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A análise da participação do exército no golpe que proclamou a República tem sido 

construída numa forte relação com as leituras possíveis dos episódios da última década do Império 

que receberam na historiografia  a denominação de Questão Militar. Como as circunstâncias em que 

ocorreram os fatos reunidos sob esse rótulo são diferenciadas entre si quanto aos atores, aos locais 

e, mesmo, às motivações imediatas, não há consenso a respeito de sua delimitação. Alguns 

historiadores ampliam sua abrangência, incluindo fatos do início da década de 1880. A tendência 

mais recente, entretanto, avança essa demarcação para os episódios mais próximos do golpe e 

enfatiza a participação central dos alunos da Escola Militar da Praia Vermelha.  

 

A visão construída nas análises existentes 

A pesquisa que realizamos a respeito do exército imperial levou em conta uma série de 

aspectos relativos à corporação – e, em particular, à parcela da intelectualidade militar que nela se 

destacava – que, acreditamos, podem enriquecer o debate. Em nosso trabalho, tomamos o exército 

como um campo intelectual cuja dinâmica estava fortemente marcada pela posição particular que 

aquela força assumia no Império. Num quadro de constituição dos exércitos profissionais no 

Ocidente, em que tais corporações identificavam-se com os processos de modernização 

implementados nas sociedades que se industrializavam, o exército brasileiro debatia-se com o atraso 

da sociedade escravista e a posição secundária que nela ocupava.  

Nesse sentido, consideramos procedente a observação de José Murilo de Carvalho1 a respeito 

do ressentimento que permeava a corporação e que aparecia bem expresso em gestos e palavras da 

oficialidade militar, sobretudo de sua parcela mais intelectualizada. A origem dessa observação 

remonta ao início do século XX, quando apareceu esboçada no livro Império e República, de 

autoria do Visconde de Taunay.2 O autor, originalmente oficial do exército, eleito deputado e, 

depois, senador do Império, chamou a atenção para o desgosto dos militares, que sentiam-se 

preteridos pela Monarquia. 

A discriminação do poder imperial com relação ao exército foi retomada, ainda, por Nelson 

Werneck Sodré na sua História militar do Brasil.3 Baseando-se em historiadores militares como 

João Batista Magalhães e Francisco de Paula Cidade, assim como no trabalho de H. Handelmann4, 

Sodré relacionou o descontentamento da oficialidade aos distintos mecanismos de recrutamento 

vigentes para o Exército e a Guarda Nacional e a redução dos efetivos do primeiro.  
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A historiografia recente contentou-se, de maneira geral, com a tese de que o ressentimento foi 

o móvel principal da ação que gerou a deposição do Imperador. Esse elemento passou a associar-se 

a outro aspecto que havia sido indicado por José Maria Bello na sua síntese da história republicana, 

publicada em 1940:5 o fosso que separava a oficialidade do contingente de praças, devido à 

distância de origem social de cada um desses grupos. Sua contribuição foi retomada por Leôncio 

Basbaum e Emilia Viotti da Costa.6 

A divisão interna da corporação também foi detectada no interior da própria oficialidade, 

cindida entre os chamados científicos – aqueles que portavam a formação da Escola Militar, 

sobretudo a das armas assim qualificadas, artilharia e engenharia – e os tarimbeiros – oficiais sem 

os estudos superiores ou ligados à cavalaria e infantaria. Apontada por José Murilo de Carvalho, 

essa cisão foi ainda mais enfatizada no estudo de Celso Castro7 sobre a sociabilidade interna à 

Escola, onde buscou elementos para compreender a unidade de pensamento e ação da mocidade 

militar. Esse autor manteve, como pressuposto, o papel preponderante da jovem oficialidade na 

construção do golpe da proclamação, bem como na Questão Militar, para ele restrita aos 

acontecimentos posteriores a 1886. 

