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EPIGRAFE

“O mínimo que se exige de um educador é que seja capaz de
pensar a sua ação nas continuidades e mudanças do tempo,
participando criticamente na renovação da escola e da
pedagogia”. (António Nóvoa)

RESUMO

A presente dissertação contempla uma pesquisa realizada junto ao Programa de
Pós-Graduação em Educação, do Instituto de Educação da Universidade Federal de
Mato Grosso, na linha de pesquisa Cultura, Memória e Teorias em Educação, grupo
de pesquisa de História da Educação. O objeto da pesquisa é a educação de
adolescentes, jovens e adultos realizada pela Escola Regimental da Polícia Militar
de Mato Grosso. As primeiras iniciativas do governo em alfabetizar a população
adulta em Mato Grosso, datam do final do Império; com a abertura de escolas
noturnas que não prosperaram. Em 1913, foi inaugurada a Escola Regimental do
Batalhão da Polícia militar de Mato Grosso, destinada a alfabetizar as praças
analfabetas que se alistavam na corporação. Pesquisando a documentação legal
que regulamenta o funcionamento da Escola Regimental, relatórios de governo e de
diretores da Instrução Pública; e, principalmente os boletins internos da Polícia
Militar, a pesquisa traz a lume a discussão em torno da legislação, bem como, a
relação dos alunos com a escola, com o batalhão e com a sociedade, no período de
1913 a 1927.

Palavras-chave: Alfabetização – Escola Regimental – Mato Grosso.

ABSTRACT

The dissertation presents a research conducted from a Program of Post-Graduation
in Education, from Education Institute in Federal University of Mato Grosso (UFMT),
from research line of Culture, Memory and Theories in Education, research group in
History of Education. The main objective of this thesis is the education of
adolescents, youngsters and adults conducted by Regimental School from Military
Police of Mato Grosso. The first initiatives by the government to instruct the illiterate
adult population in Mato Grosso date from the end of the Empire with the opening of
nocturne schools that did not prosper. In 1913 opened the Regimental School of
Military Police Battalion from Mato Grosso, designed to bring literacy to the illiterate
recruits in the corporation. The research of legal documentation that regulates the
operation of Regimental School, reports of government and directors of Public
Instruction and mainly the internal newsletter from Military Police, gives important
informations to the debates over the legislation as well as the relationship between
the students and the battalion and society in the period of 1913 to 1927.
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Introdução

O interesse pelo estudo do tema Educação de Jovens e Adultos e a proposta
de se fazer um estudo da trajetória do ensino noturno no contexto regional durante a
Primeira República surgiu, a princípio, a partir da experiência no Grupo de Pesquisa
da Educação e Memória (GEM), ligado ao Instituto da Educação da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), onde atuei como pesquisador (bolsista) quando
aluno do curso de História desta instituição. Também contribuiu para a escolha do
tema, a minha experiência como professor na rede pública municipal de Várzea
Grande, e principalmente na rede estadual, onde atuo com a Educação de Jovens e
Adultos desde 2000. De não menos importância deve-se também à participação,
enquanto aluno, no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em EJA/PROEJA, pelo
Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET – Cuiabá.
O contato com jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estabelecer
uma trajetória escolar contínua na infância, rendeu muitas lições, e, uma delas foi
aprender a ouvi-los, a investigar os motivos que os afastaram da escola e suas
próprias trajetórias de vida; muitas vezes marcadas pela violência, pela pobreza e
principalmente pelo trabalho, sujeitos constantemente obrigados a optar ou pelo
trabalho ou pela escola.
Ao ingressar no Programa de Pós Graduação em Educação, na
Universidade Federal de Mato Grosso, tinha como objetivo claro estudar a
alfabetização de adultos em Mato Grosso no período anterior às grandes
campanhas de alfabetização que, pelas leituras preliminares, ocorreram no país
após 1947, até mesmo porque esse período posterior já foi explorado, com
propriedade, por outros pesquisadores, inclusive em Mato Grosso. Destaco neste
sentido a dissertação de Mestrado de Anelisa Prazeres Veloso Souza, intitulada:
“Alfabetização de Jovens e Adultos em Mato Grosso: uma leitura das campanhas
oficiais de 1947 a 1990”; defendida no Instituto de Educação da UFMT em 2007.
Ao iniciar a pesquisa, surgiram as primeiras dificuldades, principalmente em
levantar dados suficientes que indicassem o funcionamento regular de escolas
destinadas a alfabetizar adultos, jovens e adolescentes em Mato Grosso no período.
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As informações coligidas junto aos relatórios de governo e de diretores da instrução
pública evidenciavam que as escolas noturnas tiveram uma curta experiência ainda
no final do regime imperial e somente retornam em 1937, já no Estado Novo, com a
abertura da Escola Noturna Pedro Gardés, destinada a alfabetizar a população
adulta.
A orientação do Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá, bem como a participação nas
disciplinas obrigatórias do Programa, foram apontando possibilidades para o
desenvolvimento da pesquisa. A princípio, o caminho escolhido foi buscar
informações sobre a implantação da Escola Noturna Pedro Gardés, fundada em
1937, em Cuiabá, para atender a população adulta.
A coleta de alguns dados preliminares resultou na elaboração de uma
comunicação apresentada no IX Congresso Iberoamericano de História da
Educação Latino-Americana, intitulada “Educação de Adultos na Escola Noturna
Pedro Gardés em Cuiabá – MT (1937 – 1945)”; em que apresentei dados sobre a
educação de adultos, jovens e adolescentes em Mato Grosso, fazendo uma análise
crítica sobre a criação e o funcionamento da Escola Noturna “Pedro Gardés”,
buscando reunir fontes documentais que pudessem desvelar as reais intenções
políticas, através de uma releitura do discurso oficial sobre a educação de adultos,
praticado pelo governo Getúlio Vargas.
Neste ínterim, surgiram na documentação evidências do funcionamento de
uma Escola Regimental junto ao Batalhão da Polícia Militar. Aprofundando a
pesquisa sobre essa temática foi possível perceber que as Escolas Regimentais
nasceram no âmbito das Forças Armadas para procederem ao ensino das primeiras
letras às praças analfabetas que se alistavam nessas corporações. A partir desse
momento, o foco da pesquisa passou a ser a Escola Regimental, pois a mesma,
ainda que atendendo um grupo bastante específico e reduzido, é voltada para o
atendimento de jovens, adolescentes e adultos no espaço temporal da Primeira
República.
O levantamento inicial das fontes possibilitou a construção do texto “A
Educação de Adultos em Mato Grosso e as Escolas Regimentais”, apresentado
como comunicação no VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação,
ocorrido em São Luis, em 2010.
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Buscando coligir informações sobre as relações entre militarismo e educação,
foi muito importante a participação no Seminário Temático: Intelectuais e Educação
no Século XIX, organizado pelo Grupo de Pesquisa em História da Educação /
PPGE / UFMT; no período de 09 a 11 de junho de 2010, em que tive contato com a
Profª. Drª Cláudia Alves que, através de seu objeto de pesquisa, nos legou
importante contribuição no sentido de compreender o contexto de introdução das
Escolas Regimentais nas Forças Armadas do Brasil, bem como nos possibilitou
refletir sobre o papel dos militares na educação. Destaco, ainda, a participação da
Profª. Drª Elizabeth Figueiredo de Sá que, por nossos constantes diálogos, foi
fundamental para que o trabalho ganhasse o aspecto que possui.
O foco deste estudo no levantamento e análise de dados referentes à Escola
Regimental em Cuiabá possibilita compor parte do cenário alusivo à alfabetização de
adultos no período e também permite refletir sobre a inserção de camadas pobres
da população no universo letrado:

O mínimo que se exige de um historiador é que ele seja capaz de
pensar a história, interrogando os problemas do presente através das
ferramentas próprias de seu ofício. O mínimo que se exige de um
educador é que seja capaz de pensar a sua ação nas continuidades
e mudanças do tempo, participando criticamente na renovação da
escola e da pedagogia. (Nóvoa, 2005, p. 09).

A história da educação voltada para as classes populares não deixa de ser
uma problemática contemporânea, em um país marcado por diversas campanhas de
alfabetização de jovens e adultos fora da faixa etária escolar, e, ainda, com um
grande contingente desses alheios a tais políticas.
As balizas cronológicas que delimitam essa pesquisa (1913-1927) devem–se,
principalmente, à data de implantação da Escola Regimental, pela Polícia Militar de
Mato Grosso em 1913, sendo que nesse momento a legislação segue as normas
estabelecidas para as Forças Armadas, ou seja, a legislação Federal. Em 1927,
temos a publicação do Regulamento das Escolas Regimentais da Força Pública de
Mato Grosso, configurando outro momento para a alfabetização das Praças, pois
mesmo que as diretrizes sejam bastante parecidas com a legislação federal, temos a
partir de então uma legislação própria. É importante também destacar o momento

13

político da história brasileira, pois o fim do Império e a Proclamação da República
implicam em mudanças significativas no que tange à inserção das camadas pobres
no universo letrado. Embora as tentativas de implantações dos cursos noturnos
sejam recorrentes desde o Império, é justamente com a República que as
discussões em torno de uma educação popular ficam mais acirradas, construindo-se
neste momento o alicerce ideológico das campanhas para alfabetização de adultos
que sucedem a Primeira República.
Tendo como objeto da pesquisa a educação de adultos, jovens e
adolescentes que não passaram pelo processo de escolarização no período regular,
e como foco principal a Escola Regimental, esta dissertação tem como objetivo
reconhecer a ação pedagógica dessa instituição levantando os princípios e
desvelando os sujeitos e o contexto social no qual está inserida. Para isso recorre-se
ao método histórico, buscando-se na documentação oficial – como relatórios de
governo, relatórios de diretores da instrução pública, e principalmente nos boletins
internos da Polícia Militar – as informações necessárias para se compor o cenário
desse modelo educacional. Os documentos foram levantados junto aos arquivos do
GEM ( Grupo de Educação e Memória), APMT (Arquivo Público de Mato Grosso) e
Museu da Polícia Militar. É importante destacar a contribuição dos autores que
trabalharam com a temática, pois o suporte bibliográfico se constituiu em ferramenta
fundamental para o desenvolvimento do trabalho ajudando na compreensão do
universo da pesquisa, permitindo a construção de um caminho interpretativo com os
dados coligidos.
O presente trabalho está distribuído em três capítulos nos quais se busca
compor o cenário de implementação de um modelo de alfabetização no âmbito da
Polícia Militar em Mato Grosso, por meio da Escola Regimental.
No primeiro capítulo, intitulado “Revisitando a História da Educação de
Adultos no Brasil”, busca-se levantar dados sobre as primeiras experiências com a
educação da população adulta no Brasil e a participação das Forças Armadas nesse
processo, bem como, o caminho percorrido pela educação de adultos, jovens e
adolescentes em Mato Grosso no século XIX. Além disso, mostra-se como os
investimentos em educação ocorreram durante a República.
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No segundo capítulo, “Escola Regimental: Criação e Implantação no Batalhão
da Polícia Militar de Mato Grosso”, busca-se analisar a inserção dos alunos
mostrando não só quem tinha direito à matrícula, mas também como a legislação
possibilitava aos comandantes selecionarem o contingente que poderia freqüentar a
Escola. Nesse capítulo são, ainda, apresentados os decretos que regulamentavam
as Escolas Regimentais no âmbito das Forças Armadas, (Decreto nº 330 de 12 de
abril de 1890; Decreto nº 10198 de 30 de abril de 1913) bem como o Regulamento
das Escolas Regimentais da Força Pública de 1927 com base nos quais se discute e
analisa a organização curricular e metodológica da escola e suas implicações no
contexto educacional da República.
No terceiro capítulo, intitulado “Os Alunos da Escola Regimental”, busca-se
caracterizar essa instituição por dentro, enfatizando quem eram seus alunos, o
contexto em que estavam inseridos; as práticas de seus administradores e as ações
que extrapolam o espaço do quartel.
Pesquisar como se deu esse processo em Mato Grosso, suas especificidades
e generalizações ajuda-nos a melhor compreender a problemática da Educação de
Jovens e Adultos e permite repensar as políticas e, principalmente, o fazer
pedagógico nesta modalidade de ensino.

CAPÍTULO 1

Revisitando a História da Educação de Adultos no Brasil
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1.1. As Primeiras Experiências de Alfabetização de Jovens e Adultos

Os primeiros indícios encontrados a respeito da educação de adultos
reportam-nos ao projeto de colonização da América Portuguesa, marcado pela
presença dos jesuítas e, conseqüentemente, pelo empreendimento de esforços
voltados ao processo de catequização dos povos indígenas, visto que o interesse
econômico, mola propulsora do expansionismo português, esteve intrinsecamente
ligado à motivação religiosa. Lourenço Filho em sua obra clássica, “Histórico da
Educação de Adultos no Brasil”, disserta sobre o assunto:

Pode-se dizer que as primeiras tentativas de ensino, no Brasil, foram
dirigidas mais a adolescentes e adultos que às crianças. As terras
recém descobertas atraíram a atenção de Companhia de Jesus,
fundada em 1540, que nelas viu enorme campo para a conversão
das almas que desconheciam por completo as luzes da instrução e
da religião. Foi assim que já em 1549, a Companhia enviou para o
Brasil um grupo de padres, chefiados por Manuel da Nóbrega e que
se empenharam na conversão do gentio às suas idéias religiosas e
sociais. (LOURENÇO FILHO, 1949, p. 2).

Estudos realizados na atualidade, como o artigo de Leôncio Soares e Ana
Maria de Oliveira Galvão discordam quanto à prioridade dada à população adulta
nesse período. Para eles, a educação voltava-se para a infância, no entanto,
concordam que os adultos também sofreram influência de sua ação, afirmando que:

(...) embora os jesuítas que aqui aportaram em 1549 e são
considerados os principais agentes educativos até 1759 (...)
priorizassem a sua ação junto às crianças, os indígenas adultos
foram também submetidos a uma intensa ação cultural e
educacional. (SOARES; GALVÃO, 2005 p. 258).

A discussão feita pelos referidos autores aponta no sentido do educar; o qual,
para eles, está inserido dentro de um espaço maior voltado para a catequização,
para a inserção de um novo modelo religioso que substituísse as crenças praticadas
pelos povos nativos e, de certa forma, auxiliasse o empreendimento colonizador na
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conquista da terra e do povo; sendo, assim, de fundamental importância o domínio
do outro. E de que forma se dá esse domínio? Pela apropriação de aspectos
culturais desse adulto para que depois se possa modificá–lo. Apropriar-se, nesse
caso, não está relacionado a uma valorização dos costumes e tradições nativos
pelos membros da Companhia de Jesus, mas responde a um objetivo maior, que é o
sucesso de seu empreendimento. Nesse sentido, Paiva questiona:

O que representava a alfabetização para os jesuítas a ponto de
quererem, desde o início, alfabetizar os índios, quando nem em
Portugal o povo era alfabetizado? Mais do que o resultado dessa
intenção, interessante é observar a mentalidade. As letras deviam
significar adesão plena à cultura portuguesa. Quem fez as letras
nessa sociedade social? A quem pertencem? Pertencem à corte.
(PAIVA, 2005, p. 43).

A reflexão estabelecida pelo referido autor explicita a intencionalidade
existente na educação levada a cabo por religiosos da Companhia de Jesus no
Novo Mundo. O modelo educacional e colonizador empreendido pela Companhia
perdurou pelo menos até 1759, quando o Marquês de Pombal imprimiu novas
diretrizes à economia e à política portuguesa, que resultou na expulsão dos
membros da Companhia de Jesus de toda América e demais terras sob domínio da
coroa lusitana. O período que se segue à expulsão não parece ter conhecido
experiências sistemáticas e significativas em relação à alfabetização de adultos.
Segundo Soares e Galvão (2005, p.259): “a ênfase da política pombalina estava no
ensino secundário, organizado através do sistema de aulas régias”. Sobre isso,
Lourenço Filho enfatiza que:

Ao deixarem o país, expulsos em 1759, os padres da Companhia
tinham em funcionamento 24 colégios, além dos seminários e
escolas de ler e escrever, distribuídos pelos pontos da colônia onde
havia maior desenvolvimento. Retirando-se os jesuítas, ficou o Brasil
durante 13 anos sem a menor tentativa no sentido de obter substituto
para esse sistema de educação. A lei de 1782, a primeira que
pretendia organizar o ensino, estabelecia aulas elementares
destinadas às crianças, mas não se referia a formação profissional,
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nem a educação de adolescentes e adultos. (LOURENÇO FILHO,
1949, p. 03).

Cabe aqui ressaltar que não estamos levando em consideração as
experiências domésticas e não-escolarizadas de educação, que no caso de jovens e
adultos parecem ser riquíssimas, porém difíceis de pesquisar devido à ausência de
fontes.
No Período Imperial, a lei de 15 de outubro de 1827 determinou a criação de
escolas elementares em todas as cidades, vilas e lugarejos. A referida lei
contemplou apenas o ensino das primeiras letras às crianças, sem referenciar a
população adulta, que continuou à margem do sistema oficial de ensino. Mesmo em
relação às crianças, o alcance da lei foi bastante reduzido, não atingindo os
resultados que dela se esperava. É preciso levar em consideração as condições da
época:

É compreensível se considerarmos as condições gerais de vida na
colônia e mesmo no começo do Império. De um lado, as idéias de
educação popular apenas se haviam iniciado na Europa e não
haviam tido grande acolhimento por parte do governo português. Por
outro lado, o sentido de colonização do Brasil não era, nem podia ser
o de criação de uma sociedade adiantada. As mesmas razões que
levaram Portugal a impedir a própria criação da imprensa no Brasil,
determinavam o desinteresse pelo desenvolvimento da educação,
quer a das crianças quer a dos adultos, cujo valor no tempo, não
podia ser apreciado. (LOURENÇO FILHO, 1949, p. 03).

Em 1834, através do Ato Adicional, estabeleceu-se que o governo do Império
ficaria responsável pela organização do ensino superior, da educação elementar e
secundária apenas no município da corte; cabendo às províncias organizarem o
ensino elementar e secundário pelos seus respectivos governos; o que, segundo
André Paulo Castanha (1999), “possibilitou aos dirigentes locais ampliarem seus
poderes e, a partir destes, construir e difundir suas aspirações de sociedade”. O
autor aponta para uma importante discussão em torno da influência das medidas
descentralizadoras desencadeadas pelo Ato Adicional, destacando os historiadores
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que se posicionam na defesa da idéia de que a descentralização ocasionou o
fracasso geral da instrução elementar no Período Imperial e aqueles que apontam
para uma organização da instrução influenciada pela Província Fluminense.
Castanha posiciona-se no segundo grupo, afirmando que:

De fato, a Província Fluminense cumpriu o papel de centro criador e
difusor de um consistente projeto de sociedade e Estado, no qual a
instrução pública cumpria um papel fundamental.
No caso de Mato Grosso, as influências da Província Fluminense
foram muito fortes, não só no campo educacional, mas também no
que se refere à construção do poder da autoridade. (CASTANHA,
1999, p. 58).

Até o final do Império, é possível perceber um desenvolvimento bastante
diversificado da instrução no que tange à comparação entre as províncias. Muitas
delas chegaram a instituir escolas noturnas no período, preocupando-se assim com
a população adulta analfabeta. De acordo com Beisiegel:

Encontram-se referências ao ensino de adolescentes e adultos
esparsos ao longo de toda a legislação escolar do Império, das
Províncias e, mais tarde, dos Estados. O projeto Ferreira França, já
em 1830, propunha a criação de “escolas de artes” para todas as
crianças acima de sete anos de idade e estendia as possibilidades
de matrícula também aos maiores que desejassem freqüentá-las.
Após o Ato Adicional de 1834, na medida em que as Províncias
ensaiavam a organização de seus “sistemas escolares” nos níveis
primário e secundário, aparecem também em algumas delas, as
primeiras iniciativas de educação elementar para adolescentes e
adultos. (BEISIEGEL, 2004, p.71).

As Assembléias Provinciais tornaram-se palco de acaloradas discussões
sobre a política de instrução para adolescentes, jovens e adultos, enfocando os
processos de inserção das chamadas camadas inferiores, envolvendo mulheres,
homens livres pobres, negros livres.
Quanto ao objetivo do processo de alfabetização, parece se acentuar, nos
últimos anos do Império, a concepção do analfabeto como ignorante e incapaz,
concepção essa que ultrapassa os limites do Império perdurando até boa parte do
século XX.
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A finalidade da educação aparece vinculada ao processo civilizatório, pois as
camadas populares eram muitas vezes vistas como degeneradas e perigosas. A
educação, nesse caso, seria a luz que levaria o progresso às almas incultas.
De acordo com Soares e Galvão (2005), um importante momento da
discussão do final do século XIX é o decreto nº 3029, de 09 de janeiro de 1881, que
teve como redator final Rui Barbosa, e que ficou mais conhecido como Lei Saraiva,
uma homenagem a José Antonio Saraiva, ministro do Império. O referido decreto
estabelece pela primeira vez restrições ao voto dos analfabetos. Isso insere novos
elementos na discussão, pois até então, o direito ao voto estava ligado a questões
de natureza econômica e social, mas não especificamente ao grau de instrução do
eleitor. Tem-se, assim, colocada em dúvida a capacidade de discernimento do
analfabeto.
Com a Proclamação da República em 1889, as mudanças não foram
significativas. Analisando a legislação de Mato Grosso no princípio do novo regime
político, percebe-se a ênfase na organização da instrução para as crianças; inclusive
com o abandono das iniciativas de instrução para adultos em escolas civís, oriundas
do Império. A Constituição republicana de 1891 referenda a proibição ao voto dos
analfabetos:

O indivíduo, sujeito dos direitos civis, só se torna titular de direitos
políticos se, motu proprio, buscasse escola pública estadual até
mesmo para se alfabetizar e então usufruir o direito do voto. Nessa
perspectiva, o direito do voto se convertia em direito para os
alfabetizados e em atração para a escolarização primária. A
extensão facultativa do voto aos analfabetos só se dará com a
Constituição de 1988. (CURY, 2007, p. 573).

