de nossa
sociedade, fará entrega do Estandarte do Curso Preparatorio de
Cadetes do Ar de Barbacena, carinhosamente confeccionado pelas
alunas do Asilo de Orfãs local. O pavilhão, que é de fundo azul,
ostenta, em bordado ouro, a figura de uma grande águia, tendo no bico
o distintivo das Forças Aereas Brasileiras, depois da ligeira alocução
da jovem barbacenense, o Brigadeiro Guedes Muniz passará em

49

revista as tropas que, em seguida, desfilarão pela cidade em
continência às autoridades.

A partir desse ritual de entrega do estandarte, é possível pensar que foi um
momento simbólico para reforçar e construir a imagem e a identidade da Instituição.
Seria um evento, analisado aqui, como um ritual de construção da imagem pública da
Instituição de modo a fortalecê-la junto às pessoas presentes naquela ocasião.
Figura 6: Sra. Zilda de Castro entregando o estandarte aos alunos da turma de 1949

Fonte: acervo da EPCAR.

Ao entregar o estandarte ao aluno 49/75 Wylmuth Ary Treptow, a jovem aluna
da Escola Normal de Barbacena proferiu um discurso:

Jovens alunos do Curso Preparatório de Cadetes do Ar: no estandarte
que a família de Barbacena, pelas minhas mãos trêmulas de emoção,
passa a vossas mãos laboriosas e puras, está impressa a súmula de
vossos ideais. Tendes, como a águia, com envergadura possante das
asas poderosas, a aspiração das alturas (CIDADE DE BARBACENA,
30/07/1949, p. 4).

A partir desses acontecimentos, observa-se o envolvimento e mobilização da
sociedade barbacenense, autoridades e militares na chegada dos alunos pioneiros à
EPCAR, momento marcante e planejado pelas autoridades envolvidas.
Avançando consideravelmente no recorte estabelecido na pesquisa (1942-1992),
mas com o intuito de compreender como o estandarte se perpetuou ao longo do tempo e
seu significado para a Instituição, recentemente, na comemoração dos 70 anos da
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EPCAR, o gesto da passagem do estandarte das mãos da sra. Zilda de Castro a um aluno
da turma de 1949 foi rememorado em um momento solene.

Figura 7: Entrega do estandarte da EPCAR ao aluno pioneiro de 1949, 2019

Fonte: site oficial da EPCAR17.

Retomando os aspectos da influência da instalação da Escola em Barbacena,
considera-se que a presença dos cadetes, como bem aponta Brandão (2019), alterou o
movimento sociocultural da cidade. Durante as comemorações do 7 de setembro,
estabeleceu-se, com outras escolas locais, uma rivalidade durante os desfiles. A data
tornou-se um atrativo para a cidade e os hotéis superlotavam com as famílias dos
cadetes que desejavam ver seus filhos desfilando pela FAB. Além disso, as fardas azuis
dos cadetes passaram a fazer parte do cenário social da cidade. A presença da Escola,
também, atraiu, como pontua Brandão (2019), inúmeras personalidades como o então
presidente General Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), o físico brasileiro César Lattes
(1924-2005) e o cirurgião Euryclides Zerbini (1912-1993) entre outros.
As marcas da Escola, porém, também podem ser vistas no espaço físico da
cidade, o qual, ao longo dos anos, foi modificado pela expansão da Escola, obras que
impactaram na vida da população, principalmente a transferência, ampliação e
modernização do aeroporto local (BRANDÃO, 2019, p. 51).
17

Fotografia retirada do site da EPCAR. Disponível em: <http://www2.fab.mil.br/epcar/index.php/201412-11-17-51-epcar-aniversario-de-70-anos>. Acesso em: ago. 2019.
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O jornal Cidade de Barbacena, em homenagem ao Comandante da EPCAR,
Brigadeiro do Ar João Camarão Telles Ribeiro, que atuou no período de 1966 a 1969
(REVISTA HISTÓRIA E TRADIÇÃO, 50 ANOS, 1999, p. 3), destaca a relevância da
Escola para o desenvolvimento da cidade:

[...] para facilitar o acesso à Escola, mandou asfaltar às ruas Santos
Dumont, Artur Bernardes e trecho da rua 7 de Setembro até a Praça
Marechal Deodoro. Prevê ainda o asfaltamento das pistas do ‘campo
de aviação’ para possibilitar aos terceiranistas fazer aqui também seu
‘solo’, prova final para essa apreciável evolução à Escola Superior da
Aeronáutica. [...] é avultadíssimo o número de cruzeiros que ela traz
mensamente para nossa cidade e que, sem dúvida, muito concorre para
sua apreciável evolução (JORNAL CIDADE DE BARBACENA,

24/03/1968).
Ao mencionar obras de infraestrutura em ruas que davam acesso à Instituição, a
projeção de melhoria do aeroporto, denominado no jornal de campo de aviação, e o
dinheiro que circulava na cidade mensalmente, que, apesar de não estar explícito,
podem ser atribuídos à folha de pagamento do efetivo da Escola. Sinaliza, dessa
maneira, a relevância política, econômica e social ao estabelecer a cidade de Barbacena
como o lugar da Escola.

1.2 EPCAR: suas origens

O contexto mundial da primeira metade do século XX, marcado pelas duas
grandes guerras e pelo advento do grande conflito da segunda metade do século, a
Guerra Fria, contribuiu para a abertura de algumas escolas militares no Brasil. Diante da
crescente bipolaridade entre URSS e EUA, houve, em um primeiro momento, incertezas
quanto aos posicionamentos de diversos países diante dos blocos comunista e
capitalista. Porém, ao longo de 1947, o governo brasileiro efetivou a posição que já
vinha sinalizando desde 1946. Em maio, determinou a extinção do Partido Comunista e,
em outubro, rompeu, oficialmente, relações diplomáticas com a URSS, assumindo,
definitivamente, seu apoio aos EUA (MENDONÇA, 1990, p. 349). A partir de então, os
militares brasileiros, influenciados pelas experiências obtidas ao longo da Segunda
Guerra Mundial nos treinamentos na National War College, nos EUA, e liderados pelo
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Salvador César Obino e pelo
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Marechal Cordeiro de Farias, lançaram as bases do que viria a ser a Escola Superior de
Guerra, a qual se efetivou em 20 de agosto de 1949 pela Lei nº 785.
A criação da Escola Superior de Guerra, como aponta Nilo Dias de Oliveira
(2008), vai ao encontro de dois fatores do contexto brasileiro daquele período: o
afastamento de setores militares e industriais da figura de Getúlio Vargas devido à sua
reorientação ideológica e política de aproximação ao operariado e a ameaça comunista,
um risco constante, que exigia a presença permanente, no cenário político e social
brasileiro, das Forças Armadas, tidas, por boa parte da sociedade civil, como os únicos
capazes de manter a ordem e a segurança nacionais (OLIVEIRA, 2008, p. 57).
A criação da EPCAR, somada ao crescimento vertiginoso do poder aéreo
durante as duas grandes guerras, pode ser vista como um dos desdobramentos desse
contexto brasileiro, fruto, portanto, da busca por efetivar a presença militar em vários
âmbitos, entre eles a educação. Visava fortalecer e modernizar as Forças Armadas,
incrementando seu efetivo com cadetes de maior nível acadêmico, formando,
consequentemente, pilotos de maior qualidade. Como aponta a revista comemorativa de
50 anos da EPCAR (1999), a nova arma militar, o avião, exigia homens treinados para
manejá-la ao mesmo tempo em que exercia verdadeiro fascínio sobre os jovens,
estimulados, em nível nacional, pela participação no recém-criado primeiro Grupo de
Aviação de Caça, na Campanha da Itália. Assim, ao longo da década de 1940, a Escola
de Aeronáutica empenhou-se em aumentar o número de Aspirantes a Oficial Aviador,
buscando, também, atender à rápida expansão experimentada pelo novo Ministério da
Aeronáutica.
Como registrado no Livro Histórico da EPCAR, a criação do CPCAR tem suas
origens no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, considerado berço da aviação militar
brasileira. Foi lá, na Escola de Aeronáutica, que germinou a ideia de se fundar um
curso, que melhor preparasse os futuros cadetes da recente FAB. Até 1948, o concurso
de admissão ao curso prévio da Escola da Aeronáutica, criado em plena Segunda Guerra
Mundial, era de âmbito nacional e relativamente sumário, avaliando, de maneira
precária, o conhecimento e o potencial dos candidatos. Por essa razão, muitos dos
aprovados encontravam dificuldade em acompanhar o curso.
Apesar da estrutura criada para a melhor formação dos cadetes do ar, incluindo a
criação do Curso Prévio, o processo seletivo para admissão nele não era eficaz.
Realizado em âmbito nacional e composto por avaliações simples, que, muitas vezes,
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mediam os conhecimentos dos candidatos de maneira precária, não era capaz de
selecionar aqueles que estavam mais bem preparados para realizar o Curso na Escola de
Aeronáutica. Tal acontecimento prejudicava o acompanhamento de alguns cadetes
perante as disciplinas que compunham a sua formação. Por outro lado, devido a essa
deficiência na seleção, é possível que candidatos, que possuíssem bons embasamentos
culturais para obter uma boa formação, tenham sido reprovados (BRITO, 2019, p. 10).
Para tentar corrigir essa situação, foi preciso aumentar o rigor do concurso de
admissão. Dessa forma, realizou-se uma prova diferente das anteriores com o objetivo
de selecionar apenas os candidatos que tivessem grau de conhecimento suficiente para
realizar o acompanhamento do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV).
Com essa medida, no entanto, dos 1.296 candidatos inscritos no processo seletivo,
apenas um foi aprovado, Horácio de Oliveira Torres. Por isso, ele ficou conhecido como
primeiro e único (REVISTA HISTÓRIA E TRADIÇÃO, 50 ANOS, 1999, p. 9).
Com o objetivo de compreender o motivo de tantas reprovações, o Brigadeiro do
Ar Antônio Guedes Muniz, Diretor de Ensino, que desempenhou papel importante na
reformulação do ensino na Aeronáutica, analisou as provas realizadas pelos candidatos
nesse processo seletivo e afirmou: “Eu encontrei uma prova assinada por um candidato
de Porto Alegre. Esta prova que era de matemática, na questão de álgebra, o candidato
copiou a questão e escreveu embaixo – nunca vi essa matéria” (REVISTA
AERONÁUTICA, 1986, p. 39). Isso demonstrava que o desempenho dos candidatos era
insuficiente para acompanhar a formação exigida pela Escola da Aeronáutica.
A dificuldade de selecionar candidatos não era um problema novo e, para
solucioná-lo, algumas propostas foram realizadas. Então, como solução, a Escola da
Aeronáutica resolveu, no concurso daquele ano, aumentar o rigor na seleção, com
provas que aferissem o grau de conhecimento necessário ao acompanhamento do
CFOAV.
As informações acerca desse concurso podem ser confrontadas com um trecho
de um texto escrito por um ex-aluno da turma 1949:

Face ao resultado de nenhum candidato a aviador ter sido aprovado
nos exames de seleção realizado em todo o Brasil em 1948, resolveu o
Alto Comando da Aeronáutica criar, por Decreto Presidencial em 28
de Março de 1949, o Curso Preparatório de Cadetes do Ar, estruturado
em três anos letivos, sediando-o em Barbacena (REVISTA EM
COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA EPCAR, 2009, p. 13).
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Em 1948, em entrevista ao jornal Correio da Manhã, o Coronel Aviador
Antônio Alves Cabral, Chefe do Estado-Maior da 3ª Zona Aérea, defendia a criação de
um Colégio Militar da Aeronáutica semelhante ao modelo utilizado pelo Exército.
Segundo ele, em 1942, já havia sido apresentado um estudo com essas propostas ao
então Ministro da Aeronáutica, Dr. Joaquim Pedro Salgado Filho. O objetivo era criar
um colégio, somente para filhos de militares e civis, que preparasse o aluno para seguir
seus estudos no meio militar ou civil.
A intenção era criá-lo em Barbacena, no local onde havia funcionado o Colégio
Militar do Exército. Com isso, seria possível aproveitar a estrutura existente para
estabelecimentos de ensino, apenas realizando algumas reformas, já que a finalidade do
novo colégio seria a mesma do anterior, ou seja, educar os meninos, porém,
especializando-os na instrução prática de assuntos de aeronáutica. Finalizando a defesa
de sua proposta, o Coronel destacava: “Hoje o que se tem são meros exames
intelectuais, dos quais não se podem concluir com precisão tendências ou aptidões”
(CORREIO DA MANHÃ, 11/12/1948).
É possível pensar que acontecimentos como esse fizeram com que se
implantasse a solução, já amplamente discutida nos altos escalões, de se criar uma
Organização Militar, similar às que existiam na Marinha e no Exército, que preparasse,
convenientemente, os futuros cadetes do Ar.
O jornal Cidade de Barbacena, de 05 de dezembro de 1948, noticiou a visita de
autoridades da Aeronáutica nas instalações que seriam destinadas ao funcionamento da
EPCAR: “As altas patentes da aeronáutica deverão deixar definitivamente resolvida a
instalação da Escola de Cadetes da Aeronáutica em substituição ao antigo Colégio
Militar (JORNAL CIDADE DE BARBACENA, 05/12/1948, p. 3).
O Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, por meio do Decreto nº 26.514,
criou o CPCAR, resultado da transferência do Curso Prévio da Aeronáutica, até então
ministrado no Campo dos Afonsos, na cidade do Rio de Janeiro. Ocupava a pasta da
Aeronáutica o Tenente-Brigadeiro do Ar Armando Figueira Trompowsky de Almeida, e
a Diretoria de Ensino tinha como titular o Brigadeiro do Ar Antônio Guedes Muniz.
O ingresso da primeira turma na EPCAR deu-se mediante concurso e a nova
instituição iniciou suas atividades provisoriamente na Escola Técnica de Aviação, em
São Paulo, no dia 28 de abril de 1949, com 201 alunos. Esses alunos foram transferidos,
em 29 de julho, para as instalações de Barbacena, já adaptadas para recebê-los. No
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entanto, em 1950, o 1º Ano do Curso Preparatório teve que ser realizado, de maio a
setembro, na Escola de Especialistas da Aeronáutica, que acabara de ser criada em
Guaratinguetá, São Paulo. Tal medida visava à recuperação e modernização das
instalações que já eram centenárias.
O CPCAR tinha duração de três anos, nos quais seus alunos, além de estudarem
as disciplinas referentes ao curso de 2º Grau, que equivale hoje ao Ensino Médio, eram
intensamente preparados física e militarmente para o CFOAV.

1.3 As escolas militares no Brasil: rupturas e continuidades

O ensino militar no Brasil remonta ao fim do século XVII. Um dos primeiros
núcleos de formação, registrado pela historiografia, foi o Curso Prático de Fortificação,
instalado em 1699, no Rio de Janeiro. O objetivo era preparar portugueses ou seus
descendentes para dirigir a construção de fortificações no litoral, com vistas à defesa do
território contra as investidas de ataques estrangeiros, muito comuns naquele período
(PIRASSINUNGA, 1958). Na época, não havia um sistema de ensino consolidado. Os
cursos eram avulsos, descentralizados e voltados, especificamente, para atender às
exigências imediatas de defesa. Diante dessa necessidade, D. Pedro II, Rei de Portugal
(1683 a 1703), escreveu uma carta ao Governador e Capitão-Geral da Capitania do Rio
de Janeiro, Artur de Sá e Menezes, que demonstrava a preocupação régia com o ensino
prático da tropa:

Amigo. Eu El Rei vos envio muito saudar. Por ser conveniente a meu
serviço, Hei por bem que nessa Capitania em que há Engenheiro, haja
aula em que ele póssa ensinar a fortificar, havendo néla tres discipulos
de partido, os quais serão pessôas que tenham capacidade necessaria
para poderem aprender, e para se aceitarem terão ao menos dezoito
anos de idade, os quais sendo soldados se lhes dará além do seu soldo
meio tostão por dia; e não o sendo vencerá só o meio tostão; e todos
os anos serão examinados para se ver se se adiantam nos estudos e se
tem genio para eles, porque quando não aproveitem pela incapacidade
serão logo excluídos, e quando não seja pela pouca aplicação, se lhes
assinará tempo para se ver o que se melhoram; e, quando se não
aproveitem nele serão também despedidos [...] (PIRASSINUNGA,
1958, p. 10).

Já a primeira experiência com ensino preparatório militar, no Brasil, ocorreu no
século XIX. Por meio do Decreto nº 2.116, de 1º de março de 1858, foi criado um curso
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preparatório, anexo ao Curso da Escola Central do Exército, sob a responsabilidade do
Ministério da Guerra, que tinha duração de um ano e a finalidade de preparar, com uma
base educacional sólida, a fim de cumprir a grade curricular para o acompanhamento do
ensino militar superior.
No mesmo Decreto, foi criada, também, a Escola Militar Preparatória da
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul com as mesmas doutrinas preparatórias
da Escola Central. Em seguida, em 1863, por meio de um novo Decreto18, foi criada a
Escola Preparatória anexa à Escola Militar, no Rio de Janeiro, que contava com um
curso de três anos de duração, destinado ao ensino das doutrinas preparatórias exigidas
para os cursos militares e à instrução prática elementar das diferentes armas do Exército.
Apesar de a historiadora Cunha (2006, p. 89) analisar, especificamente, em suas
pesquisas, a constituição do ensino secundário militar no início da República,
privilegiando a expansão inicial do Colégio Militar, no contexto das transformações por
que passava o Exército, em seu processo de profissionalização, pode-se ampliar as
conclusões por ela obtidas para as demais escolas preparatórias militares, que, desde as
suas criações, também foram pensadas para serem “um lugar que fomentaria vocações
legítimas de ‘bons militares’, acostumados à disciplina e aos valores estabelecidos pela
ordem militar, que atendessem aos anseios do projeto de modernização em curso”.
A criação de escolas militares no Brasil é um fenômeno, cuja gênese data do
contexto de formação da República no país. Em 1889, antes ainda do mês da
Proclamação da República, foi instaurado o primeiro colégio do Exército na cidade do
Rio de Janeiro, denominado Imperial Colégio Militar da Corte. Contudo, as discussões
acerca da necessidade de oferecer educação formal de viés militar aos jovens
começaram décadas antes na política institucional brasileira.
Em 1853, o senador Luís Alves de Lima e Silva, futuramente conhecido como
Duque de Caxias, apresentou no Congresso a ideia de que era preciso criar um colégio
para assistir os filhos daqueles que iriam morrer ou se inutilizar no campo de batalha
defendendo a independência e a honra nacionais. Não se tratava de pensar o militarismo
como fundamento para um modelo de educação, mas tão somente de fornecer e garantir
uma formação aos filhos de militares, que não conseguiriam fazê-lo de forma adequada
justamente por terem corrido os riscos de uma vida em função da pátria. A demanda não

18

A partir do Decreto nº 3.107, de 10 de junho de 1863.
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recebeu apoio, até porque o Exército, ainda, não contava com o prestígio que viria
apenas depois da Guerra do Paraguai (1864-1870), e o colégio não foi criado.
Apenas em 1888, em um processo sob condução do então Ministro da Guerra
Thomaz José Coelho D’Almeida, as condições para a criação do colégio foram criadas,
com a articulação de um acordo entre a Associação Comercial do Rio de Janeiro e os
militares. Em março de 1889, foi assinado o Decreto Imperial 10.202, criando o Colégio
Imperial Militar, cujas aulas começariam no mês de maio. Nos anos posteriores à sua
criação, a escola sofreria críticas de políticos sobre as despesas que acarretava ao Estado
brasileiro; porém, isso não abalaria a sua existência.
Em 1912, surgiram colégios militares nas cidades de Porto Alegre/RS e
Barbacena/MG, fato que forçou a mudança do nome da escola para Colégio Militar do
Rio de Janeiro. Ao longo do século XX, foram criados e fechados colégios militares em
várias cidades brasileiras de modo que hoje esse modelo, denominado Sistema Colégio
Militar do Brasil, é composto por 13 unidades no país.
Silva (2001), em uma pesquisa na área da Historiografia, analisa os motivos da
criação do Colégio Militar de Belo Horizonte no período de 1956 a 1962. Para o autor, a
abertura do Colégio significava muito mais do que o objetivo educacional para o qual a
instituição tinha sido criada, de promover a escolarização dos filhos de militares
designados para prestarem serviço em Belo Horizonte e, também, de filhos de civis
interessados em uma escola, que utiliza a disciplina como um dos principais
instrumentos pedagógicos. Segundo o autor, a escola era proposta em uma trama para
ser uma instituição social, que cumprisse um papel bem mais amplo do que a mera
escolarização formal. Existia uma tentativa de ampliar o campo de ação sociopolítica e
cultural do Exército Brasileiro, através da escolarização da juventude mineira, e, mais
além, de uma porta de entrada ou, quando pouco, de um instrumento de afirmação do
Estado no cenário político nacional. Ele afirma que as pesquisas dentro do universo da
escolarização de orientação militar podem levar ao esclarecimento de questões que
permanecem obscuras e oferecer subsídios para a compreensão das relações entre a
categoria profissional militar e outras da sociedade (SILVA, 2001, p. 56).
Por outro lado, os colégios administrados pela Polícia Militar nos Estados
brasileiros, por sua vez, não fazem parte de um sistema ou modelo nacional. Suas
formas de organização, regimento e currículo estão sujeitas a demandas e contingências
locais, visto que cada Polícia Militar possui as prerrogativas sobre a construção do
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modelo em nível estadual. Atualmente, a maior parte dos Estados brasileiros possui
escolas de Educação Básica geridas pela Polícia Militar.
Nesse contexto de instauração de modelos de escolas militares voltadas à
Educação Básica por meio da Polícia Militar e dos Colégios do Exército, apesar da
cultura institucional do militarismo, os alunos são civis e não residem nas escolas. Além
disso, não consistem em escolas preparatórias para ingresso na formação de oficiais das
Forças Armadas19, que têm por objetivo formar futuros cadetes. Nesse formato de
escola preparatória, têm-se o Colégio Naval, a Escola Preparatória de Cadetes do
Exército e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), que é a escola onde as
práticas educativas são investigadas.
A necessidade de preparar jovens para a Marinha, antes mesmo do ingresso à
Escola Naval, data do século XIX. Buscava-se, então, incutir o gosto pelo mar e pelas
coisas marinheiras além de proporcionar uma sólida formação intelectual, moral e
militar-naval. Assim, pela Lei nº 2.670, de 20 de outubro de 1876, foi autorizada a
criação do Colégio Naval, primeiro educandário militar de nível médio do Brasil,
efetivado pelo Decreto nº 6.440, de 28 de dezembro de 1876, assinado pela Princesa
Isabel, que então ocupava a Regência do Trono. Assim, o novo Colégio previa três anos
de curso preparatório, em caráter de internato, tendo sua inauguração em fevereiro de
1877. Já o ensino Preparatório do Exército teve início em 1939, com a transformação do
Colégio Militar de Porto Alegre em Escola de Formação de Cadetes, depois
denominada Escola Preparatória de Porto Alegre. Quando essa Escola teve sua
capacidade esgotada em receber novos alunos, o Exército Brasileiro decidiu criar a
Escola Preparatória do Exército, fundada em 1939, para atender à grande procura pela
carreira das armas, cuja missão é preparar candidatos para o ingresso na Academia
Militar das Agulhas Negras, responsável pela formação do oficial combatente
do Exército20.
Em relação à scola preparatória instalada em Barbacena, entende-se que surgiu a
partir da união de dois projetos distintos e, aparentemente, não relacionados, que
levaram à criação da EPCAR. Se, por um lado, a elite barbacenense buscava reativar o
antigo Ginásio Mineiro/Colégio Militar e, por conseguinte, a importância que a cidade
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Forças Armadas é o instrumento militar responsável pela defesa do Brasil, sendo compostas
pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela FAB.
20
As informações sobre o contexto prévio de surgimento dos Colégios Militares foram retiradas da
página oficial do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.cmrj.ensino.eb.br/>.
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tinha no âmbito educacional, por outro, a Aeronáutica buscava a criação de uma escola,
que preparasse de forma satisfatória aqueles que pretendiam ingressar em sua
Academia21. Essa proposta tinha como referência a experiência tanto do Exército quanto
da Marinha, que já possuíam suas escolas com o mesmo objetivo: melhorar o nível
acadêmico dos jovens que ingressavam em seus cursos de formação superior22.

1.4 Instalações centenárias

A imagem da EPCAR está associada ao imponente prédio do século passado,
com a fachada em estilo neoclássico conhecido por já ter abrigado importantes
instituições de ensino do Império e da República. De acordo com dados fornecidos pelo
site oficial da Instituição23, a estrutura, que tem 145 anos, chama atenção por sua
arquitetura, imponência e história, sendo impossível passar por ali e não admirar sua
construção. Desde o projeto de sua edificação, o prédio envolveu disputas e assumiu
posição de destaque não apenas na paisagem barbacenense, mas especialmente em sua
história educacional.
A revista histórica em comemoração aos 50 anos da EPCAR (1999) registra que,
em 1874 passou a funcionar no local o Colégio Providência, iniciando suas atividades
no dia 06 de janeiro de 1874 e ali permaneceu até 1882, fundado pelos Padres João
Ferreira de Castro e Marcelino José Ferreira. Logo em seguida, em 1883, o prédio
recebeu uma filial do Colégio Abílio, proveniente do Rio de Janeiro, de propriedade de
Abílio César Borges, o “Barão de Macaúbas”, personagem conhecido pelos serviços
prestados à educação nacional. Com a enfermidade do Barão, a sociedade educadora
mineira, entidade criada por barbacenenses,
passou a controlar as antigas instalações.

21

A Academia da Força Aérea tem como missão formar Oficiais de Carreira da Aeronáutica dos Quadros
de Oficiais Aviadores (CFOAV), Intendentes (CFOINT) e de Infantaria da Aeronáutica (CFOINF),
desenvolvendo em cada cadete os atributos militares, intelectuais e profissionais. Disponível em:
<http://www2.fab.mil.br/afa/index.php/sobre-a-afa/missao-visao-e-valores>. Acesso em: 28 fev. 2019.
22
O jornal Cidade de Barbacena, de 20 de janeiro de 1949, traz uma notícia, na qual o Brigadeiro Guedes
Muniz, Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica, explicita a necessidade de criação da nova
escola, alegando que os “alunos demonstram pouco conhecimentos não sendo possível o desenvolvimento
de um curso superior”.
23
Disponível em: <www.2.fab.mil.br>. Acesso em: 29 fev. 2019.
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A partir de 1890, início da República no Brasil, foi criado o Ginásio Mineiro de
Barbacena, vinculado ao governo de Minas Gerais. O colégio habilitava jovens ao título
de Bacharel em Ciências e Letras, funcionando até 1912.
Em 1913, o local passou a abrigar o Colégio Militar, instituído no governo do
Presidente Hermes da Fonseca, tendo contribuído para formação de grande número de
estudantes até 1926, quando foi extinto na fase final da Velha República. A partir de
então, o Ginásio Mineiro voltou a ocupar as instalações até 1949 com a denominação de
Colégio Estadual de Barbacena.
O Colégio Militar de Barbacena funcionou entre 1913 e os anos iniciais da
década de 192024. Foi um espaço de formação de pessoas do sexo masculino, voltado,
principalmente, para o preparo dos que queriam se candidatar aos cursos militares
superiores (MASSENA, 1985, p. 59).
Em 1948, o Brigadeiro Guedes Muniz visitou as instalações e considerou o local
ideal para os seus projetos futuros. Então, iniciou os contatos com autoridades e
políticos mineiros, entre eles os deputados José Bonifácio e Bias Fortes, para que
apoiassem a FAB em sua pretensão de ali instalar a nova escola (INCAER, 1998, p. 61).
No Livro Histórico da EPCAR, em um registro datado em 28 de março de 1949,
consta que “O curso assim creado assará a funcionar no imovel que serviu de sede ao
extinto Colégio Militar de Barbacena e no qual funciona o colégio Estadual”. Também,
faz menção as obras de adaptação realizadas para a instalação da EPCAR: “Para atender
às necessidades do curso e, devido ao estado precário de conservação, esse imovel teve
de sofrer reparos e obras de adaptação” (LIVRO HISTÓRICO DA EPCAR, 1949, p. 2).
O jornal Cidade de Barbacena (14/07/1949, p. 6), na mesma época, noticiou as
obras que ocorriam na Escola:

As obras, caminhando aceleradamente, estão em vistas de
conclusão. A antiga edificação, onde existiu primitivamente o
Colégio Providência e, posteriormente o famoso Colégio Abílio,
doado ao Estado pela Sociedade Educativa Mineira, sofreu,
assim, quase que remodelação total.
Essas fontes sinalizam que ocorreram diversas obras de adequação com o
objetivo de receber os alunos, que, além de estudarem, iriam morar na EPCAR.
24

Segundo Massena (1985), o Collegio Millitar funcionou até 1923. Já Savassi (1991) aponta que a data
de encerramento das atividades desse Colégio foi em 1925.
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Em 1949, o prédio passou a ser ocupado pela EPCAR. Desde então, o local
passou por muitas modificações para se adaptar às necessidades advindas da formação
dos novos alunos. Porém, mesmo com essas alterações, que descaracterizaram a
construção original, a fachada do prédio principal manteve-se fiel às suas características
(BRITO, 2019, p. 21).
Figura 8: Fachada histórica da EPCAR, 1950

Fonte: arquivo de fotografias da EPCAR, 1950.

Mais do que uma simples manutenção das características originais, a fachada do
prédio está relacionada à memória da comunidade e dos sujeitos que por lá passaram.
Segundo Halbwachs (2003), a memória coletiva está ligada a um contexto espacial. O
autor destaca que os objetos materiais, quando não mudam ou mudam pouco com o
passar do tempo, oferecem uma imagem de permanência e estabilidade.
Nesse sentido, pode-se considerar que o fato de a fachada ter sido mantida
preservada transforma-a em um lugar de memória, um vestígio de outro tempo que resta
e se perpetua, com o objetivo de manter viva uma história. Isso porque, para que haja
um lugar de memória, é necessário que haja intenção de memória; ou seja, a vontade de
manter o local com essa finalidade (NORA, 1993, p. 10).
Além de fazer parte da identidade das turmas que por lá passaram, a manutenção
da fachada do prédio contribui para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento
dos alunos e até mesmo da cidade de Barbacena, que se apropriou daquele bem como
referência de identidade. Tanto que “o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio
Cultural de Barbacena emitiu, em maio de 2007, a Notificação de Tombamento nº
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067/2007, comunicando à EPCAR sobre a decisão de tombar o prédio da referida
Escola, devido ao seu valor arquitetônico e histórico para o município” (BRITO, 2019, p.
23). No entanto, o Procurador Seccional da União em Juiz de Fora/MG impugnou o

processo de Tombamento Municipal, tendo em vista que a FAB, antecipadamente, já
dispunha de mecanismos para a proteção do referido bem25.
Dessa forma, a Aeronáutica passou a ter custódia da fachada da EPCAR,
tornando-se responsável em proteger o Patrimônio Cultural Material no âmbito interno e
assemelhando-se ao conceito de Tombamento utilizado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional e outros órgãos estaduais e municipais correlatos.
1.5 O projeto de educação
Em análise do Livro Histórico da EPCAR (1953-1992), tem-se o registro dos
acontecimentos que os superiores da época julgavam importantes. O documento contém
o apontamento das festividades em datas comemorativas, visitas de autoridades,
publicações de decretos e dados, que contribuem para a historicidade da Instituição.
Nota-se, ainda, que, apesar de a capa de abertura do livro ser datada de 1953, as páginas
iniciais são registros de período anterior; ou seja, desde a inauguração da Escola.
Ressalta-se que esse documento foi utilizado como referência nas informações sobre o
projeto de educação da EPCAR.
No contexto de criação e consolidação das escolas preparatórias militares, foi
criado o CPCAR. Subordinado diretamente à Diretoria do Ensino da Aeronáutica, ele
manteve o objetivo de educar e instruir os candidatos ao CFOAV da Escola de
Aeronáutica. No entanto, diferentemente do Curso Prévio, o novo modelo contava com
três anos de duração e oferecia o Curso Científico além de preparar os alunos física e
militarmente (BRITO, 2019, p. 15).
No dia 21 de maio de 1950, pela Lei nº 1.105, o CPCAR foi transformado em
Escola. Desde então, começou-se a dar indícios da importância do seu projeto
educacional e da projeção que viria a ter no cenário nacional não apenas como escola
militar, mas também como estabelecimento de ensino secundário, hoje transformado em
Ensino Médio. Nessa época, recebeu a visita de grandes autoridades brasileiras e
estrangeiras além de ilustres personalidades. Em julho de 1950, esteve na Escola o
Major-general Robert Harper, diretor-geral do ensino da Força Aérea dos Estados
25

Parecer técnico da Comissão do Patrimônio Cultural do Comando da Aeronáutica de 2017.
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Unidos, acompanhado do diretor de ensino da Aeronáutica e de uma comitiva de
Oficiais brasileiros e norte-americanos.
Em 1º de dezembro do mesmo ano, o Presidente da República, General-deExército Eurico Gaspar Dutra, que criara o Curso Preparatório e depois a Escola,
acompanhado do Ministro da Justiça e comitivas, também visitou a Escola.
Em 1956, pelo Decreto nº 30.656, como consequência da importância que a
EPCAR vinha conquistando no âmbito do ensino no Ministério da Aeronáutica, o cargo
do seu Comandante passou a ser privativo de Brigadeiro-do-Ar26.
A principal missão da EPCAR era instruir e preparar os futuros Cadetes do Ar e,
por extensão, os futuros Oficiais Aviadores da FAB. Percebe-se que os ideais presentes
nesse lema representavam a finalidade do processo de ensino. De maneira bastante
direta, a EPCAR comunicava, através de seus documentos e de suas práticas, que a
cultura militar é determinante para a concepção de educação que oferecia.
De acordo com o Major Farmacêutico Carlos Mário Lacerda da Cruz Machado,
militar reformado, que participou da implantação do Curso Preparatório em Barbacena,
então como Primeiro-Tenente professor, “as instalações do curso eram precárias. Não
havia um mínimo de infraestrutura quando chegamos em 1º de fevereiro de 1949.
Tivemos que realizar muitas obras de emergência, para oferecermos condições básicas
de conforto aos alunos” (REVISTA HISTÓRIA E TRADIÇÃO, 50 ANOS, 1999, p.
11). Como foi ratificado pela história da EPCAR, esses pioneiros criaram condições
para a Escola subsistir, a partir de suas bases, como estabelecimento de ensino militar
com a missão que lhe fora atribuída.
Desde o início, a EPCAR possuía um projeto de ensino voltado para a
preparação dos alunos visando ao ingresso no primeiro ano do CFOAV, realizado, a
princípio, na Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, e
depois na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, São Paulo. Nelas,
inserem-se a formação intelectual e a formação militar, que visam a integrar o aluno na
profissão de Oficial Aviador e incentivar os valores militares. A prática desportiva se
encarrega de condicioná-lo, cedo, para o exercício da atividade de piloto de combate,
objetivo da maioria dos alunos. Essas exigências fizeram com que a Escola buscasse
uma dinâmica pedagógica peculiar, preparando não apenas um militar, mas o

26

Atualmente, no Brasil, Brigadeiro é um posto de uso na Aeronáutica ou Força Aérea, que designa a
patente mais alta da força respectiva, equivalente à patente de Ggeneral no Exército.
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profissional e o homem integrados na sociedade do seu tempo. Essa filosofia de
educação integral e busca de um ensino de qualidade demandou, em especial, um corpo
docente capacitado. A qualidade dos seus professores, por certo, foi um fator decisivo
para que a EPCAR:

Embora figure entre os mais novos estabelecimentos de ensino militar,
a Escola Preparatória de Cadetes do Ar goza de extraordinário
conceito, tanto no meio civil como no militar, pelo significativo
trabalho que ali realiza em prol do progresso técnico-educacional do
País (JORNAL CIDADE DE BARBACENA, 20/05/1962, p. 3).

Em meados da década de 1960, houve um investimento maciço na formação de
docentes com atualização pedagógica através de cursos junto a instituições de ensino,
como a Universidade de São Paulo, por intermédio da Fundação Brasileira para o
Ensino de Ciências, e, no exterior, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e
Aliança Francesa, em Paris. É primordial destacar que esse período coincide com o
momento do golpe militar de 1964, sendo, portanto, provável a relação entre esse
período histórico e sua configuração militarizada e o aumento do fluxo de investimentos
em uma instituição de ensino militar.
Ao mesmo tempo, ocorreram grandes mudanças metodológicas em todas as
disciplinas, inclusive no sistema de avaliação com a introdução da estatística e dos
escores padronizados, que passaram a ser adotados pelas universidades, na década de
1970, na seleção de candidatos aos seus cursos. Buscava-se transmitir aos alunos uma
formação que lhes permitisse, se não o domínio da tecnologia de ponta, ao menos uma
visão do mundo tecnológico. São dessa época laboratórios de física, química, biologia,
línguas e geociências e a expansão da biblioteca.
Nesse período, eminentes educadores ampliaram as cátedras na EPCAR. Sob a
orientação do Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro, o efetivo da Escola foi
dimensionado para quase 1.200 pré-cadetes. A Escola de Barbacena viveu uma década
de progresso físico e quantitativo do efetivo.
Um pavilhão tecnológico foi montado e, nele, por muitos anos, pôde-se
aprimorar noções de mecânica. Um ginásio de esportes e um laboratório de línguas
foram significativos marcos do comando do Brigadeiro Camarão, que, também,
contratou novos professores para o quadro de magistério da Escola.
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Foi no Comando do Brigadeiro do Ar João Camarão Telles Ribeiro que a
EPCAR experimentou a sua maior fase de expansão patrimonial e cultural. Por meio do
Ofício nº 176/EC-1681, de 25 de novembro de 1966, destinado ao Diretor-Geral de
Engenharia Aeronáutica, via Diretor-Geral de Ensino, o Comandante da Escola propôs a
desapropriação de áreas, visando às necessárias ampliações das instalações da EPCAR.
A autoridade, assim, se exprimiu:

De há muito vêm as exigências do fluxo de candidatos à Escola de
Aeronáutica impondo a fixação de efetivos superiores à capacidade
física das instalações em Barbacena. Desde 1965, quando a introdução
de novos processos seletivos fez despertar um súbito interesse pela
olvidada Escola Preparatória, elevou-se o seu efetivo para mais de mil
alunos, dos quais apenas oitocentos encontram guarida na sede da
Escola. O terceiro ano vem funcionando nos Afonsos, desde então.
Face à impossibilidade de a Escola de Aeronáutica continuar a atender
o 3º ano da EPCAR a partir de 1968, terá o Ministério de decidir
prontamente pela expansão das instalações em Barbacena, de forma a
poder aquartelar os seus três anos com efetivos totais de 1.000 a 1200
Pré-cadetes (LIVRO HISTÓRICO DA EPCAR, 1966, p. 42).

