
 

 

 

 

 

O COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA (de 1978 a 2010): 32 AN OS FORMANDO O 

CIDADÃO BRASILIENSE. 1 

 

Jorge Luiz Pereira Felix2 

 

RESUMO: Com o objetivo de compreender o processo de construção e institucionalização 
do Colégio Militar de Brasília em 1978 e sua repercussão no cenário local, apresentamos 
neste artigo uma breve reflexão sobre a importância da memória - apesar de suas 
fragmentações, lacunas, subjetividades e esquecimentos - como instrumento importante 
para o historiador em sua missão de reconstrução do passado.  
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ABSTRACT 

Keywords:  

For the purpose to understand the procedure of the construction and institutionalization of 
Colegio Militar de Brasilia (Brasilia Military School) in 1978 and its repercussion in the local 
scenery, we present in this article a short reflection about memory importance, despite its 
fragmentations, lacks, subjectivities and forgetfulness, as important tools for the 
historiographer in his mission of past rebuilding. 

 

 

                                                           
1 Este texto referencia a pesquisa em andamento, proposta ao Programa de Mestrado em História 
Cultural da PUC GO em 28 e 29 de novembro de 2011, intitulado (nome), sob a orientação da Profa. 
Dra. Maria Cristina Nunes Ferreira Neto. A escolha do tema proposto à pesquisa é uma tentativa de 
dar visibilidade à história do Colégio Militar de Brasília e demonstrar suas contribuições àquela 
cidade. Procurar-se-á  também evidenciar a formação que os discentes recebiam nesta instituição.  
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 Graduado em Filosofia na Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de Lorena. Mestrando em História 

Cultural na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GO). E-mail: jorgeluizfelix@ig.com.br  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 O primeiro Colégio Militar no Brasil nasceu, oficialmente, pelo Decreto 

Imperial No. 10202, de 09 de março de 1889, com o nome de Imperial Colégio Militar 

da Corte, atualmente, o tradicional Colégio Militar do Rio de Janeiro. Tornaram-se 

realidade os sonhos de Duque de Caxias (Luís Alves de Lima e Silva) e de Marquês 

de Herval (Manoel Luís Osório), qual seja, a criação de um Colégio no país 

destinado aos órfãos de militares tombados nos campos de batalha da Guerra do 

Paraguai. Empreendimento que contou com o apoio incansável de Tomás José 

Coelho de Almeida, Ministro da Pasta da Guerra na época. 3  

A visão de estadista e educador militar de Duque de Caxias, que recebeu na 

historiografia clássica, o título de Patrono do Exército Brasileiro, daria origem a 

outros estabelecimentos congêneres, dentre eles, quase cem anos depois, o Colégio 

Militar de Brasília. Com a transferência da Capital da República para Brasília em 

1976 e o conseqüente aumento de oficiais e praças na guarnição, impunha-se a 

criação de um Colégio Militar no Planalto Central, visando formar quadros para 

atender essa demanda. 

Este legítimo anseio da “família militar” foi bem atendido pelos altos chefes do 

Exército Brasileiro, e o Colégio Militar de Brasília teve sua construção autorizada. 

Vale ressaltar que a sua estruturação foi realizada dentro das modernas técnicas 

pedagógicas daquele momento.4 Em 27 de janeiro de 1967, a Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) reverteu ao Patrimônio da 

                                                           
3
 A influência do militarismo na educação, os projetos existentes no período em questão, o caráter 

burguês do Regime Militar, e sua interferência na educação, onde estes projetos educacionais 
preconizavam um avanço nos meios de educação existentes, com vistas a atenuar as pressões das 
alas opositoras ao militarismo, mascarando o início de uma futura privatização educacional em nosso 
país.  

 

4
 A Reforma Universitária ocorrida em 1968, face aos projetos do governo existente, principalmente 

no que concerne à repressão proveniente do próprio governo em questão pois através das normas 
originadas nesse período ocorreu grande intervenção nas Universidades brasileiras, tanto em sua 
infra-estrutura como em suas diretrizes curriculares. 



 

 

 

 

União, mediante escritura pública, para entrega ao então Ministério da Guerra, a 

área destinada ao Colégio Militar. Vejamos um pouco da história da sua criação. 

De acordo com essa escritura, a NOVACAP cedeu e transferiu todo o direito e 

ação que vinha exercendo ao Ministério da Guerra, para que nessa área de 

235.167m2 se instalasse o Colégio Militar de Brasília.  

Em 31 de março de 1976, visando à construção do Colégio Militar de Brasília, 

foi assinado um distrato de convênio entre o Chefe do Departamento de Engenharia 

e Construção (DEC) e o Governo do Distrito Federal, tendo como base o anteprojeto 

apresentado pelo arquiteto Hélio Ferreira Pinto. No ano seguinte, em 19 de 

dezembro de 1977, o Chefe do Departamento de Ensino e Cultura do Exército 

Brasileiro, aprovando um estudo feito pela Diretoria de Ensino Preparatório e 

Assistencial (DEPA), determinou o seu funcionamento a partir de 1979, inicialmente 

com os 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Quando estimaram que seriam, 

naquele ano, matriculados 720 alunos em regime de externato e implantariam-se, 

nos anos seguintes, as séries sucessivas do Ensino Médio. 