Assim, a combinação destes elementos desenhou uma linha de interpretação que poderia ser 

sintetizada em rápidas palavras como: o exército numa posição de desprestígio a que foi relegado 

no Império, mas profundamente dividido por origens de classe distintas de oficiais e praças e por 

formações diferenciadas no seio da própria oficialidade – científicos e tarimbeiros – forjou uma 

mocidade que, movida pelo ressentimento geral da corporação, arrastou alguns oficiais de alta 

patente a um gesto de indisciplina que, de forma inesperada, derrubou o Império. 

A pesquisa realizada por John Shulz,8 da Universidade de Princeton, no início da década de 

1970, veio trazer novos fundamentos a algumas hipóteses presentes na historiografia. A maior 

contribuição de seu estudo foi, sem dúvida, a comprovação empírica da crescente inserção de 

indivíduos originários das camadas médias na oficialidade do exército, demonstrando, ainda, a 

tendência ao recrutamento endógeno à própria categoria, com a entrada, cada vez mais freqüente, de 

filhos de militares para o exército.  

Confirmada a hipótese referente à composição da oficialidade do exército, Shulz procurou 

explicar a intervenção na vida política a partir da formação recebida na Escola Militar. Demonstrou 

que houve, igualmente, uma tendência ao aumento do número de oficiais portadores do curso 

superior, mesmo entre as armas não científicas, e atribuiu tal fenômeno ao peso da lei de 1850, 

elaborada pelo general Manoel Felizardo de Souza e Mello. Introduzia, assim, a questão da carreira 

como foco da insatisfação militar, retroagindo suas origens à década de 1850, quando o jornal O 

Militar trazia reivindicações semelhantes às que seriam encontradas nos jornais militares do início 

da década de 1880. 
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Dois outros textos da década de 1970 funcionaram como suporte para os estudos mais 

recentes sobre o exército imperial. O primeiro, de Sérgio Buarque de Holanda,9 publicado antes do 

término da pesquisa de Shulz, pode, ainda assim, usufruir de seus resultados preliminares, citados 

no início do capítulo. Sérgio Buarque retomou a idéia, lançada por Oliveira Viana, de uma auto-

representação dos militares como um grupo coeso, em oposição aos políticos, justificando-a quase 

como natural exigência do espírito de classe, algo que pertence a todos os tempos e todos os 

lugares.10 Retratou um exército marginalizado e enfraquecido, dependente da boa vontade dos 

legisladores, o que explicaria, até certo ponto, a  má vontade de muitos militares do fim do 

Império.11 Analisando a inserção do exército na estrutura de poder do Império, a partir do quadro 

geral dos mecanismos parlamentares vigentes, chegou ao ponto de afirmar: Aos chefes militares não 

restava, nessas condições, senão o papel de conselheiros do Ministro da Guerra civil, 

desaparecendo toda a possibilidade de ação autônoma das forças armadas.12 

Reafirmou que a Guerra do Paraguai acentuou o orgulho de classe, 13 acrescentando que ela 

estendeu a insatisfação anteriormente dirigida aos políticos, no sentido do próprio governo imperial. 

O segundo passo viria, na opinião do autor, com a fixação de noções que separariam e 

estabeleceriam a competição entre militares e civis, assumindo os primeiros uma posição, ao 

mesmo tempo, de defesa e de denúncia. Neste sentido, a Questão Militar comportava uma disputa 

moral, um choque de idéias inconciliável, embora nem todos os militares nela envolvidos 

desejassem a República. 

Buscando pensar a relação entre a inquietação do exército e a origem social de sua 

oficialidade, Sérgio Buarque afirmou ser inegável a receptividade existente no exército às 

reivindicações democráticas, antes mesmo da Guerra do Paraguai. Discordou, entretanto, de que 

elas seriam o alvo e o motor da Questão Militar e, muito menos, expressão de uma fase de ascensão 

das “classes médias”, tal como defendera Nelson Werneck, tendo em vista a insipiência desse 

segmento. Se a oficialidade do exército pode inscrever-se na vanguarda das aspirações populares e 

figurar como porta-bandeiras dessas aspirações,14 não foi porque as representasse, mas porque os 

oficiais agiam como desfavorecidos, que também eram. Para o autor, a proclamação da República 

foi obra da guarnição da Corte, sem apoio popular. 