Ainda nesse documento, o Comandante destacava que as áreas contíguas à
EPCAR serviam apenas à especulação imobiliária e que uma das áreas constituía uma
rua íngreme, somente utilizável por pedestres. Referia-se a uma faixa de terrenos da
municipalidade já doada ao Ministério da Aeronáutica e justificava a cessão de parte de
outra área pertencente à fábrica de tecelagem mediante acordo amigável para a
aquisição a preço justo.
Em menos de 90 dias, o Presidente da República, Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco, pelo Decreto nº 60.230, de 16 de fevereiro de 1967, declarou
de Utilidade Pública um imóvel com a área de 235.840,19 m2, que serviria de base para
uma série de desapropriações. Nesse período, a cidade de Barbacena transformou-se em
um canteiro de obras. O jornal Cidade de Barbacena apresentou uma notícia sobre a
desapropriação:

Vários terrenos e casas, inclusive na rua 7 de Setembro, foram
desapropriadas e no lugar onde estavam as modestas casas estão sendo
levantados pavilhões e prédios destinados ao importante
estabelecimento de ensino (CIDADE DE BARBACENA, 22/07/1967,
p. 4).
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Na imagem a seguir, observa-se a dimensão da área desapropriada para
ampliação das instalações da EPCAR.

Figura 9: Área desapropriada para ampliação do espaço da EPCAR, 1967

Fonte: arquivo de fotografias da EPCAR, 1967.

O espaço físico foi conquistado e seria o momento de edificar e ampliar as
instalações. Com o aumento do efetivo de alunos, o intuito era adequar o espaço para
eles. No Livro Histórico da EPCAR (1953-1992), consta que, no ano de 1967, foram
construídos novos alojamentos bem como todas as obras, constituídas de novos prédios
e reformas naqueles já instalados, a saber: Construção e ampliação de guaritas e
alojamentos; Caixas d’água; Laboratório de Química; Ginásio Olímpico – Estádio
Charles Astor; Lavanderia; Monumentos internos – T6; Palanque – Ampliação do Pátio
da Bandeira; Alojamento de alunos; Rancho; Cinema; Capela; Biblioteca; Quadras
poliesportivas; Campo de futebol; Pistas de atletismo; Residências de funcionários no
interior da Escola; Clube dos Sargentos; Saunas e piscinas; Prédio de facilidades com
Correios e Bancos; Prédio do Comando; Aquisição de moradias para Oficiais e muitas
outras construções e reformas.

1.6 1992: a suspensão das atividades do Curso Preparatório de Cadetes do Ar

O ano de 1992 foi escolhido como o término do recorte temporal desta pesquisa,
Uma vez que, depois de 42 anos, a EPCAR suspendeu, temporariamente, a formação
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em nível de 2º Grau27. O CPCAR, que havia funcionado de modo ininterrupto desde
1949, foi suspenso, e novas atribuições foram dadas à Escola. Dessa forma, em 1992, a
Portaria nº 224/GM3, de 16 de março de 1992, determinou a suspensão temporária das
atividades referentes à formação correspondente à formação de Segundo Grau do
Sistema Federal de Ensino na EPCAR. A mesma legislação previa que, em 1993, o 1º
ano do CFOAV, que ocorria na AFA, em Pirassununga, deveria ser realizado na
EPCAR com exceção da instrução aérea. Dessa forma, gerou impactos internos e
mobilização da sociedade barbacenense.
Em análise ao jornal Cidade de Barbacena (22/06/1990, p. 4), fica evidenciado
que houve mobilização da sociedade e das autoridades políticas para que a EPCAR
continuasse com sua atividade inicial – preparar jovens para ingresso na AFA:
‘Seria um absurdo’ disse essa semana o vereador Toninho Andrada,
filho do deputado Bonifácio Andrada. ‘O governo deve cortar gastos
nas coisas supérfluas, cortar as mordomias, mas jamais acabar com o
ensino. Não acredito que a situação econômica do Brasil seja
resolvida cortando-se o ensino’, destaca o vereador.

A suspensão da Escola parece ter causado grande preocupação política e
econômica na cidade, sobretudo por perder uma importante instituição de ensino. Havia,
também, aspectos como os serviços prestados à Escola e a perda de empregos locais. A
interrupção das atividades causou na população e nas autoridades barbacenenses grande
apreensão, pois, além de toda a ligação afetiva e histórica, Barbacena tem na
movimentação de repartições públicas estaduais e federais algumas de suas melhores
ofertas de empregos e salários, afetando diretamente a economia local (BRANDÃO,
2019, p. 51).

Os jornais consultados publicaram várias notícias28 sobre o encerramento das
atividades da EPCAR com posicionamentos de autoridades e possíveis prejuízos
econômicos e sociais para a cidade: “A Escola Preparatória de Cadetes do Ar gera
recursos para a cidade, gera mão de obra indireta, e Barbacena ficaria empobrecida com
sua desativação” (CIDADE DE BARABCENA, 08/11/1991).

27

A suspensão das atividades da EPCAR atendia à proposta de enxugamento do Estado no governo
Collor de Mello. A reabertura da Escola se deu no governo Itamar Franco.
28
Notícias relativas à suspensão do ensino de 2º Grau na EPCAR vinculadas nos jornais: Cidade de
Barbacena, em 08/11/1991, 25/04/1992 e 13/03/1993.
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A contenção de despesas do Ministério da Aeronáutica foi mencionada como o
principal argumento para a suspensão das atividades. O jornal Cidade de Barbacena, de
25 de abril de 1992, publicou sobre o assunto estampando o título “O Curso de 2º Grau
da EPCAR será desativado o ano que vem”.

O curso de 2º grau na EPCAR era gratuito e os alunos ainda eram
remunerados pelo Ministério da Aeronáutica. A decisão de desativálo, substituindo-o por um ‘Curso Prévio’ de apenas uma no de
duração, para estudantes que já tenham cursado o 2º grau em outras
instituições de ensino, corresponde à política de contenção de
despesas do governo federal. Embora o curso fosse totalmente
direcionado para o preparo dos alunos para ingresso na Academia da
Força Aérea, a maioria dos estudantes, ao se formar, acabava optando
por não seguir a carreira militar. Recebiam em Barbacena um ensino
de excelente qualidade e depois ingressavam em Universidades em
busca de profissão na área civil.

O Comandante da EPCAR nessa época, Brigadeiro do Ar Humberto César
Pamplona Coelho, concedeu entrevista ao jornal Cidade de Barbacena (09/05/1992)
conforme transcrição a seguir:
CB – Comenta-se que após os três anos de estudo aqui na EPCAR, a
maioria dos alunos costuma abandonar a carreira militar e se optar por
uma profissão na área civil. O que o Sr. tem a dizer sobre isso?
R – Isso não corresponde à realidade porque o nosso aproveitamento
histórico desde 1949 tem sido de 65%, ou seja, a maioria dos alunos
que entram aqui no 1º ano, no final do curso segue para a Academia
da Força Aérea para prosseguir seus estudos. Evidentemente, 65%
parece uma percentagem pequena, mas são três anos não só de ensino
mas de uma formação de cidadão global que inclui uma parte pesada
com respeito a saúde, porque afinal eles estão aqui se preparando para
o Curso de Formação de Oficiais Aviadores, serão pilotos militares, e
a exigência de saúde é muito grande para esse ramo de atividade.

O entrecruzamento dessas duas fontes jornalísticas permite observar uma
contradição de justificativas, porque a publicada em 25/04/1992 informa que o
fechamento do curso foi devido à contenção de despesas e por considerar que muitos
alunos não seguiam a carreira militar. Entretanto, a entrevista vinculada alguns dias
depois, em 09/05/1992, afirma que a possível evasão da carreira militar não
correspondia à realidade, representando, assim, a concepção da Instituição.
Sobre o elevado gasto com a Instituição, na investigação das fontes, observou-se
que, dois anos antes do encerramento das atividades, em 1990, já se argumentava a
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respeito dos custos na manutenção da Escola conforme declaração do ex-ministro da
Aeronáutica, Moreira Lima:

[...] é gasto uma considerável soma de recursos na manutenção da
escola e formação dos alunos e a maioria deles, ao completar o curso,
feito em três anos, acaba optando por cursar uma universidade em
busca de uma profissão civil. Menos da metade dos estudantes que
passam pela EPCAR dá sequência à carreira militar (JORNAL
CIDADE DE BARBACENA, 22/06/1990).

O professor Geraldo Ribeiro da Fonseca (2018), que ingressou na EPCAR em
1982, em seu livro de memórias Dos sete aos setenta: na janela das memórias, relata
que, na ocasião do encerramento das atividades, foram colocadas em disponibilidade,
para serem transferidas da Instituição, mais de meia centena de professores e dezenas de
funcionários administrativos. Segundo o professor, um grupo privilegiado de antigos
professores, alertados do que estava para acontecer, aposentaram-se, mas foram para
casa desiludidos. Poucos professores permaneceram na EPCAR (FONSECA, 2018, p.
87). O professor, ainda, acrescenta que a suspensão do curso impactou diretamente na
vida dos servidores civis da EPCAR:

O então Ministro da Aeronáutica, já ciente que seu Ministério em
breve seria apenas Comando, deixou o ensino nas mãos de alguns
poderosos propensos a conter despesas, fechando o Curso Preparatório
de Cadetes ministrado na EPCAR. O Comandante da Escola, sentindo
o peso da responsabilidade, quis protestar e recebeu por prêmio sua
passagem para a reserva. Ao novo Comandante coube enterrar mais de
meia centena de professores e dezenas de funcionários
administrativos, colocando alguns em disponibilidade (FONSECA,

2018, p. 227).
A formação de cadetes com abertura de novas turmas foi normalizada a partir de
1996. A análise das fontes permite compreender que, durante a década de 1990, a
EPCAR passou por diversas transformações, que alteraram, temporariamente, a sua
missão inicial.
Assim, a última turma que iniciou o CPCAR antes de seu fechamento, em 1990,
e concluiu em 1992, passou, excepcionalmente, mais um ano em Barbacena, realizando
o 1º ano do CFOAV (LIVRO HISTÓRICO DA EPCAR, 1956, p. 98). Por isso, somente
nos anos de 1993 a 1995, pela primeira vez na sua história, a EPCAR não teve alunos
cursando o CPCAR com objetivo de se tornarem cadetes. Então, em 1993, a Escola
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substituiu sua missão pela atribuição de planejar e executar cursos e estágios de
adaptação ao oficialato, destinados a preparar, em nível militar, profissionais já
formados, que integraram os quadros de Oficiais médicos, dentistas e farmacêuticos.
Nesse contexto, torna-se relevante afirmar que a Escola militar estava
direcionada a cumprir os objetivos da hierarquia, um dos pilares da Instituição.
Portanto, todas as modificações descritas passaram pelos superiores ou foram
determinadas por eles, visto que a Instituição não possuía autonomia para alterar o seu
funcionamento.
No próximo capítulo, serão analisadas características dos alunos da EPCAR e
práticas educativas que contribuíam na formação da identidade militar.
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CAPÍTULO 2: O ALUNO DA EPCAR: TRAÇAR O PERFIL PARA
CONHECER A CULTURA
A EPCAR era a principal porta de entrada para os jovens que desejavam seguir a
carreira de oficial na Força Aérea. Essa carreira fundamenta-se, desde essa fase, em uma
progressiva evolução de conhecimentos, que permitiam ao militar ascender às
sucessivas promoções ao longo de aproximadamente 30 a 40 anos de oficialato29.
O Brigadeiro do Ar Oswaldo Terra de Faria, comandante da EPCAR no período
de março de 1972 a 31 de maio de 1974, descreveu a importância da formação oferecida
na Escola: “Esta escola é o primeiro elo na formação do futuro oficial da Força Aérea. É
aqui, neste templo da juventude, que a Força Aérea inicia a formação de seus líderes”
(HISTÓRIA E TRADIÇÃO, 50 ANOS, 1999, p. 3).
A partir da finalidade principal da Escola, que era preparar os alunos para
ingressarem na escola de oficiais, torna-se relevante desvendar as características desses
alunos no recorte temporal (1949-1992) estabelecido nesta pesquisa.
Acredita-se que desvendar as características desses jovens e suas aspirações
ajuda a desvendar o perfil dos Alunos e as práticas educativas que eram vividas e
produzidas por esses sujeitos. Para isso, buscou-se analisar a origem geográfica dos
alunos, a forma de ingresso na Instituição, as prerrogativas de um aluno militar, a
representatividade de alunos negros e até mesmo se todos os alunos concluíam o curso.
Nesse sentido, foram analisadas fontes como jornais da época, edições da revista Senta
a Pua, livro de matrícula e registros em mobiliários, que permitiram investigar a
historicidade e, também, levantar dados quantitativos, os quais auxiliassem na análise
da Cultura, que permeava a formação do aluno na EPCAR.
Cabe salientar que, em alguns aspectos propostos para este capítulo, como, por
exemplo, o quantitativo de alunos que não concluíram o CPCAR e a presença dos
alunos negros, infelizmente, os arquivos utilizados não possuíam dados de todos os
anos, principalmente os do início da década de 1950. Além disso, fontes referentes a
alguns anos não foram localizadas nos arquivos da Instituição, impossibilitando, dessa
forma, realizar uma análise sequencial. Entretanto, o conjunto das informações
levantadas permitiu uma apreciação amostral do contexto desses jovens.
29

Na escala hierárquica das sucessivas patentes galgadas no interior das Forças Armadas, o cadete ou
aluno oficial é considerado praça especial. Durante a sua carreira na FAB, sucessivamente por
merecimento, atingirá os demais postos, sequencialmente, a saber: segundo-tenente, primeiro-tenente,
capitão, major, tenente-coronel, coronel, brigadeiro, major-brigadeiro e tenente-brigadeiro.
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2.1 A primeira fronteira: o exame de admissão, os inscritos e os escolhidos
Os alunos da EPCAR eram considerados a tropa mais jovem da FAB e tinham,
na Escola, o primeiro contato com as peculiaridades da vida militar. O opúsculo30
produzido pelo Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER) confirma essa
percepção:

Pelos bancos daquela Escola, passam os mais jovens militares
da Força Aérea Brasileira (FAB). A Escola é conhecida como a
‘Nascente do Poder Aéreo’. Seus alunos, após uma longa
jornada na caserna, construíram, e ainda constroem, a história da
Força Aérea (BRITO, 2019, p. 25).
As idades dos alunos que ingressavam na Escola variavam entre 14 e 18 anos,
daí ser denominada a tropa mais jovem do Brasil. Por ser uma Escola militar
concomitante com a formação colegial (Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024
de 1961)31 e segundo Grau (Lei de Reforma do Ensino nº 5.692 de 1971)32 de acordo
com a legislação que vigorava em cada época, a faixa etária era, em sua maioria, de
adolescentes.
As informações de um ex-aluno33 da turma de 1972, que contribuiu com esta
pesquisa, permite perceber a faixa etária dos estudantes:
Eu tinha 17 anos incompletos e logo em seguida, em Abril de 1972, eu
completei 18 anos. Então, praticamente eu entrei na escola com 18
anos. Cheguei para cursar o 2° grau, porque na minha época, no Rio
de Janeiro, o primário era de cinco ou seis anos e o ginásio era quatro
anos e eu ainda fui reprovado em francês na segunda série do ginásio,
por isso entrei com dezoito anos, o que era normal, pois a média de
idade da minha turma era entre 17 e 18 anos, poucos eram aqueles que
tinham 15 e 16 anos.

Opúsculo é um termo que deriva do vocábulo latino opuscŭlum, que é o diminutivo de opus. Tal como
opus se pode traduzir por “obra”, um opúsculo é uma criação de caráter literário ou científico, que tem
uma extensão reduzida.
31
Na LDB de 1961, o sistema continuou a ser organizado segundo a legislação anterior e o Ensino
Médio dividido em dois ciclos, o ginasial (quatro anos) e o colegial (três anos ou mais), abrangendo os
cursos secundário, técnico e de formação de professores para os ensinos primário e pré-primário.
32
Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º Graus, e dá outras providências: “Art. [...] § 1º Para
efeito do que dispõe os artigos 176 e 178 da Constituição, entende-se por ensino primário a educação
correspondente ao ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de segundo grau”.
33
Entrevista 1, 2019, p. 72.
30
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Avançando um pouco no tempo, o jornal Cidade de Barbacena (24/06/1985, p.
5) publicou as condições para prestar o concurso:

Os interessados deverão satisfazer as seguintes condições: ser
brasileiro nato, do sexo masculino, ser solteiro e não servir de arrimo,
ter nascido entre 15 de março de 1969 e 15 de março de 1972; estar
expressamente autorizado pelo responsável; estar cursando ou ter
concluído a 8ª série do 1º grau, ter pago a taxa de inscrição.

Tal constatação sugere que a faixa etária para prestar o concurso era entre 13 e
16 anos. Todavia, os aprovados no concurso de 1985 ingressariam no ano seguinte.
Dessa forma, teriam entre 14 e 17 anos.
O ingresso na EPCAR, desde a turma pioneira em 1949, ocorria por meio de
concurso. A Revista Histórica (1999, p. 8), em comemoração aos 50 anos da Instituição,
informa que o ingresso da primeira turma na EPCAR deu-se mediante concurso e a
nova instituição iniciou suas atividades provisoriamente na Escola Técnica de Aviação,
em São Paulo, no dia 28 de abril de 1949, com 201 alunos.
A revista Jubileu de Ouro (1961-2011, p. 12) da turma de 1961 contribui com
informações sobre o processo seletivo:

O exame de admissão ocorre anualmente e tem 4 fases. O exame de
escolaridade, que consiste em uma prova de português e outra de
matemática, é geralmente feito em dois dias. Os candidatos que
ficarem acima do ponto de corte (50%) e dentro do número de
convocados, prosseguem no exame, com a inspeção de saúde e
inspeção psicológica. Segue-se o teste de avaliação de
condicionamento físico, que visa medir a capacidade física individual
dos candidatos. Se o candidato passar nas quatro e estiver dentro das
vagas disponíveis estará apto a se matricular no CPCAR

Outras fontes, produzidas em tempos distintos, foram analisadas e corroboram as
informações sobre a forma de ingresso na Instituição; ou seja, por meio de exame de
admissão:
O ingresso na EPCAR é feito através de um concurso anual de acordo
com as instruções das portarias do Ministério da Aeronáutica.
Segundo informações, o próximo concurso será realizado no mês de
outubro, visando selecionar candidatos para a 1ª série, no ano letivo de
1981. As inscrições podem ser feitas no período de 1º de julho a 30 de
setembro (CIDADE DE BARBACENA, 31/05/1980, p. 3).
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Ao deparar-se com as diferentes etapas do exame de admissão que incluía
provas de Matemática e Português, exames médicos e psicológicos, além do teste de
aptidão física, percebe-se o quanto esse exame era minucioso. A partir dessas fontes,
percebe-se, também, que só seguia nas demais etapas o candidato que alcançasse 50%
da prova; portanto, a prova escrita era premissa para seguir no certame. Nessa
perspectiva, pode-se considerar que era um distinto grupo de jovens que escolhiam a
escola militar ao se inscreverem no processo; por conseguinte, deveriam ser os mais
bem preparados.

Saibam que compõem a ‘nata’ da juventude de nosso Brasil, tendo
sido selecionados física e intelectualmente, privilégio de poucos ao ser
explorado ao máximo em prol do bem, da certeza e retidão de
propósitos, com a responsabilidade de conduzirem os dias de amanhã
(SENTA A PUA, 1988, p. 21).

Pode-se inferir que essa “nata” de alunos tinha, além de boa saúde física,
oportunidades de se preparar intelectualmente. Nota-se pelo relato de um ex-aluno34 da
turma de 1972 sobre seu preparo antes de ingressar na Escola:

Então eu fazia um cursinho preparatório, que começa às sete horas e
terminava às treze horas, ministrado por dois coronéis da reserva da
aeronáutica, que eram os donos deste cursinho. E eu fui fazendo o
cursinho durante o ano, o que ajudou também a passar de ano na
quarta série do ginásio sem prova final e também fiz o concurso da
EPCAR.

Essa forma de preparação não pode ser considerada, de modo algum, como a
única forma de conseguir êxito no certame. É interessante, por exemplo, o que o exaluno, Clarindo dos Santos, em seu livro de memórias, registra sobre a rotina de estudo
antes de ser aprovado no concurso em 1956:

Para quem que, como eu, dormira a vida toda em esteira de palha no
chão da sala, nas casas de meus pais, aquele colchão de molas
representava ‘status’, e já começava a compensar o sacrifício feito
durante aquele penoso ano em que passara noites após noites, à luz de
lampião (SANTOS, 1981, p. 22).

34

Entrevista 1, 2019, p. 74.
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Pelo cruzamento das fontes, desvenda-se que, independente da oportunidade e
forma de estudo, os candidatos deveriam estar bem preparados academicamente. Eles se
inscreviam com o desejo de ingressar na Escola, mas é evidente que a Instituição,
também, os escolhia ao exigir conhecimento acadêmico, saúde do corpo e da mente,
além da preparação física. Portanto, pode-se pensar que os candidatos selecionados e
aptos para a matrícula deveriam ser ideais de acordo com os critérios estabelecidos no
processo. Nesse aspecto, pode-se, ainda, reforçar que eram muitos os inscritos, mas
poucos os escolhidos, pois, como evidenciado, não era uma Escola de fácil acesso e
apenas os detentores do conhecimento teriam chance de ingressar.
No contexto da educação brasileira, Bittar e Ferreira Jr. (2006) chamam a
atenção para o fato de que a educação pública no Brasil, antes das reformas feitas pelos
militares, era satisfatória. O problema era que a essa educação só tinham acesso as elites
privilegiadas. Nesse sentido, a democratização da educação não foi acompanhada pela
qualidade. Os privilegiados financeiramente tinham as escolas particulares, plenamente
chanceladas pelo Estado em 1961. Os pobres ficavam com o mínimo e os ricos
continuaram com acesso exclusivo à educação de qualidade. Ferreira Jr. (2010, p. 101)
classificou isso como exclusão “do conhecimento clássico acumulado historicamente
pela humanidade”.
No Livro Histórico da Instituição (1953-1992), havia um levantamento avulso,
em folha à parte, cujo título era “Relação de Aproveitamento de Turmas”. O documento
estava amarelado devido ao desgaste do tempo, as informações contidas eram
datilografas e não constava a data e nem por quem foi confeccionado. Porém, havia
informações relevantes inseridas em uma tabela com o quantitativo de candidatos
inscritos, os matriculados e as datas de ingresso na 1ª Série do CPCAR.
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Tabela 3: Quantitativo de candidatos inscritos e os matriculados no CPCAR
Turma iniciada em

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Inscritos

670

725

847

862

740

901

1439

2144

1784

2243

1979

Matriculados

202

192

135

147

107

180

166

173

170

195

258

Turma iniciada em
Inscritos

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

2234

2204

2652

1582

1553

2345

3378

3516

4054

4350

5197

Matriculados

251

217

151

128

264

515

375

430

450

359

345

Turma iniciada em
Inscritos

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

3342

5133

4235

6135

7644

10114

9988

12133

10428

11294

10274

Matriculados

321

352

347

342

361

380

237

215

190

257

231

Turma iniciada em

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Total

-

Inscritos

13183

13254

15146

14730

12218

12138

16724

17600

22825

138119

-

Matriculados

212

244

361

309

328

158

156

156

159

10726

-

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados contidos em folha avulsa, anexada no livro de
matrículas da EPCAR.

A Tabela 3 permite adentrar, mesmo que inicialmente, na discussão acerca do
interesse dos candidatos em ingressar na Instituição, apontando o quantitativo de
inscrições, que foi de 138.119, e o de matrículas, que foi 10.726 que corresponde a
7,76% do total, no decorrer do período pesquisado.
Os dados indicam um acréscimo expressivo de candidatos inscritos no processo
de admissão desde a criação da Escola em 1949. Comparando as inscrições da turma do
ano de 1990, última que ingressou na EPCAR antes da suspensão temporária do curso,
com a turma pioneira, em 1949, avalia-se que o quantitativo de inscritos foi,
aproximadamente, 34 vezes maior; passou do número de 670 em 1949 para 22.825 em
1990.
Nota-se que a tendência de ampliação da formação de militares foi influenciada
pelo aumento do aparelhamento aéreo da Aeronáutica, patrocinado pelos Estados
Unidos e estimulado pela participação do Brasil como aliado durante a Segunda Guerra
Mundial. Portanto, o contexto mundial era favorável ao desenvolvimento da Força
Aérea em virtude do crescimento do poder aéreo.
A criação do Ministério da Aeronáutica, no dia 20 de janeiro de 1941, por meio
do Decreto-Lei nº 2.961, incorporou um novo órgão à conjuntura do Poder Nacional
brasileiro, responsável pela coordenação, planejamento, controle e emprego do Poder
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Aéreo. A nova instituição aliava interesses militares e civis, garantindo a manutenção da
segurança e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento nacional, firmando-se em elementos
essenciais como a Força Aérea, a Aviação Civil, a Infraestrutura Aeronáutica e a
Indústria Aeronáutica dentre outros recursos indispensáveis para a constituição de um
Ministério (HISTÓRIA GERAL DA AERONÁUTICA BRASILEIRA, 2005, p. 43).
A nova Força já nasceu com o enorme desafio de atuar na Segunda Guerra
Mundial. Para que isso fosse possível, foi essencial centralizar os esforços na rápida
estruturação da recém-criada Força Aérea e realizar a aceleração da formação de pessoal
voltado para o conflito. Para isso, foram extintas a Escola de Aeronáutica do Exército e
a Escola de Aviação Nacional, e foram criadas a Escola de Aeronáutica, no Campo dos
Afonsos, centralizando a formação de oficiais aviadores (LAVENÈRE-WANDERLEY,
1975, p. 24).
Nesse contexto, era preciso aumentar o número de militares, principalmente de
aviadores, visto que ocorria a consolidação do avião como nova arma militar. Dessa
forma, sendo a EPCAR uma escola preparatória para a formação de aviadores, deveria
contribuir para a ascensão da FAB.
As informações contidas na Tabela 3 indicam que, nos primeiros 20 anos, foram
42.202 candidatos inscritos no processo seletivo, podendo ser confrontadas com dados
fornecidos pelo opúsculo editado pelo INCAER:

Os primeiros vinte anos de funcionamento foram fundamentais para a
consolidação da EPCAR. Ao longo desse período, mais de 42 mil
candidatos se inscreveram nos processos seletivos. No final da década
de 1960, o número de candidatos era seis vezes maior do que nos
primeiros concursos realizados pela Escola (BRITO, 2019, p. 25).

A partir de 1964, época em que ocorreu o golpe militar, houve evidente
acréscimo dos alunos matriculados, significativamente indicado no período de tempo
entre 1964 a 1976. Observa-se, ainda, que, em 1968, o número de matriculados foi de
450 alunos, ou seja, mais do que o triplo de alunos matriculados em 1951, ano que
indicou o menor quantitativo, com 135 alunos. Esses dados podem ser confrontados
com o trecho de um livro produzido pelo INCAER:

No final da década de 1960, o número de candidatos era seis vezes
maior do que nos primeiros concursos realizados pela Escola. Esses
dados, somados ao grande número de anúncios de diversos cursinhos
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preparatórios para as provas de seleção da EPCAR, presentes em
jornais desse período, demonstram que o interesse por esta Instituição
de ensino era grande (BRITO, 2019, p. 25).

Nesse período em que os militares ocuparam o poder, foi sancionada a Lei nº
5.540, de 1968, que tratava da reforma da educação, ocorrendo a organização do ensino
em 1º e 2º Graus. Nessa época, as matrículas nas escolas aumentaram de modo sem
precedentes. Bittar e Bittar (2012, p. 163) apontam que “em 1950 apenas 36,2% das
crianças de 7 a 14 anos tinham acesso à escola. [...] Em 1990, eram 88%”. Porém, os
prédios escolares foram precariamente ampliados e era fundamental formar rapidamente
professores, para que estes formassem mais trabalhadores, necessários à crescente
industrialização brasileira. Como solução imediata para suprir essas carências, foram
criados os “Cursos de Licenciaturas Curtas” e a atualização de egressos do 2º Grau
(VEIGA, 1989). Nessa ótica, a democratização da educação não foi acompanhada pela
qualidade.
A educação no Brasil foi voltada à formação de mão de obra especializada em
curto prazo de tempo com destino ao mercado em expansão. Assim, o aluno tornava-se
o principal alvo do governo para suprir as necessidades relativas às perspectivas da
economia brasileira (GHIRALDELLI, 2000).
Na EPCAR, o crescimento no número de matrículas pode ter acompanhado as
diretrizes de expansão das escolas e formação de mão de obra, no caso a militar, mas
com o diferencial já discutido no Capítulo 1, com significativo investimento na
infraestrutura e formação docente. Sendo assim, por ser uma escola militar e tendo os
militares no poder, teria tido maior investimento.
Em 19 de abril de 1965, o jornal Cidade de Barbacena publicou uma notícia
enaltecendo a Escola e divulgando o quantitativo de alunos que havia naquela época
com o título “A E.P.C do Ar está com 800 alunos”, seguido da informação: “A Escola
Preparatória de Cadetes do Ar, de Barbacena, bateu o recorde este ano em matriculas de
alunos, pois atingiu a 800, superando o número dos anteriores” (CIDADE DE
BARBACENA, 24 de abril de 1965, p. 4).
Confrontando com os números de alunos matriculados em 1965, pode-se inferir
que o quantitativo indicado no jornal deveria ser o total de alunos que estudavam na
EPCAR em todas as séries do curso. Esse jornal era uma importante estratégia de
visibilidade e promoção social da Escola.
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Outros aspectos que podem ter contribuído para a ampliação nas inscrições
foram a crescente divulgação do processo seletivo e a realização das provas que
ocorriam em diversos Estados do Brasil. O professor de Física35, que atuou na EPCAR
no período de 1963 a 1994, relatou na entrevista que a expansão do número de
matrículas em meados dos anos de 1960 pode ser atribuída ao Comandante da Escola na
época, Brigadeiro Camarão36. Segundo o professor, esse Comando foi responsável pela
ampliação física da Escola, inovação tecnológica, investimentos na divulgação do curso
e aplicação das provas escritas em vários Estados do Brasil.
Outras fontes permitem afirmar que as provas do concurso eram aplicadas em
diferentes regiões do Brasil, possibilitando alcance mais abrangente e, por conseguinte,
crescimento no número de candidatos interessados:
As provas serão aplicadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém,
Recife, Porto Alegre e Brasília. A taxa de inscrição é de Cr$
500,00. Os candidatos deverão ter no mínimo 14 anos, no máximo
17, possuindo a conclusão da última série do 1º grau (CIDADE DE
BARBACENA, 31/05/1980, p. 3).

Pode-se considerar, ainda, que alguns jovens estavam em busca de um ensino de
qualidade, pois era uma Escola militar que ofertava, também, o ensino de 2º Grau,
assunto que será abordado no capítulo quatro. O jornal Cidade de Barbacena, de 27 de
maio de 1977, escreveu que, “Devido principalmente ao excelente nível de ensino que
ministra, cresce a cada ano o número de candidatos ao Concurso de Admissão da
EPCAR”. Outro ponto interessante é a informação sobre a cobrança da taxa de
inscrição. Talvez, isso fosse um aspecto relevante, visto que poderiam existir jovens
interessados, mas que não tinham condições econômicas de efetuar a inscrição. Sendo
assim, não deixava de ser excludente. Esse cenário mudou, pois, atualmente, existem
ações de isenção de taxa de inscrição
Ainda por meio dos dados contido na Tabela 3, observa-se que, excetuando o
ano de 1986, cujos matriculados foram 328 alunos, a partir do ano de 1987 até o ano
1990, última turma a ingressar na Escola antes da suspensão temporária do curso, o
quantitativo foi entre 156 e 159 alunos, ocorrendo uma redução em relação às duas
décadas anteriores. Coincidência ou não, essa redução aconteceu no mesmo período em
35

Entrevista 2, 2019, p. 79.
O Brigadeiro do Ar João Camarão Telles Ribeiro foi Comandante da EPCAR de 23 de maio de 1966
até 15 de julho de 1969. Antes desse período, no posto de Coronel, foi chefe da DE da Escola.
36
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que os militares foram destituídos do comando do país. Portanto, esse período
repercutiu no decréscimo das vagas ofertadas.

2.2 Origem dos matriculados: um ambiente multicultural?

Desvendar a origem geográfica dos alunos da EPCAR torna-se imprescindível
para se traçar o perfil desses estudantes e perceber como as diversas culturas
repercutiam nas práticas educativas produzidas e vivenciadas no âmbito da Escola. Para
isso, foram construídas tabelas detalhadas com informações sobre a origem dos
estudantes, cujos quadros encontram-se organizados nas Tabelas inseridas no Apêndice
3.
Os dados levantados para a análise da origem dos alunos foram organizados em
períodos decenais com o intuito de facilitar a compreensão e, também, devido à
extensão do recorte proposto na pesquisa. Então, por meio de um trabalho minucioso,
foi realizada a análise de cada ano da edição da revista Senta a Pua. Essa fonte foi
selecionada para o levantamento, pois continha fotografias com a origem dos alunos e,
em uma única página da revista, havia estudantes oriundos de diversas localidades.
Além disso, cada edição da revista analisada tinha, em média, 30 a 35 páginas com as
fotografias dos alunos, datas de nascimento e locais de origem, o que deixou ainda mais
exaustivo o levantamento dos dados. No Apêndice 3, encontra-se o levantamento
detalhado da origem dos alunos do CPCAR, contemplando a maioria das turmas que
concluíram o CPCAR.
As edições da revista Senta a Pua foram escolhidas como fonte, porque a
maioria apresentava o nome do local de origem de cada aluno, impresso abaixo da
fotografia individual, conforme exemplo a seguir:
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Figura 10: Fotografia de um aluno formado na EPCAR com sua data de nascimento, cidade e
Estado de origem

Fonte: revista Senta a Pua de 197937.

O período compreende o recorte temporal estabelecido na pesquisa (1949-1992).
Torna-se relevante informar, para fins de compreensão desse mapeamento, as lacunas e
as possibilidades a partir das fontes analisadas:
• Em três edições da revista Senta a Pua, das turmas de 1949, 1950 e 1952, não
constavam as fotografias e nem os nomes dos alunos, não sendo possível a
identificação da origem. Inicialmente, o formato da revista era de caráter
informativo, com utilização de desenhos ilustrativos, e continha anúncios de
serviços oferecidos pela sociedade barbacenense. Os assuntos eram diversos
como histórias, entrevistas, humor e realidade dos alunos dentre outros.
• Nove edições da revista Senta a Pua, das turmas de 1951, 1953, 1954, 1956,
1959, 1960, 1963, 1964 e 1965, não foram localizadas no arquivo da EPCAR.
• Os levantamentos dos dados foram realizados, então, em 30 edições da revista
Senta a Pua dos anos de 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1966,1967, 1968, 1969,
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990.

Apesar das lacunas em alguns anos do período pesquisado, o conjunto dos dados
permite construir uma visão geral da origem dos alunos que concluíram o curso. A
opção em analisar aqueles que concluíram o curso se deu devido às informações
contidas nas edições da revista Senta a Pua, pois foi a única fonte localizada, que

37

A Figura 10 foi inserida na pesquisa com autorização do Coronel da Reserva, José Antônio da Silveira.
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permitia o levantamento devido ao registro individual de cada aluno que se formava na
EPCAR com foto, nome, cidade e Estado de origem.
Os dados contidos no Apêndice 3 foram subsídios para a construção da Tabela 4,
que apresenta um panorama sobre a origem dos alunos matriculados na EPCAR. Essa
Tabela contém uma série geográfica com os locais de origem, que incluem as regiões do
Brasil, os estrangeiros, além daqueles dos quais não foi possível a identificação da
origem devido à falta de registro ou imprecisão na leitura da fonte. Nas colunas à
direita, apresentam-se duas ordens de classificação com o número total de alunos que
concluíram o curso e o respectivo percentual. E, por fim, na última linha vertical,
encontra-se o total de alunos que concluíram o curso.
Tabela 4: Quantitativo de alunos matriculados em quatro décadas
LOCAL DE
ORIGEM

QUANTITATIVO DE ALUNOS QUE
CONCLUÍRAM O CURSO

PERCENTUAL
(%)

Norte
128
1,88
Nordeste
553
8,12
Centro-Oeste
143
2,1
Sudeste
5.370
78,93
Sul
569
8,36
Estrangeiros
6
0,08
Não identificada
34
0,49
TOTAL
6.803
99,85
Fonte: elaborada pela autora a partir de levantamento das edições da revista Senta a Pua.

A fim de otimizar a interpretação dos dados, elaborou-se o Gráfico 138 com as
informações da Tabela 4.
Gráfico 1: Quantitativo de alunos matriculados em quatro décadas

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados da Tabela 4.

38

O gráfico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é produzir, no investigador
ou no público em geral, uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos
falam mais rápido à compreensão do que as séries (CRESPO, 1995, p. 38).
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O livro de memória pode ser uma rica fonte que funciona como um diário do
ponto de vista de quem escreveu e seu modo de preservar a história. Le Goff (1990, p.
50), em seu livro História e memória, salienta que “como o passado não é a história,
mas o seu objeto, também a memória não é a história, mas um dos seus objetos e [...]
um nível elementar de elaboração histórica”. Dessa forma, busca-se a aproximação da
memória com os locais de origem dos alunos, que foram levantados na pesquisa. Nessa
perspectiva, o ex-aluno Clarindo dos Santos, em seu livro de memórias, resgata um
pouco da pluralidade regional e, consequentemente, cultural dos alunos:

Os gaúchos eram via-de-regra altos de olhos claros e quase sempre
louros, os paulistas eram de estatura mediana quase sempre de tez
moreno claro e cabelos lisos, o mesmo acontecendo com os
paranaenses, já os cariocas era mais difícil de serem classificados pois
tinham um pouco de cada raça. Os nordestinos ou aratacas39 maneira
carinhosa como eram cognominados, eram na sua grande maioria
caboclos de média estatura e franzinos. Os mineiros eram baixos e
morenos. Poucos eram os colegas do norte e centro-oeste, porém
tinham suas características bem acentuadas, isto é, indígenas.
Prevaleciam ligeiramente os cariocas, os grupos eram formados de
colegas de todos os lugares que se misturavam, perseguindo o mesmo
ideal (SANTOS, 1981, p. 38).

Esse trecho evidencia que apenas os estudantes de origem nordestina foram
mencionados como “aratacas”, termo atribuído pelo autor do livro de memórias como
sendo uma maneira carinhosa de tratamento. Interessante pensar se seria essa a intenção
visto que para as demais regiões, bastava citar o lugar sem termos adicionais. O trecho
ainda pode ser confrontado com as informações do Gráfico 1, traz uma análise, ainda
que superficial, da origem dos alunos e a prevalência de alguns Estados no que se refere
ao quantitativo. Indica, ainda, a pluralidade e a diversidade da população brasileira
inserida num mesmo lugar.
Ao avaliar mais atentamente a distribuição das matrículas por região, percebe-se
uma expressiva dominância do Sudeste, que detinha 78,93% das matrículas do CPCAR.
Além de ser a que tinha o maior índice populacional, a divulgação da cultura militar
permeava a região:
39

Segundo Agenor Lopes de Oliveira (apud CORREIA, Jonas. 1961, p. 43), arataca vem do tupi 'ara tác',
colher batendo com estrépito (ruidosamente). Na gíria militar, referia-se à "mala destinada à guarda de
objetos e de roupas, usada nos alojamentos dos soldados, nos quartéis, os quais, por analogia
(semelhança), apelidavam-na de arataca, pelo fato de a tampa desse móvel fazer ruído, estalando ao abrir
e fechar.
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A leitura de jornais do Rio de Janeiro, no século XX, quando feita
com atenção especialmente voltada aos indícios a respeito da escola
da época, nos traz, de imediato, uma informação que se projeta como
uma evidência. No espaço reservado à publicidade do comércio de
objetos e serviços, aparecem, com frequência, os anúncios de vendas
de uniformes de estilo militar (ALVES, 1995, p. 3).