Assim, o analfabetismo começou a se destacar como vergonha nacional. A
educação nesse sentido passou a ter objetivos claros; não na formação do ser
humano, em sua inserção enquanto ser social provido de direitos, mas na inculcação
de novas atitudes e valores como os bons costumes, o patriotismo, a civilidade,
dando visibilidade à modernidade pretendida pelo Estado.

Uma reflexão mais

profunda desse processo permite deduzir que o objetivo maior é a formação de
indivíduos cumpridores de seus deveres, principalmente aqueles dispostos no
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discurso modernizador dos republicanos; indivíduos com a tarefa indeclinável de
colaborar para com o Estado.
Durante a República Velha, a educação continuou a cargo dos estados, que,
através de seus governantes, incluíam a educação como propulsora das
transformações impostas pelo novo modelo político. Com a grande distância entre o
discurso e as condições necessárias à sua aplicabilidade prática, muitas
experiências do final do Império acabaram abandonadas. Os avanços nesse período
foram dados pelos militares.
Uma experiência a ser levada em consideração, em relação à escolarização
da população jovem e adulta, foi a desenvolvida no âmbito das forças armadas, e,
que, iniciada ainda no Império, adentrou o período republicano, constituindo-se um
modelo pouco explorado pelas pesquisas.

1.2 A Participação Militar no Ensino Elementar

Para

uma

melhor

compreensão

do

papel

educacional

e

político

desempenhado pelas Forças Armadas no Brasil na Primeira República, torna-se
necessário analisar a constituição e mudanças ocorridas em seu meio. Carvalho
(1978) se propõe a analisar os aspectos internos que levaram a mudanças nas
Forças Armadas ao final do Império, e considera tal exercício fundamental para se
compreender o seu comportamento político na Primeira República.
Para uma melhor visão da constituição dos exércitos modernos, é preciso
situá-lo na própria formação da nação, e, tratar de nação no século XIX, significa
compreender os processos que se aglutinam na composição do Estado, a
consolidação do Estado Burguês e do Estado Moderno, associando território e
nacionalidade. De acordo com Alves (2002), a constituição dos exércitos nacionais
foi parte integrante desse processo. Para a autora, o Estado, gradativamente, foi
assumindo o monopólio da violência, objetivando diminuir a capacidade armada de
determinados grupos privados.
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A aceitação do poder exclusivo do rei de regulamentar a vida social,
decidindo as regras da economia, da política e da civilidade,
inclusive o fato de colocar em suas mãos a própria regulação da
violência. Esse poder só se tornaria possível pela organização de
uma força que superasse, em termos de capacidade armada, outras
ligadas a resistências internas ou ameaças externas ao território sob
seu domínio. Por essa via, transferiu-se do privado para o público
uma série de poderes, e concentraram-se as atribuições jurídicas,
fiscais e militares. (ALVES, 2002, p.317)

Foram transformações que não ocorreram de modo pacífico nem linear; os
conflitos se refletiram na própria organização das forças armadas, guardando em
seu interior resquícios das hierarquias sociais oriundas das sociedades de ordens.
O período moderno e seu desenvolvimento técnico e científico constituíram
um novo panorama nas atividades bélicas exigindo de seu contingente uma
formação cada vez mais especializada, que, aos poucos, vai substituindo o corpo
constituído por privilégios de nobreza, por oficiais oriundos das academias militares,
abertas ao ingresso da burguesia.
O Brasil acabou, pelo seu processo de colonização, herdando em grande
escala essa tradição européia.

O Cadetismo, criado em 1757, tinha como objetivo favorecer a
entrada de nobres no serviço militar através da concessão de
privilégios negados a outros grupos sociais (...) o sistema foi abolido
em Portugal em 1832, mas sobreviveu no Brasil até o fim da
monarquia. (CARVALHO, 1978, p.186.)

Ao longo do Império, o caráter nobre do recrutamento militar modificou-se no
sentido de tornar-se cada vez mais endógeno à organização, ou seja, a limitar-se
cada vez mais a nobreza militar com exclusão da civil, formando verdadeiras
dinastias militares. Porém, por outro lado, o recrutamento de praças segue
praticamente inalterado, pelo menos até 1916, feito consistentemente entre as
classes mais baixas.
Todo esse processo refletiu dentro dos regimentos militares; sendo
constantes as reclamações quanto às fontes de recrutamento que, de acordo com
Carvalho (1978, p.190), são “nordestinos afugentados pela seca, desocupados das
grandes cidades que procuram o Exército como emprego, criminosos mandados
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pela polícia, pessoas inaptas para o trabalho”; resultando em toda sorte de
desordens. Brigas, roubos e bebedeiras eram freqüentes nos quartéis, fazendo com
que, muitas vezes, a população olhasse com terror a perspectiva do recrutamento.
O recrutamento, ao mesmo tempo em que marginalizava o Exército, impedia
que esse se modernizasse internamente pela má qualidade dos recursos humanos
que lhe fornecia. A grande reivindicação dos oficiais era o sorteio universal, como a
única solução possível para o problema.

Com o método de aprisionamento de recrutas, obrigados a servir
vários anos, ao fim dos quais freqüentemente eram obrigados a
permanecer nas fileiras por falta de homens que os substituíssem, o
exército preenchia seus quadros com as camadas sociais mais
baixas da sociedade imperial. A revolta daqueles indivíduos com o
serviço militar a que foram literalmente arrastados confundia-se com
a ausência de qualquer instrução que os habilitasse a lidar com as
ordenanças ou com os novos armamentos. A modernização do
exército esbarrava nesse empecilho que era a própria constituição
de forças. (ALVES, 2002, p.152)

Outro ponto importante para se compreender o papel desempenhado pelas
Forças Armadas diz respeito à formação dos oficiais. Carvalho afirma que grande
parte dos oficiais do fim do Império e primeira década da República foi formada na
Escola Militar da Praia Vermelha, que, principalmente com a entrada do positivismo,
passou a ser mais um centro de estudos de Matemática, Filosofia e Letras do que
um local de aprendizagem das disciplinas militares. Esta escola formou o ambiente
perfeito para a aceitação da idéia do soldado cidadão que desde a Proclamação da
República passou a pertencer á ideologia das intervenções militares no Brasil.

A identificação com a ciência permitiu ao exército postular para si o
papel de promotor do progresso e do avanço moral da sociedade,
pelo estímulo ao desenvolvimento tecnológico e pela realização de
ações que visam o bem público: "garantir a paz entre as nações,
zelar pela ordem social, educar os cidadãos semeando o
patriotismo, consolidar o avanço das nações". (ALVES, 2001, p. 90)

1.2.1 As Forças Armadas e a Ação Educativa.
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A educação no meio militar no Brasil é um tema que extrapola os muros dos
batalhões, indo para além de seu próprio contingente, superando a simples
formação militar e atingindo propositalmente a sociedade civil. Alves (2002, p.195)
afirma que nesse contexto, a ação educativa desenvolvida pelo exército cedo
transborda os quadros da preparação militar, sendo oferecida a civis e entendida
como fator de sedimentação da cidadania: o exército deveria assumir uma função
modelar pela disciplina que corporificava; deveria ser um centro irradiador de
sentimentos e valores os mais nobres; deveria ser a base do verdadeiro patriotismo.
A referida autora, estudando a intelectualidade militar do final do Império, nos
fornece informações importantes que permitem tecer o espaço do pensamento
educacional desse segmento da sociedade e como ele se apresenta no período em
questão. Busca caracterizar o papel desempenhado pelo Exército perante a
precariedade do panorama educacional brasileiro, com suas poucas instituições
estatais e seu conservadorismo, aplicando um ensino afastado da realidade.
Os defensores do serviço militar concebiam a educação como a oportunidade
de difusão do patriotismo, do sentimento cívico, como espaço adequado para a
tarefa de moralização e formação da cidadania.
Convém destacar que as iniciativas do Exército Brasileiro, durante o século
XIX, assim como ocorreu em Portugal, estavam voltadas não somente para o seu
efetivo, mas para atender também aos civis, conforme indica Alves (2002). Em
virtude de suas múltiplas atividades, o Exército mantinha, ainda, quantidade de civis
sob sua responsabilidade provisória ou permanente – adultos e crianças que
povoavam presídios, arsenais, fábricas e colônias e aos quais se encarregava de
fornecer educação.
De acordo com Matilde Araki Crudo (2005), os militares atendiam a educação
das crianças, em Mato Grosso, desde o século XIX:

Em 1842, começou a funcionar em Cuiabá, capital da província, no
interior do Arsenal de Guerra de Mato Grosso, uma Companhia de
Aprendizes Menores, com onze meninos. Ano a ano, o número de
aprendizes aumentou, ora internados por suas mães que alegavam
pobreza para entregá-los aos cuidados dos militares, ora conduzidos
pelas autoridades policiais que afirmavam tê-los encontrado
vagabundeando pelas ruas. (CRUDO, 2005, p. 17).
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Não acredito que soe excessivo dizer que o exército participou ativamente e,
talvez, em muitos casos, de modo precursor na difusão do ensino elementar. “De
um lado, construíam-se espaços de instrução no interior das guarnições; de outro,
oficiais e soldados eram solicitados ou se interessavam em incorporar-se a
atividades de ensino em lugares externos à corporação”. (ALVES, 2002, p.232).
Para cumprir com sua proposta de alfabetização de jovens e adultos, foram
criadas as escolas regimentais. O seu nome, Regimental1, está ligado a sua
localização, bem como a sua função. Eram escolas destinadas aos regimentos.
Visavam levar as primeiras noções de leitura, escrita e aritmética aos elementos que
se inseriam na corporação, oficiais e soldados.
Se, por um lado, a Escola Regimental possibilitava a alfabetização no interior
das forças armadas, por outro, os discursos apontam as suas falhas e dificuldades.
Um dos problemas enfrentados diz respeito ao número de alunos, bastante reduzido
em relação ao contingente de analfabetos que adentravam as fileiras do exército;
sendo que o “resultado da aprendizagem era demorado, tendo em vista o pequeno
índice de indivíduos considerados prontos ao final de cada ano. (ALVES, 2002,
p.243.)
Erenildo João Carlos, analisando a Educação de Adultos no Brasil na
Primeira República, discorre sobre a legislação militar que trata dessa temática.
Para ele:

Ao nível dos decretos militares (1909, 1913, 1914, 1928), que
prescreveram acerca da educação militar das praças, a educação de
adultos foi vinculada a três dimensões básicas: a escolar, cuja
finalidade era a de propiciar às praças analfabetas ou semianalfabetas a apropriação dos rudimentos da leitura, da escrita, do
cálculo, da geografia e da historia; a profissional, cujo fim era o de
desenvolver habilidades técnicas necessárias ao funcionamento e
reprodução das instalações e parque produtivo do Exército, como
eletricista, mecânico, carpinteiro, motorista, etc.; e a militar, que tinha
a tarefa de formar e preparar os indivíduos ingressos nas fileiras do
quartel para o desempenho de alguma função dentro do quadro da
hierarquia militar. Nesse caso, cabos e sargentos. O quer-fazer

1

Alves cita em seus escritos que aparece o nome Escolas Regimentais em documentação de 1860.
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desses indivíduos ligava-se às questões de comando e guerra.
(CARLOS, 2006, p. 05)

Em um país onde a taxa de analfabetismo ultrapassava os 80% no final do
Império e início da República,2 as iniciativas no âmbito das forças armadas
representam uma ação pouco eficaz perante a sociedade; resultando em debates
intensos:

Os resultados destas escolas eram considerados insatisfatórios
pelos intelectuais da década de 1880 [...] havia, em geral, um
descontentamento com as Escolas Regimentais, mas não se
propunha que fossem extintas, mesmo porque o exército
necessitava de homens instruídos e não via perspectiva de
consegui-los em curto prazo. Por outro lado, a oficialidade culta viase como parte integrante do esforço de ilustração, e engajava-se nos
empreendimentos voltados à instrução dos corpos. (ALVES, 2002, p.
244)

É importante destacar que a mentalidade intelectual militar, que em fins do
século XIX manifestava o desejo por educação, mantinha o caráter educativo do
exército, ampliando o campo educativo em seu interior. No que tange às Escolas
Regimentais, a ampliação se dava pelo aumento do conteúdo, afastando-as das
características de escolas primárias em um sentido mais restrito. Muito
particularmente, o serviço militar e a alfabetização das praças apareciam aos seus
ardorosos defensores como a oportunidade de difusão do patriotismo e do
sentimento cívico, pela qual o exército realizaria sua tarefa de moralização e de
formação da cidadania.

1.3 As primeiras iniciativas de escolarização de jovens e adultos em Mato
Grosso

2

FERRARO, Alceu Ravanello. História Inacabada do Analfabetismo no Brasil. Cortez, São Paulo,
2009.
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Em Mato Grosso, as primeiras iniciativas voltadas para a educação de jovens
e adultos aconteceram durante o Império, amparadas pelo Ato Adicional que deu
autonomia aos estados para a administração de sua respectiva educação, conforme
citado anteriormente. Assim, segundo Siqueira e Sá:

Na Reforma Cardoso Júnior (1872) foi proposta a criação de um
curso noturno na Paróquia da Sé, porém, a partir do estímulo e
solicitação do inspetor geral do período, José Dinis Vilas Boas, e
reforçada pelo seu sucessor, Pe. Ernesto Camilo Barreto resolveu-se
pela criação, quase simultânea, de outro, instalado também na
capital e localizado no distrito de São Gonçalo de Pedro II.
(SIQUEIRA; SÁ, 1999, p. 145).

Mato Grosso, assim como outras províncias do Império, procurou implantar
uma modalidade de educação voltada para a população adulta em um momento que
o analfabetismo começava a ser discutido com mais veemência. O Presidente da
Província de Mato Grosso, Francisco José Cardoso Júnior, discorrendo sobre os
pontos básicos do Regulamento de 17 de setembro de 1872 e a situação geral da
Instrução Pública de Mato Grosso, pontuou a criação do curso noturno
estabelecendo as matérias e os regentes para as respectivas cadeiras:

[...] onde se leccione as seguintes materias: Grammatica portugueza,
Latim, Francez, Arithmetica, Algebra, Geographia e História. E para
reger a primeira cadeira nomêa ao Conego Cura, João Leocádio da
Rocha, para reger a segunda ao Conego José Joaquim dos Santos
Ferreira, para reger a terceira, ao professor Joaquim José Rodrigues
Calháo, para reger a quinta ao cidadão João Emiliano Peixoto do
Amarante e para reger a sexta ao Dr. Dormevil José dos Santos
Malhado. (CARDOSO JÚNIOR, 1872. p.61).

Destaca-se em seu relato o entusiasmo com o referido curso, deixando
transparecer a apropriação dos ideários que circulavam pelas províncias, que
colocavam a preocupação com a instrução pública, como referência de governos
bem sucedidos; bem como conclamavam os responsáveis pela instrução a
assumirem as novas idéias:
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[...] Espera o Presidente da Província que os Cidadãos nomeados
comprehendendo o elevado alcance de uma idéa hoje tão
generalizada e abraçada em todos os paizes em que a instrucção da
mocidade preoccupa a attenção dos poderes publicos e dos espíritos
sinceramente devotados ao bem da humanidade, acceitarão o
importante encargo, a nobre tarefa que lhes é confiada, prestando-se
gratuitamente e generosamente ao estabelecimento do curso
nocturno, até que o corpo legislativo em sua próxima sessão tome na
devida consideração o pensamento que fica consignado, e que é de
suppor não será utopia nesta parte do Imperio. (CARDOSO JÚNIOR,
1872, p. 61).

Na mesma oportunidade, o Presidente da Província afirmou ter encaminhado
um ofício a diversas pessoas – que embora não citadas, deduzimos serem pessoas
influentes, capazes de contribuir com tal empreendimento – conclamando-as a
colaborarem com essa iniciativa, reafirmando a necessidade de participação de
todos para que o curso tivesse resultados positivos:

Encarecidamente peço a sua valiosissima cooperação para o bom
resultado de uma tentativa que, bem comprehendida, muito
aproveitará ao desenvolvimento moral desta Provincia. Facilitar por
todos os modos possíveis a instrucção da mocidade é uma das
grandes, é uma das mais instantes, das mais urgentes necessidades
desta Provincia. V. S. compreende isto perfeitamente e pela parte
que lhe toca, estou convencido, não deixará de contribuir para o fim
único que levo em mira no passo que venho a dar. Ainda uma vez,
para o curso nocturno invoco a coadjuvação de V. S. É em nome da
geração que se prepara para o futuro, é em nome do progresso, e
em nome da felicidade desta Provincia, que lhe faço semelhante
pedido. (CARDOSO JÚNIOR, 1872, p. 63).

Apesar da grande vontade do governo de implantar um curso noturno, as
tentativas de sua instalação não foram bem sucedidas, o que levou o governo a
reavaliar as causas de sua falência. O Inspetor Geral dos Estudos, Cônego João
Leocádio da Rocha, em relatório enviado ao Presidente da Província, apontou a falta
de freqüência dos alunos como principal fator:
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Forão creados nesta Capital e na freguesia de Pedro 2º, por essa
Presidencia, Cursos Nocturnos, composto cada um d’elles das
cadeiras constantes do quadro numero quatro.
O da Capital foi installado na noite de 12 de outubro do anno
passado, e o da freguesia de Pedro 2º pouco tempo depois.
Uma instituição desta ordem, hoje adoptada quasi universalmente, e
que tantas vantagens poderia trazer, se fosse bem comprehendida e
devidamente abraçada pelo povo, não produziu o resultado, que era
de se esperar.[...]
Estes alumnos, que, sem receio de errar, pode-se dizer que o
freqüentarão mais por novidade do que levados por um sincero
desejo de se instruir foram diariamente decrescendo em numero, e
hoje já nenhum se apresenta.
A cadeira de frances chegou a contar cerca de 12 alumnos, achandose hoje sem um se quer.
As demais cadeiras nunca chegarão a funccionar por não apparecer
alumno algum. (ROCHA, 1873).