Desta forma, após todos esses passos, em 23 de janeiro de 1978, através do 

Decreto No. 81248, no governo do Presidente General Ernesto Geisel, foi decretado 

a criação do Colégio Militar de Brasília, com sede na Capital Federal. Instalado em 

1º de setembro de 1978, data de seu aniversário, o Colégio Militar de Brasília iniciou 

as suas atividades de ensino em 05 de março de 1979, tendo como primeiro 

comandante o Coronel de Infantaria Adriano Aúlio Pinheiro da Silva. 

Por ocasião da posse do primeiro Comandante, o General Heitor Luiz Gomes 

de Almeida, Diretor de Ensino Preparatório e Assistencial, proferiu as seguintes 

palavras que ilustram a importância daquele colégio: 

É com satisfação que dou posse, hoje, ao Comandante do Colégio 
Militar de Brasília certo de que, auxiliado por seus Oficiais e Praças, 
aqui também presentes, terá êxitos na honrosa missão que vai 
cumprir, orientando novas gerações no caminho reto do saber, do 
dever, da disciplina e do amor à Pátria. 
(http://www.cmb.ensino.eb.br/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=21&Itemid=65) 
 
 

O ciclo da organização do Colégio Militar de Brasília completou-se em 1982 

com a implantação da 3ª Série do Ensino Médio. O prédio ocupa uma respeitável 

área de aproximadamente 240.000m2 das quais 60.000 em alvenaria, e abriga em 



 

 

 

 

suas instalações um efetivo aproximado de 3.100 alunos, distribuídos em cerca de 

100 salas de aula. 

Atendendo, prioritariamente, ao ensino preparatório e assistencial 5, em nível 

de ensino fundamental e médio, essa jovem casa, sedimentada nas tradições dos 

Colégios Militares, formou um grande contingente de jovens que, no futuro, 

despontarão como possíveis líderes em posições de relevo nas Forças Armadas e 

na administração pública e privada. 

O histórico do Colégio Militar de Brasília está sendo escrito cotidianamente  

sob a inspiração dos seus iniciadores que tiveram como missão a formação de uma 

juventude sadia e crente nos destinos do país. Esse trabalho que pretende dar 

visibilidade à história dessa instituição para não deixa-la cair no esquecimento,  

buscando falar sobre a importância da memória e do esquecimento. 

 Para desenvolvermos nossa pesquisa estaremos nos respaldando nos 

pressupostos teórico-metodológicos da História Cultural que, a partir da década de 

1970, promoveu uma renovação das correntes da história e os nos campos de 

pesquisa, multiplicou do universo temático e de objetos; assim como, deu impulso a 

utilização de uma multiplicidade de novas fontes. Dentro dessa perspectiva, a 

memória, a oralidade e as representações narrativas ganharam espaço no trabalho 

de historiadores que propõem realizar uma reconstrução do passado:  

 

A memória pluralizada, fragmentada, transborda hoje por todos os 
lados no “território do historiador”. Ferramenta maior do elo social, da 
identidade individual e coletiva, ela se encontra no âmago de um 
risco real e, como faz o psicanalista. (FERREIRA. 2010:26) 

 

 Para a autora, a memória continua sendo importantíssima para o historiador, 

conforme: “A história da memória é um imperativo e deve se beneficiar de todo 

aporte crítico do ofício do historiador, caso se deseje evitar as patologias de uma 

memória muitas vezes cega,...” (FERREIRA. 2010: 27)  

 

                                                           
5
. A Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial (DEPA) do Exército Brasileiro é o órgão de apoio 

técnico-normativo do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), sediada no Palácio 
Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que tem como missão gerir o sistema de Colégios Militares do 
Brasil. 



 

 

 

 

Seguindo os propósitos enunciados acima, utilizaremos as técnicas da 

chamada História Oral, outro instrumento para captar a memória que tem sido 

valorizado:   

 

O renascimento da história oral nos anos 70, na Grã-Bretanha e na 
Austrália, foi profundamente influenciado pelas críticas dos 
historiadores documentalistas tradicionais. O principal alvo dessas 
críticas era a memória não ser confiável como fonte histórica, porque 
era distorcida pela deterioração física e pela nostalgia da velhice, por 
preconceitos do entrevistador e do entrevistado e pela influência de 
versões coletivas e retrospectivas do passado. (FERREIRA; AMADO 
2010:66) 

 

As entrevistas com professores que vivenciaram esse momento de construção e 

institucionalização do colégio nos ajudarão a perceber através de suas 

representações as práticas sociais, os conflitos, o ensino que ali se praticava. 