Esse trecho permite perceber, a partir do contexto em que os jornais estavam
circulando, a divulgação externa da cultura militar, como, por exemplo, a venda de
artigos militares. Evidencia, ainda, a crescente procura pelos cursos preparatórios para
ingresso em escolas militares, o que pode ser compreendido a partir do quadro geral da
sociedade, associada ao aumento das camadas médias, sobretudo na cidade do Rio de
Janeiro, em busca de novas oportunidades através da escolarização (ALVES, 1995, p.
5).
Na região Sudeste, o Rio de Janeiro era o Estado com o número mais expressivo
de alunos, uma vez que 3.568 concluíram o curso no período pesquisado, o que
corresponde a 66,44% dos alunos do Sudeste. Sobre isso, um acontecimento relevante
pode ter despertado o interesse dos jovens dessa região: o Rio de Janeiro contava com
presença significativa da Força Aérea. Nesse Estado, situava-se a Base Aérea dos
Afonsos, que foi estabelecida na Guarnição da Aeronáutica dos Afonsos. O Campo dos
Afonsos, também, é conhecido como o berço da aviação brasileira, pois sua história
confunde-se com a história da aviação no Brasil. Foi a partir de 1941, com a criação
da FAB, que passou a ser designado oficialmente como Base Aérea dos Afonsos
(HISTÓRIA GERAL DA AERONÁUTICA BRASILEIRA, 2004, p. 29).
Havia, ainda, no Rio de Janeiro, a Base Aérea de Santa Cruz, criada em 21 de
agosto de 1944 e considerada uma das principais bases da FAB. Essa Base fica situada
em terras da antiga Fazenda de Santa Cruz, onde viveram grande parte de suas vidas o
rei de Portugal, D. João VI, e o imperador do Brasil, D. Pedro I. Na década de 1930,
tornou-se famosa por receber os famosos dirigíveis rígidos “Zeppelin”40 (LOPES
FILHO, 2012, p. 32).
Em 1934, estabeleceu-se um contrato entre o governo brasileiro e a empresa Luflschiffban Zeppelin –
G.M.B.H., para viagens nos dirigíveis entre o Rio de Janeiro e a Europa. O governo, por sua vez, decidiu
tomar a frente da construção de um aeroporto, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Em 1937, decolava o
último Zeppelin, realizando, no total, nove viagens ligando o Brasil à Europa. Com o advento da Segunda
Guerra Mundial, em 1941, o aeroporto foi transformado em Base Aérea de Santa Cruz, abrigando, desde
essa época até os dias atuais, várias unidades aéreas. É preciso salientar que foram construídos apenas três
hangares para Zeppelins no mundo (Alemanha, EUA e Brasil). Dos hangares construídos, o da Alemanha
40
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Nesse contexto, o Rio de Janeiro, até então capital do país, era centro e cenário
dos principais acontecimentos do Brasil e tornou-se o berço e o catalisador da aviação
nacional. Pode-se considerar, então, que a motivação dos jovens fluminenses para
ingressarem na Força Aérea, por intermédio da EPCAR, se deu devido à cultura da
aviação estabelecida nesse Estado. Assim, configuram-se alguns motivos pelos quais a
maioria dos alunos eram do Rio de Janeiro.
O estado de São Paulo, também, apresentou um relevante número de alunos que
se formavam na EPCAR: 1.151, o que equivalia a 21,43% do Sudeste. Em seguida,
Minas Gerais, com 606 alunos concludentes, o que correspondia a 11,28%. Por fim, o
estado do Espírito Santo, com um inexpressivo quantitativo, 45 alunos; ou seja, 0,83%.
As regiões Sul e Nordeste indicam, respectivamente, 8,36% e 8,21% de alunos
que concluíram o CPCAR. Ao que tudo indica, a permissão de instalação de unidades
aéreas americanas ao longo do litoral brasileiro, por parte do governo brasileiro aos
EUA, fortificou a presença dos militares nesses locais. Foram construídas diversas bases
aéreas com a finalidade de manter a vigilância e proteção à navegação marítima na costa
do Brasil. Nesse período, a maioria das bases aéreas da FAB, operando em conjunto
com esquadrões norte-americanos, encontrava-se localizada na região litorânea do
sudeste e nordeste brasileiros41. Nota-se que essa presença contribuiu para gerar uma
cultura militar e incentivar os jovens a buscarem essa carreira.
Já os alunos oriundos das regiões Norte e Centro-Oeste que concluíram o curso
eram em números reduzidos: da primeira região, eram 143 alunos, o que equivale a
2,10%; e a seguinte, com 128, o que corresponde a 1,88%.
A origem não identificada que corresponde a 0,49% do universo levantado foi
devido ao fato de as fontes estarem danificadas ou até mesmo com partes rasgadas, o
que dificultou a análise. Porém, por ser um percentual baixo, não impactou
significativamente na interpretação dos dados.

foi destruído na Segunda Guerra Mundial. O de Santa Cruz permanece intacto, sendo o maior e mais
notável;
no
entanto,
não
é
o
único
existente.
Disponível
em:
<http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/br/basc.html>. Acesso em: 6 nov. 2019.
41
A Segunda Guerra Mundial foi um dos momentos mais delicados da história contemporânea global. Ela
transformou o nosso estratégico território nordestino em alvo da cobiça das principais nações envolvidas
no conflito, como os beligerantes oponentes, a Alemanha e os Estados Unidos. Mas qual seria a
verdadeira razão disso? A posição geográfica explica. O Nordeste brasileiro era o ponto do continente
sul-americano mais próximo dos continentes africano e europeu, tendo, portanto, vital importância para o
apoio às linhas marítimas e aéreas que ligavam os continentes. Disponível em:
<http://www.forcaaereablog.aer.mil.br/index.php>. Acesso em: 26 nov. 2019.
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Foram identificados apenas seis alunos estrangeiros, o que equivale a 0,08%,
cujos países de origem e os anos de ingresso eram: Itália, em 1955; Equador e Holanda,
em 1974; Guiné Bissau e Suriname, em 1989; e Rússia, em 1990. As fontes não
fornecem informações específicas sobre esses alunos. Todavia, pode-se considerar que
deveriam ser adidos no Brasil, uma vez que não são brasileiros natos, conforme
preconizado pelo Decreto-Lei nº 3.084, de 1º de março de 1941, Estatuto dos Militares.
Esse Decreto-Lei normatizava que, para admissão nas escolas e cursos de formação de
oficiais, além das condições de idade, aptidão intelectual, idoneidade moral e
capacidade física, era necessário que o candidato fosse brasileiro. Nessa perspectiva, os
estrangeiros não estariam na condição de militares que seguiriam carreiras no Brasil,
porém as fontes consultadas não permitem adentrar mais precisamente nesse aspecto.
A análise dos locais de origem dos alunos matriculados na EPCAR indicou um
grupo de estudantes com culturas e dialetos diversos. Certamente, essa diversidade
agregava valores aos que conviviam nesse ambiente. Segundo Maria da Luz Coelho e
Anderson Silva (2013, p. 167), a Escola “atrai, assim, alunos oriundos de várias partes
do Brasil que trazem consigo experiências próprias, um cadinho de cada estado ou
região que no convívio diário, nos sotaques entreouvidos em seus corredores, dá-nos
uma ideia do quão rica é a ‘cultura epcariana’”.

2.3 Permanências e diferenças: alunos desligados e o pertencimento racial

Ao se tratar do perfil dos alunos da EPCAR, faz-se importante a reflexão acerca
de dois aspectos fundamentais: primeiro, sobre aqueles que ingressavam no curso,
porém não concluíam; e segundo, não mesmo importante, a presença dos alunos negros
na Instituição. As fontes para esse fim foram as edições da revista Senta a Pua dos
períodos históricos indicados na primeira coluna vertical. Como já mencionado, os anos
não contemplados foram pela ausência de informações nas fontes dos anos de 1949,
1950 e 1952, e as demais por não terem sido localizadas no arquivo da Escola.
Os elementos priorizados para análise da fonte, na sua materialidade, podem ser
observados na Tabela 5.
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Tabela 5: Alunos matriculados, alunos que não concluíram o CPCAR e alunos negros
Q

Nº de
alunos que
concluíram
o curso

Nº de
alunos que
não
concluíram
o curso

Impressão da
fonte

1955

83

Não consta

1957

184

1958

Ano

Alunos
Negros
Observações
Qtd.

%

Preto e branco

4

4,81

Não consta

Preto e branco

7

3,80

194

Não consta

Preto e branco

8

4,12

1961

201

Não consta

Preto e branco

10

4,97

1962

134

19

Preto e branco

6

4,47

1966

281

Não consta

Preto e branco

15

5,33

1967

312

119

Preto e branco

17

5,44

1968

303

112

Preto e branco

20

6,60

1969

264

Não consta

Preto e branco

17

6,43

1970

204

81

Preto e branco

12

5,80

Fotografias escuras e com detalhes da paisagem
ou cenário, rostos desfocados, que dificultaram
uma identificação mais precisa.

1971

270

Não consta

Preto e branco

14

5,18

Não constam na fonte consultada os alunos que
saíram no decorrer do curso.

1972

314

38

Preto e branco

12

3,82

Fotografias escuras e com detalhes da paisagem
ou cenário, rostos desfocados, que dificultaram
uma identificação mais precisa.

1973

285

Não consta

Preto e branco

14

4,91

Não constam na fonte consultada os alunos que
saíram no decorrer do curso.

1974

325

55

Preto e branco

14

4,30

1975

307

88

Preto e branco

17

5,53

1976

296

67

Preto e branco

12

4,05

1977

224

49

Preto e branco

8

3,57

1978

241

44

Preto e branco

10

4,14

1979

223

20

Preto e branco

12

5,38

1980

227

29

Preto e branco

08

3,52

1981

190

40

Colorida

13

6,84

1982

198

82

Preto e branco

7

3,53

1983

223

19

Preto e branco

10

4,48

1984

283

81

Colorida

17

6,00

1985

240

Não consta

Preto e branco

16

6,66

1986

264

20

Preto e branco

10

3,78

1987

131

Não consta

Preto e branco

13

9,92

1988

144

Não consta

Preto e branco

9

6,25

1989

129

28

Colorida

12

9,30

1990

129

32

Colorida

10

7,75

TOTAL

6803

1023

-

354

-

Fotografias com pouca nitidez devido ao desgaste
do tempo, além de muita iluminação, dificultando
a identificação dos negros.
Fotografias muito desgastadas e com pouca
nitidez, além de sombras que dificultaram uma
identificação mais precisa.
Fotografias xerocadas e com pouquíssima nitidez,
dificultando a identificação dos negros
Fotografias com pouca nitidez devido ao desgaste
do tempo. Mostra o corpo todo do aluno e a
paisagem de fundo, que dificultaram uma
identificação mais precisa.
Sete fotografias rasgadas, das quais não foi
possível a identificação da origem e nem da raça.

Quantitativo menor de negros

Quantitativo maior de negros.

Fonte: elaborada pela autora a partir de levantamento das edições da revista Senta a Pua.

88

Em seu conjunto, os aspectos apresentados na Tabela 5 oferecem uma visão
geral sobre o quantitativo de alunos que foram matriculados, aqueles que não
concluíram o curso e a presença dos alunos negros. A análise desses indicativos é
fundamental para se compreenderem o contexto de inserção e a permanência dos
alunos.
Apesar do número expressivo de alunos que conseguiram concluir o CPCAR no
período proposto na pesquisa, 6.803, outros 1.023 não concluíram, evadindo-se no
decorrer do curso. Esse dado não corresponde a todos os anos do período proposto nesta
pesquisa, pois 11 fontes das que foram localizadas não possuíam informações sobre
aqueles que não concluíram o curso. Mas, isso não deve ocultar que ocorreram
desligamentos de estudantes, o que não seria improvável comparando-se os anos em que
foi possível a análise. Portanto, os dados levantados, apesar da lacuna, permitem uma
reflexão do contexto.
Ao se comparar o número de alunos que se formaram na EPCAR, 6.803,
observa-se que este era, praticamente, sete vezes maior do que os que não concluíam.
Entretanto, deve-se considerar que havia um investimento da Força Aérea na formação
desses estudantes que não prosseguiam na profissão militar e que muitos almejavam
essa carreira.
O professor entrevistado42 relatou que, nos anos de 1967 e 1968, período com
maior número de alunos que não concluíram o curso, o então Comandante da Escola
afirmou: “O Camarão dizia assim: estamos formando cidadãos brasileiros. Se
mandarmos 100 oficiais para a AFA formados e formar 100 cidadãos com uma
formação ética, está contribuindo”.
Essa posição demonstra o quanto se acreditava que a formação dos valores
desenvolvidos na caserna era garantia de cidadãos íntegros. No entanto, os valores
éticos e morais pautavam outras instâncias da sociedade, como aponta Agostini (2018)
sobre as práticas educativas construídas no Ginásio Santo Antônio no período de 1909 a
1945. A autora assevera que as práticas do colégio era uma forma de intensificar a
civilidade dos alunos, contribuindo para a reconstrução da identidade nacional e de
moralização dos povos. Portanto, a formação moral e ética eram pilares da educação
dessa época, e não somente das escolas militares.

42

Entrevista 2, 2019, p. 89.

89

Os motivos pelos quais alguns estudantes não concluíam o curso eram diversos,
tais como: não possuir vocação para o militarismo, inaptidão nos exames médicos,
reprovações, desligamentos por indisciplina e, inclusive, falecimento de algum aluno.
Um capítulo do livro Memórias de um BQano, escrito pelo ex-aluno Clarindo
dos Santos (1981), da Turma de 1956, descreve o que denominou “O massacre do
gabarito”. O autor relata o clima de insegurança que permeava o ambiente por causa
das notas baixas e, com isso, a estratégia de alguns alunos para se apossarem dos
gabaritos das provas a serem aplicadas. Porém, um dos alunos que portava um
gabarito o deixou cair no corredor, sendo encontrado por um veterano 43, que
denunciou ao Comando a existência de fraude:
Efetivamente foram desligados muitos por terem personalidade e ao
serem perguntados se eram ou não CB, isto é, ‘com bizu’44
levantavam o braço, eram retirados de forma e desligados
automaticamente. Depois do massacre a escola parecia um
cemitério (SANTOS, 1981, p. 64).

O que se evidencia nesse acontecimento é o desligamento, que pode ser
atribuído à indisciplina e atos não condizentes com a postura de um militar de acordo
com as normas institucionais; no caso, a fraude como transgressão. Entretanto, por meio
do registro, é possível pensar que esse desligamento automático a partir da própria
acusação dos envolvidos gerou um ambiente desfavorável na turma, mas atingiu o
objetivo da Instituição: servir como exemplo aos demais estudantes.
O que desperta a atenção é que a disciplina aparece como elemento essencial
para o funcionamento da organização militar, sendo definida como a capacidade de
proceder conforme normas, regulamentos e leis, que regem a Instituição. A partir disso,
pode-se observar um esforço da Instituição em pontuá-la como princípio de conduta
militar; isto é, algo a ser incorporado e exteriorizado sob o risco de ser punido,
garantindo que os sujeitos estejam, portanto, em conformidade com as regras.
Na tentativa de reunir diferentes informações sobre aqueles que não
prosseguiram no curso, localizou-se um registro de um ex-aluno da turma de 1960:

43

Veterano (do latim vetus, que significa velho) é uma pessoa que tenha tido tempo de serviço ou
experiência na área. Um militar, que está trabalhando ou estudando com sua área há mais tempo, costuma
a ser chamado de veterano.
44
Dica, macete: “A imobilidade militar pode causar tontura, por falta de circulação do sangue. O ‘bizu’
(dica) é mexer só os dedos dos pés” (Rafael Gomide, em Folha de S. Paulo, 18/05/2008).
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Além dos companheiros desligados nos exames médicos, perdemos
também alguns outros que, após haverem concluído o último ano da
Escola, solicitaram seu desligamento em razão de não haverem se
adaptado à rotina da vida militar ou por constatarem que suas
vocações eram, realmente, voltadas para outras profissões
(MEMÓRIAS DE UM EX-CADETE DA AERONÁUTICA,
ROCHA, 2010, p. 59).

Nesse trecho, é importante perceber que havia alunos que solicitavam o
desligamento por vontade própria, o que pode ser confrontado com o escrito em
mobiliário a seguir:

Figura 11: Registro no mobiliário, 1990

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

Transcrição45

Semana de Provas na EPCAR ... todos estudando, exceto eu! Tudo porque estou em
processo de desligamento. Creio que nunca me arrependerei por ter solicitado a exclusão da
FAB, mesmo pq não quero ser piloto. Agora voltarei a vida civil, fazer um vestiba no fim do
ano, isto pq já tenho 3º ano, afinal sou PQD da TURMA [...]. O problema de tudo é a família
que formamos aqui dentro. O pessoal é como irmão, principalmente do meu quarto e do
45

O nome do aluno que fez o registro e o nome da turma foram suprimidos na imagem do registro no
mobiliário bem como na transcrição da fonte, a fim de manter o anonimato.
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conjugado, o esquadrão mesmo, mais unido impossível. Mas o que agradeço continuamente é
que eu mesmo foi quem me desliguei, e não fui desligado. Saio com a cabeça erguida como
entrei e convicto de que, não posso tudo, mas boa parte das coisas. Concursos, vestibulares,
empregos. Acho que tudo é possível para aquele que tem coragem e esperança. Mas é isto meus
amigos, guerreiros da [...]. Espero poder revê-los no Baile do Adeus e que, quando eu volte, a
fama do quarto sinistro por cortar pessoas para AFA (Apto 121/122) não tenha se confirmado
com o restante dos moleques. Que Deus ilumine o caminho deles e de todos vocês que lêem isso
e que o sonho da galera, tão almejado, seja conformado.

Abraços!

- Supremacia

Essa fonte permite analisar sentimentos e características de um aluno que solicita
o desligamento. Aqui, é perceptível a satisfação em sair da Escola, mas não somente por
isso, mas por ele próprio solicitar. Menciona que vai sair de cabeça erguida por pedir
desligamento, e não o oposto: ser desligado. Atitude vista por esse aluno como
coragem, talvez porque fosse atitude de poucos. A mensagem é de otimismo e desejo de
outros caminhos.
Ainda no que se refere aos desligamentos de alunos, tem-se um trecho na revista
Senta a Pua (1986, p. 103): “Durante esse tempo de bravura, muitos nos deixaram.
Alguns, mais recente, por terem sido avaliados possuidores de alguma anomalia física
ou orgânica, o que os tornou oportunamente incapacitados para o fim pretendido”.
O motivo que mais abalava os alunos e os companheiros de turma era o
desligamento involuntário que não dependia do desejo do envolvido, visto que o
objetivo era prosseguir na Força Aérea. Depois da aprovação no exame de admissão, o
tempo dedicado, abnegação e distância dos familiares, dentre outros aspectos, não
prosseguir na carreira soava como uma desilusão.
Via de regra, a história não se constitui mais pela pura descrição. Os documentos
precisam ser questionados, contextualizados. Para Le Goff (1990, p. 110), “todo
documento é um monumento que deve ser desestruturado, desmontado”. Nessa
perspectiva, o registro no mobiliário que segue propõe essa desconstrução a partir de
quem o produziu.
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Figura 12: Registro no mobiliário de 1987

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

Transcrição

O pior momento que passarão nessa escola, não são os corretivos, o acampamento ou a educação física, será a perda
dos amigos, principalmente com o resultado do exame médico, que
corta sem dó, mas mantenham-se firme, afinal a vida é assim,
uma constante seleção.

Os escritos no mobiliário indicam as sensibilidades desses alunos, que tinham
necessidade de registrar o que era latente no momento de desligamento, seja deles ou
dos companheiros. A intenção não era apenas que outros alunos, usuários do mobiliário,
tivessem acesso a essa escrita, mas era, ao mesmo tempo, uma forma de aliviar as
tensões ou sentimentos, que mais os afligiam naquele contexto. Inclusive, é apontado
como o pior momento se comparado às outras situações de tensão vividas na Escola.
Seria, portanto, uma forma de despressurizar46, fazendo uma analogia à aviação: fazer
cessar ou cessar o estado de pressurização em cabine de avião, o que nessas escritas nos
mobiliários seria uma forma de aliviar os conflitos, serem ouvidos, compartilhar
anseios, medos e decepções.
O desligamento por reprovação reflete um pouco das sensibilidades dos
estudantes e a sensação de perda conforme elucidado neste trecho de uma entrevista
concedida por um aluno de 1984 para a revista Senta a Pua de sua turma (1984, p. 46):
[...] o número de desligados foi muito grande. O momento mais
dramático foi quando o tenente reuniu o Esquadrão no pátio do
rancho, no final do segundo ano, e leu a relação de reprovados. Cada
46

Pode ocorrer escape do ar por conta de um vazamento, fazendo com que a aeronave tenha problemas
em manter sua atmosfera artificial. Como consequência, cai a oferta de oxigênio dentro do avião, o que
pode causar nos passageiros a diminuição de ar por metro cúbico no corpo humano. Disponível em:
<http://voegol.com.br/o-que-e-despressurizacao>. Acesso em: 19 out. 2018.
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nome era uma sentença. O ambiente estava pesado e o silêncio
angustiante só foi interrompido pelo pranto, pelo desespero, pela
tristeza estampada na face de cada um. O que mais doía naquele
momento era saber que aqueles companheiros não seguiriam a jornada
conosco, não teriam outra chance. Aluno reprovado é igual a aluno
desligado.

Por esse registro, observa-se, a partir de uma dimensão micro, como tensões
coletivas expressas por meio de “perdas” eram vivenciadas pelos sujeitos escolares.
A Cultura Escolar que se formava nas turmas, aliada ao sentimento de
coletividade e de pertencimento, causava sentimentos como angústia e impotência.
Essas vivências faziam parte da Cultura Escolar comentada no seguinte trecho de Faria
Filho (2008, p. 246): “[...] pensar a Cultura Escolar é também pensar a forma como os
sujeitos escolares se apropriaram das tradições, das culturas nas quais estavam imersos
nos diversos momentos da história do processo de escolarização”.
Ao confrontar os registros pertinentes às situações dos alunos que não
concluíam o curso por opção própria e que se tratava de desligamentos voluntários com
os daqueles que eram desligados por motivos diversos, mas que tinham o sonho de
seguir na Força Aérea, lida-se com sensibilidades distintas, expressas por meio de
linguagens: na primeira, a segurança e o alívio; na segunda, a tristeza e o desalento. A
linguagem utilizada nos registros, amplamente empregada por “praticantes do
cotidiano” (CERTEAU, 1994), não se compromete com qualquer espécie de
conceitualização e desdobra-se em relatos que podem ser alimentados pela memória.
Libertos da prescrição posta por dispositivos disciplinares, os relatos dos praticantes
transitam através dos cotidianos, destacando artefatos que sinalizam algum tipo de
lógica tecida segundo a intencionalidade de quem os realiza.
A maioria das edições da revista Senta a Pua, usadas como fonte, fizeram
menção aos alunos que não prosseguiram na Força Aérea conforme números indicados
na segunda coluna horizontal da Tabela 5. Nas últimas páginas das edições da revista,
eram publicados os nomes dos alunos que não concluíram o curso e algumas fotos em
tamanho 3 x 4; ou seja, fotografias reduzidas, que ocupavam muito menos espaço na
revista. Havia, ainda, trechos confirmando o desligamento, homenageando ou
motivando esses alunos como os exemplos a seguir:
• “Você grande amigo e personalidade, descobriu a tempo sua verdadeira vocação
profissional, e por isso deixou-nos entristecidos com uma repentina partida que
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tantos corações magoou. Fique certo que seu lugar na “five” de basquete do C. P.
C. é agora uma imensa lacuna que jamais poderá ser preenchida” (SENTA A
PUA, 1949, p. 11).
• “As águias que abandonaram o ninho em vôo arrebatado e prematuro, buscando
no azul infinito o ‘seu céu’” (SENTA A PUA, 1967, p. 126).
• “Abatidos em vôo. Estes são os alunos que por diversos motivos não concluíram
seu curso na EPCAR” (SENTA A PUA, 1978, p. 124).
• “Não devemos criticá-los, pois todo homem tem o livre arbítrio para traçar seu
próprio destino. Ao invés de atentarmos em imagens de despedida, revivamos
imagens dinâmicas de convivência. E fica a certeza de que o nome da 89 será
sempre enaltecido, em todos os ramos da vida, por esses Lobos de Aço.
Obrigado aos desligados” (SENTA A PUA, 1989, p. 102).
A narrativa saudosista e, por vezes, poética desses trechos trata de uma memória
afetiva, indicando, mais uma vez, o sentimento de pertença e coletividade desenvolvido
nas turmas. Inclusive, nos encontros de turmas47, prática consolidada pelos ex-alunos da
EPCAR, os que seguiram a carreira militar e aqueles que voltaram à vida civil
participam. No contexto da EPCAR, quando os ex-alunos retornam ao local, sentem
aflorar um sentimento de pertencimento e de continuidade. É como se fosse possível
retornar no tempo e reviver as sensações de seus dias de alunos. Cada detalhe do lugar
tem um sentido, que só é inteligível para os membros do grupo, os quais têm memórias
comuns no cenário da Escola. Tal fato acontece independentemente se o ex-aluno
prosseguiu ou não na carreira militar (BRITO, 2019, p. 25).
Por meio das análises realizadas até aqui, é perceptível que muitos alunos
ingressavam na EPCAR, outros não prosseguiam no curso, porém faz-se pertinente
analisar qual era o pertencimento racial desses jovens com objetivo de identificar a
presença de alunos negros na Escola. Para tanto, na quarta coluna vertical da Tabela
5, encontra-se o quantitativo de alunos que faziam parte desse universo.

47

Um dos momentos mais reveladores dos processos que constituem a formação do aluno são os
encontros de turma, evento que reúne, por ocasião de decênios do ingresso dos alunos, todos os seus
integrantes. Os jovens alunos presenciam a alegria e a emoção de “alunos veteranos”, que, depois de
décadas, ainda mantêm o mesmo entusiasmo ao se reencontrarem na Escola e desfilarem no pátio da
bandeira ao som da marcha evocada pelo brado: “Somos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar”
perante
filhos
e
netos.
Disponível
em:
<http://www2.fab.mil.br/epcar/images/Documentos/2019/0624.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.
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A identificação de alunos negros se deu por meio de fotografias contidas nas
edições da revista Senta a Pua, o que pode levar a equívocos devido às variações da
qualidade da foto, luz, enquadramento e outras influências. Na última coluna, da
mesma Tabela, foram inseridas observações sobre os impactos na identificação
devido à qualidade das fontes. Por isso, é razoável considerar uma possível variação
no quantitativo a partir do olhar de quem observa as fotografias, podendo, dessa
forma, ocorrerem divergências.
A maioria das fotografias foi impressa em preto e branco. Apenas quatro
edições da revista, que estavam no arquivo da Escola, dos anos de 1981, 1984, 1989 e
1990, eram com impressão colorida. Portanto, a análise destas ocorreu com maior
precisão. Ainda sobre a qualidade das fontes, as edições da revista produzidas a partir
da década de 1970 estavam mais conservadas e nítidas. Por outro lado, as fotografias
dos anos anteriores apresentam sombras, inserção de paisagens no fundo,
deterioração devido ao tempo, má conservação e pouca ou excesso de iluminação.
A multiplicidade de termos que falam da cor na sociedade brasileira estaria
apontando para a importância e complexidade da questão da classificação a partir da
condição racial. Nesse sentido, o debate em torno da “classificação legítima”’ estará
sempre aberto (ARAÚJO, 1987, p. 15).
Nesta pesquisa, a identidade étnica apoia-se na aparência, que são as
características fenotípicas. Cabe ressaltar, ainda, que é uma identificação limitada,
pois as fontes selecionadas não permitem adentrar na ascendência dos alunos,
limitando-se somente nas características fenotípicas. Então, optou-se por uma
identificação pautada nessas características dos indivíduos negros visíveis nas
fotografias.
Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo,
predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que,
combinados ou não, permitiram a identificação na compreensão desta autora. Além
disso, diante da subjetividade que permeia a definição do grupo racial de uma pessoa,
cabe ressaltar que a caracterização pode alterar caso seja analisada sob o ângulo de
outro pesquisador e até mesmo dos próprios alunos da época pesquisada.
Em relação aos dados tabulados, dos 6.803 alunos matriculados, excetuando as
edições das fontes que não foram localizadas ou não possuíam fotos conforme já
mencionado, apenas 354 eram negros, o que corresponde a 5,23%. Assim sendo, essas
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proporções são bastante discrepantes e comprovam que o ingresso dos negros na
EPCAR era inexpressivo.
Ao analisar as informações levantadas em cada ano e compará-las, é perceptível
que a variação no percentual é mínima e, praticamente, há proporcionalidade. As turmas
dos anos de 1957, 1972, 1977, 1980, 1982 e 1986 apresentaram os menores
quantitativos de negros com percentuais entre 3,52% e 3,82%. Já as turmas dos anos de
1987 e 1989 contavam com o maior índice com 9,92% e 9,30%, respectivamente.
Historicamente, os caminhos trilhados por negros no âmbito da educação formal
no Brasil foram lentos e com ações pouco efetivas. Esse processo foi permeado sempre
pelas relações sociais hierárquicas, que tinham caráter marcadamente racial, dada a
realidade de mais de três séculos de prática da escravização de pessoas negras e de suas
prolongadas consequências sociais (ALMEIDA; SANCHEZ, 2016).
Foi dessa forma que a educação no Brasil, ora impediu ou dificultou o acesso de
negros, de modo que as elites brancas e proprietárias pudessem utilizar-se dela como
meio de diferenciação e, portanto, da manutenção das estruturas sociais; ora incentivou
sua presença na Instituição como estratégia para incutir valores da cultura dominante.
Nesse aspecto, a desvantagem social historicamente produzida por meio dos
mecanismos da dominação, também, é um dos fatores que contribuiu para o reduzido
número de alunos negros na EPCAR, o que não fica à margem dos acontecimentos
históricos.
Ao refletir sobre os estudos realizados sobre a desigualdade no Brasil, Jessé
Souza (2017) aponta que um dos grandes equívocos comumente cometidos é tentar
explicá-la como uma mera continuidade do passado colonialista brasileiro. Para o autor,
a desigualdade entre negros e brancos deve ser vinculada a um quadro interpretativo e
mais amplo. Nesse sentido, encontra-se a variável racial, que surge como um dos
elementos, os quais explicam a especificidade da desigualdade social brasileira
(SOUZA, 2005).
Embora não esteja explícita nas fontes a identificação da etnia dos matriculados
na EPCAR, os dados levam a observar a predominância, 94,77%, de estudantes brancos.
Esse branqueamento pode ser explicado pelas desigualdades entre grupos negros e
brancos da população brasileira, entre as quais aquelas relacionadas a questões
educacionais e, consequentemente, às poucas oportunidades.
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Cabe salientar que as fontes analisadas não permitiram desvendar o quantitativo
de alunos negros que não concluíram o curso, ou seja, não foi possível mensurar
quantos estudantes eram negros entre os 1.023 que não se formaram na EPCAR.
Conforme já mencionado, os nomes desses alunos eram inseridos nas últimas páginas
das edições das revistas e raras eram as fotografias em tamanho reduzido, dificultando,
dessa forma, a análise das características fenotípicas.
As fontes não indicaram presença de racismo, talvez porque a maioria é
documento oficial. Os registros nos mobiliários, também, não sinalizaram atitudes
racistas mesmo sendo fontes que circulavam entre os estudantes e eram produzidas em
lugares reservados. No entanto, os silêncios dessas informações não têm a intenção de
negar a existência do preconceito racial, mas apenas indicam que os documentos dizem
aquilo que os autores desejam no momento em que são produzidos. Portanto, deve-se
considerar que o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. Ele é
um produto da sociedade, que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham
o poder (LE GOFF, 1990, p. 471).
Avançando no recorte proposto para esta pesquisa, é oportuno ressaltar que, em
2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as cotas previstas na Lei n° 12.990/2014
deveriam ser aplicadas a todos os concursos públicos federais. Assim, no mesmo ano, o
exame de admissão48 da EPCAR cumpriu a Lei determinante da aplicação de cotas.
Com a mudança, o exame de admissão da EPCAR passou a ofertar 180 vagas na
seguinte distribuição: 160 vagas para o gênero masculino, das quais 32 reservadas para
cotistas, e 20 vagas para o gênero feminino, das quais quatro reservadas para cotistas.
2.4 A instituição total na formação de um “novo” sujeito

Os alunos viviam em regime de internato durante o tempo em que estudavam na
EPCAR. Logo após ingressarem os portões da Escola, passavam por um período de
adaptação: “Só serão alunos aqueles que sobrevirem a estas duas semanas de adaptação
militar” (CALIXTO, 2010, p. 26).
Nesse contexto, Castro (1990) identifica que o indivíduo, ao ingressar em uma
instituição militar, desde o primeiro momento da estadia em regime de internato, é
submetido a uma bateria de rituais expiatórios, treinamentos físicos e repetição, cuja
48

Portaria Direns nº 280-T/DCR, de 24 de julho de 2018.
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principal função é forjar a construção de uma nova pessoa, de um novo “eu”, o militar,
com qualidades distintas do civil, cuja identidade é reconhecida a partir da ideia de
pertencimento a um “mundo de dentro” (o meio ou mundo militar) em contraposição ao
“lá fora” (meio ou mundo civil).
Figura 13: Registro no mobiliário, 1987
Fonte: Arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

Transcrição

Quantas vezes fiquei estudando até de madrugada.
Quantas vezes fiquei em forma durante horas.
Quantas vezes quase morria de saudades de casa.
Quantas vezes torci para que esses três anos terminassem logo.
Mas agora que tudo acabou é que vejo que foi legal.
Não fui embora antes e já estou com saudades.
Essa Escola e essa cidade marcaram muito a minha vida, jamais
esquecerei delas.

Essa fonte permite analisar a sensação de pertencimento do aluno à EPCAR.
Encontram-se, também, aspectos da rotina, como passar a madrugada estudando e ficar
em forma durante horas. A saudade de casa e o desejo que o período na Escola
terminasse logo podem indicar a imersão no ambiente militar e, até mesmo, a distância
dos familiares. Por fim, o autor do registro, em um tom saudosista, reforça o vínculo
com a escola militar. Nessa perspectiva, a EPCAR pode ser analisada a partir do
conceito de instituição total desenvolvido pelo sociólogo Goffman (2010, p. 11), que
defende como sendo instituição total

[...] um local de residência e trabalho onde um grande número de
indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais
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ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e
formalmente administrada. As instituições totais promovem a ruptura
das barreiras que separam os atos de trabalhar, dormir e brincar,
comuns ao cotidiano da maior parte das pessoas, de maneira que essas
atividades passam a acontecer sempre na companhia de outras
pessoas, de acordo com um controle formal de horários e
procedimentos, segundo o plano racional da instituição.

No caso da EPCAR, por meio de uma série de atividades, são introduzidos nos
alunos valores de obediência, submissão, assiduidade, pontualidade, racionalidade e
meritocracia. Diversos fatores concorrem para isso: leis, decretos, portarias, ordens
internas, regulamentos e estatutos, dentre outros, os quais, além de delimitarem
exatamente deveres e direitos de cada um, pormenorizam como deve ser a conduta de
cada elemento em várias situações. Esse processo visa a alterar modos de pensar, sentir
e agir, a fim de que acatem sem questionamento o modelo praticado pela Instituição,
fundado na hierarquia, assegurado pela prática disciplinar e inserido no comportamento
do militar desde o momento que ingressa na carreira.

2.5 O jovem militar: prerrogativas e rituais de inserção

Ao ser matriculado, ou seja, incorporado à Força Aérea, o aluno passava a ser
considerado militar conforme consta no Estatuto dos Militares, Art. 97, Decreto-Lei nº
9.698, de 2 de setembro de 1946, o qual normatiza que, a partir da data da incorporação
a qualquer órgão do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, começa a contar tempo de
serviço nas Forças Armadas.
Esse período era computado para fins de reserva49 do militar conforme o Art. 46
da Lei de Inatividade dos Militares nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954 (BRASIL,
1954):

Na contagem de acréscimo será observado, além do que estabelece o
Decreto-lei nº 9.698 de 2 de setembro de 1946, o seguinte: b) ‘Curso
de Escolas Preparatórias de Cadetes, Colégio Naval e Escola
Preparatória de Cadetes do Ar de acordo com os respectivos
regulamentos’.

49

O militar da reserva remunerada não pode ser considerado aposentado, mas como se estivesse em gozo
de uma espécie de licença especial, cuja suspensão estaria condicionada à manutenção da paz e da ordem
e que se encerraria quando o militar atingisse os requisitos para ser reformado (KAYAT, 2010, p. 111).

100

Ao chegarem à Escola, independente da origem, todos os aprovados eram
considerados candidatos, uma vez que teriam que passar por um período de adaptação,
para somente depois se tornarem oficialmente alunos da EPCAR. O período de
adaptação, segundo Castro (1990), poderia sugerir, a alguém desavisado, que se busca,
nesse período um ajustamento, uma acomodação gradual dos novatos à vida militar.
Muito pelo contrário, a transição é brusca e intensa (CASTRO, 1990, p. 15).
Após um período de adaptação à vida militar, esses jovens vivenciavam rituais,
que os inseriam mais fortemente na vida militar. Os rituais são fenômenos que passam a
ser vistos, com o tempo, como elementos essenciais à existência de qualquer grupo. Os
rituais funcionam, nessa perspectiva, como “uma solução de consenso”, para trazer “os
diversos acontecimentos diários para dentro de uma esfera de controle e ordem”; ou
seja, servem para “estruturar as posições, os valores morais e as visões de mundo” por
meio da “repetição” e visam a obter uma “sensação de coesão social” (RODOLPHO,
2004, p. 139).
Todos os grupos sociais possuem eventos ou cerimônias, que, com variados
graus de importância, podem ser caracterizados como um ritual. Por isso, a análise de
alguns rituais, vivenciados pelos alunos, é uma forma de entender como era construído
o sentimento de pertencimento e construção da nacionalidade inerente ao militar, os
quais faziam parte da Cultura Escolar da EPCAR. Nesse sentido, Viñao Frago (2000, p.
100) concebe a Cultura Escolar como aquele conjunto de práticas, normas, ideias e
procedimentos que se expressam em modos de fazer e pensar o cotidiano da escola e,
esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, discursos, ações –
amplamente compartilhados, assumidos, não postos em questão e interiorizados, servem
a uns e a outros para desempenhar suas atividades.
Após um período de formação, os jovens militares participam da cerimônia do
juramento à bandeira, o que seria, na concepção dos estudantes e da Instituição, o ato
mais solene e significativo para o jovem militar, que marcava de forma permanente um
compromisso com a nação brasileira. É interessante o registro de Clarindo dos Santos
(1981, p. 36), ex-aluno da turma de 1956, em seu livro de memórias, sobre a relevância
do ritual:

Agora já suficientemente militarizados, conhecedores do regulamento
disciplinar da FAB, estávamos preparados para assumirmos o solene
compromisso de estendermos o nosso braço direito e jurarmos
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fidelidade à Bandeira, às instituições e a força armada, que
escolhemos voluntariamente para servir.