No mesmo ano, o Presidente da Província, José de Miranda Reis, expressou
à Assembléia Legislativa Provincial de Mato Grosso, em 3 de maio, sua indignação
com as dificuldades enfrentadas pelo curso noturno:

Sinto profundamente ter de annunciar-vos que tão útil instituição não
calou ainda no espírito da nossa população. A brilhante iniciativa
que teve não corresponde certamente hoje o abandono em que a
vimos. A iniciativa do Governo grandemente auxiliada pelos esforços
de muitos cidadãos teria sido improfícua?
Certamente que não. É sempre depois das mais renhidas lutas e
dos mais encarniçados combates que se alcançam as mais
estrondosas victórias; é apoz muito trabalhar que se consegue
realizar as idéas as mais proveitosas: a semente foi lançada sobre a
terra, há de medrar forçosamente; assim confiemos nós a regá-la
com os nossos esforços. Somente é ainda hoje freqüentado por seis
alumnos o curso de grammatica portugueza da freguesia de Pedro II;
é quanto basta para trazer sempre presente à memória do povo esta
idéa em seo próprio proveito realizado.
A verba decretada para gratificação dos professores do curso
nocturno ficou intacta; nenhum dos professores a reclamou; este
facto falla bem alto em elogio daquelle que sem mira no interesse, se
prestão a diffundir as suas luzes intellectuaes pelos seos
concidadãos!
Esta tão útil quam proveitosa instituição é quasi exclusivamente
destinada aos adultos que vivem à custa do seo trabalho manual
durante o dia. E durante as horas da noite que elles podem entregarse ao estudo sem sacrifício do seo indispensável trabalho.
São muito poucos os homens que n’estas penosas circunstâncias, se
querem dedicar ao estudo das língoas estrangeiras e das sciencias;
portanto, julgo menos necessárias, por em quanto, as cadeiras

29

creadas de Latim, Francez, Geographia e Historia annexas a estes
cursos;
e a experiencia de seis mezes tem mostrado que
absolutamente ninguém as tem procurado.
Sou de parecer que devemos por ora, em relação a estes cursos,
nos limitar à sustentação das cadeiras de grammatica da língua
portugueza e a creação de aulas de primeiras letras, cujo
conhecimento mais particularmente importa a esta classe de
homens.
A verba votada para gratificação dos professores d’aquellas diversas
cadeiras seria mais utilmente empregada em remunerar os serviços
de professores dos cursos nocturnos de primeiras letras e de
grammatica da língua portugueza das duas freguezias da Capital e
na acquisição de livros e mais utensís necessários para aquelles
alumnos que não pudessem economizar do producto do seo trabalho
a quantia precisa para dele se munirem. (REIS, 1873, p. 17)

Em seu discurso, Miranda Reis deixa transparecer alguns elementos
importantes para a compreensão dos objetivos do curso noturno. Primeiramente a
quem ele se destina: a uma classe de homens que vivem de seus trabalhos
manuais, provavelmente pobres, que prestavam serviços na cidade. Outro ponto que
se destaca é o pouco interesse pelos estudos das línguas estrangeiras e das
ciências, o que, na opinião do governante, é justificável por tratar-se de homens
nessa realidade social. Pretendendo não abandonar totalmente a intenção de
funcionamento dessa modalidade escolar, a idéia defendida pelo presidente da
Província era de reduzir o currículo do curso noturno, limitando-se ao ensino das
primeiras letras e da gramática, voltando-se especificamente para a alfabetização
dos adultos, ou seja, deixa transparecer em seu discurso que para essa “classe de
homens”, esse conhecimento já era o suficiente. Mesmo com tal proposição, a
iniciativa do governo mais uma vez não encontrou respaldo da população, talvez
porque a escola noturna, pensada pela elite, satisfazia os desejos e necessidades
dessa camada social e não da população que iria freqüentar tal instituição. Assim,
não era o caso de somente reduzir o currículo, mas de repensar o modelo escolar
instituído.
Sá e Siqueira (1999) chamam atenção para as intenções implícitas nas
iniciativas governamentais, voltadas para um projeto maior de reordenação do
espaço público, o que implica em encaminhar a população analfabeta para dentro da
escola objetivando mudar seus hábitos, pouco condizentes com os novos ideais. O
efeito, como era de se esperar, foi a falência dos cursos por falta de alunos. Na
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sociedade

mato-grossense

daquele

momento,

a

fragilidade

da

instrução

demonstrava que nem mesmo as crianças eram encaminhadas para a escola, e a
resistência dos adultos em perceberem algum valor nessa instituição reflete as
configurações do espaço social vigente.
Nesse sentido, o General Hermes Ernesto da Fonseca, Presidente da
Província de Mato Grosso, expressou a necessidade da obrigatoriedade do ensino
para

que

a

freqüência

das

escolas

pudesse

aumentar,

transferindo

a

responsabilidade da evasão dos bancos escolares aos pais, alegando a ignorância
destes:

Posto que poucas ainda as escolas da Capital, em relação à sua
população, o número de alumnos matriculados é diminuto:
infelizmente provém isto da irresolução, da má vontade de certos
paes, e de sua ignorância que fá-los desconhecer as vantagens de
uma instrução mais desenvolvida: grande parte dos homens se
satisfaz com que os filhos cheguem a saber somente aquillo que
elles sabem: emquanto o ensino não for obrigatório as escolas
estarão vasias. (FONSECA, 1876, p. 13)

A discussão em torno da obrigatoriedade da instrução foi uma constante no
final do regime imperial nos relatórios apresentados tanto pelos diretores da
Instrução Pública como pelos presidentes da Província, assim como é comum
encontrar referências à educação da população adulta.
Outra iniciativa importante a se destacar nesse período concernente à
educação de adultos foi tomada em 1887, quando o Presidente da Província decidiu
instalar uma escola para instrução primária dos presos da cadeia pública: Em seu
relatório apresentado à Assembléia Legislativa, Joaquim Ramos Ferreira, expressa:

Disse-nos que a instrução primária está senão em decadência ao
menos estacionária, e vou apresentar-vos dados estatísticos que
disso vos convencerão; antes, porém de fazê-lo seja-me permitido
lembrar-vos a creação de uma cadeira de instrução primária na
cadeia desta capital. Os condenados ahí jazem sem instrução e
trabalho, entregues à ociosidade, e planejando quiçá novos crimes.
A instrução modificará seus instintos, e é possível que quando
tenham de voltar para a sociedade que as repeliu, possam ainda ser
membros úteis dela. Creio que por um módico ordenado se
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encontrará professor que diariamente vá dar instrução aos presos, e
portanto a realização desta idéia, cujas vantagens são intuitivas,
pouco poderá custar à província. (FERREIRA, 1887, p. 47).

A iniciativa insere-se dentro dos ideários que formaram a base do discurso
republicano alguns anos mais tarde, destacando o combate à ociosidade e a
inserção das camadas pobres da população no universo letrado, não como um meio
para a superação da condição social do indivíduo, mas como um mecanismo de
controle da sociedade.
Além das iniciativas da Província, o Exército também oferecia escolas para
as suas praças desde meados do século XIX, chamadas Escolas Regimentais,
citadas em Mato Grosso por Dormevil dos Santos Malhado, Diretor Geral da
Instrução Pública:
Alem das escolas subvencionadas pela provincia existem mais nesta
Capital subvencionadas pelo Governo Geral:
Na freguesia da Sé a escola regimental do Batalhão 21.º de
Infantaria e na de Pedro 2º a escola dos menores artífices do Arsenal
de Guerra e a do 8.º Batalhão de Infantaria.
Devem existir nos mais corpos estacionados na provincia outras
escolas regimentaes, mas deixo de mencioná-las por não ter d’ellas
conhecimento. (MALHADO, 1880).

Em 1887, através de seu relatório, o Presidente Joaquim Ramos Ferreira
informou a abertura de uma escola noturna em Corumbá destinada a oferecer a
instrução primária aos adultos analfabetos daquela região.

No dia 25 de março próximo passado, os Srs. 2º Tenentes Lindolpho
Silva, Antônio Gomes Soares, Raymundo Frederico por Deus, Arthur
da Silva Ferreira e Capitão José Zenóbio de Deus e Costa,
inauguraram um curso público nocturno em uma das salas da
Camara Municipal, o qual tem funccionado regularmente.
Acha-se conservado para dirigi-lo o Dr. Luís da Costa Ribeiro e
interinamente o dirige o Tenente Lindolpho.
Estão matriculados 14 alumnos:
- em Portuguez, 13
- em Arithmética, 14
- em Francez, 6
- em Geographia, 10
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Todos estes professores são oficiais do 2º Batalhão de Artilharia a
pé; e são dignos de todo louvor pelo seu amor e dedicação ao bem
público. (FERREIRA, 1887, p. 50).

Destaca-se neste fato não só a abertura da escola em si, mas a participação
dos militares na instrução, que, além da oferta nos batalhões através das escolas
regimentais, participavam da educação dos civis, deixando transparecer o ideário
militar concernente à instrução.
Em 1889, Dormevil José dos Santos Malhado, ainda no cargo de Diretor
Geral da Instrução Pública, através de seu relatório reafirmou a existência das
Escolas Regimentais subvencionadas pelos cofres dos batalhões, sendo a do 8º
Batalhão de Infantaria, 21º Batalhão de Infantaria e a do 3º Regimento de Artilharia a
Cavalo, com 52 alunos.
De acordo com Alves, (2002) por suas características particulares no Império
brasileiro, o exército atuou numa aliança entre ensino e assistência, tomando para si
a tarefa de controle social de camadas sociais que, colocadas à margem da riqueza
produzida por aquela sociedade, organizada e comandada pelos grandes
proprietários rurais, apresentavam-se como perigos potenciais à ordem. Ao mesmo
tempo, porém, em que se submetiam tais camadas a um controle estrito de seu
comportamento, oferecia-lhes um bem social de acesso restrito à sociedade
brasileira do final do século XIX, a educação. Abria-se uma brecha de
democratização

e

oportunidade

de

ascensão

numa

sociedade

altamente

hierarquizada.
A partir de 13 de maio de 1888, com a abolição decretada pela Lei Áurea,
outra preocupação se acrescentou ao debate sobre a instrução da população adulta
em Mato Grosso, pois os ex-escravos, tornando-se homens livres, também entravam
no rol daqueles a serem conduzidos ao espaço escolar. Em seu relatório, o Diretor
Geral da Instrução Pública, Alfredo José Vieira, expressou sua preocupação com
esse contingente:

É tambem demasiadamente exiguo o subsidio destinado aos
meninos pobres, principalmente agora que a população escolar
tende à augmentar e é de necessidade indeclinável attender aos

33

ingênuos e adultos, libertos pela lei de 13 de maio, hoje em pleno
gozo de sua liberdade, sem os princípios de moral e religião, eivados
dos vicios de captiveiro e no mais completo obscurantismo.
Urge mais do que nunca uma boa distribuição das escolas e
escolher-se os lugares em que mais convenha estabelecel-as.
É problema que, a meu ver, talvez não póssa ser resolvido sem a
creação
de
aulas
nocturnas,
publicas
ou
particulares
subvencionadas. (VIEIRA, 1889.)

Ainda nesse mesmo relatório Vieira reafirmou a continuidade do curso
noturno oferecido em Corumbá: “Também na cidade de Corumbá continua o curso
noturno a prestar bons serviços e bem assim as escolas de S. José e S. João
Batista”.
Dessa forma a instrução de adultos se configurou durante o Império, com
iniciativas em várias frentes, no intuito de fazer com que a população de
adolescentes, jovens e adultos que não tivessem freqüentado a escola, fosse
conduzida ao espaço escolar.

1.3.1 A República e os Investimentos em Educação

Conforme Alves (1998), o Brasil acelerou sua corrida rumo às nações mais
desenvolvidas, através de projetos que enfatizaram a educação como um dos
pilares fundamentais para o progresso. Segundo discursos do Presidente de
Província Pedro Celestino, em 1911, esse progresso significava, em última instância,
extensão da escolaridade a toda a população, o que propiciaria aumento na
produtividade, acelerando no processo de urbanização e elevação do número de
alfabetizados.

A composição do Brasil do início do século, em muito se diferenciava
daquela de meados do século XIX – o escravo cedera lugar ao
trabalhador livre e assalariado, em grande parte imigrante europeu,
com escolaridade elementar. Surgiram as camadas médias
(funcionários públicos, profissionais liberais, militares, etc.), uma
pequena burguesia (pequenos comerciantes), e uma burguesia
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comercial e industrial que, no conjunto, passaram a reivindicar
espaço nas decisões políticas do país. (ALVES, 1998 p.22).

A autora enfatiza que o ideário republicano preconizava um regime de
participação política no qual era necessário o mínimo de escolarização comum, para
se ter garantia de voto, a exemplo de algumas nações européias. Desta forma, a
educação se tornou pauta indispensável nos discursos políticos, e a idéia de escola
para todos proliferou em todo o país, apesar de que, na maioria das regiões não
tenha se concretizado.
Para Alves (1998, p.22.), no início do período republicano houve o culminar
de várias transformações econômicas que se processavam desde meados do século
XIX no Brasil, novas classes sociais passaram a almejar o poder político, ocorreram
várias mudanças no aspecto político; no entanto, a oligarquia continuou no poder e
incorporou aos poucos, elementos do discurso liberal em benefício próprio.
Em Mato Grosso, as primeiras décadas do período republicano foram
marcadas por intensas disputas políticas, envolvendo coronéis que reuniam suas
forças, formando oligarquias que se digladiavam em constantes contendas. Segundo
Correa:

A história de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nas primeiras
décadas do período republicano (1889 – 1943), foi na realidade a
história de um povo armado. Sua principal característica constituiu-se
no uso extremo da violência que acabou por se confundir com o
próprio modo de vida do mato-grossense. Essa violência, que atingiu
profundas dimensões na política regional após a queda do regime
monárquico, não significou o surgimento de uma situação
historicamente inédita, mas seguramente resultou do próprio
processo de ocupação e desenvolvimento da região desde o período
colonial. (CORREA, 1985, p.25)

De acordo com Nicanor Palhares Sá e Elizabeth Figueiredo de Sá (no prelo),
as disputas políticas ocorreram durante grande parte da Primeira República e
tiveram influência nos rumos da educação no período, principalmente no que tange
a seu financiamento, “apresentando em 1930 a proposição de acréscimo para 15%
da despesa total orçada”.
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Alves (1998) afirma que pelos discursos dos dirigentes, o progresso seria
alcançado através da acumulação de riqueza material, de capital e produtividade e,
no aspecto moral, através de um referencial básico de conhecimentos técnicos e
científicos. Acreditava-se que, assim, seriam eliminadas as barreiras que
distanciavam Mato Grosso do centro das decisões do país e se promoveria a
integração do Estado ao restante do Brasil.
Foi com o discurso de que, através do ensino, se promoveria o progresso de
Mato Grosso, que o presidente Pedro Celestino organizou em 1910, a Reforma do
ensino primário e normal.
No entanto, muitos elementos das reformas anteriores foram preservados na
reforma de 1910, principalmente aqueles que vinham sendo discutidos com mais
veemência desde o final do Império. Sobre isso, Sá (2007) faz a seguinte
consideração:

Sob a orientação dos normalistas paulistas, a reforma da instrução
pública conservou algumas diretrizes do regulamento anterior, de
1896, que estavam em consonância com os debates nacionais, como
os critérios para a criança ser considerada aluno, a laicidade,
obrigatoriedade, gratuidade do ensino e o uso do método intuitivo e
prático. E, apresentou duas inovações significativas para a educação
pública do estado e para a garantia da formação do cidadão: a
criação dos grupos escolares e a criação de uma escola normal, com
moldes diferenciados das criadas anteriormente.
[...](SÁ, 2007, p. 82).

A autora afirma que apesar da intenção, “o regulamento não teve eficácia
para equacionar o problema da educação. Nem cabia somente à legislação sanar
tais dificuldades. Outras causas, como de natureza geográfica, administrativa e
política, interferiam diretamente na educação” (SÁ, 2007, p.82)..
Ao estabelecer a Escola Normal é possível perceber a intenção do poder
público em formar um quadro de professores que pudessem incorporar as
mudanças oriundas da nova reforma.
Como se percebe, a reforma teve reflexos significativos para a educação de
Mato Grosso durante a Primeira República; no entanto não podemos deixar de levar
em consideração que ela afetou mais as escolas urbanas, mais próximas do olhar
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do poder público do que as escolas isoladas, que poucas mudanças sofreram em
relação ao cenário anterior.
As mudanças sociais representaram a necessidade de se adequar o sistema
de ensino às novas demandas que se instalaram no país com a implantação da
República e se refletiram, mesmo que tardiamente, no cenário mato-grossense. No
que tange à Instrução da população adulta, a Reforma de 1910 não representou
avanços, pelo contrário, o que se percebe é que com o regime republicano, em Mato
Grosso, embora o discurso em torno dessa temática tenha permanecido ativo, as
ações passam a ser mais escassas por parte do governo do Estado. Somente em
1937, em 1º de maio, é criada uma escola noturna destinada a atender a população
civil adulta:

De forma concreta verifica-se pelos relatórios de diretores da
instrução pública de Mato Grosso a freqüência de operários e
trabalhadores domésticos, domiciliados alguns a mais de nove
quilômetros da escola noturna de Cuiabá. Vários trabalhadores da
zona rural se deslocavam até a escola impulsionados pela
possibilidade de obterem melhores condições de vida. (ALVES,
1998. p. 130).

Ainda assim, é possível perceber referências esparsas à alfabetização de
adultos. Alguns documentos nos evidenciam que durante a Primeira República
houve tentativas de implantar novamente essa modalidade de educação voltada
para os adultos; até mesmo porque o discurso em torno da alfabetização da
população é uma constante nesse período.

A década de 20 foi um período de efervescência intelectual e de
agitações sociais decorrentes das transformações pelas quais
passava o país e da conseqüente recomposição do poder político,
ainda nas mãos das oligarquias rurais (ALVES, 1998). No setor
educacional houve um grande movimento de combate ao
analfabetismo e difusão do ensino profissional sendo a educação o
elemento vital para a construção da nacionalidade. Objetivando
estabelecer diretrizes conjuntas na difusão do ensino primário, foi
realizada no dia 12 de outubro de 1921, na cidade do Rio de janeiro,
a Conferência Interestadual de Ensino Primário, por iniciativa do
governo central. (SÁ, 2007, p. 83).
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Um exemplo das tentativas em Mato Grosso de implementar o curso noturno
é o comunicado de abertura de uma escola noturna particular, citada nas páginas do
jornal A Cruz de 1919. No entanto, não há evidências de que essa escola tenha
funcionado regularmente.
Também não podemos deixar de levar em consideração as iniciativas
particulares, nem sempre registradas pelos órgãos públicos, que parecem ser
bastante ricas nesse momento. Em uma entrevista, a professora Maria Benedita
Deschamps Rodrigues afirmou:

Sempre gostei de trabalhar, de ter meu dinheiro. Enquanto estudava,
dava aulas particulares aos soldados analfabetos que vinham do
nordeste, sem conhecer uma letra. O quartel era em frente à casa de
meu pai, de modo que os alunos apenas atravessavam a rua para
assistir as aulas. Lecionava, sentada no chão, onde colocava uma
esteira e o quadro-negro. A aula era das 6 às 7h30, e o interesse dos
alunos, enorme. Houve um deles, que aprendeu a ler em apenas
vinte dias. Nesse tempo, eu tinha de quinze para dezesseis anos.
(ROSA, 1990, p.218)

Dunga Rodrigues, como era conhecida, nasceu em Cuiabá em 1908, o que
implica dizer, que se lecionava com quinze anos, esse fato ocorreu por volta de
1923, portanto durante a Primeira República.
Destacam-se também no período as escolas do Exército, que funcionavam
desde o século XIX, para a instrução das praças analfabetas. No Relatório
apresentado ao Diretor Geral da Instrução Pública, Cesário Alves Corrêa, pelo
Diretor do Grupo Escolar Senador Azeredo, relativo ao ano de 1921, consta:

Cuiabá, 30 de dezembro de 1921
Escola Regimental do 16o Batalhão de Caçadores
Esteve funcionando em uma das salas deste Grupo Escolar, desde
30 de setembro até 10 de dezembro, época em que começaram as
férias regulamentares, a escola de analfabetos do 16o B/C. Num total
de 44, alunos, tendo eu sido designado pelo Governo do Estado para
dirigir esta escola. (CORRÊA, 1921).
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As Escolas Regimentais do Exército nem sempre constam nos relatórios da
Instrução Pública e nem nos Relatórios de governo por serem subvencionadas pelo
próprio batalhão e pelo governo central, daí a dificuldade em conseguir mais
informações sobre elas nesse tipo de documento oficial.
Destacam-se também no período as escolas do Exército, que funcionavam
desde o século XIX para a instrução das praças analfabetas. No período
republicano, as Escolas Regimentais surgem no âmbito da Polícia Militar. Segundo
Beisiegel (2004), as Escolas Regimentais “apareciam também como um esforço de
imposição da instrução primária a indivíduos que eventualmente ainda não a
procuravam”.
A reforma de instrução pública de 1927 trouxe, em um de seus artigos,
normas do funcionamento das escolas noturnas. De acordo com esse regulamento,
as escolas foram divididas em isoladas, rurais, noturnas, reunidas e grupos
escolares. No entanto, os relatórios dos diretores da instrução pública e mesmo os
relatórios de governo não demonstram ter sido implantada pelo governo do estado,
nesta fase, nenhuma escola noturna.
Ainda em 1927, foi elaborado o Regulamento das Escolas Regimentais da
Força Pública, documento este que regula o funcionamento de tais escolas,
constituindo um importante aporte para a compreensão dessa modalidade de
educação empreendida pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Essa
documentação é analisada de maneira mais minuciosa no próximo capítulo.

CAPÍTULO 2

Escola Regimental: Criação e Implantação no Batalhão da Polícia Militar de
Mato Grosso
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2.1 A Polícia Militar em Mato Grosso

Ubaldo Monteiro3 (1985) relata que a Polícia Militar de Mato Grosso teve
vários nomes ao longo de sua história; tendo surgido como Companhia de
Ordenanças; Homens do Mato, Pedestres, Corpo de Polícia e Força Pública.
Conforme dados fornecidos pela Policia Militar4, com a recém criada Capitania de
Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, 1º Governador, criou e organizou, em
1753, a segurança pública na capital Vila Bela, com o nome de Companhia de
Ordenanças, com 80 homens. Em 1769, é transformada em Força Pública, com o
efetivo de 620 homens, dos quais mais da metade da Companhia de Ordenanças.
Somente em 1835 foi criada a Polícia Militar que, por meio da Lei n.º 30, de
05 de setembro, criou o corpo policial com a denominação de Homens do Mato5.
Esta lei possibilita-nos a compreensão da composição do corpo policial, pois, de
acordo com o artigo 5°, era excluído o alistamento dos bêbados habituais, ladrões
conhecidos e incorrigíveis, os menores de 16 anos e os maiores de 50, os casados
que tratavam de sua família e os que viviam honestamente de seus trabalhos,
comércio ou ofício6.
No início da República em 1891, promulgada a Constituição do Estado de
Mato Grosso, em seu Art. 62 é criada a Polícia Militar. Em seguida, foi publicado o
Regulamento da Força Pública do Estado de Mato Grosso através do decreto n.º
32, de 24 de dezembro de 18927. Nesse período, as forças policiais se encontravam
constantemente envolvidas nas escaramuças políticas geradas pela disputa entre
3

De acordo com a Revista “Homens do Mato”, o oficial da PM MT, Ubaldo Monteiro da Silva , nascido
em 15/05/1916 em Várzea Grande, MT, cuja filiação é de Alfredo Monteiro da Silva, e Ana Emília da
Silva; exerceu diversas funções na caserna e na vida civil, destacando-se o de Diretor do Centro de
Instrução Militar; Deputado Estadual; Chefe do Estado Maior Geral; Subchefe da Casa Militar; e
membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (cadeira 27). Disponível em
http://apmcv.pm.mt.gov.br/revistacientifica/2009_Completa.pdf
4
www.pm.mt.gov.br/?view=historia
5
Este nome deve-se ao fato de que basicamente a função da polícia era caçar escravos fugidos.
6
A preocupação com o alcoolismo parece ser uma constante na sociedade mato-grossense daquele
período, estendendo-se até a República, sendo possível verificar pelos boletins internos os castigos e
prisões em função de problemas com o alcoolismo no batalhão.
7
Em 1917 a Polícia foi reorganizada, com a criação do Comando Geral e de dois Batalhões e
Infantaria e dois Regimentos de Cavalaria, recebendo o nome de Força Pública
(www.pm.mt.gov.br/?view=historia).
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os diversos grupos oligárquicos que se digladiavam pelo poder em Mato Grosso;
pois, geralmente quem estava no governo usava a polícia, braço armado do Estado,
para rechaçar os inimigos políticos em nome de uma suposta segurança pública.

