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A Matemática, a Estatística e o Ensino nos Estabelecimentos de Formação de Oficiais
do Exército Português no Período 1837-1926: Uma caracterização

A Matemática, a Estatística e o Ensino nos Estabelecimentos de Formação de Oficiais do
Exército Português no Período 1837-1926: Uma caracterização, da autoria do Prof.
Doutor Filipe José Loureiro Lopes Papança, foi editada na sequência do Doutoramento
em Ciências da Educação, da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, em
2010.
Nos contextos históricos da Monarquia Constitucional e da Primeira República
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(1834-1926) e “indo de encontro ao objetivo primordial que é caracterizar a formação de
oficiais do Exército, em particular nas vertentes da Matemática e da Estatística”, o autor
revisita a formação de oficiais do Exército Português, tanto nos antecedentes à criação da
Escola do Exército (EE), em 12 de janeiro de 1837, como durante o Liberalismo
(1834-1851) e a Regeneração (1851-1910), até ao fim da Monarquia, e entre a
Proclamação da República e o pronunciamento militar de 28 de maio de 1926.
Após referir as localizações e dependências da Academia Militar (antiga EE, em Lisboa) –
o Palácio da Bemposta, com a Capela e a Ermida, a Biblioteca, os Museus, os
Laboratórios, os Gabinetes das Cadeiras de Ensino (Desenho, Tática de Cavalaria,
Comunicações Militares, Fortificação, Astronomia, Geodesia, Topografia, Arquitetura e
Trabalhos Marítimos e Subterrâneos), as Salas de estudo, o Internato e o Refeitório, a
Estação Cronográfica e a Carreira de Tiro, o Ginásio e o Parque de Artilharia, o Picadeiro
e o Campo de Obstáculos, o Apoio de Serviços e as Oficinas –, o livro aborda o Universo
Escolar e pormenoriza a diversidade da “formação” dos oficiais dos quadros
permanentes, no que concerne a professores, ensino e práticas, viagens de estudo,
atividades quotidianas, estatísticas escolares e elaboração e produção de livros de
estudo.
Realçando o importante papel das Matemáticas e das Estatísticas na formação técnica
militar dos oficiais (ensino, tática, estratégia, balística, fortificação, organização,
enquadramento institucional, relações internacionais …), o Prof. Doutor Filipe Papança
dedica um Capítulo ao Cerimonial Académico da EE, com referências aos discursos de
abertura dos anos letivos e à Bênção da Bandeira, bem como aos discursos fúnebres.
Apoiado por um riquíssimo acervo bibliográfico de monografias, artigos, legislação,
regulamentos e ordens, entre outra documentação, o presente estudo, que dispõe de um
agradável conjunto de imagens, constitui uma obra muito curiosa, inserida no estudo dos
recursos humanos, no âmbito da História Militar contemporânea.

A Revista Militar felicita o autor pela publicação desta obra e agradece o volume que foi
ofertado para a Biblioteca.
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