A revista Senta a Pua (1978, p. 42) reforça a importância desse momento para
os alunos:

O compromisso à bandeira é a oficialização do nosso compromisso
com a Pátria e a Força Aérea, tendo, assim, uma relevante importância
e um profundo significado na nossa vida como cidadãos brasileiros e
alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Com o juramento à
Bandeira, prometemos defender o Brasil bem como suas instituições,
mesmo que tenhamos de dar a própria vida para tal e reafirmamos
nossa vontade de seguir a carreira militar.

Por essas observações, pode-se perceber um momento de agregação para os
alunos, o que, simbolicamente, significa o nascimento do militar. Ou melhor, marca de
forma definida o estudante, que se transformou em militar. Pode-se apenas afirmar que
esse rito, necessariamente, agrega os indivíduos à vida militar, sendo um momento de
desenvolver o sentido de pertença e imprimir comportamento militar.
Em Julia (2001, p. 2), encontra-se a Cultura Escolar, dentro de uma abordagem
histórica, como sendo uma mescla de normas e práticas, aquelas “que definem
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar”. Para o autor, a Cultura Escolar
evidencia que a escola não é somente um lugar de transmissão de conhecimentos, mas é,
ao mesmo tempo e talvez principalmente, um lugar de “inculcação de comportamentos
e de habitus” (JULIA, 2001, p. 14).
Sob esse ângulo, toma-se, como ponto de reflexão, um trecho de outra edição da
revista Senta a Pua (1989, p. 20), na qual consta o juramento prestado pelos indivíduos
que ingressam nas Forças Armadas:

Incorporando-me à Aeronáutica Brasileira, prometo cumprir
rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado,
respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de
armas e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao
serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições, defenderei
com o sacrifício da própria vida.

É interessante verificar que as ordens deveriam ser rigorosamente cumpridas, o
respeito aos superiores é incontestável e a dedicação ao serviço da Pátria é absoluta,
exigindo, inclusive, o sacrifício da própria vida se necessário ao cumprimento da
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missão. Uma instituição que exige esse grau de comprometimento por parte de seus
integrantes espera ser composta por indivíduos, que se dediquem integralmente a ela.
Compreende-se, então, que os jovens da EPCAR já estavam sendo moldados para o
desempenho das futuras funções profissionais dentro da carreira militar.
Ao considerar um grupo de alunos realizando uma atividade coletiva de
juramento, pode-se sugerir que se trata de um “ritual de elevação de ‘status’”, o que
Goffman (2007) interpreta como sendo as “boas-vindas” nas instituições totais.
Ainda no que se refere aos rituais, ao ingressar na EPCAR, ganhava-se um nome
de guerra50. Este era uma abreviação do nome pessoal, que passaria a ser o “nome de
guerra”. Um exemplo fictício da construção de um nome de guerra seria: Aluísio
Damasceno RIBEIRO. O nome de guerra poderia ser o nome ou qualquer um dos
sobrenomes como o indicado em letras caixa alta. O critério para ser atribuído esse
nome era não ter outro igual na mesma turma. Assim, em uma determinada turma, só
poderá constar um RIBEIRO.
As fontes que confirmam essa “nova” identidade são as edições da revista Senta
a Pua. Fica evidenciado o destaque para o nome de guerra, pois, ao serem registrados
nas edições da revista, foram escritos com ênfase. A maioria das revistas tinham os
nomes de guerra com todas as letras em caixa alta ou em negrito, e outras, apenas o
nome de guerra, também escrito em caixa alta.
Um aluno da turma de 1960 relembra acontecimentos do cotidiano em seu livro
de memórias, o que nos permite confirmar o recebimento de um nome de guerra:
“Seguimos diretamente para o auditório onde recebemos, além das boas vindas, um
número e o nome de guerra que nos acompanhariam até o final do curso” (MEMÓRIAS
DE UM EX CADETE DA AERONÁUTICA, ROCHA, 2010, p. 11).
Nessa perspectiva, ocorre uma espécie de transição em que o aluno perde parte
da identidade civil e adquire uma identidade militar. Esse nome passa a ser sua nova
identidade pertencente ao mundo militar. Em 1990, com a publicação de O espírito
militar: um estudo de antropologia social na Academia Militar das Agulhas Negras,
Celso Castro (1990, p. 230) cita:

50

Quando se entra para o Exército Brasileiro, logo após um curto período (que pode variar de dias a
poucas semanas), ganha-se, a partir das sugestões do indivíduo e posterior aprovação / escolha feita pelo
superior imediato (que comanda a unidade em que se está), uma abreviação do nome pessoal / de família,
que passará a ser o “nome de guerra”.
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Em pesquisa que realizei na Aman em 1987 e 1988 ficou claro que um
dos objetivos principais do intenso processo de socialização
profissional a que são submetidos os cadetes é a construção de
fronteiras simbólicas entre o mundo ‘de dentro’ e o mundo ‘de fora’ –
entre militares e civis.

Seria essa a construção de fronteiras simbólicas, que estabelecem uma
percepção claramente distintiva entre militares e civis, entre o dentro (mundo militar) e
o fora (mundo civil). Por essa pequena incursão, nota-se que o aluno vai construindo
uma nova identidade, a qual se torna o principal propósito na formação.
Nessa transformação, os indivíduos estão sujeitos ao que Berger e Luckmann
(1996, p. 207) denominam de “alternação”, cuja dinâmica se baseia numa
“transformação quase total, isto é, na qual o indivíduo muda de mundos”. Esse processo
ocorre por meio de rituais do ponto de vista simbólico, que, nas palavras de Bourdieu e
Passeron (1982), busca matar o “velho homem”, gerando um novo habitus51; nesse
caso, o militar.
Quartéis são incluídos por Goffman (2010) como exemplos de instituições totais.
É o que ocorre ao discorrer sobre o processo de “mortificação do eu”, de desconstrução
da identidade prévia do interno. O autor cita, ainda, tal questão, no caso típico de
adaptação dos internos pela conversão, fenômeno em que o interno adere plenamente
aos propósitos da instituição, de modo que, evidentemente, nos campos de treinamento
de oficiais, encontram-se convocados, logo tornados “oficiais convictos”, os quais
aceitam uma forma de tormento, que, rapidamente, serão capazes de infligir a outros
(GOFFMAN, 2010, p. 61).
O aluno, ao se tornar oficialmente militar, também passava a receber um soldo52,
que seria uma remuneração mensal, além da assistência médica e odontológica,
fardamento, alimentação adequada e alojamento. Dessa forma, ficava sujeito aos rigores
da vida na caserna, ao internato e às instruções militares. Embora as fontes não apontem
em que período o recebimento do soldo foi instituído, foi possível a localização de um
comprovante de junho de 1968, que evidencia o repasse ao militar:

51

Na perspectiva sociológica desenvolvida por Bourdieu (1989), indivíduo e sociedade se conectam por
meio do que ele denomina de habitus. Ou seja, um sistema de disposições duráveis, que atua como
princípio gerador e organizador das práticas e representações sociais.
52
A remuneração dos militares é composta pelo soldo (parcela relativa ao posto e graduação) e por
adicionais e gratificações, que variam de acordo com a habilitação obtida ao longo da carreira, o exercício
de
atividades
especiais
e
outras
situações.
Disponível
em:
<https://cpex.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id>. Acesso em: 19 out. 2019.
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Figura 14: Comprovante de rendimentos datado de junho de 1968

Fonte: ex-aluno da EPCAR53.

Vai-se evidenciando que os alunos da EPCAR eram uma classe privilegiada,
visto que, além de receberem moradia, alimentação e cuidados com a saúde, contavam
com o soldo. Situação que diferia das demais instituições de ensino de 2º Grau no
Brasil. Pode-se argumentar que seria um valor para ser utilizado com gastos pessoais
como roupas, lazer, locomoção com compra de passagens, já que muitos tinham suas
famílias distantes, e, até mesmo, o envio de valores aos parentes. Acrescenta-se, ainda,
o fato de que receber um pagamento como estudante era mais um atrativo para atrair os
jovens ao ingresso na carreira militar.
Extrapolando o recorte temporal estabelecido nesta pesquisa (1949-1992), mas
com o intuito de compreender o valor de um soldo na atualidade, tem-se um
demonstrativo de pagamento de um aluno que está matriculado no ano de 2020
cursando o 3º ano do CPCAR, conforme documento a seguir:

53

O nome do ex-aluno foi mantido em sigilo atendendo à solicitação dele.
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Figura 15: Comprovante de rendimentos datado de abril de 2020

Fonte: aluno da EPCAR54.

O valor líquido pago no ano de 2020 a um aluno é de R$ 1.315, 50 (um mil,
trezentos e quinze reais e cinquenta centavos). A fim de compreender o valor monetário
indicado na figura 15, pode-se comparar o soldo recebido pelos estudantes com o
salário-mínimo que a partir de 1º de fevereiro de 2020 era de R$ 1.045,00 (mil e
quarenta e cinco reais).
Ao que tudo indica, as práticas de comportamento desenvolvidas por meio de
rituais, incorporação do aluno como militar da ativa e recebimento de soldo, dentre
outros aspectos, eram dispositivos aplicados para que o jovem militar se sentisse parte e
se apropriasse dessa cultura, particularmente no que se refere à formação desses
indivíduos, à sua seleção e ao desenvolvimento de sua carreira militar. Considera-se,
então, que os rituais, aos quais os indivíduos estão sujeitos, corporificam e fabricam a
individualidade celular, orgânica, genética e combinatória entre o aparelho institucional
e as sanções normalizadoras em que estão inseridos.

2.6 Uma escola de homens para homens

A EPCAR era uma escola masculina, uma vez que no período pesquisado era
permitido apenas o ingresso desse gênero55 além das características inerentes a um

54

Os dados do aluno foram mantidos em sigilo atendendo à solicitação dele.
Os debates sobre questões de gênero dentro de instituições armadas têm ganhado força nas últimas
décadas no Brasil. Foram diversas conquistas e avanços em busca da equidade de gênero e pelo fim da
discriminação contra homossexuais. Em 2005, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 2.773/001, que exclui a referência à
pederastia no Código Penal Militar, em função da inconstitucionalidade do artigo, o qual discriminava
homossexuais. Em 2014, a primeira turma de mulheres na Escola Naval do Rio de Janeiro contava com
55
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quartel, sobretudo a preparação de um combatente. Diante desse contexto, pode-se
considerar que um dos elementos centrais da identidade da Escola era justamente a
masculinidade, pois o combate, que é inerente ao militar, sempre foi associado ao
ataque e o quartel, a um espaço dos homens.
No intuito de tornar-se um militar, o indivíduo é moldado pela instituição
sempre com o objetivo de combater. Para Janowitz (1967, p. 215), as Forças Armadas
talvez seja a mais masculina de todas as instituições sociais.
Decorre dessa constatação a possibilidade em se pensar na organização militar
como um lócus privilegiado do exercício da “dominação masculina” (BOURDIEU,
2010). Nesse sentido, pode-se compreender como essa masculinidade é capaz de
reproduzir e perpetuar posições de poder nesse campo, historicamente construído e
administrado pelos homens e para os homens
O registro no mobiliário que segue fornece algumas pistas sobre a
masculinidade entre os alunos.
Figura 16: Registro no mobiliário, 1976

Transcrição
Se você acha suga foda,
Se você não aguenta estudar
Se você não aguenta pressão
Se você não paga corretivo
rindo (como eu paguei
muito!)
Se você é um bostão que fode
seu esquadrão
Se você pensa que não
consegue na academia
Se você pensa quase todo dia
em ir embora
Vá!!!Vá..;
Embora!!!

Porra!
Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

Esse registro no mobiliário sinaliza que o militarismo é vinculado à força e
resistência dos alunos, uma masculinidade idealizada que norteava a construção da
identidade institucional. O aluno que deveria permanecer na Instituição, segundo
11 alunas. Antes disso, as mulheres ocupavam somente cargos administrativos ou na área de saúde e em
serviços médicos e odontológicos.
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percepção dos próprios estudantes, era aquele que não fraquejava e não tinha dúvidas
sobre a carreira militar. As palavras escritas em vermelho e em tamanho destacado
podem indicar uma ordem, uma rejeição com aqueles que não se encaixam nos padrões
masculinos. A palavra “porra”, que finaliza o registro, pode ser um sinal de intolerância.
Portanto, essa identidade militar masculina era latente e naturalizada nos alunos, pois
essa fonte não se trata de um documento institucional, cujo intuito seria deixar um
registro que perpetuasse como uma espécie de normatização.
Nota-se, ainda, que seria uma forma de estabelecer poder numa esfera mais
micro; ou seja, de um aluno ao outro. O pensamento de Foucault (1979) corrobora essa
ideia quando cita que os poderes se exercem em níveis variados e em pontos diferentes
da rede social. Nesse complexo, os micropoderes existem integrados ou não ao
Estado. É preciso dar conta deste nível molecular de exercício do poder sem partir do
centro para a periferia, do macro para o micro (FOUCAULT, 1979, p. 12).
Na busca por vestígios desse ambiente, mobilizou-se mais esse documento:
Figura 17: Registro no mobiliário, 1979

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

Transcrição
Se cuida moderno pois a Academia te espera.
Força coragem e determinação devem ser qualidades
De um cadete Av, talvez eu não vá para a AFA
Mas desde já desejo a todos do quarto
sucesso.56

Ao analisar essa fonte, nota-se que se tratava de um mobiliário de um quarto;
certamente, lugar mais íntimo dos alunos, talvez onde se sentissem mais à vontade ou
confortáveis. E é nesse local íntimo que essa escrita foi realizada: em um mobiliário que
seria utilizado por outros alunos.

56

Av é abreviatura de aviador e AFA de Academia da Força Aérea.
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Nesse cenário, a masculinidade estava sendo reforçada. Mais uma vez, observase que os atributos de um militar deveriam ser força, coragem e determinação,
características atribuídas aos homens e evidenciada nessa fonte por um aluno, que,
inclusive, não sabe se irá prosseguir na carreira militar. Mas, independentemente de
seguir ou não na carreira, os valores estavam incorporados.
Nesse aspecto, D’Araújo (2004, p. 36), em uma pesquisa sobre militarismo,
revela que, para as autoridades militares brasileiras, as mulheres são vistas como seres
frágeis, emotivos, pacificadores, indefesos e delicados, que necessitam de proteção; ao
passo que os homens são tidos como seres fortes, agressivos e guerreiros; logo, mais
aptos para lidar com o monopólio da violência, com a guerra. Essa demarcação do que
seja função de “homem” foi, durante muito tempo, a principal justificativa para não
aceitar as mulheres57 na corporação.
Apesar do avanço no tempo, que extrapola o recorte proposto nesta pesquisa,
cabe destacar que, no ano de 2017, um marco foi plantado na história da EPCAR: o
ingresso das primeiras alunas, 20 jovens pioneiras no CPCAR, aproximadamente
11,11% das vagas ofertadas, percentual ainda baixo em relação ao gênero masculino,
que permanece sendo a maioria. As exigências para o ingresso são as mesmas para
ambos os gêneros, ressalvados os índices dos exercícios físicos, que são adaptados ao
gênero feminino58.

Essa mudança exigiu grande preparo, tanto nas estruturas físicas,
quanto no corpo de instrutores na EPCAR. Através de muito trabalho
e estudo, os oficiais, graduados e, por que não, os demais Alunos,
foram capazes de tornar esse delicado processo o mais natural
possível. Rapidamente, as Alunas integraram o efetivo da Escola,
trazendo consigo um novo brilho e pensamento crítico, enquanto
viviam tudo aquilo que vive um Aluno da EPCAR (SOMENSI, 2019,
p. 82).

57

Têm-se alguns casos pioneiros de mulheres brasileiras com o militarismo que antecedem a data de
1980. A mais famosa foi Maria Quitéria de Jesus Medeiros, nascida na Bahia em 1792, participou nas
lutas pela independência do Brasil sob o nome de soldado Medeiros. Com isso, em 1823, integrou o
Batalhão dos Voluntários de D. Pedro I, tornando-se, assim, oficialmente, a primeira mulher do Brasil a
assentar praça em uma unidade militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve participação feminina
junto às Forças Armadas Brasileiras, como enfermeiras da reserva do Exército – quadro criado em
dezembro de 1943 (D’ARAÚJO, 2004).
58
Instruções específicas para o exame de admissão ao CPCAR do ano de 2017. Disponível em:
<http://www.fab.mil.br/cabine/concursos/IE_EA_CPCAR%20_2017.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.
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Por mais democrático que essa forma de ingresso se mostra, o princípio
constitucional de igualdade, independente de gênero, ainda não havia sido instituído, o
que só começou a tomar corpo recentemente.
Diante do que exposto neste capítulo, buscou-se investigar a proposta inicial e,
dessa forma, traçar o perfil do aluno do CPCAR a partir da construção da identidade
militar. Para tanto, o levantamento de dados e as fontes selecionadas auxiliaram na
compreensão dos diversos aspectos na constituição desse sujeito, tais como: a seleção
criteriosa para o ingresso que buscava inserir os “melhores” na concepção da
Instituição; a origem geográfica dos estudantes, formando um ambiente multicultural,
apesar da prevalência dos alunos advindos do estado do Rio de Janeiro; as
sensibilidades e pertencimento dos alunos, principalmente em situações de
desligamentos; a predominância da masculinidade no perfil do aluno militar; o
inexpressivo pertencimento racial; e alguns rituais de inserção na cultura militar. O
diálogo com esses pontos permitiu decifrar a identidade do jovem que estava se
transformando em um militar com suas estratégias e efeitos.
No capítulo 3, serão analisadas as práticas educativas na formação militar,
construídas e vivenciadas pelos sujeitos da EPCAR a partir das categorias de análise
como disciplina, hierarquia, subordinação, controle do corpo e práticas esportivas.
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CAPÍTULO 3: AS PRÁTICAS EDUCATIVAS MILITARES: ELEMENTOS
CENTRAIS DO ENSINO MILITAR
“Marcelino Pampa caminhou ao encontro dele; seguinte de nosso
comandante, nós formávamos. Valia ver. Essas cerimônias...”
João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas

Neste capítulo, as práticas educativas serão compreendidas a partir da concepção
de Cultura Escolar concernentes às ideias de Julia (2001), que será o conceito central
das análises. Assim, faz-se premente estabelecer uma noção de cultura, que ajude a
compreender as práticas educativas, as quais eram desenvolvidas no âmbito da EPCAR.
Nessa perspectiva, “não podemos deixar de analisar a escola em sua amplitude cultural,
no que ela transmite aos indivíduos e leva-os a incorporar suas regras, influenciando
seus comportamentos” (JULIA, 2001, p. 18).
A Cultura Escolar não é isolada do contexto e nem determinada por ele,
contribuindo, desse modo, para um conjunto de fatores organizacionais e processos
sociais específicos como expressão dos valores, hábitos e comportamentos construídos
nas instituições escolares. Portanto, ao adotar essa categoria de análise, consideram-se
as possibilidades e as contribuições para a reconstituição das práticas educativas.
A partir desse entendimento, considera-se que as práticas educativas da EPCAR,
objeto desta pesquisa, apresentam uma gama de aspectos, que podem ser analisados a
partir do conceito de Cultura Escolar exposto por Julia (2001). Por ser uma Escola com
base nos fundamentos e finalidades militares, apresenta uma cultura própria como toda
e qualquer escola. São muitas as normas e práticas, mas, para analisá-las, deve-se
considerar os agentes que ali estiveram e que foram chamados a obedecer a essas
normas. Na análise, leva-se em conta que, mesmo tendo uma cultura imposta pela
instituição militar de ensino, é possível a existência de culturas, que se desenvolvem em
ambientes mais livres, como, por exemplo, nas competições esportivas e em momentos
de convivência nos alojamentos.
O objetivo deste capítulo é identificar e analisar as práticas educativas na
formação militar, que foram construídas e vivenciadas pelos sujeitos da EPCAR. Para
tanto, serão analisadas as práticas a partir de contextos, que surgiram com frequência
nas fontes selecionadas como hierarquia, disciplina e subordinação, princípios
considerados sustentáculos dentro de uma instituição militar. Também, serão abordadas
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as sanções disciplinares, as quais eram aplicadas aos alunos que não respeitassem as
normatizações, e como a prática da punição era naturalizada.
Outra categoria analisada neste capítulo é o cuidado e controle do corpo a partir
de práticas esportivas, vigor físico e marcialidade. Estes eram dispositivos utilizados
para a obtenção de um corpo fisicamente desenvolvido, moldado aos padrões de força e
eficácia impostos pela cultura militar. Serão evidenciadas, ainda, as práticas educativas
relacionadas aos rituais simbólicos militares, que faziam parte do cotidiano diário dos
estudantes, com o objetivo de compreender como essas práticas constituíam a
identidade da Instituição.
Optou-se por essa organização por considerar que, na fase de exploração das
fontes, foi possível perceber que elas traduzem tanto a doutrina militar quanto os
elementos constitutivos dessa formação, os quais estavam presentes por meio de
práticas educativas.
3.1 Práticas educativas a partir do binômio: hierarquia e disciplina
Hierarquia e disciplina são valores que podem ser encontrados tanto na educação
civil quanto na educação militar. Dessa forma, aparece no Estatuto dos Militares: “[...] a
hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas”. Na educação
militar, prevalece uma crença nessa estrutura como princípio da Instituição, com base
nas relações de obediência “[...] como resultado institucional de se pertencer a um grupo
baseado na hierarquia e na disciplina, na crença absoluta no valor da corporação, por ser
ela leal a algo superior a ela própria, a nação” (LEINER, 1997, p. 68).
A hierarquia militar é aplicada aos alunos, que, de acordo com a antiguidade59,
pertencem aos diferentes graus na hierarquia. Tais dispositivos são utilizados como
recompensa tanto pela aplicação nos estudos quanto pelo correto procedimento nas
atitudes. Hierarquia está diretamente ligada à subordinação. “É falso que a igualdade
seja uma lei da natureza. A natureza nada faz igual; a lei soberana é a dependência e a
subordinação” (SCHIRMER60, 2007, p. 55). Sendo assim, considera-se que é uma
59

A antiguidade do aluno se dá por meio da classificação por nota quando pertencente à mesma
série/esquadrão. Quando em séries/esquadrões diferentes, o mais antigo é o que está na série mais
avançada. Por exemplo: um aluno do terceiro Esquadrão (3º ano) é, portanto, superior a todo o efetivo dos
primeiro e segundo Esquadrões.
60
SCHIRMER é autor do livro “ Das Virtudes Militares” publicado no ano de 2007. O autor apresenta as
características dos militares e seus regulamentos como virtudes necessárias a ordem da nação. É
referência em pesquisas desenvolvidas por militares.
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subordinação explícita, processada e incentivada em um ambiente com estrutura
rígida.Os alunos da EPCAR eram subordinados a uma rígida disciplina, pois, em análise
da fonte, observa-se que subordinação e disciplina eram virtudes consideradas pilares da
hierarquia dentro de uma instituição militar.
A prática disciplinar pode ser percebida em uma notícia veiculada no jornal
Cidade de Barbacena (03/04/1976, p. 4), em que o Comandante da EPCAR naquela
época, Brigadeiro do Ar Aliandro, enfatiza: “A disciplina em sala de aula é responsável
pelo alto rendimento no ensino. A Escola tem muito equipamento que é usado
constantemente, uma disciplina reinante e exigências com relação ao corpo de
alunos”61.
Percebe-se, nesse pequeno trecho, que a disciplina foi evidenciada por duas
vezes e que seria a responsável pelo alto rendimento dos estudantes. Nesse contexto,
supõe-se que, no entendimento da Instituição, ter alunos disciplinados garantia o bom
êxito do ensino. Entretanto, fatores como o hábito de estudo, a seleção em um concurso
de admissão para o ingresso na Escola e o trabalho dos docentes junto aos alunos,
dentre outros aspectos, não foram considerados. Evidencia-se, ainda, que as relações de
poder e o respeito irrestrito à hierarquia eram características militares aplicadas
cotidianamente aos alunos da EPCAR. Por isso, desde cedo, a obediência, tanto aos
professores quanto aos superiores hierárquicos, militares ou alunos mais antigos62, era
prática que implicava uma relação de poder, de fazer prevalecer a vontade do superior,
que detém o poder sobre o subordinado, não havendo, portanto, uma relação própria de
alteridade, haja vista que no meio militar a autoridade é impessoal.
A edição do jornal Cidade de Barbacena, de 05 de junho de 1986, publicou um
texto do aluno Alexandre Delduque Cordeiro, vencedor de um concurso interno de
redação, cujo tema versou sobre a própria Instituição. Em um trecho da publicação, o
aluno faz o seguinte registro:

Sob o comando de valorosos homens, muitas obras foram realizadas e
hoje, no seu trigésimo sétimo aniversário, ela orgulha-se de seu vasto
patrimônio memorial e material, sustentado pelos pilares: dever,
pátria, coragem, lealdade e disciplina. Seus pátios viram, sob as
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Corpo de alunos é a denominação atribuída ao grupo de estudantes da EPCAR, que era formado por
três Esquadrões.
62
Alunos mais antigos é um termo utilizado para aqueles que possuem precedência hierárquica em
relação aos demais.
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evoluções do Pavilhão Nacional, o garbo e a disciplina dos alunos que
ali marcharam (CIDADE DE BARABCENA, 05/06/1986, p. 3).

Nessa passagem, deve-se considerar que não se trata de produção individual do
estudante, já que, possivelmente, o texto foi analisado pelos promotores do concurso de
redação na EPCAR. Contudo, o aluno cita o garbo e a disciplina como procedimentos
internalizados na Instituição, no seu discurso e em suas práticas. Essa percepção
corrobora o pensamento de Foucault (1987, p. 20), para quem o poder disciplinador é
um eficaz mecanismo, ou, melhor, uma técnica capaz não de destruir o indivíduo, mas
de fabricá-lo: “Em suma, o poder disciplinador não destrói o indivíduo; ao contrário, ele
o fabrica. O indivíduo não é o outro do poder, realidade exterior, que é por ele anulado;
é um de seus mais importantes efeitos”.
Na vida prática dos alunos, a hierarquia servia para desenvolver e estimular as
inclinações para a carreira militar. Em contrapartida, eram seus direitos e prerrogativas:
“I - uso de insígnias correspondentes ao seu posto ou à sua graduação; II - precedência,
sobre os demais alunos, nas formaturas, representações e solenidades” (MANUAL DO
ALUNO, 1977, p. 9).
Além desses direitos, os alunos, também, eram nomeados para chefia de turma,
“[...] onde têm precedência hierárquica sobre os demais alunos da turma, isto é, todos os
alunos da turma lhe devem obediência quando aqueles estiverem exercendo suas
funções” (MANUAL DO ALUNO, 1977, p. 18). Essa função atribuída aos alunos
evidencia a existência de uma relação de poder entre os próprios estudantes. Nesse
sentido, a proposta foucaultiana vai, justamente, no sentido de afirmar que os poderes
“não estão localizados em nenhum ponto específico da estrutura social. Funcionam
como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou ninguém escapa
(FOUCAULT, 1979, p. 16).
Em um trecho da entrevista63 concedida pelo ex-aluno que estudou na EPCAR
na década de 1970, foi mencionado que “havia muita disciplina e hierarquia. Nós
éramos muito cobrados neste sentido: o respeito dos alunos do 1º Esquadrão em relação
aos alunos do 2º e 3º Esquadrões”. Nota-se, portanto, que a hierarquia era incutida nas
práticas educativas da Instituição e nas atividades do cotidiano, inclusive por outros
alunos.

63

Entrevista 1, 2019, p. 115.
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Esse homem ordinário remete à ideia de sujeitos praticantes, pessoas comuns.
Nessa perspectiva, o cotidiano não é algo controlável nem há separação entre sujeito e
objeto. Nele, os processos são híbridos, nômades, rizomáticos e plurais. Esses processos
expressam o entremeado das relações das redes cotidianas, nos diferentes
“espaçostempos”64 vividos pelos sujeitos cotidianos (FERRAÇO, 2003).
Do ponto de vista material, a Instituição apresenta espaços típicos de uma
escola, mas, obviamente, ordena-se tendo em vista seu caráter militar precípuo. Nesse
sentido, abriga em seu espaço um “universo de imagens” (KNAUSS, 2003), que assume
uma função pedagógica, pois seus monumentos, símbolos e lugares têm o objetivo de
incutir nos alunos a disciplina, o civismo e o sentimento de estarem sendo preparados
para as funções militares de servir e defender a Pátria.
No ambiente da Escola, encontram-se frases, as quais reforçam os princípios que
deveriam nortear o comportamento dos alunos e os preceitos da Instituição. A inscrição
apresentada na Figura 17 fica localizada no Pátio da Bandeira, local central da
Instituição, onde ocorriam as diversas cerimônias militares e a circulação frequente dos
estudantes. Dessa forma, eles estavam em permanente contato com esses dizeres, que,
também, buscavam moldar comportamentos.
Figura 18: Inscrição dirigida aos alunos da EPCAR, localizada no pátio da
escola

Fonte: Revista comemorativa aos 60 anos da EPCAR.

Novamente, observa-se, na Figura 17, que valores e comportamentos esperados
na Instituição eram parte do espaço físico da EPCAR e sua dimensão espacial reforçava
os valores por meio de um discurso silencioso. Nesse aspecto, Viñao Frago (1992, p.
69) pontua:

64

Escrita usada por Nilda Alves (2011) na tentativa de superar dicotomias e hierarquias entre as palavras.
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O espaço escolar não é, pois, um ‘contenedor’, nem um ‘cenário’, mas
sim ‘uma espécie de discurso que institui em sua materialidade um
sistema de valores, [...], uns marcos para o aprendizado sensorial e
motor e toda uma semântica que cobre diferentes símbolos estáticos,
culturais e, ainda, ideológicos’. É, em suma, como a cultura escolar,
da qual forma parte, ‘uma forma silenciosa de ensino’.

Na tentativa de compreender os valores que eram basilares nas práticas
educativas da EPCAR, tem-se o Código de Honra, que era conhecido pelos alunos da
Instituição desde o início do curso. Esse Código consiste no entendimento,
conscientização, discernimento, vivência e prática das normas vigentes, sem
necessidade de fiscalização ostensiva, no esforço pela defesa e manutenção dos ideais
da escola (LIVRO HISTÓRICO DA EPCAR, 1956, p. 27).
Na edição da revista Senta a Pua (1955, p. 2) aparece um texto sobre o Código
de Honra explicando que:

O Código de Honra tem como finalidade proporcionar ao aluno a
oportunidade de educar-se nos mais elevados conceitos de
honestidade, espontaneidade e convicção no cumprimento do dever.
Embora o Código não conceda nenhum direito ao aluno, estabelece
um regime de confiança possibilitando a não existência de cadeados
nos armários, a não fiscalização incômoda na realização das provas e
demais trabalhos escolares e a aceitação de suas declarações como
incontestáveis expressões da verdade.

Já a edição da revista Senta a Pua (1973, p. 10), utilizada como fonte de
pesquisa, cita uma espécie de lema, que norteava as ações do Código de Honra: “Nós
nos comprometemos com a verdade, com a honestidade e com a justiça, bem como
repudiamos entre nós atitudes contrárias a essas”. Esse trecho sugere que os alunos
deveriam se comprometer com esses valores e que qualquer atitude que estivesse em
desacordo com esses princípios era ou deveria ser rejeita por eles.
Nesse contexto, havia um grupo denominado Código de Honra composto por
alguns estudantes. De acordo com o ex-aluno Clarindo dos Santos (1981, p. 27)65:

O Código de Honra, cuja finalidade é proporcionar ao aluno a
oportunidade de educar-se nos mais elevados conceitos de
honestidade, espontaneidade e convicção no cumprimento do dever,
porém, para ser exeqüível era necessário que houvesse por parte do
65

Clarindo dos Santos foi aluno da EPCAR no início dos anos 1950. Escreveu o livro Memórias de um
BQano em 1981. A palavra BQano é uma junção da abreviatura de Barbacena Querida e Epcariano.
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aluno muita abnegação e autodisciplina, pois o mesmo postulava o
princípio de que um aluno não ‘COLAVA’, não ‘MENTIA’, não
‘FURTAVA’ e não era ‘COVARDE’.
A menção ao Código de Honra em fontes produzidas em tempos distintos, sinaliza que
esse lema permaneceu vivo por um longo período, passando de geração a geração. Pode-se

compreender, ainda, que esse Código consistia no entendimento, conscientização e
prática das normas vigentes, sem necessidade de fiscalização ostensiva, no esforço pela
manutenção dos ideais da Instituição. Esses valores, que induziam a disciplina e faziam
parte do contexto em que os estudantes estavam imersos, contribuíam para que
internalizassem essas práticas e que, de certa forma, criassem uma autodisciplina. A
disciplina implica, segundo Foucault (1987, p. 18), um registro constante do que se está
observando de modo que, ao mesmo tempo em que exerce um poder, produz um saber e
deve “[...] impregnar quem é vigiado de tal modo que este adquira de si mesmo a visão
de quem olha”.
No âmbito militar, essa autodisciplina, esse autovigiar-se, é comumente
chamado de disciplina consciente66; por isso, cada um cuida de si67.

O do cuidado de si é, portanto, igualmente uma arte de governar os
outros e, por isso, é essencial saber tomar cuidado de si para poder
bem governar a cidade. É sobre esse ponto, e não sobre a dimensão
ascética da relação consigo, que se efetua a ruptura da pastoral cristã:
o amor a si torna-se a raiz de diferentes falhas morais e o cuidado dos
outros implica, doravante, uma renúncia de si no transcurso da vida
terrena (REVEL apud FOUCAULT, 1987, p. 34).

A disciplina consciente pode ser analisada a partir das práticas voltadas às
técnicas de si, que assumem a forma de um preceito – o de “tomar conta de si mesmo”,
o de “ter cuidado consigo”, o de “cuidar de si” –, que deve ser compreendido como um
dever, uma obrigação fundamental e um conjunto de procedimentos. Trata-se, então, de
uma atividade política. Michel Foucault (2006, p. 11), quando se refere ao cuidado de si
no momento socrático platônico, declara que é uma “[...] espécie de aguilhão que deve
ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência”.
A “disciplina consciente” parece pretender aquilo que foi designado por Neill (apud COOKSON JR;
PERSELL, 2002, p. 115) como “o sonho de um corpo estudantil autogovernado”.
67
No início dos anos 1980, o tema do cuidado de si aparece no vocabulário de Foucault no
prolongamento da ideia de governamentalidade. À análise do governo dos outros, segue, com efeito,
aquela do governo de si, isto é, a maneira pela qual os sujeitos se relacionam consigo mesmos e tornam
possível a relação com o outro (REVEL apud FOUCAULT, 1987, p. 33).
66
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O entendimento do cuidado de si ajuda a compreender aspectos da formação dos
jovens da EPCAR, os quais estão sendo preparados para serem os futuros líderes da
Força Aérea e que, portanto, assumirão postos de comandantes. Dessa forma, pode-se
entender que há um cuidado de si para que possam governar os outros.
A disciplina consciente proposta na EPCAR requer o estabelecimento de uma
relação específica dos alunos com as normas escolares, com o saber e entre os pares da
comunidade escolar por meio da dedicação intensa e rigorosa às atividades escolares,
pelo companheirismo para com os colegas e, ainda, pelo estabelecimento de relações de
respeito mútuo. De acordo com Foucault (2010), quem tem cuidados consigo mesmo
encontra-se mais preparado para se relacionar com o outro e conduzir-se
adequadamente na relação com os demais, entendendo-se, com isso, que o cuidado de si
vai suscitar uma relação com o outro.
A experiência da disciplina consciente, juntamente com outras vivências
acadêmicas específicas da EPCAR, parece requerer de alguns alunos a imersão em uma
nova existência, um novo nascimento, em um novo meio; e, de outros, apenas a
manutenção de uma conversão (BOURDIEU, 1989), anteriormente iniciada,
dependendo do tipo de escola que frequentou na educação básica, do pertencimento
social e das experiências familiares, escolares e sociais desses alunos.
Um ex-aluno da EPCAR, Sérgio Clos, da turma de 1975, também faz menção à
disciplina e à necessidade dos detalhes para que a formação do caráter fosse
desenvolvida em sua formação:

Era uma vida de intenso estudo e disciplina. Tudo era executado nos
mínimos detalhes para que se fixasse em nossas mentes a formação do
bom caráter e do bom cidadão, que o fomos com certeza em todas nas
nossas realidades. Pequenas passagens, que, por negligência não
registrei, ficarão para outros colegas de invejáveis memórias. Tenho a
certeza que fui um bom aluno e na cidade, explorei ao máximo68.

Outro aspecto muito evidente na Escola era o controle minucioso do tempo, pois
as atividades seguiam uma rotina determinada, planejada para o ano todo. Nas edições
da revista Senta a Pua, dos anos 1976, 1977 e 1978, é possível identificar as atividades

68

Depoimento do ex-aluno da EPCAR, Sérgio Clos, turma de 1975, publicado em 13 de junho de 2017.
Disponível em: <https://rvchudo.blogspot.com/2017/06/diario-da-maturidade-o-patio-da-bandeira.html>.
Acesso em: 2 fev. 2019.
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e os horários da rotina diária, que, como pode ser observado na Quadro 2, iniciava-se às
seis horas, com a alvorada, e tinha seu término às 22 horas, com o silêncio.
Quadro 2: Rotina dos alunos da EPCAR na década de 1970

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados contidos nas edições da revista Senta a Pua (1976, 1977 e
1978).

Ao analisar a rotina com todas as atividades previstas, sugere-se que havia um
controle do tempo e a necessidade de manter os alunos sempre ocupados. Nesse
contexto, era fundamental o cumprimento do horário. Segundo Foucault (1987), o
horário é uma velha herança da história da humanidade e apresenta-se em três grandes
processos, que são: estabelecer as censuras, obrigar as ocupações determinadas e
regulamentares e manter os ciclos de repetição. O tempo e a ocupação eram utilizados
como disciplinadores para controlar as atividades dos educandos. A eles, competia
serem pontuais e comportarem-se bem.
As ideias de Bourdieu (1989, p. 112), ainda, contribuem para reforçar o objetivo
das instituições de ensino em manter uma rigorosa rotina:

Um sistema de meios institucionais, incitações, constrangimentos e
controles que reduzem toda a existência dos alunos a uma sucessão
ininterrupta de atividades escolares, rigorosamente regradas e
controladas tanto no que se refere ao momento quanto ao seu ritmo.