Compenetrado, desde o início do meu governo, da necessidade de
uma milícia bem organisada e disciplinada, como deve sel-o o
principal elemento da manutenção da ordem e do prestigio da
autoridade, tenho-me esforçado, por conseguil-o, não tendo sido,
porém, mais feliz que meus antecessores, diante dos impecilhos
oriundos da fonte a que se vão buscar seus elementos constitutivos.
É dado entretanto esperar do zelo dos respectivos commandantes e
da elevação dos vencimentos ora percebidos pelas praças, o
melhoramento progressivo de suas condições actuais.( COSTA,
1911, p. 13)

Em 1911, assumiu o poder em Mato Grosso o Dr. Joaquim da Costa
Marques, que dentre outras ações, nomeou para comandar o Batalhão de Polícia
Militar o Tenente Coronel Clementino Paraná8 que, apesar de ser substituído

Clementino Paraná
Fonte: Álbum Graphico de Matto Grosso, 1914.

8

De acordo com o Dicionário Biográfico Mato-Grossense, de Rubens de Mendonça, Clementino
Paraná foi 2º Tenente da Infantaria do Exército Nacional. Foi comissionado no posto de Tenente
Coronel, para comandar o Batalhão de Polícia Militar do qual foi famoso comandante. (MENDONÇA,
1974)
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interinamente em determinados momentos, permaneceu no cargo até 1915. Sua
administração se destacou pela reorganização e disciplinarização da tropa, com
aplicação de castigos, expulsões e prisões.
De acordo com Monteiro (1985), alguns tipos de punições se enfatizavam: a
prisão em célula a pão e água, por um número de dias que variava até 30, conforme
a gravidade da falta cometida; a retenção na solitária e a perda do soldo, que era
revertido aos cofres do batalhão.
Outro tipo de castigo comum que perdurou até a década de 1920, consistia
em colocar o soldado preso no recinto do quartel, onde o mesmo tinha que correr
em torno do pavilhão durante pelo menos uma hora, como aconteceu com os
soldados Damião Avelino da Cunha e Manoel Antonio de Mattos que foram
penalizados a correr no recinto do quartel por 6 dias durante uma hora “por terem
se alcoolizado e ainda tentado promover desordens em uma taverna” (BOLETIM
INTERNO, 20 / 04 / 1914). Essa punição poderia ser aplicada com o soldado sem

equipamento ou equipado, dependendo da gravidade do delito. O primeiro era quase
sempre imposto ao soldado, cabo ou sargento que chegava embriagado ao quartel,
e, o segundo, em caso de reincidência na falta.
Conflitos entre os soldados, tanto no próprio recinto do quartel como fora dele,
pelas ruas e tavernas, quando os soldados em momentos de lazer, muitas vezes
abusavam do álcool e cometiam arruaças pelas ruas da cidade, eram administrados
também pelo coronel gerando o acúmulo de penalizações.
Em caso de cometerem contravenções, os autores eram punidos com a
expulsão do contingente da Polícia, como no caso registrado:

Quartel em Cuiabá, 8 de setembro de 1914.
Sejam expulsos das fileiras do batalhão o Cabo D’esquadra Julio
Francisco de Lima e o soldado Francisco das Chagas Marçal; este
por haver vendido e empenhado peças de fardamento; bem como
roubado outros objetos de uso militar aos seus camaradas e aquele,
por haver no dia 4 do corrente as 2 horas da tarde, roubado da casa
do negociante Geremias Porfírio da Silva a quantia de 112$000.
Clementino Paraná (comandante).(PARANÁ, 08 / 09 / 1914)

A violência do quotidiano e as contravenções adentravam o espaço da
caserna, justificando os esforços dos comandantes em reeducar as praças e
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colaborar para a construção de uma sociedade de acordo com os novos ideários da
recém formada República brasileira. Nessa perspectiva, a educação tinha como
função primordial, não só instruir a corporação, como também lhe instituir normas e
valores imprescindíveis para a consolidação da sociedade moderna.

2.2. A Implantação da Escola Regimental no Âmbito da Polícia Militar

Assim, em 1913, foi implantada pela primeira vez a Escola Regimental no
âmbito da Polícia Militar de Mato Grosso. Em 1918, Firmo José Rodrigues

9

expressa a finalidade dessa instituição:

A caserna não é só a casa onde se abrigam aqueles que tomaram o
solene compromisso de defender a Pátria; a instrução militar é
também uma escola de educação intelectual e cívica onde a par das
qualidades de soldado pode adquirir as de bom cidadão.
A base dessa educação consiste em cada soldado adquirir os
conhecimentos necessários a vida prática, começando por saber ler
e escrever. [...].
Quartel em Cuiabá, 13 de agosto de 1918.(RODRIGUES, 13 / 08 /
1918).

A análise da implantação da Escola Regimental no Batalhão de Policia Militar
do Estado de Mato Grosso fundamenta-se em três legislações do período
republicano: o decreto nº 330, de 12 de abril de 1890, que promulga o regulamento
que reorganiza o ensino nas escolas do exército; o decreto nº 10198, de 30 de abril
de 1913, que aprova os regulamentos para os institutos militares de ensino; e, o

9

De acordo com o Dicionário Biográfico Mato-Grossense, de Rubens de Mendonça Firmo José
Rodrigues nasceu em Cuiabá a 1º de junho de 1871. Major do Exército Nacional, foi professor do
Liceu Cuiabano e Liceu Salesiano, Comandante da Força Pública do Estado, professor da Escola
Normal “Pedro Celestino”, diretor do extinto Arsenal de Guerra, Vereador e Presidente da Câmara
Municipal de Cuiabá, Deputado Estadual. Vice-Presidente do Instituto Histórico de Mato Grosso,
membro da Sociedade de Escritores Brasileiros em Mato Grosso (presidente). Além da colaboração
em revistas e jornais, publicou um livro em colaboração com o desembargador José de Mesquita –
“Bibliografia Mato-Grossense”, 1944, e deixou pronto para entrar no prelo ”Figuras e Coisas de Nossa
Terra”. (MENDONÇA, 1974)
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Regulamento das Escolas Regimentais da Força Pública de Mato Grosso, publicado
em 24 de dezembro de 1927.
Por compreender um período relativamente longo, constitui-se em momentos
distintos a confecção de cada um desses documentos.
O decreto nº 330, embora fora das balizas cronológicas que sustentam esta
pesquisa, será utilizado para compreender as modificações que ocorrem com o
pensamento militar sobre a educação no período, o que lança luz sobre o
documento posterior, de 1913, basilar para o funcionamento da Escola Regimental
em Cuiabá, e dentro do âmbito da pesquisa.
O decreto nº 330 foi promulgado imediatamente após a Proclamação da
República e teve uma função clara de afirmação dos ideais republicanos,
fortalecendo o poder e importância das forças armadas através da educação.
Politicamente era o momento do governo provisório do Marechal Deodoro da
Fonseca, que só viria a ser eleito indiretamente em 1891; apesar do discurso voltado
para a modernidade e progresso, as medidas eram bastante conservadoras, visando
uma transição sem grandes transtornos.
O decreto nº 10198, de 1913, já está situado em um novo contexto, embora a
República tenha mantido a estrutura econômica do Império, politicamente reforçou o
poder dos coronéis. Assim, com sua política de troca de favores com as unidades da
federação, o governo federal se mantinha no poder, principalmente com o apoio dos
cafeicultores.

A urbanização começava a tornar-se mais intensa, criando o

proletariado.
A condição social continuava bastante conturbada até o final da década de
1920, grandes greves eram organizadas nos maiores centros urbanos; no interior o
poder do coronelismo imperava, e as forças armadas além de combaterem os
levantes populares se viam também às voltas com revoltas internas, no seio da
própria corporação. É esse o contexto social encontrado no momento da publicação
do Regulamento das Escolas Regimentais de Mato Grosso em 1927.
Em termos de Educação, algumas mudanças significativas ocorreram no
período, principalmente com a reforma da Instrução Pública de 1910, em Mato
Grosso.
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Entre 1910 a 1927 as alterações verificadas na educação
matogrossense foram: nova classificação das escolas, criação de
grupos escolares (1910); modificação de dispositivos da lei em vigor
(1911); efetivação do concurso (1914); criação do almoxarifado
(1915); obrigatoriedade do ensino (1918); expedição de novos
regulamentos (1919); nomeação de inspetores gerais (1921);
reorganização da instrução pública (1923); regulamento das
repartições públicas e novas denominações das escolas (1924) e
criação e reformas de repartições (1926). (ALVES, 1998, p. 65.)

Foi um período bastante agitado, com mudanças significativas não só em
Mato Grosso, mas na maior parte do Brasil. De acordo com Nagle (1974), foi o
período do entusiasmo pela educação, o que fica perceptível nas falas das
autoridades e nos relatórios sobre a educação.
Alves (1998), analisando os discursos proferidos pelos presidentes do Estado,
afirma perceber a incorporação da idéia de modernizar o Estado, através da
educação. Segundo a autora, desde os primeiros anos da década de 1910, tentavase reproduzir em Mato Grosso a proposta de que o progresso e a modernização do
país se atingiriam aumentando o número de escolas.

2.3 Organização curricular da Escola Regimental da Polícia Militar

Envolto no projeto republicano de país, a Escola Regimental implementada
em Mato Grosso prescinde de uma organização curricular que possibilita dar
visibilidade não só ao ideário político, mas, também, à formação prática do efetivo
militar que ela atende.
Refletindo sobre o currículo e a formação da criança-aluno em Mato Grosso,
(Sá, 2007), afirma que:

Acreditava-se no poder da educação para transformar os indivíduos
e a sociedade, sendo a escola, o local indicado para a educação
moral, intelectual e física dos cidadãos, no sentido de agir como
instrumento de consolidação da República. (SÁ, 2007, p.127).
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A Escola Regimental não foge a essa assertiva; instalada em janeiro de 1913
no Batalhão da Polícia Militar funcionou fundamentada no decreto nº 330, de 12 de
abril de 1890, promulgado no governo provisório do General Deodoro da Fonseca
que reorganizou o ensino nas escolas do Exército. Percebe-se a todo o momento no
texto da lei, as idéias republicanas de progresso, civilização, nacionalismo.

Considerando que o soldado, elemento de força, deve ser de hoje
em diante o cidadão armado, corporificado da honra nacional e
importante cooperador do progresso como garantia da ordem e da
paz pública, apoio inteligente e bem intencionado das instituições
republicanas, jamais instrumento servil e maleável por uma
obediência passiva e inconsciente que re baixa o caráter, aniquila o
estimulo e abate o moral. (BRASIL, 1890).

É possível visualizar a idéia de soldado expressa no texto: um soldado
cidadão, disposto a defender os ideários republicanos e do progresso, além de ser
promotor da paz e da ordem. Ser inteligente é defender tais idéias. Fora delas, o
soldado se torna instrumento servil e maleável, sem caráter, sem estímulo e sem
moral. A educação era concebida como um instrumento fundamental para formar o
soldado com princípios republicanos. Daí a necessidade de regulamentar o ensino
nas escolas do Exército: formar novos soldados, imbuídos de uma missão
civilizadora.

Considerando que isso só pode ser obtido por meio de um ensino
integral onde sejam respeitadas as relações de dependência das
diferentes ciências gerais, de modo que o estudo possa ser feito de
acordo com as leis que tem seguido o espírito humano em seu
desenvolvimento, começando na Matemática e terminando na
Sociologia e Moral como ponto de convergência de todos os
princípios até então adquiridos e foco único de luz capaz de lumiar e
esclarecer o destino racional de todas as concepções humanas [...]
(BRASIL, 1890)

A educação proposta é fortemente influenciada pelos princípios positivistas,
que entusiasmaram de maneira contundente os fundadores da República brasileira.
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O Exército marcadamente era um foco das novas idéias, da ciência como salvação
da sociedade, do progresso e da modernização como força capaz de tirar o Brasil do
atraso em relação a outros países.
Pensar a organização curricular de um projeto de escolarização implica
compreender aspectos da própria sociedade da época, pois o currículo não é
construído de maneira neutra:

O modo como uma sociedade seleciona, classifica, distribui,
transmite e avalia os saberes destinados ao ensino reflete a
distribuição do poder em seu interior e aí se encontra assegurado o
controle social dos comportamentos individuais. (BERNSTEIN Apud
FORQUIN, 1993, p. 85).

Nesse sentido, compreendendo que a “a escola não ensina senão uma parte
extremamente restrita de tudo o que constitui a experiência coletiva, a cultura viva
de uma comunidade humana”, (Forquin, 1993, p.15), se faz necessário analisar a
seleção dos saberes aplicados à Escola Regimental e as mudanças que foram
ocorrendo, utilizando para isso a legislação.
De acordo com o Decreto de 1890, a distribuição dos saberes escolares se
daria da seguinte forma:
Para todas as armas:
Para cada arma:
Leitura, caligrafia, rudimentos de moral, A prática respectiva, que será regulada
as quatro operações sobre números pelas instruções mandadas adotar no
inteiros e frações, tanto ordinárias quanto Exercito.
decimais, metrologia, princípios de
desenho
linear,
noções
muito
elementares dos fenômenos físicos e
químicos
mais
comuns;
ligeiros
conhecimentos sobre higiene militar;
fatos de nossa história; exemplos
notáveis de disciplina, valor, abnegação e
patriotismo; deveres do soldado, cabo de
esquadra, furriel e sargento – em todas
as circunstâncias do serviço de paz e
guerra.
Fonte: Decreto n. 330 de 12 de abril de 1890; Artigo 6°
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Destaca-se a quantidade de matérias a serem aplicadas. Ressalta-se também
a ênfase no ensino da leitura e da escrita, pois para “a viabilização do novo regime
era preciso formar não apenas leitores, mas, sobretudo cidadãos leitores, com uma
certa moralidade, uma certa mentalidade, um certo corpo de condutas compatíveis
com a vida republicana” (CARVALHO, 1990, p.11); bem como o ensino de valores
morais e cívicos, através do ensino da moral, dos fatos da história e dos heróis
cívicos, exemplos de disciplina, valor, abnegação e patriotismo.
Outro ponto importante que se observa na organização dos saberes é a
divisão entre os conteúdos teóricos compostos pelo conjunto destinado a todas as
armas e as atividades práticas específicas de cada arma.
Para verificar se os conteúdos e valores foram apreendidos, os exames
deveriam ser feitos, conforme o artigo 14°, perante uma comissão presidida por um
delegado da autoridade a que estivesse sujeita a escola.
De acordo com o artigo 10º, cada escola seria composta por um professor, o
qual deveria ser um oficial subalterno de reconhecida aptidão para o magistério e um
ou mais adjuntos, inferiores ou cadetes com as precisas habilitações. O professor
seria nomeado pela autoridade a que estivesse sujeita a escola e sobre a proposta
do Conselho de Instrução Regimental; enquanto os adjuntos seriam nomeados pelo
comandante do corpo, sobre proposto do professor. Nas escolas com mais de
quarenta alunos seria admitida a existência de mais um adjunto.

Inicialmente a Escola Regimental da Policia Militar de Mato Grosso
foi instalada “sob direção do Sr. Alferes ajudante Germano Emílio da
Silva, tendo como adjunto o 2º sargento nº 108 Eugélio Carlos Villela”
(PARANÁ, 08 / 01 / 1913).

O professor da Escola Regimental, conforme esse regulamento, receberia
uma gratificação mensal de 30$000 e cada adjunto 15$000. Em caso de
impedimento do professor, o Conselho de Instrução Regimental deveria indicar seu
substituto e comunicar imediatamente a autoridade superior.
Poucos meses após a instalação da Escola Regimental da Polícia Militar de
Mato Grosso, em 30 de abril de 1913, foi decretado um novo Regulamento para os
institutos militares de ensino, incluindo as Escolas Regimentais. Diferentemente da
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legislação de 1890, onde se estabelecia na introdução aspectos do ideário
republicano para justificar a aplicação da lei, o presente decreto é mais objetivo e vai
direto às diretrizes do ensino.
O currículo sofreu pequenas modificações, e passou a ser distribuído em três
níveis: o primeiro grau destinado a ministrar as primeiras letras às praças
analfabetas; a escola de segundo grau com função de preparar as praças que já
sabiam ler para as funções de graduados e, por fim, a escola de terceiro grau com o
objetivo de preparar para as funções de sargento as praças que já estivessem
habilitadas para as de graduados. O currículo era organizado do seguinte modo:

Programa curricular das Escolas Regimentais
Primeiro Grau

Segundo Grau

Leitura, escrita, adição,
subtração, multiplicação
e divisão dos números
inteiros

I – Elementos de Gramática
portuguesa (estudo de
vocábulos);
II – Operações sobre frações
em geral, sistema métrico
decimal;
III – Elementos de geografia
do Brasil;
IV – Lições de coisas;
V – Composição do Exército
brasileiro; princípios de
educação militar;
VI – Deveres dos
graduandos nos diferentes
serviços (internos ou
externos) para que possam
ser nomeados: Prática de
redação dos papéis relativos
a esses serviços;
VII – Regulamento
disciplinar: noções
indispensáveis do Código
Penal Militar.

Terceiro Grau
I – Elementos de
gramática portuguesa
(estudo de vocábulos e
frases)
II – Aritmética prática,
excluindo progressões e
logaritmos;
III – Geometria prática e
desenho linear;
IV – Topografia elementar;
prática de leitura de
cartas, orientação e
avaliação de distâncias no
terreno;
V – Noções gerais da
história do Brasil;
VI – Noções elementares
de tiro;
VII - Estudo do
regulamento de instrução
tática da arma a que
pertencer o aluno, até a
escola de bateria,
esquadrão ou companhia;
VIII – Escrituração de uma
dessas unidades,
conforme a arma a que
pertencer o aluno;
IX – Deveres dos
sargentos nos diferentes
serviços (internos ou
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externos) para que
possam ser nomeados;
prática de redação dos
papéis relativos a esses
serviços.

Fonte: Decreto n° 10198, artigo 2°.

Percebe-se que, com a reformulação, o ensino ministrado no primeiro grau
destina-se a uma instrumentalização básica para aqueles que ainda não eram
alfabetizados, ou seja, a maioria das praças que adentravam ao espaço militar e
também como pré-requisito para as progressões dentro da carreira militar.
Quanto à metodologia de ensino, o decreto ressalta o uso do ensino prático,
tendo em vista a formação prática e teórica para o trabalho, possibilitando a
progressão funcional dos militares:

Nos referidos estabelecimentos não haverá ensino puramente
teórico: todo ele é ou teórico-prático ou prático unicamente; a
expressão teórico-prático significa que a teoria deve reduzir-se ao
indispensável, ser escolhida com um fim útil; e, sempre que possível
seguida de exemplo prático. (Brasil – 1913).