Somado a esses testemunhos orais, serão nossas fontes documentos institucionais, 

jornais e revistas da época  e obras bibliográficas sobre a temática estudada. Pois, 

como nos propõe as historiadoras da memória citadas acima, a história oral:  

  

 [...] não seria nada mais do que “técnica de investigação própria da 
história do século XX”, de certa forma uma ciência auxiliar que está 
para história do tempo presente assim como a arqueologia está para 
a história antiga. História oral como simples ciência auxiliar da 
história contemporânea? Na verdade, essa nova definição, cuja 
modéstia não está isenta de desencanto, não ganha muito mais 
adesões do que precedente. (FERREIRA; AMADO 2010: 07) 
 

Como dizem as autoras, esse tipo de trabalho de pesquisa procura, como os 

arqueólogos, através das entrevistas, montar esse mosaico que pode ajudar o leitor 

a entender a História do Colégio Militar na sua função de ajudar o aluno nos diversos 

concursos para as Academias, seja ela militar ou civil.  

Uma dificuldade apontada por essas estudiosas da História Oral é o possível 

envolvimento, por menor que seja, do entrevistador com o entrevistado: 

  

[...] essa relação, diferente daquela que o historiador mantém com 
uma documentação inanimada, é de certa forma mais perigosa e 
temível, nem é preciso lembrar: uma testemunha não se deixa 
manipular tão facilmente quanto uma série estatística, e o encontro 
propiciado pela entrevista gera interações sobre as quais o 



 

 

 

 

historiador tem somente domínio parcial. (FERREIRA; AMADO 
2010:09) 

 

 Essas entrevistas quando mal realizadas e/ou mal trabalhadas podem se 

tornar realmente perigosas, correndo o risco de produzir textos que não representam 

a realidade, apontando para uma direção totalmente equivocada. Isso pode tornar o 

encontro entrevistador/entrevistado parcial ou totalmente sem domínio. 

 Esse método agora aceito pelos historiadores, embora ainda exista um pouco 

de resistência, pois o encontro do historiador com os professores mais antigos 

daquele estabelecimento de ensino ajudará a montar esse quebra cabeça. 

 Sobre a pesquisa, escrevem o seguinte: 

 

[...] a história oral como a pesquisa empírica de campo e a reflexão 
teórica sobre as problemáticas e os métodos estão 
indissociavelmente ligadas, e que demonstrem de maneira 
convincente que o objeto histórico é sempre o resultado de sua 
elaboração pelo historiador: em suma, que a história em construção.” 
(FERREIRA; AMADO 2010:13) 
 

 As escritoras deixam claro que essa construção tem como foco a pesquisa de 

campo através do encontro do historiador com os entrevistados que, somado a 

outras fontes produzirá um documento. Portanto, no caso de nossa pesquisa, o 

contato do historiador com aqueles que participaram do processo de construção e 

no processo de ensino aprendizagem do Colégio Militar de Brasília será  

interessante e importante, pois o nosso objetivo é dar visibilidade à história da 

instituição e às práticas sociais ali vivenciadas. Esses testemunhos orais, portanto, 

ajudarão o pesquisador a compreender o seu objeto de estudo, qual seja, o  Colégio 

Militar de Brasília e sua contribuição à sociedade brasiliense. 

 

 

Porém, é preciso não perder de vistas as tensões vividas na relação 

historiador/entrevistado: 

 

Essa interpretação não se faz sem tensões às vezes intensas, mas é 
o horizonte intransponível das relações história/memória. Ricoeur 
acrescenta que, na confrontação entre ambas, não se pode fazer 
uma distinção clara no plano epistemológico para saber quem tem 



 

 

 

 

razão. Resulta daí uma irresolução das relações entre história e 
memória: “A competição entre a memória e a história, entre a 
fidelidade de uma e a verdade da outra, não pode ser feita no plano 
epistemológico”. (RICOEUR, 2000:648 apud FERREIRA, 2010:18) 
 
 

 Acreditamos que ao conversarmos com professores do Colégio Militar de 

Brasília, que ali lecionam a mais de vinte anos, confrontar-se-ia a memória com a 

realidade, para que na montagem desse “quebra-cabeça”, pois a 

 

[...] história rompe com a memória quando objetiva os testemunhos 
para transformá-los em documentos, passando-os pelo crivo da 
comprovação de sua autenticidade, discriminando, graças às regras 
bem conhecidas do método de crítica interna e externa das fontes, o 
verdadeiro do falso, afastando as diversas formas de falsificação. 
(FERREIRA. 2010:24) 
  
 

 Enfim, para concluir essa breve reflexão, queremos sublinhar e enfatizar a 

importância  importante a relação entrevistado/entrevistador que com um olhar sério 

e real, ouvindo e sendo criterioso na pesquisa, os resultados de seu trabalho poderá 

evidenciar confiabilidade e acessividade de novas fontes históricas. 
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