O ex-aluno da década de 1950, Clarindo dos Santos, também dá indícios das
atividades a que eram submetidos: “Se fôssemos quantificar nossas atividades na
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Escola, teríamos os seguintes parâmetros: 50% do nosso tempo eram dedicados às
atividades intelectuais, 20% a atividades físicas, 20% à militar e 10% à recreação”
(SANTOS, 1981, p. 26).
Ao se fazer um entrecruzamento das fontes utilizadas para a elaboração do
Quadro 2 e o registro do ex-aluno, observa-se que, no decorrer dessas duas décadas que
distanciam essas fontes, a distribuição do tempo e das atividades se mantiveram
praticamente as mesmas.
A alvorada era o horário quando todos os alunos deveriam estar acordados. Esse
momento era anunciado com um toque de corneta. Na edição da revista Senta a Pua
(1979, p. 21), consta: “Ouve-se um clarim. Amanhece um novo dia de rotina”. A partir
desse momento, todos os alunos já estavam uniformizados em direção ao rancho69 para
o café da manhã. Na Figura 19, percebe-se que, apesar da alvorada às seis horas,
estavam todos alinhados com seus uniformes, levando-nos a entender que acordavam
antes desse horário, pois, também, deveriam deixar o alojamento e camas em ordem.
Figura 19: Alunos, após a alvorada, caminhando em direção ao rancho

Fonte: revista Senta a Pua (1976, p. 22).

As formaturas70 diárias faziam parte da rotina na EPCAR e consistiam em
ocasiões, nas quais os alunos ficavam em forma por Série/Esquadrões. No Quadro 2,
constam três momentos de entrada em forma, sendo formatura, parada diária e pernoite;
ou seja, eram momentos frequentes na rotina da Escola.

No meio militar, o “rancho” é o refeitório; ou seja, o local de alimentação dos militares. Em geral, os
refeitórios são divididos de acordo com os níveis hierárquicos dos militares.
70
A formatura realizada na Organização Militar é uma atividade típica e de rotina, de responsabilidade do
Comandante e executada, normalmente, uma vez por semana, prevista no Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais – R1 – RISG – (Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2003), no seu art. 257, nos
seguintes termos: “Durante a semana, nos corpos de tropa há pelo menos uma formatura geral de toda a
unidade para o início das atividades do dia, ocasião em que será cantado o Hino Nacional, ou outro hino,
ou uma canção militar”.
69
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Uma vez que, durante todo o período de formação os alunos, quando participam
de alguma atividade militar, se deslocam apenas em grupos ao comando do mais antigo
militar presente, assim como realizam toda a rotina com a companhia da
turma/Esquadrilha, à que foi designado: seja nas refeições, nos treinamentos físicos ou
nos dormitórios. Na caserna, nada é somente para o indivíduo. Tudo é em prol da
coletividade, que pode ser entendida, também, como força coletiva em uma situação de
combate. Os alunos sempre se deslocavam em conjunto para as atividades, daí a grande
quantidade de formaturas e paradas que ocorriam durante o dia. Para entrar no rancho
(refeitório), por exemplo, havia sempre uma formatura no pátio, e todo o procedimento
a ser seguido estava previsto no Manual do Aluno (1977, p. 20):
O deslocamento para o rancho será em passo ordinário, mantendo-se o
alinhamento das fileiras pelo centro, até o passadiço do refeitório,
quando os cadetes tomarão o passo sem cadência e retirarão a
cobertura. A entrada no rancho deverá ser realizada sem atropelos e
em silêncio.

Fica evidenciado que a rotina da Escola se baseava em um dia a dia ritualizado,
inteiramente pautado pela repetição de um ordenamento da realidade. Tal
acontecimento é marcado por uma diagramação constante dos horários, dos modos de
conduta e de reconhecimento automático de dispositivos de ação, como ordens, posturas
corporais e mentais e etiqueta.
Além do horário, as atividades dos estudantes eram reguladas em seus mínimos
detalhes no Manual do Aluno (1997), que estabelecia as condutas a serem seguidas. Por
exemplo, nas aulas, sempre de frequência obrigatória, o professor deveria encontrar, ao
entrar na sala, todos os alunos já presentes.
Nesse sentido, entende-se que a EPCAR tem a marca da disciplina como
característica de sua identidade, porém não como outros colégios civis, sobretudo por
ser uma instituição militar e ter esse princípio em seus regulamentos. É evidente que a
sua prática constituiu sujeitos, e estes não são “entidade(s) pré-existente(s) no mundo
social”, como pretende Foucault (VEIGA-NETO, 2003, p. 131). Portanto, os indivíduos
se tornam sujeitos como resultado de um complexo processo de objetivação que ocorre
dentro de redes de poder. Os estudos de Foucault tomam o poder como o elemento
capaz de demonstrar de que forma se produzem os saberes e como os indivíduos se
constituem na articulação entre ambos (VEIGA-NETO, 2003). “Não é o poder, mas o
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sujeito que constitui o tema geral de minhas pesquisas” (FOUCAULT apud
CHARTIER, 2002, p. 192).
Os manuais de instrução militar tratam os períodos do ano de instrução como
períodos de adestramento. A utilização da indumentária no meio militar serve para
padronizar a aparência e despersonalizar o indivíduo, que, a partir do momento em que
ocorre sua incorporação na Instituição, ele recebe um número, que passa a ser sua nova
identidade. Posteriormente, o posto ou a graduação virá sempre precedendo seu nome
de guerra.
Segundo Foucault (1987), bem no início do século XVII já se discutia sobre a
“correta disciplina” como uma arte do “bom adestramento”. O autor ressalta que “O
poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e se retirar, tem
como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda
mais e melhor” (FOUCAULT, 1987, p. 143). A disciplina fabrica indivíduos, pois ela é
a técnica específica de um poder, que toma os indivíduos ao mesmo tempo como
objetos e como instrumentos de seus exercícios. Para o filósofo, “[...] o exercício da
disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um aparelho onde as
técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de
coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam” (FOUCAULT,
1987, p. 143). A partir das conceituações de Foucault, pode-se perceber como a
disciplina, ao lado da hierarquia, regulava a vida dos discentes.
A EPCAR é uma corporação ordenada segundo um eixo hierárquico, e seus
integrantes estão dispostos numa rigorosa ordem interna. Para cada posição ocupada por
um indivíduo, haverá sempre um superior que ordena e um inferior que obedece, e a
ordem recebida de um superior, assim como a ordem que se dá a um inferior, não
admite recusa ou contestação. Isso é uma pré-condição para a existência e
funcionamento das corporações militares, e precisa ser muito bem aprendido por
aqueles que querem tornar-se militares. A lição principal é que ordem é ordem, um dito
característico desse contexto.
Trazendo a discussão para o universo militar, as patentes e a estrutura
hierárquica contribuem, eminentemente, para a execução desses papéis e funções no
militarismo. Quanto maior a patente em uma escala hierárquica, maior a
responsabilidade e capacidade impositiva. Para traduzir essa afirmação, vale citar o
Estatuto dos Militares (1981), Capítulo III, artigo 14, no qual se lê: “A hierarquia e a
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disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a
responsabilidade crescem com o grau hierárquico”.
A partir das conceituações de Foucault e das fontes analisadas, pode-se
compreender como a disciplina, ao lado da hierarquia, regula a vida dos discentes, tanto
dentro como fora da Escola. O ensino na EPCAR é um instrumento preparatório, que
visa à formação dos alunos e, também, à carreira militar. Portanto, as práticas
educativas de formação militar na Instituição são uma realidade que se estende,
também, aos alunos, que, porventura, não irão seguir a carreira militar.

3.2 Sanções disciplinares: instrumentos de sujeição

Na formação da identidade, considera-se que fazer parte da Instituição significa
carregar a própria Instituição em si. Nesse sentido, pode-se entender que qualquer
atitude individual, que fuja ao código disciplinar e moral da Instituição, acarreta a
desmoralização do coletivo enquanto uma totalidade. De acordo com Foucault (1990),
as técnicas e práticas, que induzem ao comportamento da internalização de movimentos
sem questionamentos, são chamadas de tecnologias do eu. Essa lógica, que também
pode ser considerada uma tecnologia de poder, estava presente no modelo institucional
da EPCAR, que privilegiava o espírito de corpo, sentimento típico das organizações
militares e desenvolvido por meio do rigor das normas disciplinares. Sobre isso, pode-se
recorrer às ideias de Bourdieu (2005, p. 44):

Uma das circunstâncias que poderia ser indicada como aquela que
mais favorece a constituição desse corpus, com espírito de corpo, seria
a vida no internato, cujo efeito é ‘redobrado pela eleição escolar e
coabitação prolongada no interior de um grupo socialmente
homogêneo’.

No Manual do Aluno de 1977, na seção acerca das infrações disciplinares,
percebe-se uma preocupação com a conexão entre membros e Instituição, entre partes e
todo, que era ameaçada caso os indivíduos da comunidade escolar infringissem as
normatizações. O item sobre normas disciplinares versa sobre a importância de
assegurar a estabilidade de uma ordem social, que, para ser bem-sucedida no processo
de formação de seus membros, demanda um compromisso individual e coletivo.
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Portanto, infringir os regulamentos era um ato consciente sobre o qual pairavam os
riscos das punições, as quais foram aparecendo ao longo da análise das fontes.
Os alunos hierarquicamente mais antigos poderiam observar e orientar alunos
das séries mais novas a serem atentos com a postura, o comportamento e a apresentação.
Essa cobrança, em tese, deveria ser respeitada, visto que a situação ou ação presenciada
pelos mais antigos poderia ser objeto de relato para os superiores, o que poderia
acarretar sanções disciplinares. Essa forma de controle era identificada como a principal
fonte de vigilância hierárquica (FOUCAULT, 1987).

Naquela noite, à guisa de aprendizagem, arrumei e desarrumei minha
cama umas vinte vezes; o meu colega de alojamento, por ter se negado
a responder certas perguntas a um veterano, virou estátua, ficando
imóvel com as mãos na cadeira mais de duas horas; outro, só porque
usava bigode, foi convidado a raspar um lado ficando com um
‘monogode’. O negócio era se acomodar, pois estávamos entregues as
feras, e se puséssemos banca seria pior. Isto não estava escrito no
livrinho, mas tudo bem (SANTOS, 1981, p. 22).

Nesse relato, o ex-aluno demonstra uma vigilância constante e cita
circunstâncias que ocorriam com os estudantes, os quais não obedeciam às regras. O
contato entre os alunos veteranos e os mais modernos se dava por meio formal, previsto
nos regulamentos, e, também, de maneira informal, ou seja, “não estava escrito no
livrinho”. Nesse caso, poderia ser em uma espécie de manual em que constavam as
regras a serem seguida conforme observado nas memórias descritas anteriormente.
O trecho, também, sinaliza situações de punição por meio do corpo como “ficar
imóvel por duas horas”. Conforme Foucault (1987, p. 199), na análise dos dispositivos
que exercem o poder e que se apossam das instituições, a punição disciplinar é “menos a
vingança da lei ultrajada que sua repetição”. Entende-se, então, que, punindo o sujeito
do desvio, o objetivo é alcançar o arrependimento do acusado de tê-lo feito e criar o
temor de vir a sofrer a sanção novamente, uma forma de castigo pedagógico. O castigo
físico, portanto, serve como um modo constantemente utilizado para disciplinar e punir
o corpo e, possivelmente, acarretar resultados.
Ainda nesse contexto, têm-se as técnicas disciplinares por meio do corpo,
percebidas como instrumento de sujeição. Foucault (1987) compreende a disciplina
como tecnologia de poder. Trazendo essa problemática da disciplinarização de corpos
para a conjuntura em discussão, entende-se que é preciso analisar as tecnologias de
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poder utilizadas pelos alunos veteranos e que ganham significados próprios na cultura
da Instituição, decodificando, dessa maneira, dispositivos e espaços onde os
micropoderes se faziam presentes.
O ex-aluno Calixto, da turma de 1985, autor do livro Sai de Baixo (2010, p.
243), explana sobre episódios que, na época, eram considerados bdeiras:

Cabe deixar claro que, com o passar do tempo, várias dessas
brincadeiras, se podemos chamá-las assim, davam-se entre veteranos e
‘bichos’71 que já se conheciam. Era mais para gozação. Um rito de
passagem. É claro que muito mais divertidas para os veteranos do que
para os ‘bichos’. Mas o bicharal também se amarrava. O dia de irem à
forra e darem seus trotes também iria chegar.

Nesse trecho, pode-se supor que o autor tenta fazer distinção entre trote e
brincadeira. A diferença não fica evidente, mas, em geral, o trote é considerado mais
pesado e desintegrador, no qual só quem provoca tal situação graceja, enquanto a
brincadeira seria mais leve, cômica, inofensiva e integradora, em que todos os
envolvidos participam e se divertem.
Nesse sentido, pode-se pensar que os alunos preferiam utilizar o termo
brincadeira como um eufemismo, por ser um assunto de abordagem delicada,
principalmente por ser tratar de memórias inseridas em um livro publicado por um exaluno. Além disso, o trote era proibido na EPCAR. Entre as penalidades previstas,
incluía-se a expulsão dos responsáveis pelo ato. Entretanto, era praticada, apesar de
proibido, uma forma de transgressão. Howard Becker (1977, p. 87) chama atenção para
o fato de que a existência de uma regra “não garante automaticamente que ela será
imposta. Há muitas variações na imposição de regras. [...] É mais típico que as regras só
sejam impostas quando algo provoque a imposição. [...] uma infração não pode ser
ignorada, uma vez tornada pública”.
Por meio da relação que se estabelece no trote, tanto o aluno veterano, que
ordena, quanto o aluno moderno, que obedece, aprendem o que significa e qual a
diferença entre ser hierarquicamente superior ou inferior. Todavia, não se deve esquecer
que se está diante daquilo que Turner (1974) chama de rito de elevação de status: o
calouro será um dia veterano. O trote, portanto, humilha aquele que aspira a uma
posição hierarquicamente superior (TURNER, 1974, p. 202).

71

Bichos era o termo atribuído aos alunos mais modernos; ou seja, alunos do primeiro ano da EPCAR.
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Os trotes podem ser considerados também como rituais se constituem em
acontecimentos que podem ocorrer com uma pessoa ou grupo. Certeau (1998) aponta
que diante de todo tipo de iniciação (ritual, escolar, etc.), o direito se “apodera” dos
corpos para fazê-lo seu texto, transformando-os em tábuas da lei, em quadros vivos dos
costumes, em atores organizados por uma ordem social. A esse direito que se apodera
pode-se chamar de costume, daquilo que não mais será estranho. Sai do anonimato e
passa a ser reconhecido socialmente. O autor dá o exemplo de um cacetete de um
policial, como significado de força e imposição da lei que pode ter esse objeto.
Apropriando-me da analogia de Certeau (1998), da mesma forma acontece quando, no
evento do trote, estudantes já vêm com algumas histórias contadas e conhecem alguns
significados que outras pessoas deram a objetos ou rito e que antecedem à sua própria
experiência, o autor afirma que é “necessário procurar aquilo que não é “refeito” pela
ordem da instrumentalidade” (CERTEAU, 1998, p. 242). A ideia do trote como um
ritual passa por existir ou querer perpetuar uma tradição, deixar uma marca e também
sobre que significado esse evento, que passa a ser um acontecimento, tem para cada um
e cada uma que dele participa
Ainda sob esse ângulo, toma-se como ponto de reflexão um trecho da
entrevista72 concedida para esta pesquisa:

Lembro-me de um aluno que foi punido porque a sola do sapato não
estava engraxada. A sola, imagina isso, turma de 1971. Na época tinha
trote, mas não era trote pesado como no passado, o que eu levei foi ir
até o H8 pegar a cautela do mais antigo e ir até a lavanderia buscar
suas roupas e colocar sobre a cama. Outro trote era medir o pátio da
bandeira com o palito de fósforo e estes trotes eram aplicados
escondidos porque se pegasse o aluno era punido, pois a instituição
não compartilhava. A relação dos alunos veteranos com os alunos
mais novos, chamados de ‘bicho’ era saudável [...] (ex-aluno da
EPCAR).

O entrevistado se lembra de uma situação em que a punição pareceu um tanto
improcedente quando enfatiza “imagina isso”, referindo-se à sola do sapato, que não
estava engraxada. Diante disso, é possível pensar o quanto o controle do outro era, por
vezes, demasiado. O ex-aluno, também, cita os trotes, assim como identificado em
outras fontes. Desse modo, indica que essas práticas de transgressão às normas eram
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Entrevista 1, 2019, p. 126.
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naturalizadas entre os alunos. Contudo, ele afirma que a Instituição não compartilhava
dessas atitudes e que os trotes eram aplicados escondidos dos superiores.
Com efeito, nota-se que o poder está esparramado em todas as partes, em todos
os aspectos, do subjetivo ao cultural, como, por exemplo, entre os próprios alunos. A
forma de repressão não vem apenas do macropoder, mas do micropoder em diversas
instituições. Foucault (1984) analisou os micropoderes esparramados por todos os
lados, exercidos por pessoas, em geral despreparadas, que interiorizam as ideologias e
leis estabelecidas em defesa do macropoder, disciplinando a sociedade com a punição,
quando as regras do jogo são desobedecidas.
Na EPCAR, as normas eram claras, não deixando pairar sobre o aluno qualquer
dúvida quanto ao correto procedimento, posto que estavam definidas cuidadosamente as
condutas transgressoras, com classificação que variava de leve a eliminatória,
evidenciando, outrossim, as punições a que estão sujeitos seus infratores, alterando de
advertência a exclusão disciplinar. Essas sanções disciplinares contemplavam desde
advertência oral ou escrita até licenciamento sustado no final de semana, dias de
detenção e dias de prisão, de acordo com a gravidade do fato caracterizado como
indisciplina, como indicado no trecho a seguir: “Uma audiência aqui, outra acolá, e
foram aparecendo as primeiras punições. Um ‘LS’ (licenciamento sustado), ‘2 D’ aqui
(dois dias de detenção), ‘4 P’ ali (quatro dias de punição), o fim de semana ia embora”
(CALIXTO, 2010, p. 56).
Evidencia-se que, nessa prática desenvolvida na EPCAR, vigoram regras sociais
e morais, que constituem um patrimônio cultural, geralmente reconhecido e aceito. O
aluno, à medida que internaliza os valores culturalmente impostos, acaba por aceitar ou
até mesmo burlar o poder do outro e reconhece o direito de lhe serem ditados
comportamentos, uma vez que o conceito de disciplina está intimamente ligado aos
valores socioculturais. Assume, portanto, significados diferenciados conforme o
contexto vivido. Por conseguinte, a punição na escola militar tornou-se naturalizada,
levando os indivíduos a entenderem que precisavam ser punidos. Isto é, o poder de
punir é legitimado e passa a ser visto com naturalidade, submetendo os indivíduos às
engrenagens das instituições disciplinares e internalizando o controle.
Em um registro em fundo de mobiliário, um aluno faz menção às sanções
disciplinares:
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Figura 20: Registro em fundo de gaveta com descrição de punições

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

Transcrição
Hoje estou preso 8d no total tenho 15P, estamos no meio do ano se dermos mole seremos desligados
Eu e a galera 10 de 85

Essa fonte foi produzida no ano de 1985 e o autor da inscrição, cujo nome foi
preservado, relata quantos dias recebeu de punição, perfazendo um total de 15 dias,
além de sua preocupação em ser desligado do curso. A inscrição à direita da imagem
apresenta situações que podem acarretar “37 P”, que significam 37 dias de punição. Não
foi possível identificar o motivo que acarretou a aplicação das medidas disciplinares
registradas. Porém, fica evidenciado o uso das punições como tecnologia de poder,
inclusive quando um aluno deixa essa inscrição em um lugar íntimo e de acesso restrito,
como um fundo de gaveta, para que outros alunos possam ler e perceber as
consequências de cometer transgressões.
É importante ressaltar que, se existiam as punições, certamente era porque havia
alunos que não seguiam as normas estabelecidas. Portanto, pode-se considerar que a
obediência não era irrestrita. Existiam alunos que ofereciam resistências à disciplina.
Supõe-se que eram indivíduos que não se apropriaram, naquele momento, dos valores
militares. No entanto, entram em cena os ritos de regulação de conflitos, como as
punições explicitadas no registro de mobiliário (Figura 20).
Nesse contexto, as configurações apontadas por Goffman (2007, p. 50) sobre
instituições totais indicam que a presença de relações que visam à correção moral do
caráter de indivíduos, os quais precisam se adequar aos padrões e regras estabelecidos
para que não se tornem alheios aos objetivos almejados pelas instituições totais, pode
caracterizar desvios por parte dos internos.
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Além das sanções disciplinares já explicitadas anteriormente, identificou-se que,
em situações consideradas de maior gravidade, ocorriam desligamentos dos alunos
considerados envolvidos em infrações, conforme nos mostra o ex-aluno da década de
1950, Clarindo dos Santos (1981, p. 64), em uma passagem do livro Memórias de um
BQano:

Na minha sala de provas, alguns veteranos, que normalmente eram os
últimos a entregar, faziam o contrário, resolviam todas as questões e
abandonavam logo o local, às vésperas da prova de Física que era a
matéria que mais reprovava, enquanto a Escola quase toda estudava,
uns poucos privilegiados passavam a noite no cassino. Aconteceu,
porém, que um deles deixou cair no corredor um gabarito da prova
seguinte, que foi encontrado por um outro veterano que fez chegar às
mãos do presidente do Código de Honra, que imediatamente
comunicou ao Comandante a existência da fraude. O rebu se
generalizou e as provas foram suspensas, aberto inquérito e aí
aconteceu o massacre: foram desligados 46 (quarenta e seis) alunos.

Essa passagem indica a medida de desligamento dos alunos e demonstra que eles
não cumpriram o estabelecido no Código de Honra da Instituição. Além disso, as
punições aplicadas por meio desses mecanismos disciplinares serviam de exemplo para
que os demais não cometessem os mesmos erros caso não quisessem ser submetidos às
mesmas sanções. Dessa forma, o ritual de desligamento reforça, simbolicamente, a
importância do atendimento à hierarquia e do cumprimento das regras.
Por meio dessas análises, é compreensível que regras disciplinares, condutas,
relações e conhecimentos são elementos da Cultura Escolar relacionados às finalidades
educativas de cada tempo e espaço.
Fica evidenciado, ainda, que, tanto nas instituições civis quanto nas instituições
militares, há o predomínio de uma rede disciplinar, cujas características dependem do
ambiente onde ela se situa. Nessa perspectiva, tem-se a pesquisa de Agostini (2018), em
que a autora discute as atividades de cunho disciplinador adotadas no Ginásio Santo
Antônio, na cidade de São João del-Rei, como forma de intensificar a civilidade dos
alunos e moralização dos povos. Entretanto, o que diferencia essas duas instâncias,
escola civil e escola militar, é que, nessa última, há objetivos que vão ao encontro de
interesses de um grupo social específico quando os alunos são educados em nome de
padrões e ideias, que prevalecem no interior da caserna e que advêm da doutrina militar.
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3.3 As práticas educativas do corpo a partir da tríade: vigor físico, esporte e
marcialidade

Um corpo que é desenvolvido para ser o de um combatente, segundo valores
militares, precisa estar, antes de tudo, em pleno vigor físico, preparado para reagir a
qualquer estímulo e, desse modo, preencher a utilidade de defender sua pátria. O
alcance desse objetivo é proveniente da constante adaptação física e mecânica desse
corpo e da obtenção da melhoria contínua de condicionamento e força muscular, que se
tornam condições adquiridas por meio da prática regular de exercícios físicos.
Algumas práticas educativas aplicadas na EPCAR visavam ao desenvolvimento
de um corpo saudável e forte. Para tanto, construíram-se estratégias para a obtenção de
um corpo fisicamente desenvolvido, moldado aos padrões preestabelecidos de força e
vigor impostos pela cultura militar. Na rotina diária, os estudantes participavam de
atividades físicas e esportivas, que duravam, em média, duas horas, conforme já
indicado no Quadro 2.
O ex-aluno entrevistado73 reforça a rotina e suscita aspectos pertinentes às
atividades de educação física. Ele relata:

A alvorada era às 6 horas da manhã, depois o café e logo em seguida
sala de aula, para instrução acadêmica. Quase meio dia tinha parada
diária com a troca de serviço dos alunos e em seguida deslocamento
para o rancho, primeiro descia do 3º ano, depois o 2º ano e por último
do 1º ano. Depois do almoço mais instrução acadêmica até as
15h30min, depois educação física, que acontecia todos os dias,
inclusive às sextas-feiras, nestas instruções existiam as equipes, eu
fazia parte da equipe de basquete (ex-aluno da EPCAR).

Esse trecho da entrevista, além de corroborar os dados apresentados no Quadro 2
a respeito da rotina dos estudantes, afirma que a educação física era diária; ou seja,
buscava-se um corpo saudável e a higidez física. De acordo com o Estatuto dos
Militares (1980), as atividades que o militar desempenha, seja em tempo de paz, seja em
tempo de guerra, exigem do profissional um elevado nível de higidez física, implicando
treinamentos constantes e periódicos e testes de aptidão. Dessa forma, essa exigência
impõe uma dura rotina ao militar, que, diariamente, deve dispor-se a buscar o
aprimoramento físico.
73

Entrevista 1, 2019, p. 130.
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Figura 21: Atividades físicas dos alunos da EPCAR

Fonte: revista Senta a Pua (1978).

Ao observar as fontes iconográficas na Figura 21 e suas legendas, nota-se que o
termo “suga” era atribuído aos momentos de atividades físicas desenvolvidas
coletivamente nos esquadrões; também, demonstram que essas atividades eram diárias
com o intuito de trabalhar o corpo em busca do desenvolvimento da mente. Percebe-se
uma ênfase discursiva a favor do desenvolvimento do corpo, sendo nítido, portanto,
como o poder disciplinar impõe um estilo de vida às pessoas por meio desses
mecanismos de controle. Outro aspecto relevante é que estavam praticando atividades
físicas, no caso mostrado nas fotografias, um exercício de flexão de braços e um
alongamento dos membros superiores em forma e alinhados. Então, sugere-se que era
uma atividade que exigia, postura, organização, padronização e disciplina.
Nesse sentido, recorre-se a Bourdieu (1972) ao defender que, se todas as
sociedades investem uma tal atenção aos detalhes aparentemente os mais insignificantes
da atitude, da postura, das maneiras corporais e verbais, é que, tratando o corpo como
uma memória, elas lhe confiam sob uma forma abreviada e prática dos princípios
fundamentais do arbitrário cultural. Portanto, a busca das formas que tomam os
movimentos corporais, as posturas, os gestos, a maneira de olhar, enfim, tudo o que se
refere ao corpo, quando o indivíduo sofre os condicionamentos de sua sociedade e sua
ordem social que lhe impõe um sistema de postura comum.
Além dessa atividade de treinamento físico, eram desenvolvidas diversas
modalidades esportivas, que visavam a preparar os alunos para competições:
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Na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, como não poderia deixar de
ser, possuíamos diversas modalidades esportivas, sobressaindo as sete
praticadas na competição de suma importância. Essas modalidades
são: atletismo, futebol, natação, vôlei, basquete, tiro e judô. Além
dessas, merecem ainda referência o Tae Kwo Duo, a capoeira, o tênis,
o ciclismo, a ginástica olímpica e o futebol de salão (SENTA A PUA,
1979, p. 41).

As atividades em equipes, que ocorriam nas modalidades esportivas, eram
motivo de interesse dos alunos. Segundo Somensi (2019), desse modo, os alunos passam
a integrar as equipes esportivas e encontram outra oportunidade de relacionamento. O
treinamento se desenvolve, pois, em um ambiente onde a camaradagem e o respeito são
valores constantes (SOMENSI, 2019, p. 82).
Na análise das fontes, foram identificadas duas competições esportivas, que se
tornaram tradição ao longo do período pesquisado: Competição Troféu Lima Mendes74
e NAE75 (Naval, Aeronáutica e Exército).
Ao longo da sua história, a EPCAR colecionou uma série de acontecimentos,
costumes e hábitos, que surgiram com os primeiros alunos, foram passando de geração
em geração e ficaram de herança dos alunos pioneiros para as turmas que vieram a
seguir. Uma dessas tradições era o Troféu Tenente Lima Mendes, competição realizada,
internamente, entre os três Esquadrões, que compõem o Corpo de Alunos (CA). Evento
realizado desde a primeira década da Escola, tem o objetivo de aprimorar as noções de
camaradagem, amizade e união, estimulando o espírito de corpo nos jovens alunos
(LIVRO HISTÓRICO DA EPCAR, 1956, p. 33).
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A competição Troféu Lima Mendes foi instituída em 21 de maio de 1951, em homenagem ao Tenente
Aviador Pedro de Lima Mendes. O Troféu Tenente Lima Mendes homenageia o Tenente Pedro de Lima
Mendes, carioca, nascido em 30 de junho de 1920. Foi declarado Aspirante a Oficial Aviador em agosto
de 1943 e escolhido para a função de instrutor de voo na Escola de Aeronáutica por suas qualidades
profissionais e virtudes militares. Em 1944, voluntariou-se para integrar o 1º Grupo de Caça que
combateu nos céus da Itália durante a Segunda Grande Guerra. Em 1945, recebeu a “Air Medal” do
governo americano por sua perseverança e bravura durante ataque a um objetivo considerado vital para as
Forças Aliadas. Em 1946, recebeu a “Distinguished Flying Cross”, também do governo americano, por
atos extraordinários em missão realizada em abril de 1945, demonstrando superior habilidade de voo e
perícia. Recebeu, ainda, a “Croix de Guerre” da França, a “Cruz de Aviação de 3 Estrelas” e a “Medalha
de Campanha da Itália, as duas últimas do governo brasileiro. Completou 95 missões de guerra. Faleceu
em 1946 durante missão de instrução aérea.
75
A NAE é um evento esportivo instituído em 1965 e é realizado entre as Forças Armadas, representadas
pelo Colégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Escola Preparatória de Cadetes do Ar.
A competição tem como lema “Amizade através do desporto” e por objetivo promover o companheirismo
e o espírito de camaradagem. Disponível em: <http://www2.fab.mil.br/nae/index.php/historico-dacompeticao>. Acesso em: 3 abr. 2019.
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A competição Troféu Lima Mendes era o momento quando os alunos se
envolviam com entusiasmo e buscavam a integração do grupo além de ser um
acontecimento que contava com a participação da sociedade de Barbacena:

Tinha um caráter de Olimpíada, onde eram disputadas quase todas as
modalidades de esporte [...] Não fosse a vibração, a alegria e a
ansiedade que se apoderava de todos, essa tradicional olímpiada seria
apenas uma competição desportiva como outra qualquer. Entretanto se
transformava no maior acontecimento do gênero da cidade (SANTOS,
1981, p. 67).

Esse trecho evidencia o caráter lúdico da atividade desportiva. São perceptíveis
o envolvimento e a alegria dos estudantes. Dentre as práticas educativas na EPCAR,
essa tradicional competição parecia ser um momento de aliviar a rotina, na qual os
alunos eram submetidos.
O jornal Cidade de Barbacena publicava notícias sobre a Competição Troféu
Lima Mendes, destacando, também, a integração dos alunos com a sociedade
barbacenense. A fonte jornalística de 1984 traz informações da 36ª edição do evento
esportivo com o título “EPCAR realiza campeonato Lima Mendes”.
O Troféu ‘Tenente Lima Mendes’ é uma competição militar, escolar,
interna, disputada anualmente entre os esquadrões do corpo de alunos
da EPCAR. Foi instituído em 1951 e visa proporcionar maior contato
desportivo entre os alunos antigos e novatos, estreitando a
camaradagem. Este ano a EPCAR tem como um dos seus objetivos
principais a integração dos alunos com a sociedade barbacenense e vê
mais um motivo de aproximação (CIDADE DE BARBACENA, maio
de 1984).

Esse jornal indica o ano quando ocorreu a 1ª Competição Troféu Lima Mendes,
1951, perpetuando-se ao longo dos anos. O entrecruzamento das fontes confirma que a
Competição Lima Mendes era um evento de tradição ao longo dos anos na EPCAR e
que, além de propiciar a integração, preparava os alunos para competições externas.
Pode-se supor que, no período em que ocorria essa atividade – cerca de uma semana –,
o ambiente da Escola mudava, pois a tensão e a sobrecarga da rotina eram substituídas
por descontração e competitividade, o que pode ser detectado em um trecho da Revista
Histórica (2009, p. 30) em comemoração aos 60 anos da EPCAR:
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A alvorada acontece às 7 horas, e o uniforme passa a ser o que os
organizadores criaram, misturam-se as fardas, além de fantasias de
mascotes das turmas. O segundo Esquadrão entoa seu grito de guerra
logo pela manhã para acordar o primeiro Esquadrão, e este responde
com vibração ao chamado.

Nota-se que o clima da Escola mudava desde a mudança do uniforme militar por
um criado pelos alunos até o uso de fantasias de mascotes. Os alunos eram acordados
por outros, buscando uma certa integração. Ocorria, ainda, uma cerimônia de abertura
dos jogos permeada por um simbolismo, que, certamente, moldava e marcava os
participantes. A edição da revista Senta a Pua (1955, p. 41) evidencia que “depois da
volta olímpica, o fogo simbólico a arder a pira, inflamando dentro de cada um o desejo
do combate, a ânsia de arrebatar a vitória do adversário. O aluno número um da Escola,
acende a pira que permanecerá acêsa até o crepúsculo dos jogos”. Esse ato simbólico
pode ser confirmado na Figura 22.
Figura 22: Competição Troféu Tenente Lima Mendes, 1957

Fonte: acervo da EPCAR.

A análise dessa fotografia, datada de 21 de maio de 1957, confirma que ocorria
uma cerimônia de acendimento da pira, a qual se encontra no centro da Figura 22. Os
alunos em forma, estáticos em dois pelotões: um, posicionado à frente com uniforme
esportivo na cor branca, e outro posicionado atrás com uniforme militar e cobertura
branca sobre as cabeças. Demonstra-se, também, a força da atividade física associada
aos sujeitos jovens preparados fisicamente. A Figura 22 pode, ainda, ser associada a
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uma hexis76 corporal de sujeitos potencialmente fortes e capazes de desempenhar
atividades físicas.
Na cerimônia de abertura da competição esportiva, ocorria um juramento,
conforme registro na edição da revista Senta a Pua (1955, p. 41):
Agora, é o juramento solene da lealdade: ‘Juramos que nos
apresentaremos nas competições desportivas do Troféu Lima Mendes,
como concorrentes leais, respeitando os regulamentos e desejosos de
participar com espírito cavalheiresco, para bem de nossas esquadrilhas
e para a glória dos desportos na Escola Preparatória de Cadetes do
Ar’.

Os atletas das modalidades específicas e com melhores rendimentos na
competição interna Troféu Lima Mendes participavam da NAE representando a
EPCAR:

O Troféu Tenente Lima Mendes serve, ainda, de preparação para as
competições da NAE (Naval, Aeronáutica e Exército), uma tradicional
competição esportiva militar que ocorre anualmente, desde 1965, com
o objetivo de estimular o congraçamento entre os integrantes das
Forças Armadas, desde o início da vida militar, despertando o gosto
pelo esporte (BRITO, 2019, p. 38).

O objetivo dessa competição era estimular o congraçamento entre os alunos das
três Forças Singulares, desde o início da vida militar, bem como despertar neles o gosto
pela prática de esportes. A identificação de valores individuais e coletivos, que, no
futuro, poderão integrar as representações desportivas militares brasileiros, seja em
âmbito interno, seja em eventos internacionais, é um dos benefícios mais importantes
dessa competição (REVISTA HISTÓRICA DA EPCAR, 60 anos, 2009, p. 30).
A conquista de medalhas, a quebra de recordes e as vitórias eram apontadas e
comemoradas pelos alunos. A seguir, apresenta-se um registro no fundo de um
mobiliário deixado por um aluno em 1984 e outro que, apesar de extrapolar o período
pesquisado por ser do ano 2004, estabelece uma interlocução com o primeiro registro.
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Champagne (2008 apud MEDEIROS, 2011, p. 288) explica que o corpo está no mundo social, mas o
mundo social está no corpo sob forma de postura corporal (hexis), de esquemas de pensamento (eidos) e
de apreciação (ethos).
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Figura 23: Registro no fundo de mobiliário, conquista da NAE em 1984 e 2002

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva

Transcrição
Ganhamos a NAE em Campinas (Especex) 9/10/84
Cobras da FAB 83 EPCAR
TAMBÉM GANHAMOS A NAE
ANGRA – 08/10/04 E POR ISSO
ESTAMOS COCANDO O SACO POR
UMA SEMANA EM CASA!
ENTUBA ESSA PORRA

Nessa fonte, o aluno, além de ter o objetivo de registrar a vitória na competição,
comemora o fato de poder ficar em casa por uma semana, o que seria uma compensação
pela vitória e uma estratégia de estimular os atletas a vencerem o campeonato externo.
Essas atividades, que incentivavam a disputa por méritos77 individuais e coletivos, como
as competições em diversas modalidades esportivas contribuem para formar a
identidade militar. Isso pode impulsionar, cada vez mais, a competitividade na busca
pelo reconhecimento meritocrático, a fim de induzir o senso comum a acreditar no
mérito espontâneo e individual dos sujeitos.
Dessa forma, fica evidenciado que a prática de esportes acontece por meio de
atividades, que incentivam a disputa por méritos individuais e coletivos, como as
competições em diversas modalidades esportivas.
Entretanto, não somente a manutenção de boas condições físicas constroem o
corpo de um militar. O condicionamento desse corpo, ao realizar movimentos
sincronizados a partir de exercícios que desenvolvam a doutrinação de gestos, garante a
performance dos movimentos, os quais são essenciais para a formação militar. Segundo
Foucault (2004), a disciplina produz, para a modelagem e controle dos corpos,
77

Meritocracia significa que o indivíduo é capaz de prosperar somente com suas capacidades sem
precisar da ajuda da sociedade, Estado ou família. É um sistema que privilegia as qualidades do indivíduo
como a inteligência e a capacidade de trabalho, e não sua origem familiar ou suas relações pessoas. No
militarismo a mmeritocracia é um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos
pessoais de cada indivíduo.
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ferramentas que vão nortear todo o processo de construção do poder e normatização das
condutas, adotando caracteres para sua aquisição.
Em busca de uma prática educativa que desenvolvesse a doutrinação dos gestos
e movimentos, era aplicada uma modalidade de ensino chamada Ordem Unida, que
consistia em exercícios como prática de marcha, alinhamento, precisão dos movimentos
e, inclusive, disposição dos corpos. O termo “disposição” é uma expressão chave para
Bourdieu (1977, p. 214) quando ele defende que

[...] a palavra disposição parece particularmente apropriada para
expressar o que envolve o conceito de habitus (definido como um
sistema de disposições). Primeiramente, ele expressa o resultado de
uma ação organizadora, com um sentido próximo ao de palavras como
estrutura; também designa uma maneira de ser, um estado habitual (do
corpo, especialmente) e, em particular, uma predisposição, tendência,
propensão ou inclinação.