Quanto ao programa de ensino, o decreto afirmava que ele seria organizado
pelo chefe do Grande Estado Maior, e enfatizava o seu caráter prático restringindo-o
ao eminentemente necessário para a finalidade das Escolas Regimentais.
Constata-se aqui uma diferença na distribuição por níveis que, no
regulamento anterior, não estava organizada dessa forma, o que possibilita uma
visualização mais nítida da aplicação dos conteúdos.
O regulamento de 1913 difere do de 1890, principalmente por amenizar o
discurso da instrução da moral e cívica do soldado, tão presente no início da
República, auge do positivismo que impulsionou os revoltos que colocaram fim ao
Império.
Estabelecia o 1º dia útil de fevereiro para início das aulas e o último dia útil de
outubro para a finalização das mesmas, sendo que o mês de novembro seria
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destinado aos exames. Esses exames seriam feitos perante uma ou mais comissões
nomeadas pelo comandante da unidade a que pertencessem as escolas, cabendo a
presidência de cada comissão ao mais graduado de seus membros.
O decreto afirmava que haveria uma escola com três graus de instrução em
cada regimento, bem como em cada grupo, ou batalhão isolado. Não se sabe se a
lei foi aplicada em todos os batalhões. A legislação recomendava que sempre que
os pelotões, companhias ou esquadrões isolados estivessem aquartelados perto de
unidades que possuíssem Escolas Regimentais, suas praças seriam matriculadas
nestas, mediante pedido do comandante da unidade.
Assim como no documento de 1890, a direção da escola deveria ser ocupada
por um subalterno, coadjuvado por um aspirante e na falta desses por sargentos
habilitados, sendo a nomeação feita pelo comandante da unidade, que se
responsabilizaria em comunicar a autoridade à qual ele encontrava-se subordinado.
Os diretores e coadjuvantes das Escolas Regimentais não seriam escalados para
serviços externos, salvo falta absoluta de oficiais.
Ao contrário do decreto de 1890, que instituía um Conselho de Instrução
Regimental, o documento de 1913 estabelecia esta função ao comandante da
unidade, que deveria tomar as decisões necessárias e comunicá–las ao seu superior
hierárquico, até chegar ao chefe do grande Estado maior. Caberia ao comandante,
mandar matricular as praças, remeter resultados dos exames; e, o que mais chama
a atenção é que dentre as atribuições do comandante contava: “[...] estabelecer, de
acordo com o conselho administrativo e por conta do cofre da unidade, prêmios para
serem distribuídos aos alunos que mais se distinguirem, procurando estimular-lhes o
gosto pelo estudo” (Brasil – 1913).
Compreende-se, desse artigo, a mudança de postura em relação às práticas
de ensino, a substituição dos castigos, das punições, pelo estabelecimento de
prêmios como meio de fomentar nos alunos o interesse pela escola, pelo estudo. No
caso da Escola Regimental da Polícia Militar de Mato Grosso, dificilmente essa
prerrogativa se cumpriu, não só porque não consta na documentação nenhuma
evidência que indique esta prática; como pelas dificuldades financeiras que
enfrentava o efetivo, sempre solicitando junto ao governo ajuda financeira para levar
adiante os projetos do Batalhão, inclusive solicitando subsídios para manter a
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escola10. O comandante Firmo José Rodrigues ao reabrir a Escola Regimental em
1918, deixa clara a falta de recursos em sua fala;

Assim, muito embora não disponha o 1º Batalhão de recursos
suficientes para montar uma perfeita Escola Regimental, tenha
resolvido organizá–La para o ensino das praças analphabetas e
daqueles que tenham algum princípio, contando para um feliz êxito
com a boa vontade dos senhores oficiais do Batalhão, certo de que
cada um por si estará pronto a levar seu concurso àquele
fim.(RODRIGUES, 13 / 08 / 1918).

Quase quinze anos depois, no dia 24 de dezembro é publicado o regulamento
das Escolas Regimentais da Força Pública de Mato Grosso; sendo esta a primeira
legislação própria estabelecida para a Polícia Militar, que até então, seguia as
diretrizes destinadas ao Exército Nacional. Nele, se estabeleceu como finalidade das
Escolas Regimentais: “ministrar o ensino das primeiras letras as praças analfabetas
e preparar nas matérias não essencialmente militares as praças candidatas aos
exames de promoção aos postos de cabo e sargento” (REGULAMENTO DAS
ESCOLAS REGIMENTAIS, 1927).

Quanto ao local de funcionamento, não houve mudanças significativas, pois a
Escola Regimental continuou a fazer parte das dependências do Quartel; no entanto,
quanto aos seus funcionários, abriu-se, a partir daquele momento, a possibilidade de
contratar um civil como professor adjunto11.
No que tange à organização da escola, ela continuou a ser formada por três
classes. No entanto, a clientela atendida em cada grau, sofreu alteração, sendo a 1ª
classe destinada aos analfabetos e semi-analfabetos; a 2ª classe, aos candidatos a
cabo; e, a 3a classe, aos candidatos a sargento.
Os conteúdos foram distribuídos do seguinte modo:

10

Pelos boletins do Comando Geral da Polícia Militar, percebe-se em muitos documentos relatos dos
atrasos no pagamento de seu efetivo, revelando as dificuldades financeiras pelas quais passavam.
11
A professora Adélia Leite Krawiec que trabalhou na Escola Regimental do Exército de 1954 a
1974, afirmou que na ocasião em que ela trabalhara nessa instituição, “A Escola Regimental tinha um
convênio com o Estado; como professora cedida pelo Estado, ganhava uma gratificação do Ministério
da Guerra e gozava de privilégios inerentes aos militares”. (ROSA, 1990, p. 82).
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Programa da Escola Regimental – 1927
1ª classe

2ª classe

3a classe

Ensino de primeiras letras
(Português e Aritmética) e
a Instrução Moral e Cívica.

Português,
Aritmética, Português,
Aritmética,
Geografia, Instrução Moral Noções de Geometria
e Cívica e Datilografia.
Pratica, Desenho linear,
Noções de História Pátria
e de Chorografia de Mato
Grosso e Datilografia.
Fonte: REGULAMENTO DAS ESCOLAS REGIMENTAIS, 1927.

Uma mudança que é perceptível em relação à regulamentação de 1913 é a
ênfase no ensino de Instrução Moral e Cívica, presente nas três classes.
Outro fato que sobressai é o esvaziamento das disciplinas teóricas e a
inclusão de datilografia, disciplina voltada para atividades práticas e burocráticas da
administração do batalhão.
A avaliação do conteúdo também foi reformulada, procurando acompanhar a
aprendizagem em curto prazo. Assim, para a 2a e 3a classes, haveria, de dois em
dois meses, uma sabatina escrita da matéria geral selecionada em cada classe
durante o bimestre, devendo os professores propor em tais sabatinas questões que
pudessem ser resolvidas dentro do tempo de aula. Além dessa avaliação, ao término
de cada ano letivo, os alunos deveriam passar por um exame da matéria aplicada no
decorrer do ano. Este exame era composto de uma prova escrita e outra oral. Para a
segunda e terceira classe haveria ainda uma prova prática de datilografia. O
regulamento estabelecia todos os critérios para a organização e aplicação dos
exames, tempo para sua realização assim com os graus que seriam aferidos.
É possível observar que, aos poucos, o ensino foi ganhando contornos
profissionais no Exército e na Polícia Militar, a formação do reservista passou a ser
realizada no interior das instituições militares. À medida que a escola primária foi se
disseminando na sociedade, a necessidade de investir em alfabetização foi
perdendo espaço para uma educação para a prática profissional, voltando-se ao
mundo do trabalho.
O artigo 24 estabelecia a competência do diretor da escola, que comparado
aos decretos anteriores não possuía alterações significativas, salvo o fato de constar
dentre as funções do diretor “ministrar pessoalmente o ensino de uma ou mais
disciplinas das classes mais adiantadas”.
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De acordo com o regulamento de 1927, os conteúdos de ensino seriam
organizados bienalmente pelos diretores da escola, que, por intermédio dos
comandantes de unidades os submetiam ao comando geral. Continuava a ênfase
em um ensino prático; assim como o do decreto anterior.
É importante destacar que a prática é uma constante no meio militar, que
depende do desenvolvimento da habilidade dos soldados que só é possível através
do exercício, do treino, daí, a introdução de um modelo educacional que enfatizava
essas características ter encontrado um terreno fértil para se desenvolver, o que não
significa desprezar as mudanças que estão acontecendo na educação de uma
maneira geral.

2.3.1 Organização do Tempo Escolar

A organização de um processo de escolarização, seja ele destinado à infância
ou a adolescentes, jovens e adultos comportam um conjunto de variáveis que
extrapolam os currículos e métodos de ensino. Nesse sentido, o tempo escolar
constitui-se em elemento indissociável na construção de um sistema de
aprendizagem.
Ao analisar a ordenação do tempo nas escolas primárias paulistanas do final
do século XIX e início do Século XX, Souza (1999), afirma que:

O tempo escolar é uma construção histórica e cultural, um tempo
social vinculado à constituição da infância como classe de idade cuja
identidade se associa ao tempo de ir à escola. (SOUZA, 1999, p.
129)

Mais do que a associação à infância, nos interessa, nesse caso, a concepção
de tempo como “construção histórica e cultural”, que possibilita um olhar para a
organização das instituições educativas, em que as dimensões curriculares e
pedagógicas aparecem associadas às mudanças e adaptações do tempo escolar.
De acordo com (Faria Filho; Vidal, 2000):
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[...] o espaço e o tempo escolares foram sendo produzidos
diferenciadamente ao longo da nossa história da educação e se
constituíram em dois grandes desafios enfrentados para se criar, no
Brasil, um sistema de ensino primário ou elementar que viesse
atender, minimamente que fosse, às necessidades impostas pelo
desenvolvimento social e/ou às reivindicações da população. (FARIA
FILHO; VIDAL, 2000. p. 20)

Pesquisando “Os tempos e os espaços escolares no processo de
institucionalização da escola primária no Brasil”, percebe-se que os autores
demonstram através do percurso histórico, como a escola, mesmo tendo, em parte
do período colonial, funcionado em espaços improvisados e com uma conseqüente
organização mais flexível do tempo passou por transformações importantes. Em
relação aos aspectos metodológicos, ela vai aos poucos substituindo o ensino
individual, com o professor atendendo cada aluno individualmente, pelo método
mútuo, em que um professor, auxiliado por alunos monitores poderiam atender um
número bem maior de alunos. Em relação ao espaço escolar, adentra o século XX
organizando-se em prédios específicos.
Quanto à organização do tempo na Escola Regimental, é possível
acompanhar através da legislação, um movimento semelhante, de racionalização.

Decreto 330, de 12 de abril

Decreto 10198, de 30 de abril

Regulamento das Escolas

de 1890

de 1913

Regimentais de 1927
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Art. 13 – O conselho de
instrução
regimental
organizará a tabella da
distribuição
do
tempo
escolar, de accordo com o
regimento
interno
e
programmas
mandados
adptar pelo governo.
Para as aulas se marcarão
horas
apropriadas,
attendendo-se não só a
conveniência do ensino,
como também à do
serviço.

Art. 5º O ano letivo começará
no primeiro dia útil de fevereiro
e terminará no último dia útil de
outubro, sendo o mês de
novembro
destinado
aos
exames.
Art. 14º Com relação a essas
escolas
incumbe
ao
comandante:[...]
2º Organizar instruções para
os trabalhos escolares em
geral, procurando conciliar as
necessidades do ensino com
as exigências do serviço;

IV- Do Ano Letivo e Das
Aulas.
Art.10º – O ano letivo
começa no primeiro dia útil
de Fevereiro e termina em
fins de Novembro.
Art. 11º – As aulas
funcionarão todos os dias
úteis, durante hora e meia,
de conformidade com o
horário
aprovado
pelo
comandante geral.

Fonte: Decretos nº 330, de abril de 1890; Decreto nº 10198, de 30 de abril de 1913;
Regulamento das Escolas Regimentais da Força Pública de Mato Grosso, de 1927.

A organização do tempo vai se tornando cada vez mais específica com as
sucessivas legislações. No decreto de 1890, não se estabelece qual seria o período
letivo anual, algo que já consta em 1913. O regulamento de 1927 estabelece o início
do ano letivo no primeiro dia útil de fevereiro e o fim em novembro, e acrescenta,
ainda, a carga horária diária com aulas todos os dias úteis, durante uma hora e
meia, de acordo com o horário estabelecido pelo comandante geral.
Os regulamentos atribuem aos respectivos comandos a tarefa de adequar o
horário de aulas em consonância com os serviços rotineiros, o que indica uma
relação direta do trabalho com a distribuição do tempo escolar.
O fato de o regulamento de 1927 ser mais específico, talvez venha a corrigir a
falta de disciplina na organização do horário da Escola Regimental, cujo ano letivo
muitas vezes demorava a começar. Em 1914, por exemplo, o ano letivo iniciou no
mês de julho.

2.4. Metodologia Apropriada para Educação de Jovens e Adultos?
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Pensar a educação de pessoas jovens e adultas, hoje, nos remete ao bojo de
metodologias específicas gestadas para esse segmento; no entanto, este é um
processo muito recente em termos históricos, elaborado principalmente após a
década de 1940, quando são implantadas as campanhas nacionais de alfabetização
de adultos. O período anterior, desde a colônia é caracterizado por processos
descontínuos, e apesar do entusiasmo tributário da República influenciada pelo
pensamento moderno e liberal, aparentemente não foi acompanhado de métodos e
procedimentos específicos para a população adulta. (Oliveira, 1999), afirma que:

O tema “educação de pessoas jovens e adultas” não nos remete
apenas a uma questão de especificidade etária, mas,
primordialmente, a uma questão de especificidade cultural. Assim,
apesar do recorte por idade (jovens e adultos são, basicamente “não
crianças”), esse território da educação não diz respeito a reflexões e
ações educativas a qualquer jovem ou adulto, mas delimita um
determinado grupo de pessoas relativamente homogêneo no interior
da diversidade de grupos culturais da sociedade contemporânea.
(OLIVEIRA, 1999, p. 01)

Assim, a tentativa de compreensão do modelo escolar implantado pela
Escola Regimental da Polícia Militar em Mato Grosso, não pode levar em conta
apenas a diversidade etária de seu contingente em relação ao ensino destinado às
crianças, mas compreendê-lo como um segmento social. O adolescente, jovem ou
adulto atendido por essa escola, ao mesmo tempo que não deve ser dissociado do
contexto social que o constitui, acaba se diferenciando por fazer parte de uma
corporação com critérios seletivos, pelo seu grau de pertencimento a um grupo com
suas especificidades.
Sendo planejada para atender uma demanda de adolescentes, jovens e
adultos, coube-nos pensar se na Escola Regimental havia ou não uma metodologia
apropriada para o ensino desse grupo, diferenciada daquela destinada às crianças.
Em Mato Grosso, com a reforma da instrução pública de 1910, o ensino
passa por algumas mudanças que refletem o contexto nacional e corrobora com o
discurso de progresso do regime republicano:
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O ensino mato-grossense até então se baseava na memorização,
com a utilização de castigos como recursos para facilitar a
aprendizagem. A partir da reforma passou a ser ministrado com
métodos mais modernos (nos grupos escolares) baseados na
intuição e na prática. Os professores deveriam partir do concreto
para o abstrato, do conhecido para o desconhecido e não mais
poderiam aplicar castigos corporais aos alunos. (ALVES, 1998, p.
25).

Um aspecto a considerar é a ênfase na prática, que aparece de forma
explícita na legislação que regulamenta a Escola Regimental; em 1913, através do
decreto nº 10198, que nas disposições regimentais afirma que:

Artigo 4º - nos referidos estabelecimentos não haverá ensino
puramente teórico: todo ele é ou teórico-prático ou prático
unicamente; a expressão teórico-prático significa que a teoria deve
reduzir-se ao indispensável, ser escolhida com um fim útil: e, sempre
que possível seguida de exemplos práticos. (BRASIL, 1913)

O regulamento das Escolas Regimentais da Força Pública, publicado em
1927, em Mato Grosso, também expressa essa preocupação.

Artigo 9º - O ensino será tanto quanto possível prático. Com essa
orientação os professores, utilizando-se de diagramas explicativos,
quadros Moraes e outros materiais escolares darão as suas aulas
por meio de preleções em linguagem condizente com o adiamento
dos alunos. (REGULAMENTO DAS ESCOLAS REGIMENTAIS,
1927)

A preocupação expressa pelos legisladores com a mudança de perspectiva,
passando de um modelo que enfatiza a memorização, para um novo conceito, que
implica a prática e a intuição, encontra nos meios militares um campo fértil; pois o
contingente militar, pela própria natureza de sua atuação, necessita conciliar teoria e
prática. Desde o século XIX, o Exército brasileiro, orientado pelo modelo europeu
vem experimentando ações voltadas para a alfabetização e introduzindo novos
métodos. De acordo com Cláudia Alves, o ensino mútuo, por exemplo, pelo menos
em algumas regiões, teve no Exército brasileiro o seu precursor.
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Quanto aos materiais pedagógicos, encontra-se em 1919 um boletim onde
consta uma relação de livros entregues à Escola Regimental da Polícia Militar:

Quartel em Cuiabá, 12 de março de 1919.
Entrega de livros.
Entregam-se ao 2º tenente diretor da Escola Regimental os
seguintes livros: Elementos de Educação Moral e Cívica 5; ABC da
Infância 20; Segundo livro de Leitura de Oliveira Barreto 9; Terceiro
Livro de Leitura de Oliveira Barreto 9.
(Boletim do comando geral de hoje)
João Geraldo Xavier (major comandante). (XAVIER, 12 / 03 / 1919).

As cartilhas utilizadas para a alfabetização foram elaboradas especificamente
para a infância, não atendendo às necessidades da faixa etária atendida. Esse fato,
porém, não nos surpreende, pois, no Brasil, somente a partir da década de 40 a
educação se voltará de forma mais contundente para a realidade da alfabetização
de jovens e adultos.
Um fato que não pode passar despercebido é o ensino de Educação Moral e
Cívica, presente no meio militar, e que nesse momento adentra a sociedade civil.
Alves tratando da década de 1930 cita que:

Segundo o ministro da Educação uma das preocupações do governo
provisório era a solução do grave problema do analfabetismo, uma
“chaga” que se arrasta, há muito, na história do povo brasileiro. A par
da alfabetização deveriam ser ministradas noções de educação
moral e cívica, a fim de se promover a integração de todo o povo
brasileiro e despertar o sentimento patriótico para que, juntos, todos
pudessem partilhar do crescimento e do progresso do Brasil.
(ALVES, 1998, P. 97.)

Além das aulas de Educação Moral e Cívica, ofertadas tanto na Escola
Regimental quanto nas escolas regulares, a preocupação com o projeto de
nacionalização do país incluía também, para os alunos das escolas públicas
regulares, a formação militar:

No sentido de formar “bons cidadãos”, eram oferecidas aulas de
educação militar, duas vezes por semana aos alunos do Liceu
Cuiabano, do Liceu Salesiano de Artes e Ofícios e da Escola Federal
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de Aprendizes e Artífices. Essas aulas foram instituídas pelo decreto
nº 6947 de 8 de maio de 1908, que exigia o serviço militar obrigatório
nos estabelecimentos equiparadas. Através dessas aulas se
formavam novos reservistas, que recebiam suas cadernetas após
juramento a bandeira nacional. Desta forma, se reafirmava a
utilização da escola como instrumento de manutenção da ordem e da
disciplina em todo o país. (ALVES, 1998, p. 77.)

Ocorre uma via de mão dupla, as forças armadas buscam na educação uma
forma de instruir seus soldados, a fim de constituir o projeto republicano de
modernização; enquanto a sociedade civil encontra no Exército e na educação
militar, as ferramentas para cumprir o mesmo objetivo.
A Escola Regimental está situada neste contexto, adotando a alfabetização
modelar na instrução pública para a infância, inclusive com seus métodos e
materiais pedagógicos; assim como desenvolve a disciplina militar, a educação do
corpo e da mente, em um ensino com enfoque prático, intimamente ligado às
características militares, mas, ao mesmo tempo, há um conjunto de conhecimentos
que a diferencia e a torna particular, quando se trata dos conhecimentos técnicos
para cada arma, visando a preparação do soldado para o exercício da profissão.

CAPÍTULO 3

Os Alunos da Escola Regimental
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3.1. O Ingresso dos Alunos na Escola Regimental

Conforme vimos, o acesso dos adultos, jovens e adolescentes12 à educação
na segunda metade do século XIX, principalmente no final do Império, aparece no
bojo dos discursos oficiais como forma de atingir o progresso, com vistas a superar o
atraso da nação brasileira, resultando em ações pontuais como a criação de cursos
noturnos em grande parte das províncias.
Com o início da República, embora a educação e o acesso dessa clientela à
escolarização continuassem a fazer parte dos discursos dos governantes, as ações
concretas parecem ter esmaecido13, pois, conforme a documentação coligida, não
há evidências de que nenhum curso destinado para atender jovens e adultos civís,
funcionou nesse período em Mato Grosso, em contraposição à educação da infância
que ganhou investimentos com a criação dos grupos escolares, escolas reunidas e
ampliação do número de escolas isoladas.
Destaca-se, na Primeira República, o funcionamento da Escola Regimental
como uma possibilidade – para os adolescentes, jovens e adultos do sexo masculino
– de acesso à escolarização, mesmo que para um grupo bastante restrito. Cabe,
neste capítulo, discutir os sujeitos desse processo, ou seja, quem são os alunos que
podiam fazer parte dessa instituição militar. A análise da oferta de vagas permite,
conforme Chapoulie e Briand, (1994, p. 22).
(...) compreender a lógica dos comportamentos dos grupos de atores
que estão mais diretamente implicados na escolarização: de um lado,
os funcionários e, sobretudo, os responsáveis administrativos dos
estabelecimentos; de outro, os alunos (potenciais) e suas famílias.
(CHAPOLIE e BRIAND, 1994, p. 22)

12

O Regulamento da Instrução Pública de Mato Grosso, de 1927, estabelece a idade mínima de 12
anos para freqüentar os Cursos Noturnos. Quanto à legislação militar, ela não cita idade mínima, mas
a documentação comprova haver alunos com 14 anos freqüentando a Escola Regimental da Polícia
Militar de Mato Grosso.
13

Em Mato Grosso, por exemplo, somente no final da Primeira República, em maio de 1937, temos a
criação de uma escola destinada a atender a população adulta civil.
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A legislação concernente à escola Regimental é bastante clara em relação a
sua composição e objetivos. Tanto o Decreto nº 330, de 1890, e o Decreto nº10198,
de 1913, editados para as Forças Armadas e que organizavam a educação nesses
estabelecimentos em nível federal; quanto o regulamento das Escolas Regimentais
da Força Pública, de 1927, editado no âmbito do estado de Mato Grosso;
estabelecem como objetivo ministrar o ensino de primeiras letras às praças
analfabetas e preparar – nas matérias não essencialmente militares – as praças
candidatas aos exames de promoção; com a finalidade de preparar os homens para
exercerem novas funções dentro da corporação.
Destaca-se que mesmo a legislação estabelecendo que essa instituição é
destinada obrigatoriamente a todas as praças analfabetas,

a matrícula desses

dependia do comando da unidade, que poderia indicá-los ou não, obedecendo a um
critério pessoal, pois os apontados pelo Regulamento (1927) não eram específicos:

Art. 3º: - Serão obrigatoriamente matriculadas na Escola Regimentais
de cada unidade, não só as praças analfabetas, como as que,
sabendo ler ou escrever, forem para isso, indicadas pelos
comandantes de sub-unidade, dentro do numero anualmente fixado
pelo comandante do corpo.
Art. 4º: - Para a indicação a matricula das praças não analfabetas,
observarão os comandantes de sub-unidades as condições de boa
conduta e acentuada vocação militar dos candidatos.
(REGULAMENTO DAS ESCOLAS REGIMENTAIS, 1927)

Tais artigos nos apontam para o sentido de que mesmo que houvesse
critérios mais específicos para a admissão das praças na Escola Regimental, o que
determinava mesmo era a indicação ou não do comando da unidade. Assim,
convém questionar o que se entende por “boa conduta” e “vocação militar” das
praças, que provavelmente está ligado ao ideal propagado pelos comandantes, já
que cabe a estes a seleção dos soldados a serem promovidos. A busca desses
elementos na documentação coligida sobre a Escola Regimental da Polícia Militar,
nem sempre demonstra de forma clara o ideal pretendido pelo comando; daí a
necessidade de nos voltarmos para as entrelinhas, para as ações diárias desses
sujeitos, sua relação com os superiores na hierarquia militar, tanto no âmbito do
quartel, quanto no espaço público.
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Ao atribuir aos comandantes a tarefa de escolha do efetivo com possibilidade
de promoção, dentro dos quadros da Polícia Militar, permite-se, mesmo que
implicitamente, estabelecer os perfis do ideário militar, o que nos remete à legislação
de 1890, que deixa bastante evidente a função da educação militar daquele
momento, na formação do soldado e cidadão republicano:

Considerando que o soldado, elemento de força, deve ser de hoje
em deante o cidadão armado, corporificação da honra nacional e
importante cooperador do progresso como garantia da ordem e da
paz publicas, apoio intelligente e bem intencionado das instituições
republicanas, jámais instrumento servil e maleavel por uma
obediencia passiva e inconsciente que rebaixa o caracter, anniquila o
estimulo e abate o moral. (BRASIL, 1890)

Algumas praças, ao que sugere a documentação, não foram consideradas
pelo comandante do Batalhão com “vocação militar”, e assim foram excluídas da
escola, conforme é possível observar no seguinte boletim:

Fica cassada na Escola Regimental, as matriculas dos 2º sargentos
Manoel Cruz D’Oliveira e Cezário Sebastião Conrado e do furriel
Manoel Natalício da Silva por serem refratários ao estudo.
Quartel em Cuiabá 2 de abril de 1913.
Clementino Paraná (PARANÁ, 02 / 04 / 1913)

Chama a atenção o fato de não serem esses soldados recém incorporados à
Polícia Militar já que todos possuíam alguma graduação, sargentos e furriel, o que
significa afirmar que estavam na corporação havia algum tempo, e, no entanto, não
estavam aptos ao ensino, ou ainda, que o comando da unidade tinha interesse, por
algum motivo que o documento não explicita, em impedir a freqüência desses alunos
à escola.
Durante o período de 1915 a 1917, parece não ter funcionado a Escola
Regimental, pois, em 1918, durante o comando de Firmo José Rodrigues há a
reabertura da escola e em 1919 encontramos uma nova lista de matrículas
composta de mais 20 alunos. Observa-se que pouco mais de um mês depois, o
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comandante registra outro boletim, solicitando o trancamento da matrícula de um
grande número de alunos:

Quartel em Cuiabá 7 de fevereiro de 1919
Trancamento de matricula
Sejam trancadas as matriculas na Escola Regimental das seguintes
praças: da 1ª companhia cabo d’esquadra José Pires de Oliveira,
anspeçada14 Henrique da Silva Porto, soldados Manoel Missias do
nascimento, Felippe Santiago Ferreira Campos, Albertino Amaro
Ribeiro, João Paulo de Moraes Guerra; da 2ª cabos d’esquadra
Mariano Cavalcante, Manoel Vicente dos Santos e Pedro Ribeiro da
Silva e soldados Antonio Rodrigues Pereira, Antonio José da Silva,
Agostinho Nunes de França, Emílio Peres e Benedicto Perciliano
Pedrozo; da 3ª Amancio Pereira da Silva e Domingos Hermetto
Corre, por conveniência do serviço e não terem aproveitamento.
João Geraldo Xavier (XAVIER, 07 / 02 / 1919).

Os alunos citados foram proibidos de frequentar as aulas por serem
considerados “refratários ao estudo” ou “ por conveniência do serviço e não terem
aproveitamento”. Quais instrumentos e parâmetros de avaliação foram utilizados
para detectar tal estado e respaldar tal atitude? Será que houve critérios ou foi uma
atitude voluntária do comandante? A conveniência do serviço pode representar uma
justificativa do comando para afastar da escola aqueles que por algum motivo
pudessem representar uma ameaça ao projeto dos militares para a formação do
soldado-cidadão.
O regulamento das escolas Regimentais da Força Pública de Mato Grosso,
de 1927, provavelmente procurando limitar os desmandos cometidos pelos
comandantes, estabelece critérios para o trancamento da matrícula:

Art. 5º: - Uma vez determinadas as matriculas em boletim do
comandante da unidade, serão as praças a que elas se referem
inscritas no livro especial para esse fim existente na Escola, com
designação das respectivas classes.

14

Nome que se dava antigamente ao posto militar acima de soldado e subordinado ao cabo.
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Art.6º - O trancamento de matricula só se poderá efetuar por uns dos
seguintes motivos: destacamento da praça para fora da sede da
unidade, conclusão do curso ou exclusão das fileiras da forças
pública. (REGULAMENTO DAS ESCOLAS REGIMENTAIS, 1927)

Por outro lado, os constantes boletins de ocorrência apontando punições para
atos de vandalismo, alcoolismo, desvios de conduta e seus respectivos castigos nos
levam a perceber o universo social que compunha o espaço das praças, o seu
pertencimento social, os ambientes que frequentavam, as atitudes que tomavam, as
quais muitas vezes contrastavam com sua condição profissional, pois enquanto
militares, tinham de coibir tais atitudes a fim de “garantir a ordem e a paz públicas”.
Por isso, considerando que praças integravam o universo social da cidade de
Cuiabá, é importante perceber as relações que se estabeleciam entre a cidade e o
quartel.

3.2 Entre a Cidade e o Quartel

A partir da segunda metade do século XIX, começam a adentrar a sociedade
as idéias de modernidade, progresso; tentando impor às camadas pobres as
práticas modernas de vida; pois os hábitos das mesmas passam a ser considerados
pela elite como uma expressão de barbárie. De acordo com SIQUEIRA (2002, p.75),
vivendo apartada dos benefícios da boa sociedade e a ela servindo apenas com seu
trabalho, essa camada social composta por pobres e escravos, passou
especialmente a partir de 1871, momento em que se torna irreversível o processo
abolicionista, a ser vista com novos olhares pelos dirigentes; se antes era tida como
indolente, preguiçosa, agora passa a ser considerada como perigosa para a
sociedade.
A população pobre da cidade não aceitou pacificamente a imposição de
práticas modernizantes, nem tampouco se sujeitou às tentativas de normatização
que lhes tentavam impor as autoridades mato-grossenses. Sua resistência causa
conflitos, nos quais a Polícia Militar precisa constantemente intervir.
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A alteração na paisagem de Cuiabá e sua crescente urbanização fez
(sic) com que as autoridades passassem a olhar com mais rigor as
comunidades cujas práticas quotidianas não coadunavam com o
perfil do cidadão brasileiro e mato-grossense, preconizado pelas
elites. A cidade deveria ser a representação de seu grau de evolução
e civilização e, nessa medida, os cidadãos que a compunham
deveriam ter introjetados e colocados em prática esses mesmos
valores. Dentre ele podemos destacar a questão do trabalho,
considerado como fonte de riqueza. (SIQUEIRA, 2002, p.75).

O indivíduo desocupado ou subempregado, que constituía boa parte da
população de Cuiabá, passou a ser considerado perigoso, pois os seus valores eram
adversos àqueles preconizados para o cidadão. Nessa medida, o espaço social em
que vivia essa população alijada de direito, pobre, analfabeta, passou a ser visto e
considerado pelas autoridades como suspeito; o espaço ideal para emergir todo tipo
de violência e transgressão, um espaço que precisava ser constantemente vigiado e
controlado para que não fugisse da ordem.
É interessante observar que tanto as camadas mais abastadas quanto as
mais pobres da população cuiabana eram, em suas práticas culturais, muito afeitas
às festas, reuniões, divertimentos, batuques, jogos, característica essa que não se
restringe à sociedade mato-grossense. Essas práticas culturais populares, na
medida em que mereciam um controle mais próximo por parte das autoridades
policiais, eram reprimidas pela legislação, que com seu código de postura procura
regulamentar e controlar sua expressão.
Maria de Arruda Müller afirma que:

O matogrossense ama as festas, principalmente os bailes que são
promovidos a qualquer pretexto e, mesmo sem pretexto.
As festas religiosas unidas às profanas são tradicionais. As do Divino
Espírito Santo; as da Semana Santa; as de S. Benedito tem maior
esplendor, durando vários dias[...] (MÜLLER e RODRIGUES, 1994,
p.68 )
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A relação entre a população mais abastada economicamente e a população
pobre, muitas vezes se confundia na sociedade cuiabana, principalmente durante as
festas religiosas, formando uma complexa rede social afeita aos costumes
populares.
O uso da bebida alcoólica e o vício do jogo de cartas eram fatores que
chamavam a atenção das autoridades, que utilizavam como justificativa para atribuir
ao outro, características pejorativas e dignas de intervenção, pois o seu uso durante
as festividades era visto como um desencadeador de brigas, confusões e, muitas
vezes, até mesmo mortes. Em Cuiabá, não fugindo à regra, o uso da bebida
alcoólica era bastante corriqueiro entre as classes mais pobres, sendo que comum o
seu uso nas festas e cururus.
Este cenário adentrou o período republicano e também o âmbito da Polícia
Militar que, para cumprir com seus deveres legais, muitas vezes se via em uma
situação contraditória, conforme já sinalizado anteriormente; pois, os mesmos
soldados que recebiam ordens para combater e disciplinar as manifestações
culturais populares, dela também faziam parte, pois eram oriundos das camadas
mais pobres da população e, em seus momentos de lazer compartilhavam dos
mesmos costumes. Assim, grande parte das punições sofridas pelos soldados da
Polícia Militar estava relacionada com a embriaguez. Em seu relatório diário, o
comandante Firmo José Rodrigues registrou uma situação referente ao uso do
álcool pelas praças:

Fica preso por seis dias o soldado do 1º esquadrão de cavalaria,
Lourenço João da Silva, por ter sido encontrado no dia 28 do
corrente, pelo oficial de ronda, em completo estado de embriaguez
de maneira a não poder suster-se em pé, acrescendo ter
desrespeitado em caminho para sua unidade o cabo ordenança do
oficial de ronda.
Quartel em Cuiabá, Boletim nº 127 de 31 de maio de 1919.
Firmo José Rodrigues (comandante) (RODRIGUES, 31 / 05 / 1919).

É importante destacar que a punição não foi aplicada em função de um fato
ocorrido no ambiente do quartel, ou em serviço militar, mas em um momento de
lazer do soldado. Isso significa que mesmo não estando em serviço, seu
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comportamento não escapava ao olhar vigilante da instituição militar, sendo passível
de punição.
Em outros documentos é possível perceber a relação dos soldados com
indivíduos considerados foragidos da lei, que desencadeou uma sindicância para
apurar os fatos:

Sindicância
Nomeio o 2º tenente Leonildo de Campos Barros, do 1º esquadrão
de cavalaria para proceder uma sindicância rigorosa, afim de verificar
se é verdade que o cabo de esquadra, do mesmo esquadrão Antonio
Fernandes esteve anteontem em casa de uma meretriz em
companhia de um desordeiro conhecido como Caissára, que está
sendo procurado pela polícia.
Quartel em Cuiabá, 09 de fevereiro de 1919.
Firmo José Rodrigues (comandante).(RODRIGUES, 09 / 02 / 1919).

O fato de o soldado Antonio ter sido visto junto ao indivíduo procurado, pode
indicar uma relação de amizade ou cumplicidade entre eles. Se para o comando
militar o soldado deveria permanecer com boa conduta em tempo integral; para o
soldado ser militar significava uma profissão e ser exercida em espaço e tempo
determinados, distante de sua condição de cidadão comum.
Siqueira (2002) afirma que a resistência aos novos costumes e às imposições
dos governantes evidencia uma força que possibilitava a essa população pobre estar
“do outro lado”, especialmente por haver uma rede de solidariedade que aproximava
as camadas mais pobres da população. Para a autora, muitas vezes essa população
trocava alimentos, vestimentas, participava da mesma irmandade, rezava junta e
festejava igualmente. Por isso, quando alguma pessoa pobre era presa, muitas
vezes recebia um tratamento solidário por parte dos soldados responsáveis pela
guarda da cadeia pública. É comum encontrar nos relatos dos comandantes da
Polícia Militar, punições a soldados por estarem conversando com presos, ou até
mesmo por ofertarem bebidas aos mesmos:

Fica preso por 25 dias [...] o soldado Marcolino Theomoteo Affonso
[...] que obtendo licença para ir em sua residência, comprou bebida
alcoólica e distribuiu aos presos.
Quartel em Cuiabá, nove de fevereiro de 1919.
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Firmo José Rodrigues (comandante)(RODRIGUES, 09 / 02 / 1919).

A relação existente não era somente de solidariedade, mas sim, muitas
vezes, era conflituosa ocasionando brigas e mortes. Mesmo dentro do quartel,
muitos eram os casos de desentendimentos entre soldados ou desses com os
oficiais, que se davam em função do não cumprimento de alguma ordem, ou abuso
por parte dos superiores, expondo as relações de poder existentes no cotidiano do
quartel e a resistência dos soldados:

Seja recolhido a célula por 30 dias a pão e água o soldado nº 162,
Estevam Rei da Hungria, por ter hoje, às 11 horas da manhã, mais
ou menos, se insubordinado com o alferes Alcebíades Gonzaga
Cícero de Sá, oficial ao ponto de, com seu cinturão, bater naquele
oficial, e ainda, não satisfeito os seus instintos, servindo-se de uma
navalha, a qual, no momento em que por ele era aberta, fora lhe
arrebatada por um praça.
Comando do batalhão de Polícia Militar, 13 de abril de 1914.
Clementino Paraná (comandante).(PARANÁ, 13 / 04 / 1914).

As ruas cuiabanas eram frequentadas por pobres, analfabetos, que faziam da
rua o seu espaço de transgressão (Siqueira, 2000). Para uma cidade cheia de
tavernas, a noite se transforma no espaço ideal para desencontros e encontros,
principalmente nas casas das meretrizes, que resultava, para os soldados
encontrados nessa situação, em punições:

Sejam recolhidos ao xadrez por 30 dias os soldados nº 86 João
Francisco de Moraes, 114 Raymundo Nonato Neves, 193 Isidor
Rocha, os quais achando-se de patrulha, tomaram parte em um baile
de meretrizes e aí promoveram desordem.
Comando do Batalhão de Polícia Militar, 18 de maio de 1914.
Clementino Paraná (comandante).(PARANÁ, 18 / 05 / 1914)

O que seriam esses bailes? Seriam manifestações culturais daqueles que
estavam alijados dos espaços da elite? O que teria motivado as desordens?
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Estavam eles alcoolizados? Seriam disputas amorosas? Mais ainda, a punição se
deve ao fato de se envolverem com meretrizes ou pelas desordens cometidas nesse
espaço? São perguntas que a documentação ainda não permite responder; mas que
ajudam a compor o cenário da cidade; espaços ocupados por esses soldados,
constantemente punidos; na tentativa de moldá-los a nova ordem imposta pela
modernidade; são os ideários do progresso invadindo a República.

3.3. Os Alunos

Até aqui temos uma idéia ainda superficial do ambiente em que os alunos
viviam, qual o perfil do contingente que se alistava e como eles foram selecionados,
mas ainda é preciso dar nome a eles, elemento que os distingue dos demais.
Com base nos relatórios diários dos comandantes, mais especificamente a
partir dos alistamentos, foi possível identificarmos alguns dos alunos e suas
características:

origem,

idade,

postos

na

Policia

Militar,

se

eram

todos

completamente analfabetos ou tinham alguma noção rudimentar da instrução, entre
outras.
Os primeiros alunos foram matriculados em 16 de janeiro de 1913, por ordem
do comandante. São eles:

Nome

Unidade

Patente

Joaquim D’oliveira

1ª Companhia

Cabo D’esquadra

Pedro Akerley

1ª Companhia

Cabo D’esquadra

Manoel Custódio de Oliveira

2ª Companhia

Furriel

Arthur Militão

2ª Companhia

Cabo D’esquadra

Ricardo Felipe da Cunha

2ª Companhia

Cabo D’esquadra

Carlos Brito

2ª Companhia

Anspeçada

Manoel Rodrigues da Silveira

2ª Companhia

Soldado

Dorival Fermiano

2ª Companhia

Soldado
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Bartholomeu Caetano Filho

2ª Companhia

Soldado

Antonio de Azevedo Coutinho

2ª Companhia

Soldado

Sergio Caetano Ayres

2ª Companhia

Soldado

Venceslau Fernandes de Carvalho

2ª Companhia

Soldado

Cezário Sebastião Conrado

3ª Companhia

2º Sargento

Manoel Natalício da Silva

3ª Companhia

Furriel

João Hermógenes Bezerra

3ª Companhia

Cabo D’esquadra

Manoel Canuto Liberato

3ª Companhia

Cabo D’esquadra

Pedro Lopes dos Magalhães

3ª Companhia

Cabo D’esquadra

João de Souza Azevedo

3ª Companhia

Anspeçada

Henrique Porto

3ª Companhia

Anspeçada

Antonio Coutinho de Almeida

3ª Companhia

Soldado

Manoel Rodrigues da Silva

3ª Companhia

Soldado

João Baptista de Oliveira

3ª Companhia

Soldado

Fonte: (PARANÁ, Boletim Interno, 16 / 01 / 1913).

Em março do mesmo ano foram matriculadas mais 14 praças:
Nome
Unidade
Victorio Rodrigues da Fonseca
1ª Companhia
Leogildo Correa do Couto
1ª Companhia
Amâncio Pereira da Silva
1ª Companhia
Anísio Benedicto da Silva
1ª Companhia
Antonio João D’oliveira
1ª Companhia
Antonio José do Patrocínio
1ª Companhia
Manoel João de Sant’Anna
1ª Companhia
Pedro Alves de Figueiredo
2ª Companhia
João Francisco de Moraes
2ª Companhia
Veríssimo Satyro Nunes
2ª Companhia
Benedicto Lopes de Magalhães
2ª Companhia
Antonio Joaquim dos Santos
2ª Companhia
Fellippe Nery
3ª Companhia
Francisco Onofre da Silva
3ª Companhia
Fonte: (PARANÁ, Boletim Interno, 05 / 03 / 1913).

Patente
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Anspeçada
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
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Conforme é possível observar, as praças matriculadas ocupavam diferentes
cargos dentro da Policia Militar desde soldados, furriel, cabos d’esquadra,
anspeçada até 2º sargento.
Analisando a documentação anterior à lista de matrícula foi possível encontrar
informações sobre alguns dos alunos, dando-nos uma breve noção do perfil desses.
Observa-se, por exemplo, que o aluno Leogildo Correa do Couto, que aparece na
lista de matrícula do dia 4 de março de 1913; alistou-se em 3 de outubro de 1912,
conforme o boletim a seguir:

Quartel em Cuiabá, 3 de outubro de 1912.
[...] Leogildo Correa do Couto, filho de pais incógnitos, com 15 anos
de idade, natural deste estado, solteiro, sem ofício, sabe ler e
escrever, tendo os sinais característicos os seguintes; cor morena,
cabelos castanhos e lisos, olhos castanhos e com 1,46 m de altura.
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 03 / 10 / 1912).