Nesse aspecto, a prática de Ordem Unida é um exercício, que se caracteriza por
uma disposição individual e consciente altamente motivada, para a obtenção de
determinados padrões coletivos de uniformidade, sincronização e garbo militar. Deve
ser considerada, por todos os participantes, como um significativo esforço para
demonstrar a própria disciplina militar; isto é, a situação de ordem e obediência, que se
estabelece, voluntariamente, entre militares, em vista da necessidade de eficiência na
guerra. Exemplos como marchar e virar à esquerda e direita, em meia volta ou volta
inteira, constituíam exercícios que eram desenvolvidos para obediência a comandos, o
que ultrapassava o treinamento de um corpo em seu aspecto fisiológico, abrangendo o
adestramento corporal a partir de formas de movimentação. Assim, para se construir um
corpo ideal de um militar, necessita-se da aquisição de habilidades físicas referentes a
treinamento e performance; tudo isso sem perder de vista o desenvolvimento de padrões
de movimentação corporal.
As instruções de Ordem Unida, ministradas aos alunos, eram consideradas
imprescindíveis para a vida na caserna. Os deslocamentos pela Escola deveriam ser
feitos em tropa com a entonação de uma canção do meio militar. Compreende-se, então,
que se trata de uma prática educativa, cuja lógica só pode ser aprendida em ação, o que
corresponde a um modo de inculcar comportamento implícito, prático, coletivo e físico.
Acredita-se, assim, que a comunicação da Ordem Unida se efetua “de forma gestual,

137

visual e mimética, sob o custo de uma manipulação regulada do corpo que manifesta o
saber coletivamente detido e exibido” pelo militar (WACQUANT, 2002, p. 120).
A Ordem Unida, também, era útil para o treinamento de uma formatura militar,
que tem como característica a imobilidade. Os movimentos, quando ocorrem, devem
seguir os comandos de voz das autoridades ou os toques de corneta. Nesse contexto,
tudo é estático. A única força em movimento é o comandante.

O corpo singular torna-se um elemento, que se pode colocar, mover,
articular com outros. Sua coragem ou força não são mais as variáveis
principais que o definem; mas o lugar que ele ocupa, o intervalo que
cobre, a regularidade, a boa ordem segundo as quais opera seus
deslocamentos. O homem de tropa é antes de tudo um fragmento de
espaço móvel, antes de ser uma coragem ou uma honra (FOUCAULT,
1987, p. 148).

Dessa maneira, a marcha era treinada para automatizar os movimentos, sendo
que cada instituição militar tem sua cultura no desenvolvimento de uma marcha
coletiva. Portanto, cada cultura instrumentaliza o corpo ao seu modo e as técnicas são
difundidas por meio de práticas educativas do corpo e transmitidas por meio de
treinamento e eficácia. Para essa percepção, contribui a entrevista78 do ex-aluno, que
afirma:

[...] tivemos ordem unida, prática de educação física, inclusive ao
aprender ordem unida fui punido porque na época existia um
mosquitinho pólvora e eu acabei me mexendo em forma, aí o tenente
me deu o que hoje os alunos chamam de licenciamento sustado (exaluno da EPCAR).

Nesse trecho da entrevista, é evidenciada a prática das atividades como
Educação Física e Ordem Unida, e se reforça a punição como controle do corpo. O
aluno relata que foi punido, porque mexeu em um momento quando deveria estar
estático na tropa. Dessa forma, teve seu licenciamento sustado; ou seja, não foi
autorizado a sair da Escola no final de semana. Por esse prisma analítico, o corpo
humano é o objeto central de incidência do poder. Tornar os corpos aptos, hábeis e
treináveis é, nessa perspectiva, um procedimento de controle. Assim, ao explicar uma
nova configuração de exercício do poder chamado de sociedade disciplinar, Foucault
(1987, p. 186) afirma: “A disciplina não é mais simplesmente uma arte de repartir os
78

Entrevista 1, 2019, p. 139.
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corpos, de extrair e acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um
aparelho eficiente”. Sim, pois os corpos são os primeiros objetos do poder. As ideias de
Veiga-Neto (2005, p. 118) corroboram esse entendimento ao pontuar que
[...] a descrição e o entendimento de uma microfísica do poder é o
horizonte da genealogia, e para chegar lá, ele adota o ponto de vista do
corpo, o corpo supliciado, domesticado, marcado, mutilado,
descomposto, obrigado, sujeitado, o dos corpos que são repartidos,
organizados, separados e reunidos. O efeito desse micropoder é a
produção de almas, produção de ideias, de saber, de moral.

Esse saber deve ser visto como uma construção histórica, que produz suas
verdades e seus regimes de verdade, os quais se revelam nas práticas discursivas e não
discursivas (FOUCAULT, 1971).
Diante do exposto, é significativo que, nas instituições militares de ensino, as
atividades físicas tenham peso na composição curricular, inclusive com atribuição de
rendimento por meio de notas, conforme detectou-se no documento a seguir.
Figura 24: Histórico escolar de um ex-aluno do ano de 1963

Fonte: arquivo da EPCAR.

A Educação Física e a Ordem Unida tinham representatividade no Histórico
Escolar, assim como as demais disciplinas do campo acadêmico. Todavia, fazia parte do
campo militar, como indicado no documento. Nele, consta que, na Educação Física, o
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aluno conseguiu 866 pontos e, na Ordem Unidade, 750 pontos; porém, o resultado não é
atribuído em todos os trimestres, como nas disciplinas do campo acadêmico, mas, sim,
como média geral. Observa-se que o documento sinaliza que o aluno era avaliado com
atribuição de notas nessas modalidades de ensino, o que, inclusive, poderia acarretar
reprovação; ou seja, ele deveria estar apto nas suas condições físicas. Outros aspectos
curriculares desse documento serão analisados no próximo capítulo.
Observa-se que, por meio das práticas educativas de cuidado com o corpo,
estava presente o ideal da cultura de uma juventude saudável, repleta de corpos
padronizados, demonstrando, com isso, uma disciplinarização corporal imposta e
continuamente exercitada no dia a dia desses sujeitos forjados nos moldes do ensino
militar. Então, acredita-se que um corpo sadio implicaria uma pátria sadia e seria
necessário se munir das melhores estratégias para se mostrar condizente com aquele
patamar que era exigido por um regime que vigorava e por uma educação que almejava
formar homens fortes e com corpos saudáveis.

3.4 Os rituais e cerimônias cívicas: pertencimento e reforço dos valores

As práticas educativas inseridas na rotina e na vida dos alunos contavam com
um repertório simbólico, que se evidencia de diversas formas como no uso obrigatório
do fardamento e na presença dos alunos em formaturas e cerimoniais militares
perfilados com a tropa. Essas práticas tratam dos modos de pensar no ensino militar e se
expressam nas materialidades da Escola, imprimindo-lhes uma cultura, que se configura
em hábitos, símbolos e ritos.
Nesse cenário, sentimentos, também, eram apreendidos, visto que, na escola
militar, ensina-se a lealdade à Pátria. Durante toda a sua formação, o aluno é orientado a
reconhecer a soberania do país. O hasteamento da bandeira e o canto do hino nacional,
realizados diariamente, são exemplos de práticas educativas e simbólicas que despertam
o patriotismo. Trata-se de uma maneira de ensinar, a qual dispensa procedimentos
argumentativos, reflexivos e dialéticos.
Os momentos cívicos eram vivenciados em ocasiões simbólicas, como
formaturas e desfiles militares, orientando a percepção do militar, ladeando o seu
julgamento e lhe conferindo entendimento. Nesse sentido, é pelo controle dos bens
simbólicos que os dominantes impõem aos dominados seu arbítrio cultural, as
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hierarquias, relações de dominação, legitimadas pela falta de consciência da dominação.
Essa capacidade de imposição cultural pode ser analisada a partir do entendimento de
Bourdieu (2001, p. 14):

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação,
de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de
mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder
quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido
pela força (física ou econômica), graças ao afeito específico de
mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado
como arbitrário.

O envolvimento do aluno com o seu país, a missão em defender a Pátria, é
significado com nobreza e devoção, conforme argumenta Marcel Mauss (1979, p. 153):
“Todas as expressões coletivas, simultâneas, de valor moral e de força obrigatória dos
sentimentos do indivíduo e do grupo, são mais que meras manifestações, são sinais de
expressões entendidas, quer dizer são linguagem”.
Simbolicamente, na escola militar, o aluno deve dar parcela de si em prol de um
bem coletivo e de comum interesse das instituições constituídas. Interesse esse que nem
sempre é conhecido, mas que pede aos cidadãos seu cumprimento sob pena de sanções
aplicadas.
As fontes analisadas indicam que, na EPCAR, ocorriam cerimônias militares
sempre com o envolvimento dos alunos, como, por exemplo, a cerimônia de juramento
à Bandeira Nacional, que acontecia no final do ano letivo do primeiro Esquadrão. A
partir desse momento, era confirmada a adaptação definitiva, à escola, do jovem aluno,
o qual era recebido festivamente como um irmão mais novo. O significado dessa
cerimônia é amplo, pois, além de configurar um ritual de pertencimento à Escola, eleva
o comprometimento no caminho do dever (SENTA A PUA, 1986).
Na edição da revista Senta a Pua (1986, p. 45) consta um trecho, que faz
menção à importância desse momento: “O juramento à Bandeira Nacional foi o marco
divisório entre a adaptação à Escola e a total integração à vida militar”.
Clarindo dos Santos (1981, p. 36), em seu livro de memórias, também, registra a
relevância do ritual:

Agora já suficientemente militarizados, conhecedores do regulamento
disciplinar da FAB, estávamos preparados para assumirmos o solene
compromisso de estendermos o nosso braço direito e jurarmos
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fidelidade à Bandeira, às instituições e a força armada, que
escolhemos voluntariamente para servir.

Compreende-se, dessa forma, que os jovens da EPCAR já estavam sendo
moldados para o desempenho das futuras funções profissionais dentro da carreira
militar. Outro aspecto a ser considerado é que essas cerimônias eram frequentemente
realizadas da mesma maneira, o que contribui para interiorizar e reforçar inúmeras
características padronizadas na Escola.
O local onde ocorriam as formaturas, normalmente um pátio ou um campo,
também, é um espaço importante para as cerimônias, pois é nele que o comandante
emana suas ordens. A tropa imóvel deve referenciar os símbolos nacionais e a presença
de seu comandante, que, ao se localizar no centro, pode ver sua tropa na totalidade.
Nesse aspecto:
O aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar tudo ver
permanentemente. Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de
luz que iluminasse todas as coisas e lugar de convergência para tudo o
que deve ser sabido: olho perfeito a que nada escapa e centro em
direção ao qual todos os olhares convergem (FOUCAULT, 1987, p.
156).

O local da formatura é um espaço revestido de certa sacralidade mesmo que esse
espaço tenha outras finalidades. Quando preparado para uma formatura, o espaço passa
por uma mudança substantiva, tornando-se um espaço reservado para os rituais
militares.
Todos os detalhes para uma formatura são preparados com antecedência. Existe
a máxima de que uma formatura deve ser sempre perfeita, visto que, para um
observador, qualquer movimento de um militar fora do ritmo é facilmente percebido.
Assim, o erro não pode ser admitido. Nesse sentido, Foucault (1987, p. 129) cita La
Salle sobre como a mística do cotidiano se associa à disciplina do minúsculo:

Como é perigoso negligenciar as pequenas coisas. É um pensamento
bem consolador para uma alma como a minha, pouco indicada para as
grandes ações, pensar que a fidelidade às pequenas coisas pode, por
um progresso insensível, elevar-nos à mais eminente santidade:
porque as pequenas coisas nos dispõem às grandes... Pequenas coisas,
meu Deus, infelizmente dirá alguém, que podemos fazer de grande
para Vós, criaturas fracas e mortais que somos.
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“O espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 1998, p. 202). O lugar, por si só,
é definido pela estabilidade dos elementos que o compõem: uma rua onde existam
somente construções é um lugar, ao passo que o espaço está relacionado ao movimento,
às relações que acontecem no lugar. “Assim, a rua geometricamente definida por um
urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres” (CERTEAU, 1998, p. 202) do
mesmo modo que uma escola, enquanto não sedia nenhuma programação, ou qualquer
outra atividade que envolva pessoas, é um lugar até que ali se manifestem práticas. O
conceito de espaço é fundamental, porque é no lugar praticado, ou seja, no espaço, que
as práticas educativas acontecem. Dessa forma, a compreensão da participação dos
alunos nos rituais e cerimônias perpassa o entendimento destes como lugares praticados,
onde os valores eram vividos e percebidos pelos sujeitos.
Figura 25: Formaturas militares dos alunos na EPCAR, 1966 e 1984

Fonte: edições da revista Senta a Pua das turmas de 1966 e 1984.

Como desdobramento da questão espaço, duas imagens demonstram momentos
de formaturas militares com a participação dos alunos da EPCAR. A primeira
fotografia, do ano de 1966, indica que os alunos, em grupamentos, se deslocam em
marcha, percorrendo o espaço de maneira alinhada. Na segunda fotografia, do ano de
1986, observa-se que os alunos, também, estão organizados em grupamentos, mas
estáticos em frente a um palanque. Percebe-se que nas cerimônias militares, o espaço
reservado para os alunos nas formaturas, o uso dos uniformes, enfim, tudo nos remete a
um ambiente simbólico tipicamente militar. Considera-se que o “espaço é o efeito
produzido pelas operações que o orientam” (CERTEAU, 1998, p. 202). Ou seja, o
espaço é o significante das práticas sediadas em um lugar, as quais produzem sentidos,
que se configuram em um ato simbólico em um determinado espaço.
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Nesse contexto, dentro do universo militar, a utilização de referenciais
simbólicos tem a função de manter acesos nas mentes dos militares os ideais da
Instituição. Um exemplo emblemático é o trato com a Bandeira Nacional, símbolo
máximo da instituição militar. Nesse caso, a Bandeira, que representa o respeito e a
devoção do militar à nação brasileira, simboliza, também, as vitórias nas batalhas
durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando ela foi hasteada nos lugares
mais longínquos da Europa durante esse conflito.
A Bandeira Nacional, com seus atributos militares, era objeto de culto ao
patriotismo sob um ritual diário na Escola, visto que era hasteada diariamente e de
forma obrigatória em diversas ocasiões, especialmente na ocasião da formatura.
Cotidianamente, um aluno era responsável para hastear e arriar a Bandeira Nacional
(MANUAL DO ALUNO, 1977, p. 16).
Nessa perspectiva, as fotografias revelam determinadas manifestações que
podem ser associadas a um rol de acontecimentos que definem os parâmetros de uma
Cultura Escolar específica, regida por determinados processos, normas e técnicas, que
orientavam e geriam a Instituição. A construção visual exposta na Figura 26 comunica o
momento do hasteamento da Bandeira com a participação dos alunos e instiga a
reconhecer o culto e respeito dos alunos ao símbolo nacional. É possível observar,
ainda, a postura de respeito e continência79 dos envolvidos nesse momento.
Figura 26: Alunos no hasteamento da Bandeira Nacional

Fonte: revista Senta a Pua (1980).
79

Continência é a saudação militar e uma das maneiras de manifestar respeito e apreço aos seus
superiores, pares, subordinados e símbolos, como a bandeira nacional, por exemplo. Ela deve ser feita em
pé, com a movimentação da mão direita até a cabeça, com a palma da mão para baixo, e pode ser
individual ou da tropa.
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Nesse cenário, pode-se supor que o dever com a Pátria não se refere à
manifestação espontânea ou à escolha individual; isto é, não é uma questão de se tomar
conhecimento ou simplesmente de se ter consciência. É, sim, uma obrigatoriedade
moral, sentimento coletivo apreendido em meio à tropa, ensinado no exercício no
ambiente da escola militar. Tudo isso constitui prática da formação do jovem militar. O
intuito seria forjar a construção de uma nova pessoa, cuja nova identidade é reconhecida
a partir da ideia do pertencimento.
Observou-se, assim, que o cerimonial característico da rotina da vida na caserna
funciona como um instrumento poderoso de interiorização e reforço de valores, atitudes
e comportamentos considerados essenciais para o campo militar, ao mesmo tempo em
que se constitui numa manifestação de pertencimento ao meio.
Desse modo, confirma-se que o principal papel da instituição era justamente
transformar o civil em militar. Nas palavras de Ferreira (1988, p. 69), “A educação
militar unifica condutas e personalidades; cria uma pessoa coletiva especial e distinta
das demais pessoas coletivas que o Estado moderno cria, a começar por ele próprio”..
Percebe-se, ainda, que a EPCAR é claramente vista como um local de passagem,
um período a ser superado. Goffman (2010) trata, principalmente, dos estabelecimentos
de participação compulsória. Nesse sentido, não há como desconsiderar a relevância e o
pioneirismo de Goffman na análise de instituições relativamente autônomas em relação
ao mundo exterior. Como bem diz o autor: “Talvez seja melhor usar diferentes
cobertores para abrigar bem as crianças do que utilizar uma coberta única e esplêndida,
mas onde todas fiquem tremendo de frio” (GOFFMAN, 2010, p. 12). Um ponto de
reflexão para abrigar esta análise é pensar nas instituições militares como espaço de
exercício do poder disciplinar, local onde o poder recompensa, controla o tempo, vigia
espaços, classifica e pune, conforme o bem demonstra Foucault (1987).
Considerando-se que a Escola oferecia, também, a formação em nível de
Segundo Grau, atual Ensino Médio, o quarto capítulo, “Práticas educativas:
indissociabilidade entre a formação acadêmica e o militarismo”, procura investigar as
práticas vivenciadas na formação acadêmica a partir de atividades de cunho pedagógico
e organização do ensino. Para tanto, buscar-se-á identificar, a partir das fontes, a
organização do currículo, formas de avaliação, atividades extraclasse, processo
classificatório e relação professor e aluno dentre outros aspectos, que possam sinalizar
essas práticas educativas.
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CAPÍTULO 4: PRÁTICAS EDUCATIVAS: INDISSOCIABILIDADE ENTRE A
FORMAÇÃO ACADÊMICA E O MILITARISMO

O entendimento das práticas educativas a partir da Cultura Escolar perpassa pela
organização da escola e propostas de ensinos. Os estudos de Julia (2001, p. 19)
contribuem, nesse sentido, quando relacionam a compreensão dessa cultura à análise
dos conteúdos ensinados e práticas escolares, que permitem a transmissão de
conhecimento.
As concepções desse autor tornam-se interessantes por constituírem elementos
ao entendimento do objeto de estudo, principalmente no que concerne às finalidades,
implícitas e explícitas, as quais conduzem a escola, como também do trabalho docente,
dos conhecimentos ensinados e das práticas escolares, as quais ocorrem no interior da
instituição de ensino.
Dessa forma, o objetivo deste capítulo é compreender como a EPCAR
organizava o saber ministrado na Escola e como se processava a ação pedagógica e sua
organização de maneira que viessem a contribuir para a construção da identidade e
cultura militares. Será analisado, também, como os sujeitos, que estavam diretamente
envolvidos com esse saber, especialmente professores e alunos, vivenciavam e
produziam essas práticas educativas. Para isso, um conjunto de categorias podem ser
percebidas dentro da estrutura escolar, tais como o tempo, o currículo, os espaços, os
processos de avaliação e a interação educativa.
A proposta deste capítulo, que tem por objetivo investigar as práticas educativas
em uma dimensão mais acadêmica, foi bastante desafiadora, sobretudo porque as fontes,
tanto oficiais como as produzidas informalmente, traziam vestígios da formação militar
conforme demonstrado nos capítulos anteriores, porém pouco evidenciavam a
organização do ensino, o currículo, a relação professor-aluno e o sistema de avaliação
dentre outros aspectos relacionados aos processos pedagógicos de ensino.
Nessa perspectiva, entende-se, por vezes, que as fontes apresentavam‐se
insuficientes para responder às questões da investigação. Então, nesse contexto de
escassas pistas dos processos pedagógicos, a estratégia foi buscar traços que ajudassem
a desvendar parte dessa Cultura Escolar, acreditando-se em um possível alargamento
das fontes pelos historiadores da educação, que “incorporaram a ideia de que a História
se faz a partir de qualquer traço ou vestígio deixado pelas sociedades passadas”
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(LOPES; GALVÃO, 2001, p. 81). Deve-se ainda levar em consideração a
responsabilidade do pesquisador que, com sua sensibilidade e perspicácia, deve analisar
o que tem disponível e desvendar suas fontes.
Apesar do desafio já mencionado, em seu livro A Escrita da História, Michel de
Certeau (2006) trata do estabelecimento das fontes quando afirma que, em história, tudo
começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em “documentos” certos
objetos distribuídos de outra maneira. O material é criado por ações combinadas, que o
recortam no universo do uso, que vão procurá‐lo, ainda, fora das fronteiras do uso e que
o destinam a um reemprego coerente (CERTEAU, 2006, p. 81)
Ademais, sendo a EPCAR uma escola militar, que ofertava, também, o ensino de
2º Grau, seria improvável não investigar as práticas educativas na dimensão acadêmica,
pois esse viés, ainda, contribui para a compreensão dessas práticas na formação dos
sujeitos escolares. Além disso, discutir esse contexto se faz pertinente, visto ser uma
pesquisa na área da História da Educação.
Dessa maneira, será abordada a organização do ensino e os tempos escolares, os
professores e instrutores como sujeitos do processo educativo, a realidade plural do
currículo e a avaliação como forma de distinção.

4.1 Organização do ensino: campo geral, campo militar e os tempos escolares
A EPCAR era diretamente subordinada à Diretoria de Ensino da Aeronáutica,
conforme Decreto nº 30.976, de 10 de junho de 1952, que regulamentava o ensino da
Escola.
A organização estrutural do ensino se deu antes mesmo da criação da EPCAR
quando existia a Escola de Aeronáutica, meses após a criação do Ministério da
Aeronáutica, por meio do Decreto-Lei nº 3.730, de 18 de outubro de 1941, que
estabeleceu: “Compete à Diretoria de Ensino (DE) tratar das questões relativas à
orientação, direção, orientação, fiscalização e regulamentação de tudo o que disser
respeito ao ensino nas escolas e cursos do Ministério da Aeronáutica”.
A DE era encarregada de assegurar e orientar a execução do ensino na Escola.
Portanto, as decisões macro da Instituição ficavam a cargo desse órgão, que funcionava
junto ao Ministério da Aeronáutica. De acordo com o Art. 15 do Decreto-Lei nº 3.730,
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de 18 de outubro de 1941, essa Diretoria tinha por objetivo tratar dos assuntos relativos
à:
a) orientação, direção, fiscalização e regulamentação de tudo o que
disser respeito ao ensino nas Escolas e Cursos do Ministério da
Aeronáutica;
b) orientação, direção, fiscalização e regulamentação de tudo o que
disser respeito ao ensino nas Escolas e Cursos Civis especializados de
aeronáutica, públicos ou particulares, autorizados a funcionar no
território nacional;
c) estabelecer, em coordenação ao Ministério da Educação e demais
órgãos especializados federais, estaduais, ou municipais, uma unidade
de doutrina no ensino e difusão dos assuntos ligados à Aeronáutica.

Observa-se que houve certa preocupação, por parte do Ministério da
Aeronáutica, em articular a educação militar e os demais órgãos reguladores da
educação do país. Na EPCAR, deveria haver esse cuidado, já que a Escola certificava os
estudantes na conclusão do ensino regular, antigo fundamental ou ensino de 2º Grau
conforme as legislações vigentes da época.
O Art. 8º do Decreto nº 30.976, 10 de junho de 1952, estabelecia que “consoante
seu objetivo, o ensino da E. P. C. Ar, abrange as seguintes categorias de instrução: a)
Instrução Fundamental; b) Instrução Militar”.
Já o Art. 9º do mesmo Decreto complementa explicando que a Instrução
Fundamental compreendia as matérias estabelecidas pelo Ministério da Educação no
currículo para o Curso Científico. Da mesma forma, o Art. 11 preconizava que a
Instrução Militar compreendia dois tipos de instrução: instruções do recruta e instrução
do soldado pronto, especificando que “a Diretoria de Ensino adaptará os programas de
instrução do recruta e do soldado pronto, estabelecidos pelo Estado-Maior da
Aeronáutica, às condições especiais dos alunos da E. P. C. Ar” (DECRETO Nº 30.976,
10 de junho de 1952).
Ao longo dos anos, a EPCAR constituiu em sua organização dois setores, que
tratariam dos assuntos relativos ao ensino: o Departamento de Ensino, que vigorou até o
ano de 1980 e a partir de 1981 passou a se chamar Divisão de Ensino, e o Corpo de
Alunos, ambos subordinados ao Comandante da EPCAR80.
80

De abril de 1949 a junho de 1950, o Comando foi de Major Aviador; de 1º de julho de 1950 a 27 de
abril de 1956, foi de Coronel Aviador; e de julho de 1956 em diante, foi de Brigadeiro do Ar. O
Comandante era o responsável geral pelo ensino e pela administração da Escola. Além dessas atribuições
macro, competia a ele imprimir, junto às atividades pedagógicas e de instrução, a orientação doutrinária
emanada do Alto Comando da FAB, matricular candidatos, excluir e desligar alunos e declarar aqueles
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Para compreensão do funcionamento da Escola, é relevante entender a
organização desses dois setores relacionados diretamente à formação dos alunos. Sendo
assim, o Departamento de Ensino/Divisão de Ensino (DE) era o órgão encarregado da
elaboração, coordenação e execução dos documentos do ensino, planejamento das
atividades pedagógicas, processos de avaliação, acompanhamento das atividades
curriculares e dos professores, garantindo, dessa forma, que todas as instruções fossem
executadas com vistas à promoção do ensino na EPCAR.
A edição da revista Senta Pua (1977, p. 95), com o título “Departamento de
Ensino”, menciona que “O D. E. é formado por órgão de planejamento, orientação
pedagógica e avaliações. A ele devemos a elaboração da bagagem cultural que hoje
possuímos, tão necessária ao futuro Cadete da Academia da Força Aérea”. Nesse trecho,
pode-se observar, ainda, que, nas instituições totais, não se busca uma “vitória cultural”
sobre o internado, mas a manutenção de uma tensão entre seu mundo doméstico e o
mundo institucional. Essa tensão persistente é usada como “uma força estratégica no
controle de homens” (GOFFMAN, 2010, p. 24). Em uma escola militar, busca-se,
justamente, uma “vitória cultural”, e não criar uma “tensão persistente”: a Escola é
claramente vista como um local de passagem, um estágio a ser superado para ingressar
na AFA.
Já ao CA cabia ministrar as instruções militares. Além disso, tinha por finalidade
receber e disciplinar os alunos, assistindo quanto às suas dificuldades, coordenar
formaturas, controlar frequência e os demais trâmites burocráticos ligados à vida dos
jovens militares. No CA, havia um comandante para cada uma das três esquadrilhas,
que correspondiam ao 1º, 2º e 3º anos. Cada comando de esquadrilha era responsável
por assistir um grupo específico de alunos e, geralmente, os acompanhava durante todo
o período de formação na EPCAR.
A edição da revista Senta a Pua (1980, p 15), com o título “Comando do Corpo
de Alunos”, mencionou:

Este órgão é o que praticamente controla todas as nossas atividades,
com exceção do ensino. Seus oficiais têm a incumbência de nos
preparar moral, física e disciplinarmente para tornar-nos jovens em
que o país possa confiar futuramente. Desde o pedido de uma guia até

que concluíam com aproveitamento o respectivo curso, além de desenvolver outras funções
administrativas (LIVRO HISTÓRICO DA EPCAR).
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a tenebrosa audiência, o comando tem entre nós, um espaço de
inúmeras recordações pelas quais passamos.

Esse trecho evidencia que os alunos compreendiam que ensino eram as
atividades ligadas ao setor denominado Departamento de Ensino, o que poderia ser um
equívoco visto que atividades de formação militar eram parte do currículo e
compunham a formação do aluno. Pode-se argumentar, ainda, que o setor chamado de
Corpo de Alunos controlava a vida dos estudantes em relação à postura e atitudes como
o exemplo da “guia”, que seria uma espécie de autorização para sair da Escola, e a
“audiência”, que pode ser interpretada como momento tenso com o comando desse
órgão.
Contudo, no livro Escola Preparatória de Cadetes do Ar (1990, p. 6), consta
que, “trabalhando em conjunto com a Divisão de Ensino, o CA administrava as
atividades relativas à instrução militar, à doutrina, ao treinamento físico e à prática de
desportos”.
Ao confrontar essas duas fontes, observa-se que são percepções distintas: o
trecho produzido na revista Senta a Pua indica a separação das atividades em dois
setores distintos, levando ao entendimento de fragmentação; e o outro trecho, extraído
do livro oficial da Instituição, afirma que os dois setores trabalhavam em conjunto. O
entendimento de Le Goff (2003, p. 537-538) contribui nesta análise quando propõe que
“o documento é monumento e resulta do esforço das sociedades históricas para impor
ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias [...]”.
Nessa perspectiva, a Instituição, certamente, queria deixar registrada, em uma fonte
oficial, a integração dos setores. Já o trecho produzido pelos alunos, mesmo que com a
revisão de militares da Instituição, tinha um caráter menos oficial. Essa fonte com
caráter menos formal e mais espontânea permite captar a sensibilidade dos alunos.
Portanto, pode-se considerar que houvesse certa fragmentação, o que poderia influenciar
na formação integral do aluno.
No contexto organizacional da Escola, o DE abrangia a formação, que
denominava Campo Geral, e o CA era responsável pelo Campo Militar. No currículo
prescrito do Campo Geral, as disciplinas eram aquelas contempladas nas orientações
emanadas do Ministério da Educação, ou seja, referente à formação do 2º Grau; e o
Campo Militar, à instrução militar. Tanto a grade curricular desenvolvida no Campo
Geral, que, na Escola, era denominada instrução científica, como no Campo Militar,
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serviam de base aos estudos subsequentes na AFA (COELHO; COELHO; MENDES,
2019, p. 56).
O Campo Militar contemplava as disciplinas relacionadas à instrução militar,
que tinha como objetivo levar o aluno a conhecer e adaptar-se à carreira militar,
estimulando-os aos ideais da FAB. Além disso, formava para atitudes compatíveis à
condição de aluno do CPCAR, direcionando sua conduta de acordo com os
regulamentos e as diretrizes vigentes.
Cabe considerar que os estudos dos componentes curriculares constituídos em
um currículo formal se localizariam sob o guarda-chuva da nova história cultural e
constituiria, inclusive, para alguns, o núcleo fundamental da Cultura Escolar, mas que,
em definitivo, implicaria um olhar sobre a instituição escolar com espaço não de
reprodução ou de mera transposição de conhecimentos externos, mas de produção do
saber (VIÑAO FRAGO, 2008, p. 188).
Os arquivos escolares têm ganhado visibilidade nos estudos referentes à História
da Educação.

Sendo

assim,

a escola faz parte da história e seu acervo constitui

um dos meios para reavivar a memória daqueles que fizeram parte dessa instituição.
Documentos encontrados nesses arquivos dão indícios das práticas educativas que
abrem um leque de possibilidades de análise da Cultura Escolar.
No arquivo da EPCAR, foram localizadas “fichas de alunos” do período
pesquisado. Seria um tipo de histórico escolar dos alunos, que estudaram na Escola
desde sua criação em 1949. Atualmente, o arquivo é utilizado como consulta para a
obtenção de 2ª via de documentação escolar dos ex-alunos, não sendo tratado como
fonte de pesquisa sobre a memória da Instituição. Entretanto, está organizado em
armários com gavetas catalogadas em uma sala específica para esse fim. Sabe-se que a
boa organização dos arquivos escolares auxilia não só aqueles que frequentam o
ambiente escolar como também contribui para o trabalho do historiador.
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Figura 27: Histórico escolar de 1958

Fonte: arquivo da EPCAR.

São muitos e significativos os aspectos desse histórico escolar do ano de 1958,
em se tratando da reflexão sobre o ensino proposto na EPCAR, inclusive o processo de
avalição que será abordado mais adiante. Para esta análise, deve-se observar a
distribuição do ensino em instrução fundamental (Campo Geral) e instrução militar
(Campo Militar) mencionadas anteriormente. A coluna com o título “MATÉRIAS”
indica as disciplinas referentes ao 2º Grau ou Científico e as que eram referentes ao
ensino militar, que incluía Educação Física e Instrução Militar.
Os históricos escolares foram as fontes selecionadas com o intuito de
compreender a transitoriedade e tendências curriculares, que poderiam ajudar a traçar a
organização pedagógica da Escola. Para tanto, foram realizadas análises dos históricos a
partir da estrutura curricular, que compunha o curso. Dessa forma, foi selecionado um
histórico por ano do período pesquisado; ou seja, foram analisados 41 históricos, que
contribuíram na compreensão das propostas de ensino.
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No primeiro ano de funcionamento da Escola, em 1949, os componentes
curriculares ministrados foram: Língua Portuguesa, Língua Francesa, Língua Inglesa,
Álgebra, Aritmética, Física, História Geral, História do Brasil e Geografia Geral.
Em 1951, foram inseridas Língua Espanhola e Química.
Estabelecendo como referência a estrutura curricular do início das atividades na
EPCAR, foram realizados comparativos com os anos seguintes, a fim de perceber as
mudanças e permanências, que serão explanadas a partir de então.
Do ano de 1952 até 1960, a partir do Decreto nº 30.976, de 10 de junho de 1952,
que regulamentou o ensino da EPCAR, foram inseridos os componentes curriculares de
História Natural e Filosofia. A Geografia Humana e Econômica foi substituída por
Geografia do Brasil e Geografia Geral.
Em 1961, o Espanhol foi suprimido da grade curricular. A LDB de 1961 ignorou
a importância das línguas estrangeiras ao deixar de incluí-las dentre as disciplinas
obrigatórias. Essa Lei deixou a cargo dos Conselhos Estaduais decidir sobre o ensino de
línguas. Porém, a EPCAR, desde sua implantação, contemplou o ensino de três línguas
estrangeiras: Inglês, Francês e Espanhol, sendo essa última suprimida em 1961.
Em 1969, foi inserida Educação Moral e Cívica. Essa inserção se deu em
cumprimento ao Decreto Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969, que incluiu a Educação
Moral e Cívica como componente obrigatório nas escolas de todos os graus e
modalidades dos sistemas de ensino no país. Entretanto, pode-se considerar que a Moral
e Cívica não era concebida somente como disciplina escolar. Foi uma doutrina
elaborada, ao lado da Segurança Nacional, e fazia parte do projeto de construção de um
Brasil “potência” tal como desejavam os militares. Veja-se o trecho do Relatório de
Trabalho do primeiro Grupo de Trabalho instituído para discutir a reforma no ensino em
1969:
Toda pessoa, natural ou jurídica, é responsável pela segurança
nacional, nos limites definidos em lei (art. 86). Tal responsabilidade
pressupõe uma base de formação moral e de educação para a
cidadania, condições vivificantes da democracia (p. 6).

Nesse ponto, deve-se esclarecer que a ideia de democracia que os militares
tinham era diferente da democracia neoliberal esperada nos dias de hoje. No contexto
das escolas no Brasil, a doutrinação moral e cívica e sua prática educativa foram
amplamente difundidas conforme indicou Fonseca (1993, p. 37) ao afirmar que “A
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nação, a pátria, a integração nacional, a tradição, a lei, o trabalho, os heróis passaram a
ser o centro dos programas da disciplina Educação Moral e Cívica, como também
deviam “marcar” o trabalho de todas as outras áreas.
Na EPCAR, os princípios da Educação Moral e Cívica estavam inseridos na
proposta educativa muito antes de ser implantada formalmente, pois estava explícita no
Art. 7, alínea a, do Decreto nº 30.976, de 10 de junho de 1952: “a) proporcionar uma
educação moral e cívica baseado num código de honra inspirado nos mais elevados
conceitos de honestidade, espontaneidade e convicção no cumprimento do dever”.
De 1970 até 1982, foram inseridas disciplinas técnicas como Eletricidade,
Energia, Eletrônica, Mecanografia e Aerotécnica. As aulas dessas disciplinas eram
ministradas em um local específico denominado Pavimento Tecnológico (PAVITEC):
“Um Pavimento Tecnológico foi montado e, nele, por muitos anos, pôde-se aprimorar
noções de mecânica (REVISTA HISTÓRIA E TRADIÇÃO, 50 ANOS, 1999, p. 17).
A edição da revista Senta a Pua (1967, p. 49) dá pistas sobre o funcionamento
desse Pavilhão: “No PAVITEC procura-se estabelecer um perfeito relacionamento da
Tecnologia com a Educação Geral. Serão ministrados no PAVITEC, em 1970, os
seguintes cursos com dois tempos semanais: eletricidade, energia, eletrônica e
aerotécnica”.
Ao cruzar as duas fontes anteriores, fica evidenciado que eram disciplinas de
formação técnica, as quais estavam inseridas no currículo formal e que eram ministradas
em estrutura específica com aulas práticas.
Figura 28: Aulas práticas no Pavilhão Tecnológico da turma de 1971

Fonte: revista Senta a Pua (1971).
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Há, nessas fotografias (Figura 28), um sentido peculiar referente ao discurso
pedagógico, que anuncia uma educação imbuída de modernização, marcada diretamente
pela presença dos maquinários, revelando o jovem quase como o próprio trabalhador da
área. O que aponta essa incorporação está vinculado ao manuseio de máquinas grandes
no Laboratório de Autotécnica e Meios de Propulsão, conforme indicado nas legendas
das fotografias.
A inserção de disciplinas técnicas estava alinhada às propostas nacionais, que
contavam com o apoio técnico entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a
Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID). As reformas
técnicas propostas pelo órgão visavam a uma completa reformulação curricular nos
níveis de ensino, a fim de modernizá-lo, o que implicava, segundo Cartolano (1985, p.
71), a “valorização das áreas tecnológicas, com predominância do treinamento
específico, em detrimento da formação geral e da gradativa perda de status das
humanidades e ciências sociais”. Porém, o MEC/USAID inseriam-se num contexto
histórico fortemente marcado pelo tecnicismo educacional da teoria do capital humano;
isto é, pela concepção de educação como pressuposto do desenvolvimento econômico.
Nesse aspecto, a “ajuda externa” para a educação tinha por objetivo fornecer as
diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema educacional brasileiro à
luz das necessidades do desenvolvimento capitalista internacional.
Esse acordo MEC/USAID teve significativa influência na educação militar. Com
a ascensão hegemônica dos Estados Unidos e seus reflexos na sociedade brasileira,
consideram-se os pressupostos desse acordo como as primeiras orientações para a
atuação da educação de modo geral e como capacitação profissional, com conteúdo
pragmático e utilitário, visando ao mercado de trabalho.
Em 1971, foi suprimida a História Natural e inserida a Biologia. Também, foi
contemplada a Geociências e suprimida a Geografia Econômica.
Já em 1974, foi retirada a Filosofia. No contexto da educação brasileira, os
currículos foram expurgados das disciplinas, as quais pudessem veicular ideias e
posturas críticas. Percebe-se que, a partir da implantação da Lei nº 5.692/71, resultante
do processo de transformação estrutural da educação brasileira, as disciplinas ligadas às
Ciências Humanas deram lugar pela imposição da Lei às disciplinas Organização Social
e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica inseridas nos currículos de 2º Grau.
Dessa maneira, sendo a Filosofia uma disciplina voltada para a discussão crítica de
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ideias, de reflexões sobre teorias e conceitos, ganhou, de imediato, a aversão dos que
ocupavam o poder no Brasil e a sua exclusão era tida como uma necessidade.
Além desses componentes, a partir de 1981, saíram as disciplinas técnicas como,
por exemplo, Eletricidade e Eletrônica, sendo inserida uma disciplina denominada
Tecnologia, que permaneceu na grade curricular até 1989. Como o funcionamento do
PAVITEC foi mantido, pode-se argumentar que a disciplina Tecnologia abrangia essa
formação específica na área técnica.
Em 1990, último ano que ingressou alunos na EPCAR antes da suspensão
temporária das atividades do curso, a grade curricular era a seguinte: Língua
Portuguesa, Língua Francesa, Língua Inglesa, Matemática, Desenho, Física, Química,
Biologia, História Geral, História do Brasil, Geografia, Educação Moral e Cívica e
Tecnologia.
Ao longo do período analisado, percebe-se uma ênfase ao estudo das Línguas
Inglesa e Francesa, a qual pode ser atribuída à preparação do aluno, que, após passar
pela AFA e se tornar oficial, poderia vir a participar de missões no exterior. Nessa
cultura, a proficiência linguística deveria ser alçada ao primeiro plano na preparação
para a guerra. No artigo de Scales (2006, p. 38), intitulado “The Second Learning
Revolution”, o autor argumenta que “a proficiência tática deve ser combinada com a
habilidade do soldado para falar a língua e entender a cultura da sociedade que ele busca
proteger”.
Além disso, a internacionalização da aviação comercial, depois da Segunda
Guerra Mundial, estabeleceu o inglês como língua franca da aviação. A linguagem
padronizada passou a ser um sinônimo de segurança (BOCORNY, 2011, p. 980). Dessa
forma, a ênfase nessa língua visava a desenvolver essas habilidades no futuro oficial
aviador.
Os históricos dos alunos indicaram que os componentes curriculares apontados
estavam inseridos no Campo Geral, sendo referentes à formação de 2º Grau ou
Científico. Evidenciou-se, ainda, que, no Campo Militar, os componentes curriculares
de Instrução Militar e Educação Física foram contemplados em todo os anos do período
pesquisado.
A revista em comemoração ao jubileu de ouro da turma de 1961 registrou as
disciplinas do Campo Militar, a saber: “Matérias militares – Educação Física, Doutrina,
Higiene e Primeiros Socorros, Hinos Cívicos e Militares, Legislação Militar, Ordem
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Unida, Exercícios de Campanha e Treinamento Físico” (REVISTA JUBILEU DE
OURO 1961-2011, 201, p. 13).
Esse registro indica que eram disciplinas voltadas fundamentalmente para a
formação do militar, que visavam aos aspectos físicos, conhecimentos dos preceitos e
legislações militares, cuidado com o corpo, práticas de marcha e conduta militar.
A particularização dos saberes, por sua vez, influenciou o modo de ser da
sociedade, pois, na medida em que o currículo opera a distribuição dos saberes – pondoos e dispondo-os, hierarquizando-os, matizando-os e classificando-os, atribuindo-lhes
valores –, ele estabelece o fundo para que tudo o mais no mundo seja entendido
geometricamente (VEIGA-NETO, 2002, p. 165).
As práticas educativas, também, podem ser analisadas a partir da concepção
pedagógica que norteava as atividades de ensino. Nesse viés, buscaram-se pistas, que
permitissem entender qual era essa concepção e como era vivenciada no âmbito da
EPCAR:

A EPCAR utiliza como instrumento de apoio à prática educativa a
Taxonomia de Bloom, originária de estudos liderados por Benjamin S.
Bloom, na década de 50 e fundamentado na pedagogia tradicional e
tecnicista. A taxonomia busca definir de forma clara, precisa e
verificável o objetivo a ser alcançado em uma ação educacional
(COELHO et al., 2019, p. 56).