Esse alistamento traz algumas informações importantes. Ao iniciar a
pesquisa, tínhamos como hipótese encontrar um contingente com idade mais
elevada e o que os documentos revelaram, foi uma escola freqüentada por uma
maioria de jovens. A admissão de adolescentes na corporação era comum na
Polícia naquele período, possibilitando a dedução de que parte dos alunos que
freqüentava a escola regimental tinha em torno de 15 anos de idade. Há
alistamentos em que consta a admissão de indivíduos de até 14 anos.
Outro fator que se destaca no alistamento de Leogildo Correa do Couto, diz
respeito à ausência do nome dos pais, levando-nos a conjecturar se isso era mais
comum na época ou era uma exceção. Peraro (1992), reportando ao final do século
XIX em Cuiabá, considera que uma extensa rede de parentela e vizinhança
assentava práticas e estratégias de mães pobres para socializar os filhos naturais
através de relações de parentesco espiritual, via compadrio. Essas relações, seladas
por atitudes de solidariedade e conveniência deixaram marcas nos espaços mais
recônditos da família. Assim, uma das possibilidades, é que o aluno tenha sido
criado por parentes ou vizinhos e, por isso, não conste o nome dos pais.
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Destaca-se também o fato de que Leogildo, em seu alistamento não aparece
como analfabeto, deixando transparecer que funcionaram os outros graus previstos
no decreto nº 10198, de 30 de abril de 1913, para as praças já alfabetizadas,
preparando-os para funções de graduados nas escolas de segundo grau.
Outro aluno matriculado, a cujo alistamento foi possível ter acesso, foi
Benedicto Lopes Magalhães:

Quartel em Cuiabá, 24 de dezembro de 1912.
[...] Benedicto Lopes Magalhães, tendo como filiação e os sinais
característicos os seguintes: filho de Manoel Rufino de Magalhães,
com 18 anos de idade, solteiro, sabe ler e escrever, cor morena,
cabelos pretos e lisos, olhos castanhos, sem ofício, e com 1 metro e
53 cm de altura.
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 24 / 12 / 1912).

Benedito, como Leogildo, também já sabia ler e escrever, porém, em alguns
alistamentos não constam informações se eram alfabetizados ou não, conforme o
soldado Antonio Azevedo Coutinho que teve a ordem para matrícula expedida pelo
comandante, constante na lista do dia 16 de janeiro de 1913.
O mesmo era ex-praça do Exército e se alistou em Corumbá em 13 de
dezembro de 1912, seguindo para Cuiabá onde se matriculou na Escola Regimental.
No boletim interno não constam maiores informações sobre seu alistamento; no
entanto, surge um fato a destacar: o referido soldado era oriundo do Exército, o que,
pela documentação coligida, era corriqueiro na Polícia Militar, pois é expressivo o
número de praças que serviram, antes de se alistarem no corpo de polícia, as fileiras
do Exército. Pela documentação analisada, não é possível afirmar se o Exército em
Mato Grosso, neste período, ofertava ou não a Escola Regimental, já que não há
indícios nos relatórios de governo, e, os ex- praças do Exército ao se alistarem na
Polícia Militar eram encaminhados para a Escola Regimental do Batalhão, conforme
comprova esse exemplo.
A relação do Exército com a Polícia Militar parecia ser bastante estreita, de
acordo com Monteiro (1985 p, 52), pelo decreto nº 22 e aviso nº 892 de 23 de
novembro de 1917, as polícias brasileiras foram declaradas forças auxiliares do
Exército, como reserva de primeira linha. Mesmo em momentos anteriores a 1917, a
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maior parte dos comandantes da Polícia teve o início de sua carreira no Exército; o
que explica o fato de terem implantado a Escola Regimental nessa corporação
militar. Aqueles que se alistavam na Polícia Militar, oriundos do Exército, geralmente
mantinham nesta corporação a mesma patente que haviam adquirido no Exército; o
que estimulava muitas vezes esse alistamento.
João Hermógenes Bezerra, conforme o boletim interno do dia 24 de janeiro de
1912 apresentou-se para alistamento no batalhão da Polícia Militar. O mesmo era
oriundo de Corumbá, e no boletim interno do dia 26 de janeiro de 1912, ele foi
promovido a anspeçada. É provável que o mesmo seja originário das fileiras do
Exército, que mantém uma unidade naquele município, e por isso foi promovido,
assim que se alistou na Polícia Militar. O nome de João Hermógenes aparece na
lista de matrícula da Escola Regimental do dia 16 de janeiro de 1913, já com o posto
de cabo d’esquadra, o que significa que, em menos de um ano decorrido de seu
alistamento, ele já tinha galgado mais uma patente em sua carreira militar. Também
é importante destacar como aparecem alunos com várias patentes, provavelmente
eles eram matriculados em classes diferentes, já que o decreto nº 10198 de 30 de
abril de 1913, que aprova os regulamentos para os institutos militares de ensino, de
acordo com o artigo 1º, divide a Escola Regimental em três graus; sendo o primeiro
grau para ministrar as primeiras letras; o segundo grau para preparar aqueles que já
sabiam ler e escrever para as funções de graduados; e o terceiro grau para preparar
para as funções de sargento aqueles já graduados.
Além dos alistamentos citados, encontramos outros, que posteriormente
fizeram parte da Escola Regimental

[...] Antonio José do Patrocínio, tendo filiação e os sinais
característicos os seguintes filho de Antonio Alexandre Cruz, com 15
anos de idade, natural deste estado, analfabeto, solteiro, cor parda,
cabelos ruivos e carapinhos, olhos pardos e com 1 metro e 60 cm de
altura.
Quartel em Cuiabá, 10 de outubro de 1912.
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 10 / 10 / 1912).
[...] Francisco Honofre de Souza, tendo filiação e os sinais
característicos seguintes filho de Constancia Celestino da Silva, com
17 anos de idades, natural deste estado, solteiro, sem ofício,
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analfabeto, cor morena, cabelos castanhos e crespos, olhos
castanhos e com 1,60 de altura.
Quartel em Cuiabá, 1º de novembro de 1912
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 01 / 11 / 1912).
[...] Victorio Rodrigues da Fonseca, com filiação e os sinais
característicos seguintes filho de José Rodrigues da Fonseca, com
14 anos de idades, natural deste estado, solteiro, sem oficio,
analfabeto, cor branca, cabelos ruivos e lisos, olhos gateados e com
1,55 de altura.
Quartel em Cuiabá, 10 de dezembro de 1912
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 10 / 12 / 1912)

Todos esses alunos citados nos documentos acima foram declarados
analfabetos no ato de seu alistamento, de onde se supõe que foram encaminhados
para a Escola Regimental para freqüentarem a classe de alfabetização. Eles faziam
parte do conjunto da maioria dos alistamentos; bem como a maioria dos que eram
matriculados na escola do Batalhão, refletindo assim o contexto da própria
sociedade mato-grossense. Pelos documentos não foi possível identificar todos os
alunos; no entanto os nomes levantados já nos permitem analisar quem eram essas
pessoas: a maioria com a cor da pele parda ou morena; solteiras; e, numa idade que
variava entre 14 e 18 anos. Ao iniciar a pesquisa, tínhamos como hipótese encontrar
um contingente com idade mais elevada e o que os documentos revelaram foi uma
escola freqüentada por uma maioria de jovens.

3.4. Processos disciplinares das praças-alunos

Os processos disciplinares que envolviam os alunos da escola Regimental
não eram necessariamente por má conduta na sala de aula, como em instituições
escolares comuns, mas por conduta não aceitável na caserna ou nas ruas da
cidade.
Verificando os boletins internos conseguimos encontrar alguns dos primeiros
alunos matriculados, aos quais foram aplicadas punições:
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Sejam recolhidos ao xadrez por 30 dias o músico Anísio Benedicto
da Silva, o aprendiz de música Leogildo Correa do Couto e os
soldados nº 172 Antonio Pereira da Silva, 181 Wanderley da Cunha e
José Teixeira Couto e o corneteiro nº 54 João Baptista de Oliveira,
todos por terem sido encontrados jogando cartas de baralho a
dinheiro no Batalhão, hoje a tarde; arrancham os desarranchados
com excessão do músico Anísio que é casado.
Quartel em Cuiabá, 8 de junho de 1914.
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 08 / 06 / 1914).

Dos envolvidos na punição acima, pelo menos três faziam parte da Escola
Regimental, João Baptista de Oliveira, Leogildo Correa do Couto e Anísio Benedicto
da Silva. Cabe ressaltar que o hábito dos jogos de azar estava presente há muito na
sociedade cuiabana, sendo sempre coibido pela Polícia e condenado pela igreja.
Outro aluno matriculado na Escola Regimental, que aparece em documento
posterior, é Veríssimo Satyro Nunes:

Seja recolhido ao xadrez por 10 dias o soldado nº 61, Veríssimo
Satyro Nunes, que hoje pela manhã, por perversidade, deu um saco
na boca do também soldado nº 170, Pedro Rosa, quando o mesmo
estava soprando uma corneta.
Quartel em Cuiabá, 27 de maio de 1914
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 27 / 05 / 1914).

O mesmo João Baptista de Oliveira, citado em documento anterior, apareceu
novamente envolvido em confusão no dia 20 de junho de 1914.

Fica detido no quartel por 30 dias o soldado nº 192, Joaquim
Francisco de Aragão por haver ontem a tarde dada uma bofetada no
corneteiro João Baptista de Oliveira, e em seguida sacado de um
punhal com o fim de feri-lo.
Quartel em Cuiabá, 20 de junho de 1914. (PARANÁ, 20 / 06 / 1914).

É interessante perceber que João Baptista já havia sido punido no dia 8 de
junho, com pena de 30 dias de xadrez, por estar jogando carta de baralho com seus
camaradas no banheiro do quartel; então como ele poderia estar, 12 dias depois, no
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pátio do quartel envolvido em confusão? A explicação para isso encontra-se no
boletim do dia 13 de junho:

Relevação de castigo.
Comemorando-se a gloriosa dada de hoje, da retomada de Corumbá,
pelo bravo general Antonio Maria Coelho, determino que sejam por
isso, postos em liberdade as praças presas a minha ordem, tenham
alta dos respectivos postos as que deles estiverem privados e
relevados as que sofrerem outros castigos.
Quartel em Cuiabá, 13 de junho de 1914.
Clementino Paraná (comandante). (PARANÁ, 13 / 06 / 1914).

É comum encontrar na documentação esse tipo de procedimento de
relevação de castigo na ocasião de data comemorativa, de evento importante, ou,
muitas vezes por intervenção do governo do Estado. Assim, os castigos eram
relevados e anistiados. Aqueles que cometiam o crime de deserção, desde que se
apresentassem no prazo determinado, eram anistiados. Isso demonstra, não só a
ênfase nas comemorações, principalmente naquelas ligadas ao civismo, à pátria,
característico do período republicano; como permite ao comando demonstrar sua
benevolência para com os soldados; bem como expressa a influência do poder
político nas decisões militares; pois grande maioria das anistias acontecia por ordem
do governo.
As interferências poderiam ocorrer não só em relação aos alunos, mas
também em relação ao diretor e adjuntos, inclusive com repreensões, como a que
consta no boletim de 11 de abril de 1919: repreendo severamente o 1º sargento da
2ª companhia Oswaldo Perrot de Queiroz, por haver dado nota de achar-se faltando
na Escola Regimental o aprendiz de corneteiro Jorge Baicore, quando este se
achava recolhido ao xadrez.
Outras vezes, poderia haver punições para os próprios alunos, caso
deixassem de cumprir com as obrigações da Escola Regimental. É o que se vê pelo
boletim de 11 de abril:

Impedimento
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Ficam impedidos por 48 horas os soldados da 1ª companhia João
Benedicto da Silva e Vicente Virgílio de Alencar; da 2ª José
Benedicto de Souza e José Ferreira Lima e da 3ª o dito Innocencio
Aristides de Castro, por haverem faltado hoje a Escola Regimental.
Quartel em Cuiabá, 11 de abril de 1919.
João Geraldo Xavier (major comandante). (XAVIER, 11 / 04 / 1919).

As decisões cabiam sempre ao comando, que nomeava o diretor, os adjuntos,
aprovava ou cassava a matrícula dos alunos, punia e repreendia quando necessário.
Além disso, era ele que estabelecia a relação direta com o governo do Estado,
relatando fatos, solicitando ajuda financeira para o batalhão e também repassando
as ordens do governo aos seus comandados. Esse fato reforça a idéia de que havia
uma interferência direta do governo na Polícia Militar e, indireta, junto à Escola
Regimental, através do controle dos saberes, corpos e das ações desses
adolescentes, jovens e homens que ingressavam na corporação militar e se
encontravam a serviço do Estado para coibir práticas não aceitáveis à sociedade.
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Considerações Finais

O estudo da implantação da Escola Regimental em Cuiabá, no âmbito na
Polícia Militar do Estado, permite traçar o percurso do pensamento militar sobre
educação, assim como, num plano mais geral, lançar luz sobre a educação voltada
para aqueles que não freqüentaram ou não tiveram a oportunidade de freqüentar a
escola quando crianças. A alfabetização da população adulta presente nos discursos
dos governantes encontra na Escola Regimental uma das possibilidades de
concretização; mesmo que para um grupo muito reduzido de indivíduos; e com
características bastante peculiares.
A preocupação dos governantes em alfabetizar a população adulta em Mato
Grosso, que data do final do Período Imperial, fez com que fossem implantadas
escolas noturnas que não surtiram o efeito desejado junto ao povo, pois não
atendiam aos interesses do contingente educacional. Para o governo, a população
não a via como uma necessidade naquele momento; daí, a sua repulsa em
frequentar a escola, que acabou fechando as portas por falta de alunos.
O período que compreende do final do Império à década de 1930, pela
documentação observada, não evidencia a abertura de escolas voltadas a atender a
população adulta civil analfabeta, embora nos discursos das autoridades, a
educação desse contingente continue em evidência, como o elemento responsável
por tirar as pessoas de seu estado de barbárie e construir a sonhada sociedade
moderna, livre dos ranços do período Imperial.
A República é o momento por excelência em que culminam os discursos em
torno do progresso, da modernidade dos povos; por outro lado, Mato Grosso,
politicamente não suplantou o modelo Imperial, com suas disputas oligárquicas que
constituíram um cenário de violência; refletindo no espaço urbano o cotidiano da
população pobre alheia e arredia às tentativas de mudanças implementadas pelo
novo regime político.
Nesse cenário, o papel desempenhado pelos militares, especialmente pela
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos ajuda a compreender o cotidiano
dessa população; seja pela participação nas lutas armadas, que fizeram do governo
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no período republicano um cargo de alto risco, seja pela tentativa de educar, instruir
a população; tanto aqueles que se alistavam nos batalhões, quanto aqueles que se
envolviam em algum delito e eram presos pela Força Policial.
O envolvimento dos militares com a educação remonta ao século XIX, quando
no âmbito do Exército foram criadas as Escolas Regimentais para ministrar a
alfabetização às praças que se alistavam, em sua grande maioria, na condição de
analfabetas. É importante destacar que essa modalidade atende principalmente
jovens adolescentes e adultos, em um momento em que a preocupação com esse
contingente não é demonstrada pela escola convencional.
Em relação a Mato Grosso, a prática dos governantes consiste em buscar nas
fileiras do Exército, oficiais para comandar a Polícia Militar; e foi um desses oficiais,
Clementino Paraná, que em 1913 implantou na Polícia Militar a Escola Regimental,
objetivando levar a instrução às praças analfabetas que se alistavam naquela
corporação, assim como promover aquelas que sabendo ler desejassem mudar de
posto.
Para compreender as características dessa modalidade de educação e sua
função, buscam-se informações na análise de três documentos legais que orientam
o funcionamento da Escola Regimental: o decreto nº 330, de 12 de abril de 1890,
que por ser bastante próximo à implantação da República, traz de maneira bastante
explícita as idéias republicanas de progresso, cidadania e desenvolvimento,
caracterizando a função das forças armadas na difusão da instrução e da educação.
O decreto nº 10198, de 30 de abril de 1913, é editado pelo presidente Hermes
da Fonseca, concomitante à abertura da Escola Regimental em Cuiabá, e busca
regulamentar os Institutos Militares de Ensino.
Em 1927, no período da Reforma da Instrução Pública em Mato Grosso, é
editado o regulamento das Escolas Regimentais da Força Pública; que orienta a
organização dessa modalidade de educação, estabelecendo métodos e critérios
para o funcionamento da Escola Regimental.
O olhar para o Batalhão de Polícia, através de seus boletins internos, nos
permite encontrar os sujeitos da pesquisa, alunos, ainda adolescentes, que
adentravam a corporação, a grande maioria na condição de analfabeto e que ali
estabeleciam suas relações com o Batalhão, com a escola e com a sociedade. Uma
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relação nem sempre amistosa, permeada de punições, castigos e uma disciplina
rígida; que, na concepção dos militares, se constituía na ferramenta para moldar o
caráter de acordo com os novos ideais.
Apesar de toda rigidez da disciplina militar, as evidências documentais
demonstram nuances de resistência às imposições do comando; o álcool, o jogo, as
festas, os conflitos e até mesmo delitos mais graves como roubos e tentativas de
assassinato fazem parte do cotidiano desses sujeitos, tanto no âmbito externo, como
na própria dependência do quartel.
Ademais, a Escola Regimental, além de preparar o efetivo interno do
Batalhão, configurando uma oportunidade de trabalho, representou ainda uma
tentativa da Polícia Militar de se adequar à modernidade do discurso educacional
dos militares; e, em Mato Grosso, se apresentou como precursora da alfabetização
institucional de jovens, adolescentes e adultos que não frequentaram a escola na
infância. Enquanto soldados, a escola passa a ser não uma opção, mas uma
obrigação vigiada e suscetível de punição.
Somente em 1937, com a abertura da escola noturna Pedro Gardés, a
população adulta de Cuiabá passa a ter uma opção de alfabetização fora do espaço
da caserna.
A análise desse processo ajuda a compreender como as discussões em torno
da alfabetização de adolescentes, jovens e adultos se transformaram em discurso e
ação no cenário mato-grossense.
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ANEXO A

APMT- Biblioteca.
Regulamento das Escolas Regimentais da Força Pública.
Cuiabá, 24 dezembro de 1927.

I - Das Escolas e Seus Fins.

Art. 1º: - As Escolas regimentais, mantidas pela unidade de força Pública, têm
por objetivo ministrar o ensino de primeiras letras às praças analfabetas e preparar
nas matérias não essencialmente militares as praças candidatas aos exames de
promoção aos postos de cabo e sargento.
Art. 2º: - Para atingir seus fins, as Escolas funcionarão em dependências
especiais do cartel da unidade, sob a direção de um oficial subalterno, que terá
como auxiliares no ensino, professores civis ou sargentos competentemente
habilitados, com a denominação de adjuntos.

II- Das Matriculas.

Art. 3º: - Serão obrigatoriamente matriculadas na Escola Regimentais de cada
unidade, não só as praças analfabetas, como as que, sabendo ler ou escrever,
forem para isso, indicadas pelos comandantes de sub-unidade, dentro do numero
anualmente fixado pelo comandante do corpo.
§ Único. - Na fixação, desse numero o mesmo comandante terá em vista a
convivência de, nas épocas determinadas para exames da promoção a cabo e
sargento, se apresentarem sempre candidato em numero superior aos das vagas
desses postos, segundo a média anual verificada, a fim de ficar assegurado o
recrutamento regular dos graduados de sua unidade.
Art. 4º: - Para a indicação a matricula das praças não analfabetas, observarão
os comandantes de sub-unidades as condições de boa conduta e acentuada
vocação militar dos candidatos.
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Art. 5º: - Uma vez determinadas as matriculas em boletim do comandante da
unidade, serão as praças a que elas se referem inscritas no livro especial para esse
fim existente na Escola, com designação das respectivas classes.
Art.6º - O trancamento de matricula só se poderá efetuar por uns dos
seguintes motivos: destacamento da praça para fora da sede da unidade, conclusão
do curso ou exclusão das fileiras da forças pública.

III_ Do Plano de Ensino.

Art. 7º- O curso das Escolas regimentais compreenderá as três classes
seguintes:
1a classe –(classe dos analfabetos e semi-analfabetos ), em que se ministrará
o ensino de primeiras letras ( português e Aritmética) e a instrução moral e cívica;
2a classe- (classe dos candidatos a cabo), na qual serão ensinadas as
disciplinas: português, aritmética, geografia, instrução moral e cívica e datilografia;
3a classe- (classe dos candidatos a sargento), cujo o ensino abrangerá:
português, aritmética, noções de geometria pratica, desenho linear, noções de
historias, pátria e de chorografia de Mato Grosso e datilografia.
Art. 8º – O ensino das diferentes disciplinas será ministrado de acordo com os
programas organizados bienalmente pelos diretores das Escolas e, por intermédios
dos comandantes de unidade, submetidos a aprovação do comandante geral.
Art. 9º – O ensino será tanto quanto possível, prático. Com essa orientação os
professores, utilizando-se de diagramas explicativos, quadros Moraes e outros
materiais escolares, darão as suas aulas por meio de preleções em linguagem
condizente com o adiantamento dos alunos.

IV- Do Ano Letivo e Das Aulas.
Art.10º – O ano letivo começa no primeiro dia útil de Fevereiro e termina em
fins de Novembro.
Art. 11º – As aulas funcionarão todos os dias úteis, durante hora e meia, de
conformidade com o horário aprovado pelo comandante geral.
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Art. 12º – As praças matriculadas comparecerão diariamente as aulas, sendo
punidas severamente as que elas faltarem sem motivos justificados.
Art. 13º – Para a 2a e 3a. classes, haverá de dois em dois messes, uma batina
escrita da matéria geral selecionada em cada classe durante o bimestre, devendo os
professores propor em tais sabatinas questões que possam serem resolvidas dentro
do tempo de aula.
§ - Único.

Essas provas bimestrais serão julgadas pelo professor ou

professores da classe, os quais avaliarão as respectivas questões por graus inteiros,
entre 0 e 10, sendo o grau da prova a média aritmética de todos eles.
Art. 14º – A média aritmética dos graus obtidos pelos alunos nas sabatinas
realizadas durante o ano constituíra a media geral ou conta do ano, que entrará
como parcela na apuração da nota final de aprovação.
V- Dos Exames.
Art. 15º – Logo após o enceramento das aulas, serão os alunos de cada
classe submetidos a exames da matéria lesionada durante o ano.
§ - Único. - Alem desses exames de fim de ano, haverá na outra primavera
quinzena de Setembro, para os alunos da 2a.classe que consoante indicação do
Diretor da Escola feita ao comandante da unidade, se acharem em condições de
concorrer, nessa época, aos exames de promoção a cabo d’esquerda.
Art. 16º – Os exames serão realizados perante uma comissão de três
membros, nomeada pelo comandante da unidade, da qual comissão fará parte,
normalmente dois oficiais da mesma unidade e um professor da escola.
Art. 17º – Constarão esses exames de uma prova escrita e outra oral. Ambas
abrangendo, em conjunto, as diversas matérias da classe correspondente.
§ Único. – Para a 2a e 3a classes, haverá ainda uma terceira prova - prova
pratica – de que constará o exame de datilografia.
Art. 18º - As provas escritas obedecerão as seguintes prescrições:
a) Versarão sobre questão da matéria dada e escolhida no momento pela
comissão examinadora;
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b) - As questões nelas propostas serão solucionadas no prazo máximo de quatro
horas, utilizando se os alunos de papel rubricado por todos os membros da
comissão examinadora;
c) Recolhidas, todas as provas, a comissão examinadora as encerrará num
invólucro que, depois de fechado e lacrado, será entregue a secretaria da
unidade, acompanhada de uma ata, por todas as assinada, em que se
registrarão o numero das provas recolhidas, os nomes dos autores e a relação
dos que faltaram;
d) Esse invólucro será aberto antes do inicio das provas orais, pela comissão
examinadora, que fará o julgamento comparativo das provas escritas lançando
em cada uma o respectivo grau.
Art. 19º - A prova oral e prova prática de datilografia, que se realizarão em
dias diferentes da prova escrita, durarão respectivamente, o tempo máximo de vinte
minutos para cada aluno.
Art. 20º – A nota de cada prova será a media aritmética os graus conferidos
pelos examinadores.
§ Único- A média aritmética das notas dadas as provas de exame, e da conta
de ano, constituíra o grau de aprovação final.
Art. 21º - O aluno que tiver conta de ano inferior a três ou grau zero, em
qualquer das provas, serão considerado inabilitado.
Art. 22º - No julgamento das provas, os graus variarão de 0 a 10, sendo
considerado reprovado o aluno que, na apuração final, obtiver grau inferior a 3 ½.
§ Único – Os graus de aprovação a seguinte equivalência: de 3 ½. a 5 ½,
aprovação simples; de 5 ½ a 9 ½ a distinção.
Art. 23º - o menos graduado ou moderno dos membros da comissão
examinadora, lavrará uma ata dos resultado dos exames, a qual, depois de assinada
por .todos os examinadores, será entregue ao comandante da unidade. Este, após a
devida publicação em boletim, a mandará arquivar na respectiva secretaria.
VI – Do Diretor, Professores e Adjuntos da Escola.
Art. 24º - Ao Diretor da Escola compete:
1) ministrar pessoalmente o ensino de uma ou mais disciplinas das classes mais
adiantadas;
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2) ter sempre em dia e em perfeita ordem a escrituração da escola;
3) dar parte ao fiscal da unidade das irregularidade que pessoalmente observa na
escola e das que acaso forem levadas ao seu conhecimento;
4) enviar com o tempo oportuno ao comandante da unidade, para que sejam
encaminhados ao comandante geral, os programas de ensino bienais de que se
tratam o art.8 do presente regulamento:
5) examinar diariamente o livro de registro das faltas, de modo a poder comunicalas imediatamente ao fiscal da unidade, para os devidos fins;
6) fazer pedido de todo material necessário a escola;
7) propor adjuntos da escola, sargento convenientemente habilitados, em numero
que achar necessário;
8) apresentar anualmente ao comandante da unidade após o encerramento do ano
letivo, um relatório circunstanciado do movimento da escola;
9) rubricar as folhas de todos os livros de escrituração da escola, assinando os
respectivos termos
10) zelar pela conservação do imobiliário, livros e mais utensílios

existentes na

escola e constantes da respectivas carga;
11) providenciar para que sejam convenientemente reparados os artigos do material
carecentes de conserto;
Art. 25º Aos professores civis e aos adjuntos, em geral, compete auxiliar o
ensino da escola, quer regendo turmas de alunos da 1 a classe, quer secundando o
Diretor na instrução das classes mais adiantadas.
§ Único. O numero desses professores civis e adjuntos será variável,
consoante o numero de aluno matriculados e a necessidade de desdobramento das
classes em turmas de uniformes adiantamento.
Art. 26º - Ao adjunto mais graduado ao mais antigo da escola incube ainda:
1) - coadjuvar o Diretor nos serviços de escrituração e em outros que sejam
ordenados;
2) - velar pela guarda dos documentos, livros e mais papeis do arquivo, não
retirando qualquer deles, nem consentindo que outrem o faça, sem ordem do
diretor;
3) - fiscalizar o asseio da escola.
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VII – Disposições Gerais.

Art. 27º - Os professores civis serão contratados, mediante ajuste feito pelos
comandantes de unidades, correndo a conseqüente despesas por conta das
economias do cofre do conselho administrativo.
Art. 28º - O Diretor, os Professores civis e os adjuntos serão nomeados pelos
comandante da unidade, sendo que estes últimos por proposta do primeiro.
Art. 29º - A escrituração das escolas será feita de acordo com os modelos que
forem aprovados pelo comandante geral da Força Pública.
Art. 30º - Revogam se as disposições em contrário.

Palácio da Presidência do Estado, em Cuiabá, 24 de Dezembro de 1927 39º
da Republica.
Mário Corrêa da Costa
João Cunha.
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ANEXO B
DECRETO Nº 10198 – DE 30 DE ABRIL DE 191315

Aprova os regulamentos para os Institutos Militares de Ensino
O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da
autorização que lhe confere o art. 29, alíneas n e o da lei nº 2738, de 4 de janeiro do
corrente ano, resolve aprovar os regulamentos para os Institutos Militares de Ensino,
que com este baixam, assinados pelo general de divisão Vespasiano Gonçalves de
Albuquerque e Silva, Ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1913, 92º da Independência e 25º da
República.
Hermes R. da Fonseca.
Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e
Silva.

Regulamento Para Os Institutos Militares de Ensino
DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS

Art. 1º O Ensino Militar Será Ministrado:
a) Nas escolas regimentais;
b) Nos colégios militares;
c) Na Escola Militar;
d) Na Escola Prática do Exército;
e) Na Escola de Estado Maior;
Art. 2º Os Colégios Militares são três: o primeiro no Rio de Janeiro, o segundo em
Porto Alegre e o último em Barbacena.
Art. 3º A Escola Militar, a Escola Prática do Exército e a Escola de Estado Maior
terão as suas sedes no Distrito Federal.
15

Parte da legislação referente às Escolas Regimentais.
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Art. 4º Nos referidos estabelecimentos não haverá ensino puramente teórico: todo
ele é ou teórico-prático ou prático unicamente; a expressão teórico-prático significa
que a teoria deve reduzir-se ao indispensável, ser escolhida com um fim útil; e,
sempre que possível seguida de exemplo prático.
Art. 5º Sendo elementar a prática na Escola Militar, em vista da complexidade dos
cursos, o aluno que for para a Escola Prática do Exército fica obrigado à freqüência
e ao exame de todas as matérias nesta última ensinadas, sem que possa alegar que
tem exame desta ou daquela, pelo fato de existirem disciplinas com a mesma
denominação nas duas escolas.
Art. 6º Em virtude de existirem no Exército oficiais com o curso de armas por
diversos regulamentos, cada qual orientado de um modo diferente, a Escola de
Estado Maior foi organizada tendo-se em vista o menos completo desses cursos,
devendo, por isso, haver casos de oficiais que tenham exame de uma ou mais
disciplinas das ensinadas na mesma Escola, os quais não poderão ser obrigados a
estudá-la ou estudá-las de novo.
Art. 7º Pelo lado didático, isto é, quanto a programas e modos de os executar, os
institutos militares de ensino ficam na dependência do chefe do Grande Estado
Maior do Exército; sob ponto de vista administrativo e disciplinar, eles dependem do
ministro da guerra.
Art. 8º Para cada uma das categorias de institutos militares de ensino há um
regulamento especial.
Art. 9º Ficam suprimidas as seguintes escolas: de guerra, de aplicação de infantaria
e cavalaria, de artilharia e engenharia e de aplicação correspondente.

ESCOLAS REGIMENTAIS

Art. 1º As Escolas Regimentais tem por fim:
a) Ministrar as primeiras letras aos praças analfabetos (escolas de primeiro
grau);
b) Preparar aqueles que já saibam ler e escrever para as funções de graduados
(escolas de segundo grau)
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c) Preparar para as funções de sargentos os que já estejam habilitados para as
de graduados (escolas de terceiro grau).
Art. 2º O ensino nas Escolas Regimentais constará do seguinte:

A) ESCOLAS DE 1º GRAU OU ESCOLAS DE PRAÇAS

I - Leitura;
II - Escrita;
III – Adição, subtração, multiplicação e divisão dos números inteiros.

B) ESCOLAS DE 2º GRAU OU ESCOLAS DE GRADUADOS
I – Elementos de Gramática portuguesa (estudo de vocábulos);
II – Operações sobre frações em geral, sistema métrico decimal;
III – Elementos de geografia do Brasil;
IV – Lições de coisas;
V – Composição do Exército brasileiro; princípios de educação militar;
VI – Deveres dos graduandos nos diferentes serviços (internos ou externos) para
que possam ser nomeados: Prática de redação dos papéis relativos a esses
serviços;
VII – Regulamento disciplinar: noções indispensáveis do Código Penal Militar.

C) ESCOLAS DE 3º GRAU OU ESCOLAS DE SARGENTOS
I – Elementos de gramática portuguesa (estudo de vocábulos e frases)
II – Aritmética prática, excluindo progressões e logaritmos;
III – Geometria prática e desenho linear;
IV – Topografia elementar; prática de leitura de cartas, orientação e avaliação de
distâncias no terreno;
V – Noções gerais da história do Brasil;
VI – Noções elementares de tiro;
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VII - Estudo do regulamento de instrução tática da arma a que pertencer o aluno, até
a escola de bateria, esquadrão ou companhia;
VIII – Escrituração de uma dessas unidades, conforme a arma a que pertencer o
aluno;
IX – Deveres dos sargentos nos diferentes serviços (internos ou externos) para que
possam ser nomeados; prática de redação dos papéis relativos a esses serviços;
Art. 3º O chefe do Grande Estado Maior organizará os programas de ensino de
acordo com as bases estabelecidas neste regulamento.
Art. 4º Esses programas deverão ser organizados de modo que tenham um caráter
eminentemente prático e que se restrinja ao rigorosamente necessário para o fim a
que se destinam as Escolas Regimentais.
Art. 5º O ano letivo começará no primeiro dia útil de fevereiro e terminará no último
dia útil de outubro, sendo o mês de novembro destinado aos exames.
Parágrafo único. Estes serão feitos perante uma ou mais comissões nomeadas pelo
comandante da unidade a que pertencerem as escolas, cabendo sempre a
presidência de cada comissão ao mais graduado de seus membros.
Art. 6º O aluno aprovado em todas as matérias do primeiro grau terá direito a ser
matriculado no segundo; e o aprovado em todas as matérias deste terá direito a ser
matriculado no terceiro.
§ 1º Uma vez que em exames prévios demonstre as suas habilitações poderá o
aluno ser logo matriculado na escola do segundo grau ou na do terceiro, sendo
também permitidos os exames das matérias desta última independentemente de
freqüência.
§ 2º Para o primeiro grau, esses exames prévios serão feitos perante o diretor da
escola e seus coadjuvantes, mediante simples pedido do candidato ao diretor; para
o segundo e terceiro graus, porém, tais exames deverão ser precedidos de
requerimento ao comandante da unidade a que pertencer a escola, o qual, se julgar
de direito, mandará proceder a eles, de acordo com o § do art. 5º.
Art. 7º A aprovação nas matérias do segundo grau habilitará o aluno para as funções
de graduado e nas do terceiro para as funções de sargentos, não sendo, entretanto,
dispensado o concurso estabelecido no regulamento aprovado pelo decreto nº 7459,
de 15 de julho de 1909.

97

Art. 8º Haverá uma escola com três graus de instrução em cada grupo, ou batalhão
isolado.
Parágrafo único. Sempre que os pelotões, companhias e esquadrões isolados
estiverem aquartelados perto de unidades que possuam escolas regimentais, suas
praças serão matriculadas nestas escolas mediante pedido em ofício do
comandante da pequena unidade ao daquela a que pertencer a escola.
Art. 9º O diretor da Escola Regimental será um subalterno, coadjuvado por
aspirantes, e na falta destes por sargentos habilitados.
Art. 10º As nomeações do diretor e dos coadjuvantes da Escola Regimental serão
feitas pelo comandante da unidade que as comunicará a autoridade a que estiver
diretamente subordinada.
Art. 11º O diretor será substituído em seus impedimentos, por quem o comandante
designar.
Art. 12º Os diretores e os coadjuvantes das escolas regimentais não devem ser
escalados para serviços externos, salvo falta absoluta de oficiais.
Art. 13º As escolas regimentais ficam diretamente subordinadas ao comandante da
unidade a que pertencem.
Art. 14º Com relação a essas escolas incumbe ao comandante:
1º Propor à autoridade a que estiver diretamente subordinado, afim de que esta as
submeta, por via hierárquica, a aprovação do chefe do Grande Estado Maior, as
medidas que julgar conveniente ao ensino;
2º Organizar instruções para os trabalhos escolares em geral, procurando conciliar
as necessidades do ensino com as exigências do serviço;
3º Mandar matricular nas escolas regimentais as praças que as devam freqüentar, e
atender as solicitações para a matrícula das praças das pequenas unidades
isoladas;
4º Remeter o resultado dos exames a autoridade que estiver diretamente
subordinada, para que esta faça chegar, por via hierárquica, ao chefe do Grande
Estado Maior;
5º Estabelecer, de acordo com o conselho administrativo e por conta do cofre da
unidade, prêmios para serem distribuídos aos alunos que mais se distinguirem,
procurando estimular-lhes o gosto pelo estudo;
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6º Fiscalizar a exata observância do presente regulamento, bem como das
determinações do chefe do Grande Estado Maior, e das instruções a que se refere o
nº 2 deste artigo.
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ANEXO C

DECRETO Nº 330 – DE 12 DE ABRIL DE 189016
Promulga o regulamento que reorganiza o ensino nas escolas do Exercito.
O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica
dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação,
Considerando que é de urgente e indeclinavel necessidade aperfeiçoar e completar, tanto
quanto possivel, o ensino nas escolas destinadas á instrucção e educação militar, de modo a
attender aos grandes melhoramentos da arte da guerra, conciliando as suas exigencias com a
missão altamente civilisadora, eminentemente moral e humanitaria que de futuro está
destinada aos exercitos no continente sul-americano;
Considerando que o soldado, elemento de força, deve ser de hoje em deante o cidadão
armado, corporificação da honra nacional e importante cooperador do progresso como
garantia da ordem e da paz publicas, apoio intelligente e bem intencionado das instituições
republicanas, jámais instrumento servil e maleavel por uma obediencia passiva e inconsciente
que rebaixa o caracter, anniquila o estimulo e abate o moral;
Considerando que, para perfeita comprehensão deste elevado destino no seio da sociedade,
como o mais solido apoio do bem, da moralidade e da felicidade da Patria, o militar precisa de
uma succulenta e bem dirigida educação scientifica, que, preparando-o para com proveito tirar
toda a vantagem e utilidade dos estudos especiaes de sua profissão, o habilite, pela formação
do coração, pelo legitimo desenvolvimento dos sentimentos affectivos, pela racional expansão
de sua intelligencia, a bem conhecer os seus deveres, não só militares como, principalmente,
sociaes;
Considerando que isso só póde ser obtido por meio de um ensino integral onde sejam
respeitadas as relações de dependencia das differentes sciencias geraes, de modo que o estudo
possa ser feito de accordo com as leis que tem seguido o espirito humano em seu
desenvolvimento, começando na mathematica e terminando na sociologia e moral como ponto
de convergencia de todas as verdades, de todos os principios até então adquiridos e fóco unico
de luz capaz de allumiar e esclarecer o destino racional de todas as concepções humanas:
Resolve reorganizar o ensino nas escolas do Exercito pelo regulamento que baixa com o
presente decreto e onde são attendidos todos os meios para levantar o nivel moral e intelectual
do Exercito, pondo o soldado brazileiro a par dos grandes aperfeiçoamentos da arte da guerra
em suas multiplas ramificações, sem desvial-o de seus deveres como cidadão no seio do lar e
no seio da Patria.

16

Parte da legislação referente às Escolas Regimentais.
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Palacio do Governo Provisorio, 12 de abril de 1890, 2º da Republica.
Manoel Deodoro da Fonseca.
Benjamin Constant Botelho de Magalhães.
Regulamento das escolas do Exercito a que se refere o decreto n. 330 de 12 de abril de 1890

TITULO I

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Art. 1º A instrucção theorica e pratica será dada aos officiaes e praças de pret do Exercito
nos seguintes estabelecimentos:
1º Escolas regimentaes;
2º Escolas militares;
3º Escola superior de guerra;
4º Escolas praticas: do Exercito - na Capital Federal, de infantaria e cavallaria - no Estado
do Rio Grande do Sul.
Haverá, além disso, para instrução e educação militar de menores:
1º Collegio militar;
2º Escola de sargentos na Capital Federal;
3º escolas de officios.
Art. 2º As escolas praticas, o Collegio Militar, a escola de sargentos e as escolas de officios
terão regulamentos especiaes.

TITULO II

DAS ESCOLAS REGIMENTAES
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Art. 3º As escolas regimentaes são destinadas a ministrar ensino primario sufficiente ás
praças de pret do Exercito, intrucção elementar do soldado e a especial a cada arma e
correspondente ás differentes graduações até á de sargento.
Art. 4º Cada corpo terá a sua escola regimental.
Art. 5º As escolas regimentaes estarão sujeitas: na Capital Federal - ao ajudante general do
Exercito, nos Estados - aos commandantes das armas ou ás autoridades que suas vezes
fizerem.
Art. 6º O ensino das escolas regimentaes comprehenderá:
1º Para todas as armas: leitura, calligraphia, rudimentos de moral, as quatro operações
sobre numeros inteiros e fracções, tanto ordinarias como decimaes, metrologia, principios de
desenho linear, noções muito elementares dos phenomenos physicos e chimicos mais
communs; ligeiros conhecimentos sobre hygiene militar; fastos de nossa historia; exemplos
notaveis de disciplina, valor, abnegação e patriotismo; deveres do soldado, cabo de esquadra,
forriel e sargento - em todas as circumstancias do serviço de paz e guerra.
2º Para cada arma: a pratica respectiva, que será regulada pelas instrucções mandados
adoptar no Exercito.
Art. 7º Dous annos depois de publicado este regulamento, nenhuma praça será promovida
aos postos de cabo de esquadra, forriel ou sargento sem que tenha o curso das escolas
regimentaes ou passe por exame vago das materias nellas ensinadas, salvo si possuir o curso
preparatorio das escolas militares ou qualquer outro superior.
Art. 8º Serão preferidas para a matricula nas escolas regimentaes as praças que se acharem
em melhores condições moraes e intellectuaes, a juizo de um conselho de instrucção
regimental formado dos commandantes das companhias, do ajudante e do major, sob a
presidencia do commandante do corpo.
Art. 9º Ao conselho de instrucção regimental incumbe:
1º Fixar o numero de praças que annualmente deverão frequentar a escola regimental,
attendendo á força do corpo e ás necessidades do serviço;
2º Fiscalisar a exacta observancia das disposições contidas neste regulamento sobre as
escolas regimentaes;
3º Propor as medidas necessarias a bem do ensino.
Art. 10. Cada escola regimental terá um professor, official subalterno de reconhecida
aptidão para o magisterio, e um ou mais adjuntos, inferiores ou cadetes com as precisas
habilitações.
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O professor será nomeado pela autoridade a quem estiver sujeita a escola, e sobre proposta
do conselho de instrução regimental; a nomeação dos adjuntos competirá ao commandante do
corpo, sobre proposta do professor.
Si não exceder de quarenta o numero de alumnos, haverá um só adjunto.
Art. 11. Ao professor da escola regimental se abonará a gratificação mensal de 30$ e a cada
adjunto a de 15$000.
Art. 12. O professor será substituido em seus impedimentos por quem o conselho de
instrucção regimental indicar, devendo esse acto ser immediatamente communicado á
autoridade superior.
Art. 13. O conselho de instrução regimental organizará a tabella da distribuição do tempo
escolar, de accordo com o regimento interno e programmas mandados adoptar pelo Governo.
Para as aulas se marcarão horas apropriadas, attendendo-se não só á conveniencia do
ensino, como tambem á do serviço.
Art. 14. Os exames dos alumnos de cada escola regimental serão feitos perante uma
commissão presidida por um delegado da autoridade a que estiver sujeita a escola.