Essa concepção de ensino apresenta os pressupostos da neutralidade científica,
eficiência e racionalidade técnica. A organização racional dos meios de ensino está em
primeiro plano e os sujeitos da educação têm papel secundário no processo. Nessa
perspectiva, a educação atua na transmissão do conhecimento, habilidades, valores e
ética com ação diretiva e de controle cultural e social. Nessa prática, a escola é o
ambiente de sua propagação, e a aprendizagem é condicionada a estímulos e respostas;
ou seja, a educação como produção de recursos humanos.
Os objetivos educacionais de Bloom (1956) e seus colaboradores alcançaram
êxito no meio acadêmico, porque se propuseram a clarificar e homogeneizar o
entendimento sobre os objetivos. Dessa maneira, trouxeram a possibilidade de
padronização da linguagem no meio acadêmico e, com isso, também novas discussões
ao redor dos assuntos relacionados à definição de objetivos instrucionais. Nesse
contexto, instrumentos de aprendizagem puderam ser trabalhados de forma mais
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integrada e estruturada, inclusive considerando os avanços tecnológicos que podiam
prover novas e diferentes ferramentas para facilitar o processo de ensino e
aprendizagem (FERRAZ; BELHOT, 2010, p. 423).
A edição da revista Senta a Pua (1967, p. 23) trouxe vestígios sobre as práticas
de ensino desenvolvidas na Escola e o uso dos espaços na dimensão educativa:

Não basta dizer que tal fenômeno ocorre porque ocorre. É necessário
estudá-lo, equacioná-lo, testá-lo. Só assim, pôde o homem atingir o
atual grau de civilização em que se encontra. Êste é o objetivo do
ensino: despertar no aluno o espírito da pesquisa científica.

Entre os dispositivos do ensino adquirido pela EPCAR, encontra-se um
completo sistema Amplex, de circuito fechado de televisão, versão 1968, constituído de
20 monitores e duas mesas gravadoras, que é um excelente recurso de ensino moderno
disponível (SENTA A PUA, 1967, p. 53).
O uso de laboratório e o método audiovisual, também, ganharam destaque em
um registro do ano de 1975:

Um laboratório bem montado permitem-nos ensaiar os primeiros
passos na busca dos segredos da matéria. Já o método áudio-visual
assegura um melhor aprendizado em menor tempo. Nos dois anos de
curso, adquirimos noções da Língua. A conversação é fundamental e
no laboratório corrigimos nossos erros e aperfeiçoamos nossa
pronúncia (SENTA A PUA, 1975, p. 29).

Desse modo, a instituição de ensino era divulgada na imprensa com relevante
destaque na educação e método educacional adotado a partir dos mais modernos
preceitos educacionais da época: “Pela gama de recursos didáticos e assistenciais que
coloca ao alcance do professor e aluno, a EPCAR se projeta como estabelecimento de 2º
grau da mais alta qualidade no país” (CIDADE DE BARBACENA, 1980).
A Instituição investia na aquisição de objetos para favorecer o trabalho dos
professores na transmissão da Cultura Escolar e na aprendizagem dos alunos. Além
disso, em sala de aula, recorria-se ao uso de objetos escolares como quadro de giz,
mapas, globo terrestre, além do livro didático, que serviam como recursos do ensino.
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Sobre a organização e distribuição dos alunos, a EPCAR adotava a seriação,
cujas séries eram chamadas de 1º, 2º e 3º esquadrões81, e as turmas esquadrilhas
conforme a percepção de um ex-aluno de 1960, em que esquadrão era distribuído em
turmas denominadas esquadrilhas: “O Corpo de Alunos era constituído pela Terceira
Esquadrilha (primeiro ano) e Segunda Esquadrilha (segundo ano). A Primeira
Esquadrilha (terceiro ano) funcionava na Escola de Aeronáutica” (MEMÓRIAS DE UM
EX-CADETE DA AERONÁUTICA, ROCHA, 2010, p. 13).
As denominações utilizadas para as séries e turmas, respectivamente esquadrão e
esquadrilha, podem ser analisadas como uma maneira de incutir a cultura militar, pois
esta perpassa tudo que permeia o cotidiano escolar, inclusive influenciada pela
linguagem.

Seriam

esses elementos

estruturais

determinantes nos

processos

pedagógicos, responsáveis pela instituição daquilo que Forquin (1993, p. 167, grifo
nosso) chama de “mundo social” da escola, ou seja, o conjunto de “características de
vida próprias, seus ritmos e ritos, sua linguagem [...]”.
Para Thompson (1992, p. 123), “Se as fontes orais podem de fato transmitir
informação fidedigna, tratá-las simplesmente como uma fonte documental a mais é
ignorar o valor extraordinário que possuem como testemunho objetivo, falado”.
Sabendo dessa importância para a pesquisa, recorreu-se à entrevista cedida pelo exprofessor82, o qual relatou que as turmas não eram grandes: tinham aproximadamente 25
a 30 alunos.
A edição da revista Senta a Pua (1979) continha fotos de cada turma, o que
permitiu contar os integrantes. A média foi entre 27 a 28 alunos em cada uma das oito
turmas. É um dado quantitativo, mas que permite pensar a forma como se organizava a
distribuição dos alunos nas atividades escolares.
Compreender como era a organização dos tempos escolares e a distribuição dos
alunos em sala é aspecto relevante para compreensão da Cultura Escolar. O pesquisador
da História da Educação, Faria Filho (2000, p. 21), contribui nesse sentido quando
defende:

Os espaços e tempos fazem parte da ordem social e escolar. Sendo
assim, são sempre pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a
81

Esquadrão é uma Unidade de cavalaria, de exército blindado ou de polícia: esquadrão de carros de
combate. Unidade aérea de bombardeio, de caça ou de reconhecimento, que compreende diversas
esquadrilhas. [Militar] Tropa composta por infantaria e cavalaria.
82
Entrevista 2, 2019, p. 160.
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busca de delimitá-los, controlá-los, materializando-os em quadros de
anos/séries, horários, relógios, campainhas, ou em salas específicas,
pátios, carteiras individuais ou duplas, deve ser compreendida como
um movimento que teve ou propôs múltiplas trajetórias de
institucionalização da escola.

A partir desse entendimento, tanto os alunos como os professores estavam
sujeitos ao controle do tempo escolar e que não poderia ocorrer atrasos. O ex-professor
entrevistado83, também, contribuiu com evidências do tempo escolar face à proposta de
investigação:

Pegava 7 horas da manhã que começava as aulas, tinha o período do
almoço, voltava à tarde, 15 horas. Aí tinha a Educação Física à tarde e
à noite tinha estudo. Aquele negócio todo, a noite os alunos ficavam
em sala depois da revista.

O ex-aluno da década de 1950, Clarindo dos Santos (1981, p. 26), também, dá
indícios das atividades a que eram submetidos: “Se fôssemos quantificar nossas
atividades na Escola, teríamos os seguintes parâmetros: 50% do nosso tempo era
dedicado as atividades intelectuais, 20% a atividades físicas, 20% a militar e 10% a
recreação”.
Ao realizar um entrecruzamento dessas fontes, observa-se que o tempo dos
alunos era totalmente ocupado com atividades; praticamente, manhã, tarde e noite. Os
professores, também, estavam sujeitos à organização do tempo: “Sem nenhum atraso,
aos dez minutos para a sete da manhã, os professores perfilavam frente à porta das salas
de aulas. Dois sinais alertavam alunos e Mestres para a rotina das seis aulas pela manhã
(FONSECA, 2018, p. 226).
O trecho anterior traz pistas sobre os rituais que contribuíam para esse controle,
como os toques sonoros por meios de sinais e os professores que ficavam no corredor
aguardando esse toque; um poder simbólico. Na organização escolar, o poder é
ritualizado, pois produz a força que o fundamenta. É um “poder invisível que só pode se
exercer com a cumplicidade daqueles que não querem saber que a ele se submetem ou
mesmo que o exercem” (BOURDIEU; PASSERON, 1982, p. 31), impõe-se como
legítimo por ser simbólico (BOURDIEU, 1989) e só se incute se for vivenciado.

83

Entrevista 2, 2019, p. 161.
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Desses vários componentes que compõe o tempo escolar, ganha grande destaque
o controle e organização dos horários. Nesse sentido, pode-se recorrer às ideias de Faria
Filho (2000) ao defender que o tempo é responsável por ordenar, sistematizar e
cadenciar as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula além de direcionar o
tempo dos sujeitos envolvidos na educação – professores e alunos. Portanto, todo o
poder modelar ganha destaque, também, no que se refere à organização do tempo
escolar.
Por isso, a organização do ensino, que perpassa pelos conteúdos ensinados, a
distribuição dos alunos e os tempos destinados às aulas e aos intervalos, é conformação
instituída ao desenvolvimento da escolarização como um conjunto de dispositivos
implantados e diretamente relacionados ao comportamento e desenvolvimento dos
alunos.

4.2 Professores e instrutores na escola militar: sujeitos do processo educativo

Compreender como era o trabalho dos professores e instrutores da EPCAR é,
também, tratar das práticas educativas, pois, certamente, contribuíam e eram
responsáveis pela formação dos alunos. Dessa forma, transformavam os projetos em
práticas educativas e, como sujeitos do processo educativo, produziam a Cultura Escolar
a partir de um conjunto de práticas, códigos e valores. Portanto, analisar o que era
constitutivo desses profissionais, buscando compreender como o professor e o instrutor
eram inseridos em relações sociais e profissionais, se torna fundamental para esta
investigação.
Viñao Frago (1996), ao apontar a existência de subculturas no interior da Escola,
ressalta a relevância de se aprofundar a compreensão da cultura docente, levando-se em
consideração aspectos que dizem respeito à formação, seleção e carreira, considerados
em relação ao processo de socialização na profissão docente. Para o autor, a Cultura
Escolar constitui um conjunto de ideias, pautas e práticas, que constroem o pensamento
e as ações dos sujeitos envolvidos no fazer escolar.
O Livro Histórico da EPCAR, na página 7, em 24 de maio de 1949, indicou que
os responsáveis em ministrar os componentes curriculares do Campo Geral eram, em
sua maioria, professores do meio civil. Já no Campo Militar, eram instrutores e
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monitores militares que ministravam as disciplinas do Campo Militar, como “ordem
unida”, “regulamentos militares” e “exercício de campanha”, dentre outras.
Na perspectiva de compreender quem eram os professores da EPCAR,
buscaram-se vestígios de como ocorria o ingresso desses profissionais na Instituição ao
longo do tempo. Uma notícia publicada em um jornal local de muita circulação na
cidade contribui para se entender como ocorria o ingresso dos professores pioneiros na
Escola. A seguir, o trecho do jornal, o qual, apesar de extenso, torna-se pertinente às
questões que estão sendo esboçadas:

O diretor-Geral do Ensino da Aeronáutica Brigadeiro do Ar
Engenheiro Antonio Guedes Muniz, comunica por nosso intermédio,
que tendo em vista a proposta da Diretoria do Ensino, resolveu
autorizar que sejam admitidos como professores do Curso
Preparatório de Cadetes do Ar, com absoluta preferencia sobre
quaisquer outros, candidatos, os atuais professores em exercício em
Barbacena, desde que satisfaçam às condições exigidas pelos
interesses da Aeronáutica. Funcionando em 1949, apenas o 1º ano do
curso (correspondente ao 1º ano científico) serão necessários,
somente, professores para as seguintes materias: português, francês,
inglês, aritmética, álgebra, física e geografia, à razão de um professor
para cada materia, visto serviço 180, no máximo o número de alunos.
Os interessados deverão enviar ao Diretor Geral do Ensino a
comunicação de que desejam ser professores do Curso de Cadetes do
Ar. Essa participação, sob a forma de carta dirigida ao Diretor Geral
do Ensino, deverá ser instruída com seguintes documentos: a) certidão
de idade; b) prova de quitação com serviço militar; c) curriculum
pedagógico; d) curriculum vitae; e) títulos; f) endereço do candidato.
Logo que receber tais documentos, o Diretor do Ensino remeterá aos
Candidatos um questionario relativo ao ensino ser ministrado, o qual,
depois de preenchido pelo interessado, será examinado por uma
comissão de professores e pedagôgos. A seleção dos professores será
feita mediante o exame dos títulos do curriculum e das respostas do
questionario apresentado (CIDADE DE BARBACENA, 24/04/1949).

Essa publicação jornalística permite compreender a preferência pelos
professores de Barbacena, o que poderia indicar interesses políticos. A inscrição ocorreu
por meio de carta elaborada pelos interessados e mediante o envio de documentos. O
trecho indica que, após essa etapa, os inscritos responderiam a um questionário com
questões sobre o ensino e que este seria analisado por professores e pedagogos. Não fica
evidenciado se a documentação, principalmente o currículo e os títulos, seria analisada
por essa equipe. Todavia, pode-se intuir que seriam escolhidos professores com
experiência, porque é citado no jornal: professor em “exercício”; ou seja, que estivesse
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trabalhando. Em continuidade a esta análise, o mesmo jornal, em data posterior,
publicou os nomes dos professores, que foram selecionados, e os respectivos
componentes curriculares que iriam ministrar:

O corpo docente do C. P. C. A., no primeiro ano letivo, já constituído,
está composto do bacharel Altair José Savassi, ex-prefeito do
munícipio, historiador estudioso e jornalista brilhante; José Elípio
Alevato, com decidida competência para a matéria que vai lecionar –
Geografia; bacharel Agenor Soares de Moura, emérito homem de
letras, tradutor de conceituadas emprezas editoriais e educador
intrego; engenheiro civil Francisco Januario Carneiro, técnico de
relevada competência; Jorge Alvez Possa, conhecido latinista,
jornalista vibrante e mestre esmerado; e bacharel Joaquim dos Santos
Neto, um estudioso da língua Portuguesa, sendo que os dois primeiros
professores da Escola Agrotécnica lentes do Colégio Estadual
(CIDADE DE BARBACENA, 14/07/1949).

Esse trecho do jornal marca a posição laudatória e de exaltação dos professores
selecionados. Indica, ainda, que eram, em parte, pessoas que gozavam de prestígio
social e político, como, por exemplo, um ex-prefeito e um jornalista. Quatro professores
atuavam em escolas de Barbacena, atendendo o critério estabelecido no processo
seletivo.
Em análise às duas fontes produzidas pelo mesmo jornal em datas próximas,
observam-se algumas discrepâncias, uma vez que, na publicação referente ao processo
seletivo dos professores, não foi indicado o componente História; porém, na publicação
dos professores selecionados, tem a presença de um historiador, no caso o ex-prefeito.
Da mesma forma, Física está indicada no processo seletivo, mas não consta entre os
professores que constituíram a equipe de professores.
As placas afixadas no espaço da Escola, além de perpetuarem a historicidade de
um local e funcionarem como uma homenagem aos que foram transcritos nesses
espaços, podem ser utilizadas como fontes históricas. Desse modo, na busca por
informações da primeira equipe de professores da EPCAR em 1949, tem-se uma placa
afixada num pátio da Escola, cujo local é de muita circulação.
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Figura 29: Placa em homenagem aos professores e instrutores pioneiros

Fonte: fotografia do arquivo da autora.

Os inscritos na placa confirmam que havia professores do meio civil e
instrutores e monitores militares. Ao confrontar esse registro com as informações do
jornal Cidade de Barbacena, de 14 de julho de 1949, detecta-se que, aqui, constavam os
professores de Física e Álgebra ao passo que, no jornal, eles não foram mencionados.
As informações referentes aos componentes curriculares ministrados corroboram o
levantamento realizado sobre a grade curricular em 1949, indicando que os
componentes constantes no histórico escolar são os mesmos inseridos na placa.
Em busca das mudanças ao longo do tempo, torna-se interessante investigar
como fora composto o quadro de docentes e instrutores a partir do Decreto nº 30.976, de
10 de junho de 1952, que regulamentava o ensino da EPCAR. De acordo com o Art. 37,
deveria ser ministrado por:
a) professôres para os assuntos da Instrução Fundamental;

b) adjuntos de professor para os assuntos de Instrução Fundamental,
quando julgado necessário;
c) instrutores-chefes, instrutores e auxiliares de instrutor para os
assuntos da Instrução Militar;
d) monitores, para os assuntos de Instrução Militar.
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O Decreto instituiu que o Campo Geral, que correspondia às disciplinas do
ensino de 2º Grau, ficava sob responsabilidade dos professores civis, conforme alínea
“a”, e as disciplinas do Campo Militar seriam ministradas pelos instrutores e monitores
conforme alíneas “c” e “d”.
O referido Decreto, em seu Art. 38, estabelecia que os professores civis
deveriam ser admitidos mediante concurso. Já os instrutores e auxiliares de instrutor
seriam oficiais dos diferentes quadros da Força Aérea, enquanto os monitores seriam
suboficiais e sargentos dos diferentes quadros, os quais deveriam possuir certificados de
curso de monitor. Aconteceu, então, uma mudança cultural e o ingresso dos professores
deixou de ser por meio de currículo e questionários sobre o ensino e passou a ser
mediante concurso. Interessante destacar, ainda, que os instrutores/monitores do quadro
de militares deveriam ter curso específico para atuar, o que demonstra uma
especificidade do campo pedagógico mesmo na esfera do ensino de disciplinas de
formação militar.
O professor Fonseca (2018), em seu livro Dos sete aos setenta: na janela das
memórias, informa que fez concurso em 1982 para uma única vaga na área de Língua
Portuguesa, porém ficou classificado em segundo lugar. Mas, depois, num novo
concurso, foi classificado em primeiro lugar. Todavia, somente os professores de outras
matérias foram convocados, menos ele. Então, procurou na EPCAR, na ocasião, um
militar, amigo de infância, que se dispôs a falar com o Chefe do DE. Fonseca voltou
para casa e recebeu o telefonema desse militar, que o avisou que o Coronel Chefe do
DE o convocava para apresentar-se e tomar posse na Escola no cargo conquistado por
meio de concurso. Antes de tomar posse, ouviu do Coronel que não fora convocado por
terem noticiado ser ele “meio doidão”. De acordo com as informações contidas no livro,
o Coronel recebeu informações do militar, que era conhecido do professor, e conversou
com o Capelão da Escola, um padre, que confirmou as boas qualidades do professor.
Diante disso, o Coronel afirmou: “Mestre, o cargo é seu por direito e você vai assumir
suas aulas amanhã. Você foi vítima de fofocas, pois nessa terra todo mundo cuida da
vida dos outros. Vá participar de uma reunião. O senhor agora é da Força Aérea!”
(FONSECA, 2018, p. 224)
Esse trecho não pode ser considerado como toda mentalidade de ingresso de
professores da época, já que não foram localizadas outras fontes, que favorecessem a
interlocução sobre esse aspecto. No entanto, sinaliza que, nesse caso, havia uma certa
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rejeição devido ao perfil do concursado traçado por outras pessoas. A partir do termo
“meio doidão”, pode-se aventar que, para os militares, esse professor poderia destoar do
perfil exigido. Nesse contexto, pode-se entender que os escolhidos tinham certa
avaliação da integridade, elemento que fazia sobressair algumas escolhas. Observa-se,
ainda, que a opinião de um padre validou o caráter do profissional, o que sugere o poder
da igreja sobre a vida dos cidadãos. Depois desses entraves, o professor ingressou na
Escola por meio do seu direito adquirido.
O Art. 43 do Decreto nº 30.976, de 10 de junho de 1952, normatizava o
comportamento dos professores: “Exige-se de todos os membros do corpo docente
rigorosa disciplina intelectual traduzida pelo fiel comprimento das disposições
regulamentares específicas, bem como das ordens e instruções emanadas da Chefia do
Departamento de Ensino”.
Por isso, o professor era submetido a uma relação de poder que, para Foucault
(1995, p. 243), se articula sobre dois elementos que lhe são indispensáveis: “[...] que o
‘outro’ (aquele sobre o qual ela se exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido até o
fim como o sujeito de ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo o campo de
respostas, reações, efeitos, intervenções possíveis.
Nesse contexto, o professor entrevistado84, em seu relato oral, disse: “Os
professores vibravam com a Escola, os professores eram valorizados, tinham
investimento em nossa formação, era um orgulho apesar de não ganhar bem”. Percebese que ser professor na EPCAR proporcionava um status social por trabalharem em uma
Escola que tinha prestígio social e político.
Nessa perspectiva, torna-se bastante elucidativo o que um ex-aluno de 1960
informa em seu livro de memórias sobre um professor de história:
Havia entrado, por concurso, em 1951 e lecionou por 41 anos, até se
aposentar. Era o orador oficial nas solenidades da EPCAR, bem como
da Semana da Asa, no Rio de Janeiro. Proferiu discursos no túmulo de
Santos Dumont, no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro.
Era muito querido e admirado por todos os seus alunos, que viam nele
uma pessoa muito culta e estudiosa (MEMÓRIAS DE UM EXCADETE DA AERONÁUTICA, ROCHA, 2010, p. 20).

Nota-se que a prática educativa desse professor ultrapassava a sala de aula
atuando como orador da Escola e proferindo discursos em solenidades oficiais. Além da
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visibilidade social alcançada por essas funções, também, despertava a admiração dos
alunos.
A posição ocupada pelos docentes pode ser analisada, ainda, a partir de um
trecho do livro do professor Fonseca (2018, p. 225): “Todos os Mestres trajavam terno e
gravata, substituído por jalecos. A apresentação pessoal denunciava uma categoria
profissional alinhada com os padrões de educadores de Universidade”.
No mesmo livro, o professor Fonseca (2018, p. 226) acrescenta: “A rotina diária
de trabalho exigia chegar na Escola às seis da manhã, indo direto para o Rancho dos
Oficias, onde era servido o ‘Breakfast’. Cada Mestre era tratado como oficial superior
com tudo a seu dispor, inclusive direito de exigir dieta alimentar”.
De acordo com Bourdieu (1988), ao se analisar a posição que um grupo ou
classe ocupa no espaço social, faz-se necessário captar a correspondência entre a
estrutura do espaço social – cujas dimensões fundamentais correspondem ao volume e à
estrutura dos diferentes capitais, especialmente o econômico e o cultural – e as
propriedades simbólicas vinculadas a esse grupo. Nesse aspecto, considera-se que os
professores se apropriavam do espaço escolar e procuravam valorizá-lo, uma vez que
consideravam possuir as propriedades adequadas para habitá-lo.
Na entrevista, o ex-professor85 relatou que “ser professor na EPCAR era
diferente de ser professor numa escola pública, pois as normas e as exigências eram
muitas, tinha valorização, mas o professor deveria estar sempre disponível para a
escola”. Completou afirmando que “o professor tinha que saber que trabalhava numa
escola militar e se adequar a ela”.
O professor Fonseca (2018, p. 236) contribui para a percepção de passividade e
obediência do professor:

Passivamente, cumpridores de seus deveres, os Mestres trabalharam
sem protestos ou reclamações. Esperava-se que pela exigência dos
programas, pelo excesso de zelo na preparação das aulas e pressão
exercida para adequação ao rigor disciplinas da AFA, os Mestres de
Barbacena tivessem reconhecimento.
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A relação dos professores com os alunos era pautada nos pilares da Escola,
principalmente na disciplina. Clarindo dos Santos (1981, p. 47), ex-aluno de 1956, em
seu livro de memórias descreve o perfil dos professores sob seu ponto de vista:

Os professores, supercredenciados, às vezes abusavam desse direito e
exigiam até o que não estava no programa. Pesava sobre eles a
responsabilidade de classificação das turmas e, consequentemente, a
carreira de cada cadete. Coadjuvados pelo regime e pelo Código de
Honra, os professores exigiam tudo que tinham direito.

Sobre a relação entre professor e alunos, o ex-professor86 relatou:

Não tinha problema em sala de aula, pois os alunos seguiam a
disciplina da escola, o ambiente era militar. Na sala de aula, tinha
muita harmonia e respeito. Eu não tinha problema em nenhuma turma,
me dava bem com os alunos. Uma vez me colocaram numa turma que
tinha muitos alunos que não passaram no exame físico, aí imagina,
né? Estavam agitados, conversei, expliquei que tinham que estudar
para tentar outras coisas.

O caráter disciplinar, presente na proposta de trabalho da EPCAR e revelado no
depoimento, é entendido pelo professor como um fator que os auxilia no seu oficio, pois
disponibiliza recursos para lidar com aspectos comportamentais do aluno, favorecendo
o bom andamento da sala de aula. Entretanto, a autoridade do professor não precisa ser
forçada, nem tampouco se constitui em problema para a organização do espaço escolar.
A legitimação da autoridade do profissional, também, estava relacionada ao
relacionamento com os alunos. Além dessas questões, o depoimento do professor deixa
claro que o docente encontra respaldo para problemas disciplinares e de aprendizagem,
o que, na sua percepção, promovia o respeito pelos professores.
Corrobora esse entendimento a observação do professor Fonseca (2018, p. 226),
que ingressou na Escola na década de 1980:
Assim que entrava em classe era comandado o ‘Turma Sentido’ e
anunciado o número de alunos presentes e as faltas justificadas. Ainda
com os alunos em posição de sentido, ele exigia posicionamento
correto, alertando aquele aluno desatencioso com a farda, com o
‘booth’ ou sapato sem brilho padrão [...] Sentir gosto e prazer em
ensinar e aprender só é possível quando a disciplina se impõe. Na
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EPCAR, o futuro cadete aviador aprende, desde cedo, a obedecer para
um dia comandar.

A disciplina era uma prática adotada nas escolas civis, mas o rigor da escola
militar era o que a diferenciava. Por exemplo, a posição de sentido era uma postura
corporal militar, que caracterizava a obediência. Nessa posição ereta, as mãos deveriam
ser cerradas ao corpo imóvel e a cabeça erguida com o olhar focado no horizonte.
Chama a atenção um professor civil alertar os alunos sobre o alinhamento da farda e
calçados exigidos no ambiente militar. Fica evidenciado, então, que a prática docente e
a percepção que o professor possui da atividade por ele desempenhada revelam modos
de ser e agir desses profissionais na Escola imersos na cultura militar. Os padrões de
comportamento dos professores são apreendidos e reproduzidos em decorrência de
finalidades implícitas e explícitas designadas à instituição escolar. Por isso, a Cultura
Escolar que explica o funcionamento da escola não reside apenas na cabeça dos
professores, mas em algo que é próprio à organização do sistema escolar e suas pautas
de comportamento.
Os relatos anteriores sugerem, ainda, a existência de micropoderes
(FOUCAULT, 1987), marcados pelas experiências de cada um dos indivíduos, que, na
dinâmica, vigiam-se mutuamente, cerceando a autonomia, que passa a estar sob um
olhar constante e, por isso, se vê vigiada. Nesse sentido, a organização da escola é
atravessada e marcada pela configuração social, mas também tem o papel de definir o
sujeito, seja por meio das relações de poder entre professores e alunos, seja na forma
pela qual concebe a aprendizagem e transmite o saber.
As fontes indicaram que os professores marcaram a vida dos alunos da EPCAR e
a maioria era considerada qualificada para a função:
Alguns professores marcaram, significativamente, minha passagem
pela EPCAR. Um deles, professor Fernando Vitor, lecionava História
Antiga. Suas aulas eram magníficas, pois conhecia, a fundo, tudo
aquilo que ensinava. Através de suas aulas, tomávamos conhecimento
dos principais vultos da história e acabávamos nos apaixonando por
Cleópatra e Maria Antonieta. Outro professor, que também marcou
minha passagem pela Escola, foi o José Theobaldo Tolendal, durante
vinte e poucos anos na EPCAR. Todas as perguntas que lhe fazíamos
sobre qualquer aspecto prático do emprego da física, ou mesmo da
química que também conhecia com profundidade, na vida quotidiana,
ele respondia sem titubear. Sobretudo, era como um pai para cada um
de nós, aconselhando-nos e interessando-se por nossos problemas.
Tolendal era, também, nas horas vagas, olheiro do Clube Olimpic
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(clube de futebol de Barbacena) junto a EPCAR. Todo aluno bom de
bola era convidado, por Tolendal, para jogar pelo Olimpic nos
campeonatos mineiros (MEMÓRIAS DE UM EX CADETE DA
AERONÁUTICA, ROCHA, 2010, p. 20).

Tal percepção de um ex-aluno sugere a relação próxima dos estudantes com os
professores mencionados. Percebe-se, ainda, um sentimento de admiração e respeito. A
prática educativa nesse contexto pode ser percebida para além das práticas que se
articulam em torno do conhecimento, mas que extrapolavam os muros da Escola. Nessa
perspectiva, tem-se, como exemplo, o aluno ser convidado pelo professor a participar de
um time de futebol da cidade de Barbacena.

4.3 Atividades extracurriculares: realidade plural do currículo

Além das atividades inseridas no currículo formal, ou seja, aquele normatizado
pela Instituição, havia, também, atividades extracurriculares desempenhas pelos alunos
e autorizaras pelos militares da EPCAR.
O conceito de atividades extracurriculares tem sido considerado por diferentes
autores, que procuram perceber se essas atividades contribuem ou não para o
desenvolvimento dos estudantes. Essas atividades constituem um conjunto de
experiências e estímulos que os alunos recebem, informalmente. Assim, as atividades
extracurriculares podem ser entendidas como aquelas que são realizadas sem
características obrigatórias (FIOR; MERCURI, 2003).
As edições da revista Senta a Pua indicaram que os estudantes desenvolviam
atividades, as quais extrapolavam o currículo oficial e eram chamadas de “clubes”.
Pode-se considerar que, na EPCAR, além dos dispositivos de ensino regular, existia o
currículo oculto, o qual residia, também, nas práticas cotidianas da Escola.
A identificação de práticas educativas que extrapolavam o currículo oficial da
Escola se deu por meio das edições da revista Senta a Pua. Algumas dessas fontes
mencionavam essas atividades e as chamavam de “clubes”, conforme informação a
seguir:

Aqui na EPCAR, o estudo e disciplina são uma constante na rotina
dos alunos. Da necessidade de espairecer a mente através da diversão
como hobby, foram criados diversos clubes que congregam esforços e
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interesses mútuos, visando enobrecer e dignificar a árdua tarefa de ser
Aluno (SENTA A PUA, 1984, p. 53).

Na percepção dos alunos, os clubes eram uma forma de lazer ou distração. Dessa
maneira, pode-se argumentar que seria uma atividade voluntária e do interesse dos
alunos. Embora fosse essa a percepção dos alunos, deve-se considerar que essas
atividades estavam inseridas na cultura da Escola e eram parte dos saberes escolares
constituídos, sobretudo por serem práticas educativas desenvolvidas no espaço da
Escola.
As práticas educativas, nesse contexto e localizadas nas revistas Senta a Pua, ao
longo do período pesquisado, foram: clube de aeromodelismo, clube de teatro amador,
clube de francês, clube de inglês, clube de xadrez, clube de vídeo, clube de informática,
clube de rádio amador e coral Brigadeiro Fontenelle. As fontes citam os clubes com
respectivas fotos dos alunos integrantes de cada grupo, porém apenas as edições da
revista Senta a Pua, das turmas de 1977 e 1978, especificaram algumas das atividades
que eram desenvolvidas, a saber:

- Coral Brigadeiro Fontenelle: O nome é uma homenagem ao
Comandante do Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro. Era composto
por Alunos da nossa Escola e garotas representantes da nossa
sociedade barbacenense. As apresentações do nosso Coral têm uma
finalidade sublime, através das aspirações musicais, de levar aos
apreciadores nossa mensagem de fé e esperanças para um futuro
promissor.
- Teatro amador: É formado por uma equipe de alunos que se
oferecem a participar dos ensaios e dos trabalhos de montagem geral
das peças, trabalhos estes que não prejudicam a rotina do CA.
Estamos partindo para peças mais arrojadas de autores famosos, que
despertem maiores interesses para os espectadores das mais variadas
faixas etárias.
- Rádio amador: Este Grêmio promove o intercâmbio, e a
rádio, entre os mais longínquos rincões do Brasil.
- Aeromodelismo: Uma oportunidade para a construção de
modelos, em escala reduzida de aeronaves. Desperta o interesse de
muitos alunos, futuros aviadores.

Sobre os demais clubes que não foi possível investigar quais eram atividades
desenvolvidas, os próprios títulos sugerem o que era realizado.
Pode-se pensar os clubes desenvolvidos pelos alunos como mais uma
ferramenta, que foi parte importante da Cultura Escolar na EPCAR. A análise dos temas
dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos mostra que apresentavam, em grande parte,
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temáticas, que foram se repetindo ao longo do tempo, sobressaindo-se questões ligadas
à comunicação e à aviação.
No relato oral, o ex-aluno87 da turma de 1972 falou brevemente sobre os clubes:
“A gente podia participar dos clubes, mas tinha horário e dia marcado. Eu não interessei
não porque já tinha muita coisa para fazer. Mas o pessoal gostava, os alunos é que
tomavam conta, mas tinha as regras e tudo mais”.
Apesar de não ter mencionado mais detalhes a respeito dessas atividades, o exaluno auxilia na compreensão informando que eram os próprios alunos que
organizavam os clubes, o que sugere uma certa autonomia. Reforça, ainda, que a
participação era voluntária, pois ele mesmo não participava devido às demais atividades
da rotina. Outro ponto observado, que merece ser ressaltado com característica do poder
disciplinador, refere-se às normatizações dessas atividades extracurriculares.
A partir da análise dos “clubes” vivenciados pelos alunos da EPCAR, pode-se
considerar que funcionavam como uma modalidade de grêmio estudantil. Nesse sentido,
as ideias de Sousa Costa (2016, p. 120) contribuem para esse entendimento:

Grêmios escolares têm feito parte da história de várias instituições
educacionais ao longo dos anos. Assumindo papéis nem sempre
parecidos, sendo literários, musicais, de ciências, pedagógico,
artístico, os grêmios têm sido fator de aglutinação de vários estudantes
em torno dos objetivos que proclamam, independentemente de
qualquer formato que assumam.

Ainda buscando uma análise dos clubes a partir de uma analogia com os
grêmios, têm-se a contribuição de Mário Casasanta (1932) ao ressaltar que os grêmios
deveriam auxiliar na autonomia dos participantes. No entanto, os caminhos para a
construção dessas organizações já estavam traçados, pois elas deveriam possuir uma
série de elementos preestabelecidos e que precisavam da anuência da Direção da Escola
quanto à sua conveniência ou não e, também, seriam vigiadas quanto ao cumprimento e
respeito às regras. Ou seja, como Peixoto (2003) já havia declarado, as regras estavam
definidas por antecedência.
Os clubes, também, eram vistos como uma atividade social e momentos de
relaxamento diante da rotina exaustiva. Seria uma forma de vivenciar atividades menos
rígidas e com menos controle; uma espécie de lazer atrelada à fuga: “Em meio à
87
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fatigante rotina da Escola, sempre encontrávamos tempo para a vida social. É neste
âmbito que os clubes como uma higiene mental para desestreçar do corre-corre do diaa-dia” (SENTA A PUA, 1989, p. 32).
Desvendar quais eram essas atividades e compreender como elas aconteciam
contribui para o entendimento das práticas educativas e como eram parte importante da
Cultura Escolar.
Os alunos, também, desenvolviam ações sociais voluntárias com a perspectiva
de contribuir com a sociedade. Um exemplo dessas atividades foi um curso de
alfabetização de adultos ressaltado pela turma de 1961, que informou ter sido
ministrado por alunos do terceiro ano aos servidores da Escola, os quais desejavam sair
do analfabetismo: “As aulas eram idealizadas e apresentadas pelo programa de televisão
TV Escola durante os dias úteis da semana. Cabia aos alunos mestres a sua explicação e
orientação” (SENTA A PUA, 1963, p. 57).
Entre as atividades extracurriculares, ocorriam excursões, ou seja, viagens
envolvendo os alunos. As viagens, em sua maioria, eram ligadas aos temas da aviação
ou com o objetivo de participarem de disputas esportivas: “Durante este ano, muitas
foram as vezes em que a EPCAR, através de seus alunos desportistas ou apenas em
missões diplomáticas, lançou-se além de seus limites de Barbacena” (SENTA A PUA,
1963, p. 26).
A Escola, ainda, propunha palestras aos alunos no decorrer do ano letivo: “As
palestras despertaram o interesse dos alunos pela atualização e abrangência dos
assuntos. Despertou a vibração que existe dentro de todos nós, e a vontade de nos
tornarmos no futuro brilhantes oficiais da Força Aérea Brasileira” (SENTA A PUA,
1986, p. 42).
As fontes indicaram que as palestras, em sua maioria, eram voltadas para temas
da aviação, como, por exemplo: o piloto de combate, a profissão militar, a esquadrilha
da fumaça, o desenvolvimento do projeto aeronave AMX e a AFA dentre outros. Outros
três temas foram identificados: AIDS, drogas lícitas e ilícitas e a higiene com o corpo.
A partir das atividades mencionadas, entende-se que eram como uma realidade
plural do currículo. Isto é, existem vários tipos de currículos presentes na prática
educacional, sendo aqueles acrescidos de resultados não intencionais do currículo
formal.
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4.4 Avaliação como forma de distinção: classificação e mérito

A avaliação constitui mais um elemento da Cultura Escolar e faz parte do
processo educacional no interior da Escola, perpassando uma definição prevista no
currículo e propiciando resultados, que são implicações num processo maior de
qualificação e seleção.
No ensino militar, essas implicações são muitas, uma vez que apresentam
especificidades e parâmetros bem distintos em relação ao ensino civil. Além de
atividades do Campo Militar, como atirar e marchar, preparação física rigorosa, o
sistema de avaliação é classificatório, meritocrático e hierárquico. Sendo assim, a
avaliação, que classifica os militares dentro da carreira profissional, gera, também, a
hierarquia, um dos pilares da instituição militar. Isso quer dizer que, quanto melhor o
resultado, maior a precedência hierárquica. Nesse sentido, a educação militar termina
por amarrar o aluno a uma cadeia hierárquica, que o obriga a obedecer e a mandar;
dessa forma, vai formando o sujeito desejável.
No Decreto nº 30.976, de 10 de junho de 1952, que regulamentou o ensino na
Escola, já estava estabelecido que os alunos deveriam ser graduados de acordo com a
hierarquia militar. Assim, a forma encontrada para hierarquizar os alunos de uma
mesma série era a classificação por meio de notas.
No primeiro ano do curso, a classificação se dava por meio do concurso de
admissão. Ou seja, a hierarquia era estabelecida a partir do resultado final do certame.
Inclusive, o aluno era, também, reconhecido pelo seu número de entrada, como no
exemplo a seguir: “Aconteceu nessa oportunidade um episódio incrível. Estávamos eu,
o 136, 144, 155, 175, 149, 99, 06 e alguns veteranos [...]” (SANTOS, 1981, p. 45).
O número da classificação seria mais um dispositivo para evidenciar a
hierarquia. Isso porque jamais poderia haver duas pessoas na

mesma

condição

quando se trata de hierarquizar. Pode-se considerar como uma fila que pressupõe
quem está ocupando cada lugar. Isso é o que se pode ser considerado como
precedência hierárquica.
Leirner (1997, p. 199), pesquisador e defensor das práticas militares, defende
que, embora esse mecanismo esteja assentado em bases fortemente competitivas,
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esse é um

sistema de classificação volátil que

pressupõe acúmulo de capital

militar.88
Nos anos seguintes, nos 2º e 3º anos, a classificação ocorria por meio do
resultado final de cada ano letivo; isto é, uma hierarquização entre o grupo de alunos da
mesma série a partir dos resultados obtidos no final do ano letivo.
Para a aprovação e classificação dos alunos, eram computados os resultados do
Campo Geral e do Campo Militar conforme estabelecido no Art. 27 do Decreto nº
30.976, de 10 de junho de 1952: “O grau final em cada ano é a média ponderada do grau
de aproveitamento na Instrução Fundamental e do grau de aproveitamento na Instrução
Militar, atribuindo-se ao primeiro coeficiente oito e ao segundo o coeficiente dois”.
Conforme já explicitado, a Instrução Fundamental seria equivalente ao Campo
Geral. Esse campo tinha mais peso do que o Campo Militar, como observado. Isso
poderia ser devido ao quantitativo de componentes curriculares do ensino de 2º Grau,
que era em maior número em relação aos da instrução militar, conforme já discutido no
item 4.1 deste capítulo.
Outro aspecto que pode ter influenciado nessa proporção do coeficiente eram as
formas de avaliação. Segundo o regulamento do ensino, na Instrução Fundamental, a
verificação do aproveitamento deveria ser por meio de provas e exames. Já a Instrução
Militar poderia ser verificada por meio de provas e exames escritos ou práticos. A partir
dessa concepção somativa de avaliação, argumenta-se que, por ser prática e mais
subjetiva, esse campo deveria ter menos peso.
Ainda sobre a classificação e seus méritos, os alunos com melhores resultados
ocupavam posição de destaque. O aluno com o melhor resultado tornava-se o líder dos
CA. As edições da revista Senta a Pua, em sua maioria, evidenciavam esses alunos: “És
o Zero Um, és a engrenagem de uma máquina. Esperamos somente que em um futuro
qualquer, quando leres essas poucas e sinceras linhas se lembre de nós, seus tripulantes;
se lembre dos momentos, bons ou maus que passamos juntos dentro dessa nau em que
estiveste no leme” (SENTA A PUA, 1977, p. 83).
Avançando um pouco no tempo, a turma de 1986 registrou as características de
um aluno que ocupava a posição de “zero um”:
Trata-se de um complexo sistema de contagem de “pontos” acumulados na carreira de um
militar, que estabelece um duplo critério para a progressão na hierarquia: de um lado, o tempo de
serviço em determinada patente garante, por si só, a promoção de todos na força; de outro lado,
o mérito pessoal pode acelerar essa progressão, fazendo um militar avançar sobre outros (que em
princípio se formaram ou passaram pela patente anteriormente).
88
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Essa honra é dada ao aluno que, durante os dois primeiros anos, mais
se destacou nos estudos e na disciplina. Normalmente esse aluno é o
primeiro colocado em sua turma. De trato fácil com os companheiros,
era admirado pela inteligência e pelo respeito que impunha a seus
pares e subordinados (SENTA A PUA, 1986, p. 32).

Nota-se que essa posição era disputada e até mesmo cobiçada, visto que revelava
os alunos considerados extraordinários entre aqueles do mesmo curso e, quando
chegavam ao 3º ano/esquadrão, entre todos os alunos da EPCAR. Percebe-se, ainda, que
esse estudante se tornava exemplo e assumia posição de liderança junto aos demais.
O aluno, também, era avaliado a partir de conceitos relativos à aptidão militar. O
conceito abrangia diversos aspectos da vida do estudante, que definiam o grau de
aptidão para a carreira das armas. Essa avaliação era realizada em uma ficha específica
preenchida pelos instrutores e militares, os quais conviviam diretamente com o aluno e
que o tivesse observado, no mínimo, meio ano letivo. O aluno que não obtivesse
conceito favorável era submetido ao julgamento de um Conselho específico para esse
fim (DECRETO Nº 30.976, DE 10 DE JUNHO DE 1952). Infelizmente, não foi
possível a localização dessas fichas nos arquivos. Portanto, não é possível sinalizar os
aspectos que eram avaliados nesse conceito de aptidão militar.
As fontes oficiais não permitiram entrar em mais aspectos desse Conselho, ao
qual alguns alunos eram submetidos. Contudo, um registro no fundo de mobiliário
revela uma situação de um aluno em Conselho.
Figura 30: Registro no mobiliário, 1985

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.
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Transcrição
MERDA TÔ DETIDO DE NOVO ESTE FIM DE SEMANA. VOU A CONSELHO DE
INSTRUÇÃO PORRA! ACHO QUE O [...] VAI ME DESLIGAR, FUDEU! A
GALERA VAI DANÇAR, TODOS OS PROFESSORES VÃO DAR FOBS89 NOSSA.
MERDA EU TENHO QUE SER CADETE!
ESPERANÇA! OSSO 85

Essa fonte, ao que tudo indica, foi registrada por um aluno em um momento de
desespero por ser submetido a um Conselho, que ele denomina “conselho de instrução”.
O registro em letra de forma e os variados “palavrões” podem sugerir que era um
momento de raiva. O Conselho, pelo que se pode observar, tinha autonomia para
desligar o aluno.
As fontes analisadas aqui permitem compreender que a classificação permeava a
vida de todos os alunos por meio dos resultados do Campo Geral, que eram as notas
relativas aos componentes curriculares do 2º Grau, e através do desempenho militar, que
incluía os resultados do Campo Militar e o conceito militar. Esses resultados reunidos
geravam a classificação, que determinava os números de identificação e a respectiva
posição ocupada hierarquicamente pelo aluno (01, 02, 03, 04... até o último
classificado).
Nesse contexto da classificação, tem-se um trecho escrito em um livro de
memórias de um ex-aluno da turma de 1985:
O aluno Charles, com todas as suas atribuições de aluno ‘zero-um’
no primeiro ano, provavelmente deu mole para a cepa e viu-se
ultrapassado por outros colegas. Justiça seja feita, não apenas o
Charles, mas o Hugo (então ocupando a honrosa posição de
segundo colocado) e o Francisco (terceiro) também foram comer
poeira lá atrás. Passavam a ocupar o ‘pelotão da frente’ o Paulo
(zero-um), o La-Terza (zero-dois) e o José (zero-três). Já o Gomes
da Silva passou o bastão da, digamos, também ilustre e famosa
posição de ‘zero-cu’ (último colocado) para o Otávio. Mas nem
deu tempo para este usufruir por muito tempo o vexatório posto,
pois juntou-se ao grupo que pediu arrego (CALIXTO, 2010, p.
121).

O trecho do livro de memórias, apesar do tom pejorativo e sarcástico, revela a
transitoriedade das posições ocupadas pelos alunos na classificação. Sinaliza, ainda, que
os melhores classificados ocupavam posições de honra, porém o último classificado
89

FOBS é a abreviatura de Ficha de Observação.
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teria uma exposição negativa: seria um lugar que, certamente, ninguém gostaria de
ocupar. Nesse sentido, é bastante elucidativa a observação de Foucault (2008, p. 151),
que ajuda a explicar a função da classificação em uma escola militar:

A divisão segundo as classificações ou os graus tem um duplo papel:
marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as
aptidões; mas também castigar e recompensar. Funcionamento penal
da ordenação e caráter ordinal da sanção. A disciplina recompensa
unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e l
ugares; pune rebaixando e degradando. O próprio sistema de
classificação vale como recompensa ou punição [...].

A cultura das provas e exames era latente na Instituição e conferia ao professor e
ao instrutor uma condição de poder, ordem, controle e autoridade. Nesse sentido, seria
um instrumento de poder com intenção pedagógica. Dessa forma, alguns alunos
passavam a temer a prova e estudavam em razão disso. Nesse contexto, tem-se um
registro de fundo de mobiliário de 1979:

Figura31: Registro no mobiliário, 1979

Fonte: arquivo dos professores Maria da Luz Coelho e Anderson Luiz da Silva.

Transcrição
CAROS SUCESSORES

Aqui deixo-lhes o retrato do que foram meus últimos momentos nesta escola, espero, porém que
não precisem fazer o que estou fazendo ou seja, virar noites em vésperas de provas, caso, [...],
precisem tenhão boa sorte.
79/055

CAD AV [...] e AMIGOS

Anterior à análise da fonte, cabe destacar que o nome do autor do registro no
mobiliário foi suprimido nesta pesquisa por questões éticas. Além disso, uma palavra,
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no final da segunda linha da transcrição, está ilegível, não sendo possível transcrevê-la,
o que, no entanto, não interferiu no entendimento do contexto.
Essa fonte permite pensar que o registro foi realizado em uma lateral de uma
gaveta devido à estrutura desse mobiliário, que contém duas madeiras finas no fundo, as
quais seriam suportes para encaixe, conforme pode ser observado na Figura 31. Um
lugar de difícil acesso para aqueles que não fossem usuários do mesmo móvel.
Interessante pensar que esse aluno estava no fim do curso, pois ele diz serem os últimos
momentos na Escola. Portanto, fez o registro para que futuros usuários, da suposta
gaveta, pudessem ler e, por isso, iniciou com a saudação “caros sucessores”. Em relação
aos estudos, o aluno diz que virava noites em vésperas de provas, indicando que
estudava em função destas e que, muito provavelmente, estava precisando se sair bem.
Essa situação gerava desconforto, uma vez que ele não desejava tal circunstância para
os outros alunos.
Pode-se entender que, em função da hierarquização, alguns alunos eram
preocupados com as notas e com a classificação, direcionando os esforços nesse sentido.
Não visavam ao desenvolvimento de competências, não conseguiam ver a ligação entre
o ensino e a carreira em curto prazo e, ainda, não enxergavam o fato de que estavam em
um curso de formação militar, que, consequentemente, seria a carreira profissional da
maioria. Situação que poderia ser pertinente visto que, na idade em que se encontravam,
ter a dimensão e a maturidade exigidas era pouco provável.
Havia, também, dificuldades em administrar a rotina e o tempo dedicado aos
estudos podem ser percebidas no trecho a seguir:

Para a grande maioria dos alunos em dificuldades, apesar das
seguidas noites insones de estudo, as boas notas não vinham.
Estudavam, estudavam, estudavam... Mas não iam bem. Sem
dúvida, o regime e ritmo de estudo era bem puxado. As provas
exigiam muita dedicação e uma grande disciplina de estudos [...]
Para estudar a colossal quantidade de matérias e prepara-se para a
maratona de provas sobrava muito pouco tempo. ‘Ora, mas o que
vocês fazem de meia-noite às seis da manhã?’, perguntavam em
tom de e brincadeira alguns oficiais e professores (CALIXTO,
2010, p. 190).

Tendo como suposto que, dentro da sociedade disciplinar, a Escola assume a
forma de uma instituição de controle temporal e a rigorosa distribuição do horário
concorrem para o estabelecimento de uma rotina exaustiva, que se constitui em um
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dispositivo de poder, analisando a eficiência da instituição escolar no controle sobre o
sujeito ao mesmo tempo em que produz uma subjetividade dócil e submissa aos
dispositivos disciplinares (FOUCAULT, 1987, p. 186).
Para Bourdieu (1968), o momento formal da avaliação, com suas provas, exames
etc., representa a face mais visível dos valores escolares e das escolhas implícitas do
sistema de ensino (cf. BOURDIEU; PASSERON, 1968). Para esse autor, a avaliação
vai muito além da mera verificação da aprendizagem dos conteúdos, constituindo-se, na
prática, num verdadeiro “julgamento social”, baseado – implicitamente e quase sempre
de maneira inconsciente – na maior ou menor distância do aluno em relação às atitudes
e comportamentos valorizados pelas classes dominantes.
A partir desses pressupostos, os alunos que apresentavam melhor desempenho e
comportamento eram inseridos em rituais, que os destacavam entre os demais
estudantes, como, por exemplo, carregar o estandarte da Escola em cerimonias
militares: “O ápice para um aluno da EPCAR é ter a honra de portar o estandarte da
Escola perante a tropa em momentos de formatura militar e desfiles cívicos na cidade”
(SENTA A PUA, 1983, p. 50).
Essa inculcação, por meio de rituais e símbolos, introduz um “habitus cultural
duradouro e legítimo, que, incorporado, torna um capital cultural que terá um valor
social” (BOURDIEU, 1997, p. 42).
A EPCAR adotava, em sua avaliação educacional, concepções da avaliação
somativa, que sugeriria a avaliação através do controle e acompanhamento. Esses
procedimentos de avaliação apresentavam particularidades da Instituição, como seu
caráter classificatório, e o fornecimento de subsídios, tais como notas e conceitos, que
acompanhavam o aluno ao longo do curso, classificando o militar. Essa classificação era
sempre hierárquica e meritocrática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“[...] em nossos estudos ‘com’ os cotidianos das escolas há sempre
uma busca por nós mesmos. Apesar de pretendermos, nesses estudos,
explicar os ‘outros’, no fundo estamos nos explicando. Buscamos nos
entender fazendo de conta que estamos entendendo os outros. Mas nós
somos também esses outros e outros ‘outros’” (FERRAÇO, 2003, p.
160).

Pesquisar as práticas educativas no interior de uma instituição militar exige um
olhar apurado para as estruturas que abrangem o ensinar e aprender das relações
escolares, mas também para os processos de formação de identidade que estão
engendrados nesse modo específico de formação. A partir dessa perspectiva, ocorreu
um processo de construção desta pesquisa, em que foi possível identificar e analisar as
práticas educativas construídas e vivenciadas pelos sujeitos da EPCAR em quatro
décadas do século XX. Buscou-se evidenciar a história de maneira pouca burocrática
Esta dissertação teve como objetivo identificar e analisar as práticas educativas
difundidas por uma instituição militar de ensino do interior do estado de Minas Gerais,
mais precisamente da cidade de Barbacena, entre os anos 1949 e 1992. Utilizando-se de
fontes históricas, buscou-se compreender como os elementos de uma Cultura Escolar
própria eram construídos e apropriados pelos sujeitos escolares.
Barbacena ocupava lugar de destaque ao longo do tempo por manter vários
estabelecimentos de ensino além do interesse da classe política, que foram fatores
decisivos para a instalação da EPCAR no município. A chegada da turma pioneira, em
1949, foi um marco para a sociedade local e deu início à importância social e econômica
que a Escola teria, ao longo do tempo, para a cidade escolhida como sua sede.
Observou-se, ainda, que ocorreram várias obras de infraestrutura em ruas que davam
acesso à EPCAR e até mesmo a ampliação do aeroporto além dos valores monetários
que circulavam na economia da cidade devido à folha de pagamento do efetivo da
Escola. Esses aspectos indicaram a relevância política, econômica e social ao
estabelecer Barbacena como o lugar da Escola. Cabe destacar que, devido ao objeto
dessa pesquisa, não foi possível adentrar na relação que os sujeitos da EPCAR
estabeleciam com a sociedade ao longo do período pesquisado. Contudo, sabe-se que os
jovens que ali residiam ocupavam lugar de destaque na cidade, tema relevante que pode
ser explorado em um outro momento.
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Este estudo se insere no contexto com um período político da Curta República
em que o Brasil passava por uma remodelação social e, principalmente, no período do
governo militar em que a esfera educacional foi repensada no intuito de torná-la um
campo para a constituição dos ideais nacionalistas, que propunham a construção de uma
cultura baseada nos princípios do patriotismo.
Com o objetivo de compreender em que contexto as práticas educativas eram
vividas e produzidas pelos sujeitos da EPCAR, propôs-se desvendar e analisar o perfil
desses jovens que ingressavam na Escola por meio de concurso, que, ao longo do
tempo, demonstrou-se ser muito concorrido. O levantamento de dados indicou que a
maioria era oriunda da região Sudeste, com maior expressividade do estado do Rio de
Janeiro. Além de ser a que tinha o maior índice populacional, a divulgação da cultura
militar permeava a região. A análise dos locais de origem dos alunos matriculados na
EPCAR indicou, ainda, que era um grupo de alunos com culturas e dialetos diversos, os
quais conviviam em um ambiente multicultural.
Apesar do número expressivo de alunos matriculados, observou-se que alguns
estudantes não concluíam o curso por inaptidão nos exames médicos, por reprovações,
militarismo. Observou-se ainda que existe uma tensão entre as regras propostas pela
instituição e transgressões cometidas pelos estudantes, afinal só existem normas porque
há indisciplina. O que evidenciou a força da instituição e ao mesmo tempo, o cuidado de
si (FOUCAULT, 2006) onde os Alunos tentam transformar o ambiente.
Ainda com o objetivo de traçar o perfil dos estudantes, detectou-se que havia a
predominância

de

estudantes

brancos,

que

correspondiam

a

94,77%. Esse

branqueamento foi compreendido a partir das desigualdades entre grupos negros e
brancos da população brasileira, principalmente as relacionadas às questões
educacionais e às poucas oportunidades.
Constatou-se a organização militar como um lócus privilegiado do exercício da
“dominação masculina” (BOURDIEU, 2010). Dessa forma, compreendeu-se que a
masculinidade era capaz de reproduzir e perpetuar posições de poder nesse campo,
historicamente construído e administrado pelos homens e para os homens. Contudo, o
ingresso recente das primeiras alunas na EPCAR, no ano de 2017, permite trilhar novas
pesquisas a partir das experiências vivenciadas por essas pioneiras.
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Evidenciou-se que as práticas educativas foram introduzidas e disseminadas pela
Instituição nos princípios da hierarquia, disciplina e subordinação, uma vez que se
tratava de uma escola militar de ensino.
As análises das fontes indicaram que era por meio da disciplina militar que se
mantinha o domínio do poder pela imposição de atitudes, regras e comportamentos
ditados pela autoridade. Na vida militar, a hierarquia é muito mais rígida, mais
enfatizada do que em outros lugares, uma vez que é capaz de se expressar em momentos
em que o valor da individualidade é invocado pela valorização de cada uma das
patentes, e não pelo nível pessoal. Todos são submetidos a uma mesma regra
disciplinar, obedecem a um mesmo comando escalonado.
Identificou-se que o aluno de uma instituição militar de ensino desenvolve
habilidades relacionados à carreira militar, assim como ocorrem mudanças de hábitos e
pensamentos por meio de uma rotina construída na Escola ao longo dos anos de
formação e por estarem inseridos em uma instituição total conforme conceito defendido
por Goffman (2010).
Nos rituais, foi comum encontrar eventos, que atribuíam lugar de destaque aos
alunos, distinguindo-os como os mais competentes, os mais disciplinados, os mais
capazes. Os rituais foram analisados como forma de inserção do sujeito no ambiente
militar por meio de práticas de treinamentos físicos, na presença dos alunos em
formaturas e cerimoniais militares, perfilados com a tropa, juramentos, cuja principal
função era forjar a construção de uma nova pessoa, de um novo “eu”, o militar, com
qualidades distintas do civil, cuja identidade é reconhecida a partir da ideia de
pertencimento ao mundo militar.
Tomando-se os ideais de Julia (2001, p. 2), encontrou-se a Cultura Escolar como
sendo uma mescla de normas e práticas, que definem as condutas a inculcar. Nesse
sentido, a análise de alguns rituais, vivenciados pelos alunos, foi uma maneira de
entender como era construído o sentimento de pertencimento e construção da
nacionalidade inerente ao militar, que faziam parte da Cultura Escolar da EPCAR. Eram
práticas educativas de agregação para os alunos, o que, simbolicamente, significava o
nascimento do militar, desenvolvendo o sentido de pertença, imprimindo o
comportamento militar e desenvolvendo camaradagem, patriotismo, civismo e lealdade,
valores legitimados pelo Estado, sendo a favor da manutenção da estrutura institucional
e suas estratégias de formação.

183

Observou-se que o ethos militar na rotina e na vida dos alunos da EPCAR estava
presente no uso obrigatório do fardamento, no recebimento de um nome de guerra, na
distribuição dos alunos por graus hierárquicos, nos gestos comuns aos militares, como a
obrigatoriedade da continência individual, e nas atividades que incentivam a disputa por
méritos individuais e coletivos, como as competições em diversas modalidades
esportivas.
Outras práticas reveladas na pesquisa foram as de controle corporal como sendo
preceito básico nas práticas educativas da instituição militar. Todas as atividades físicas
eram prescritas por um sistema de regras rígidas, visando à saúde do corpo. Nesse
aspecto, o objetivo foi discutir a prática do aluno militar, definido aqui como um tipo de
habitus militar, destacando o corpo como epicentro dessa construção e principal
instrumento de efetivação da dominação simbólica.
O entendimento das práticas educativas a partir da Cultura Escolar também
perpassa pela proposta de ensino. Desse modo, buscou-se compreender como a EPCAR
organizava o saber ministrado e como os sujeitos que estavam diretamente envolvidos
com esse saber, especialmente como professores e alunos, vivenciavam e produziam as
práticas educativas. Nesse contexto, um conjunto de categorias foi analisado, tais como
o tempo, o currículo, os espaços e os processos de avaliação.
A investigação das práticas educativas em uma dimensão atrelada à sala de aula
foi bastante desafiadora, sobretudo porque as fontes, tanto oficiais como as produzidas
informalmente, traziam muitos vestígios da formação militar, porém pouco
evidenciavam aspectos relacionados aos processos pedagógicos.
A pesquisa revelou que a organização do ensino na EPCAR pautava-se em três
eixos: a formação de 2º Grau, cumprindo as exigências do ensino regular; a formação
militar, que visava à integração do aluno na profissão militar; e a prática desportiva, que
procurava condicionar o aluno, desde cedo, a ter um corpo preparado fisicamente para o
exercício da atividade militar.
A análise do currículo indicou que havia uma articulação entre o ensino proposto
na EPCAR e os órgãos reguladores da educação do país, particularmente no que dizia
respeito ao ensino de 2º Grau.
Observou-se, claramente, que a educação militar apresentava especificidades e
distinções. Para a formação de um militar, existia o currículo real, que seria aquele
composto por disciplinas, treinamentos e quadro de atividades escolares; e o currículo
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percebido pelos sujeitos, composto pela cultura militar, entendida aqui como
compreensão de outros modos de vida, entendimento dos valores e maneiras de ser.
A análise baseada nas fontes indicou que a EPCAR mesclava um ensino
tradicional e princípios ativos de aprendizagem presentes naquele momento como o uso
de laboratórios, recursos audiovisuais e tecnologias.
Outro aspecto levantado na investigação foi que a rotina e o tempo dos alunos
eram repletos de atividades. O controle minucioso do tempo com o intuito de manter os
alunos sempre ocupados, além de ser um aspecto disciplinar, deixando pouco tempo ao
lazer, também era uma forma de transmissão cultural escolar por meio do aspecto
organizativo dos tempos.
Percebe-se, também, que os professores usufruíam de condições estruturais, que
favoreciam desenvolver uma cultura de pertencimento, além do status em trabalhar na
Escola. A Cultura Escolar, por meio da hierarquia e obediência do meio militar,
permeava a prática dos professores civis, visto que o ambiente de trabalho dos
professores, embora privilegiado em alguns aspectos, impunha uma rotina formal e
linear para a ação docente, que era pautada por esquemas práticos e atribuições
definidas no seu espaço. O poder instituído na ação pedagógica era legitimado pelo
currículo e pela autoridade do professor, seja ela procedente do saber ou da posição que
ocupa no campo do poder.
A classificação permeava a vida de todos os alunos por meio dos resultados
obtidos nos processos de avaliação mediante o controle com caráter classificatório, que
eram subsídios para os preceitos hierárquicos e meritocráticos. Portanto, a partir do
binômio hierarquia e disciplina, o currículo escolar, que também é comum às demais
instituições de ensino, conjugava no cotidiano dos jovens alunos, a higidez física, a
educação moral e cívica, e o culto aos valores militares.
As práticas educativas desvendadas nesta pesquisa buscavam cumprir a
finalidade principal da Escola: preparar os alunos para ingressarem na Escola de
Oficiais. Nesse sentido, parece óbvio caracterizar uma escola militar, que tem sua
pedagogia assentada nos pilares básicos do militarismo: a hierarquia e a disciplina,
como uma instituição autoritária e fortemente marcada por uma disciplina ferrenha. No
entanto, devemos considerar que essas mesmas instituições, apesar de resguardarem
uma autonomia relativa, fazem parte de um todo, que as tenciona e as influencia, e que,

185

por isso mesmo, se transformam, ainda que, muitas vezes, imperceptivelmente,
juntamente com as transformações políticas, econômicas e culturais.
Cumpre acrescentar que as lacunas sobre o tema persistem e, neste trabalho,
longe de esgotar o assunto, pretendeu-se contribuir para o debate no campo da História
da Educação acerca das práticas educativas em uma instituição militar de ensino,
fornecendo elementos para a historicidade das escolas militares. A história das
instituições militares ainda está por ser construída no Brasil. Embora haja trabalhos que
exploram aspectos ligados ao ensino, ainda há muito a dizer sobre o aspecto interno e
específico dessas instituições, de sua cultura interna, suas expectativas sociais,
econômicas e políticas, bem como a maneira como se articulam em instituições
formadoras. O estudo da história militar também precisa ser completamente aceito nas
instituições militares e civis, eliminando-se os preconceitos, que as consideram sob
perspectivas opostas e radicais, as quais não expressam sua importância para o estudo
da história brasileira, sua política e os enfrentamentos sociais.
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APÊNDICES

Apêndice 1

Levantamento de pesquisas que abordam práticas educativas (2010-2018)
Pesquisa/ Título
As representações
do Colégio de
Cataguases e de
suas práticas
educativas nas
memórias de
seus ex-alunos
(Década de 1950).
A cultura escolar
no Colégio da
Polícia Militar
Alfredo Vianna –
Juazeiro/BA.
Práticas e
representações
educativas da
escola estadual
Cônego Monte Natal/RN
Colégio de
Aplicação da
UFRGS: práticas
educativas
adormecidas entre
o Arquivo e a
Memória Oral
(1954-1981).
Uma educação
para a vida: as
práticas educativas
dos salesianos
para formação de
meninos em
Sergipe (19111945)
Práticas e
memórias
educativas da
escola rural do
povoado Mussuca
de 1969 a 1977

Autor

Ano

Recorte
cronológico

Castro
Silva,
Eloísa de

2010

Década de
1950

Jesus,
Andrea
Reis de

2011

1957 a 1972

Recorte
geográfico

Cataguases/MG

Fontes
utilizadas nos
trabalhos

Documental e
oral.

Base de
dados

Bancos de
Teses e
Dissertações
da CAPES

Tipo

Dissertação

Juazeiro/BA.

Documental

Bancos de
Teses e
Dissertações
da CAPES
Bancos de
Teses e
Dissertações
da CAPES

Dissertação

Dissertação

Santos
Neto,
Manoel
Tavares
dos

2015

1946 - 2014

Natal /RN

Documental e
oral

Lima,
Valeska
Alessandra
de

2016

1954 a 1981

Porto Alegre,
RGS.

Narrativas de
memória oral e
documental.

Bancos de
Teses e
Dissertações
da CAPES

Dissertação

Bancos de
Teses e
Dissertações
da CAPES

Tese

Bonifácio,
Nadja
Santos

2017

1911 - 1945

Aracaju/ SE

Documental e
escrita

Almeida
Filho, José
Carneiro
de

2017

1969 a 1977

Laranjeiras, SG

História oral

IX CBHE

Artigo

A contribuição dos
colégios católicos
na educação
sergipana

Berger,
Miguel
André
e
Ferreira
Nunes,
Andrea
Karla

2017

1903 e 1940
a 1970

Aracaju. SG

Documental e
oral.

IX CBHE

Artigo

Práticas educativas
do Ginásio Santo
Antônio (1909 a
1945).

Agostini,
Juliana

2018

1909 a 1945

São João del –
Rei – MG

Documental

UFSJ

Dissertação

Fonte: levantamento realizado por Mendes (2018) nos Anais do Congresso Brasileiro de História da
Educação (2000 a 2017) e no Banco de Teses e Dissertações da Capes (2010 a 2018).
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Apêndice 2

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM UM EX-ALUNO DE 1972

1) Qual ano e com que idade o senhor ingressou na EPCAR?
2) Sobre o concurso de admissão, quais foram as motivações? Por que o senhor quis
ingressar na EPCAR? Recorda-se como foi o processo seletivo?
3) Como era a formação militar?
4) O senhor se lembra de algum aluno que tenha sido desligado devido à parte
acadêmica ou militar?
5) Os professores eram, em na sua maioria, civis ou militares? Como era a relação
professor-aluno dentro da sala de aula?
6) Como era para o aluno conciliar a rotina da vida acadêmica e militar?
7) O senhor se recorda como era o processo de avaliação?
8) O senhor participou de algum evento da cidade?
9) Quais valores ficaram mais marcados na formação do senhor?
10) Qual era o horário que o aluno da EPCAR se dedicava aos estudos?
11) Como o senhor definiria sua trajetória e sua história enquanto aluno do Curso
Preparatório de Cadetes do Ar?

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM UM EX-PROFESSOR DA EPCAR NO
PERÍODO DE 1963 a 1994
1) Conte um pouco sobre a forma como o senhor ingressou na EPCAR? Em que ano
isso ocorreu?
2) Qual disciplina o senhor ministrava?
3) Os professores eram todos civis ou havia professores militares?
4) Como era a relação dos professores com a instituição militar?
5) O senhor se recorda como era a relação professor-aluno dentro da sala de aula?
Sobre a rotina dos alunos, como era para eles conciliar a rotina acadêmica e militar?
6) O senhor se recorda como era o processo de avaliação?
7) Como era o trabalho com os alunos em sala de aula?
8) O senhor poderia relatar um pouco sobre a época em que a Escola suspendeu o
curso?
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Apêndice 3
Levantamento da origem geográfica dos alunos que concluíram o CPCAR
Nº de alunos que concluíram o curso
Região

Estado

Norte

Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

1955

1957
1

1958

1
5

1
7

2
3

1
2
4
3
1
1

2
2
2
2
1
10

2
2
1
1
6
3
1
2
2

3

1

Total Região

Nordeste

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

1

Total Região
CentroOeste

Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal

1
1

5

Total Região

Sudeste

Espírito Santo
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro
Extinto Estado de Guanabara

1
12
10
26

3
10
20
107

11
1

10

13
3

3

5

184
39,91

194
42,08

23
25
21
73

Total Região
Sul

Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Total Região

Outros

Itália
*Origem não identificada

1

Total Outros
TOTAL GERAL
%

83
18,00

Total e
Percentual (%)
1
4
15
20
(4,33%)
5
6
7
6
8
14
1
2
3
52
(11,27%)
5
1
5
11
(2,38%)
4
45
55
154
73
331
(71,8%)
34
4
38
(8,24%)
1
8
9
(1,95%)
461
100

*Sem o registro do Estado de origem ou sem nitidez da fotografia.
- Nas edições da revista Senta a Pua das turmas de 1949, 1950 e 1952 não constam
fotos das turmas e nem os nomes dos alunos.
- As edições da revista Senta a Pua das turmas de 1951, 1953, 1954, 1956, 1959 e
1960 não foram localizadas no arquivo da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.
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4
14
17
22

2
13
7
16

2
36
57
18

3
34
37
22

1
33
45
24

3
25
31
28

3
26
28
19

Total e
Percentual
(%)
1
5
24
1
1
32
(1,88%)
7
22
37
11
15
42
2
26
16
178
(10,47%)
7
23
30
(1,76%)
18
181
222
149

100

54

94

137

99

112

63

659

Nº de alunos que concluíram o curso
Região

Estado

Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

Norte

1961

1962

1966

1967

1968

1969

1
6

7

3

1
3

1970

1
3
3

2

1
1
Total Região

Nordeste

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

3
5
5
3
3
5

4
7
1
2
2
1
1

5
2

1

2
2
3
1
3
5

1
1
5
1
3
9

2

5

1

1
2
5
5
3
10

3
5

7

6
5

3
5

5
7
1
1
4
1
4
2

Total Região

CentroOeste

Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal

1
7

2

2
4

2
6

3

2
1

Total Região

Sudeste

Espírito Santo
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro
Extinto Estado de
Guanabara
Paraná
Rio Grande do Sul

1

4

11

6

5

1

4

1229
(72,33%)
32

4

8

20

32

40

20

25

149

Santa Catarina

1

1

6

2

3

* Origem não
identificada

-

7

3

1

10

Total Região

Sul

Outros

5
6
Total Região
4

-

25

201

134

281

312

303

264

204

25
(1,47%)
1699

11,83

7,89

16,54

18,36

17,83

15,53

12,00

100

Total Outros

TOTAL GERAL
%

24
205
(12,06%)

- As edições da revista Senta a Pua das turmas de 1963, 1964 e 1965 não foram
localizadas no arquivo da EPCAR.
*Sem o registro do Estado de origem ou sem nitidez da fotografia.
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Nº de alunos que concluíram o curso
Região

Norte

Estado

Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia

1971

1972

1973

1974

1975

1
3

4

1976

1
2
3

6

6

2

1977

1
1
4
4
1

1978

1979

6
6

1
4

1980

Total Região

Nordeste

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do
Norte
Sergipe

1
5
9
2
3
3
2

1
7
1
8

1
5
11
1
1
7
2

2

1

1
8
6
1
1
11
1

2
4
5
2
6
1

1
4
5
2
2
2
2

1
8
6
1
1
9

6

2

6

2

4

1
7

1
4
1

3

10

2
2
6
8
1

1

21

1
Total Região

CentroOeste

Goiás
Mato Grosso

1
5

2
4

2

2
4

Mato Gr. do Sul

1

1

4
1

Dist. Federal

1
1
1
2

8

1
3
2
Total Região

Sudeste

Espírito Santo
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro
Extinto Estado
de Guanabara

6
40
40
21

1
36
71
25

101

125

1
31
57
128

2
30
69
148

1
35
39
172

2
17
35
187

1
11
31
121

18
46
103

20
35
125

2
12
73
103

Paraná

4

5

5

6

4

05

5

4

2

Rio Gr. do Sul

22

21

22

20

21

18

13

33

13

Santa Catarina

1

2

1

1

04

1

4

197

3

17
254
(9,36%)
1
1
2
(0,07%)

1
1

Equador
Holanda

Total Outros

TOTAL GERAL
%

2120
(78,17%)
40

14

Total Região

Outros

6
234
(8,62%)
8
17
8
13
46
(1,69%)
16
250
496
1132
226

Total Região

Sul

Total e
Percentual
(%)
1
3
13
38
1
56
(2,06%)
7
39
62
10
15
67
7

270

314

285

325

307

296

224

241

223

227

2712

9,96

11,58

10,51

11,98

11,3

10,91

8,26

8,89

8,22

8,37

100
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Nº de alunos que concluíram o curso
Região

Estado

1981

Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

Norte

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1
3

1
3

1988

1989

1

1

1

1

1990

3

3
2
13

1

2

1
2

1

1
1

3
1
1
4
1

20
(1,03%)
1
7
15
1
16
24
4

3

2

18

Total Região

Nordeste

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do
Norte
Sergipe

1
2

4

2

2

1
1

1
3
1

3
2

1
5

2
2

3
3

2

4

1

3

1

2
4

1

2
2

3

1
1
1

2

1

2
Total Região

CentroOeste

Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso
do Sul
Distrito
Federal

2

1
1

1
6

3

2
4

1

6

5

1

1

2

1

2

3

1
1
1

5

3

3

Total Região

Sudeste

Espírito Santo
Minas Gerais
São Paulo
Rio de Janeiro

17
46
103

4
16
45
113

18
57
118

1
14
87
146

18
34
167

1
12
34
190

1
12
21
84

9
20
95

3
15
87

11
19
72

Total Região

Paraná
Rio Gr. do Sul

Sul

1
12

Santa Catarina

2

5

5

1

2

5

6

5

1

4

2

2

4
6

2

1

Outros

6
33
56
(2,90%)
7
130
378
1175
1690
(87,51%)
13
52

1

7

1

72
(3,73%)
1

1
1

190

198

223

283

240

264

131

144

129

129

1
1
1
4
(0,20%)
1931

9,83

10,26

11,55

14,66

12,44

13,68

6,79

7,46

6,68

6,68

100

1
Total outros

TOTAL GERAL
%

3
89
(4,61%)
9
8

5

Total Região

*Origem não
identificada
Guiné Bissau
Suriname
Rússia

Total e
Percentual
(%)

* Sem o registro do Estado de origem ou sem nitidez da fotografia.