O segundo texto inspirador das pesquisas recentes foi o de José Murilo de Carvalho, 

publicado em 1977,15 na mesma coleção do primeiro. O autor reuniu dados coletados em obras de 

historiadores, militares e civis, e em documentos tais como relatórios ministeriais, leis e Anais da 

Câmara de Deputados. José Murilo propôs-se a fazer uma abordagem interna das corporações 

militares, por considerar que esta lacuna estaria levando a lhes atribuírem papéis políticos de 

maneira apriorística. Para isso, selecionou três aspectos a serem investigados: o recrutamento, a 

instrução dos oficiais e a estrutura da organização.  
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Apesar de não referir-se ao trabalho de John Shulz, apontou a tendência ao recrutamento 

endógeno da oficialidade, baseando-se em dados apresentados pelo historiador militar Laurênio 

Lago.16 Assinalou, ainda, a distinção de origem social entre oficiais e praças, demonstrando a 

participação diferenciada dos diversos segmentos da oficialidade e das praças durante os 

movimentos sociais da Primeira República, em que houve nítida predominância dos oficiais 

inferiores. Reiterou a diferenciação de classe no recrutamento da Guarda Nacional e do exército, 

além da insatisfação causada pelas leis de recrutamento existentes no Império. 

Quanto ao treinamento dos oficiais, admitiu a importância da Escola Militar da Praia 

Vermelha, assumindo, com radicalidade, a qualificação de “bacharelesco” atribuída ao seu ensino, 

bem como o fosso existente entre oficiais científicos e tarimbeiros. Concluiu, então, que a iniciativa 

nos episódios da Questão Militar ficou com os últimos. Nesse particular, baseou-se, principalmente, 

no historiador militar Francisco de Paula Cidade. 

Na análise da organização interna, levou em conta o tamanho, a localização geográfica e a 

estrutura do corpo de oficiais. Assinalou a tendência a permanecerem baixos os efetivos do exército 

durante o Império, defendeu a idéia de que sua distribuição desigual pelo território e concentrada na 

Corte e no Rio Grande do Sul colocava o governo à mercê destas guarnições e demonstrou que a 

demora nas promoções levava a um engarrafamento nos escalões inferiores.17 

Este historiador resgatou a hipótese do ressentimento militar, lançada por Taunay, com mais 

ênfase do que os anteriores, associando-a à ideologia do soldado-cidadão. Afirmou que na base 

dessa noção estava a idéia do soldado como um cidadão de segunda classe, que deveria buscar a 

cidadania plena, aceita tanto por científicos quanto por tarimbeiros. Defendeu a tese de que a 

proclamação pode ser caracterizada como um primeiro tenentismo, dado que dela participaram, 

sobretudo, oficiais de baixa patente, na maior parte, alunos da Escola Militar. 

 

O enfoque deste trabalho 

Emergia da historiografia, uma imagem geral pejorativa em relação ao exército imperial, 

marcada pelo tom de Oliveira Viana, quando aspeava os adjetivos que, em sua opinião, o exército 

atribuía a si próprio. Essa visão deixava sem resposta algumas questões suscitadas pelos 

acontecimentos que antecederam a queda da Monarquia. Se os militares do exército eram somente 

um grupo de homens ressentidos, divididos por uma formação intelectualista, por que os civis 

republicanos investiram na possibilidade de construir com eles uma aliança, acreditando no seu 

potencial de intervenção? De onde veio a força que permitiu que, mesmo divididos por formação, 

postos, filosofias, os militares concretizassem a República? Em que tradição apoiaram-se quando, 

surpreendendo os próprios republicanos, assumiram o poder após a deposição do imperador e ali 

permaneceram por quase cinco anos? 
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Para responder a essas perguntas, pensamos ser necessário repensar os acontecimentos das 

últimas décadas, a partir da percepção crítica das próprias fontes testemunhais que têm servido de 

base às interpretações correntes. Por outro lado, procuramos escapar a uma leitura dos 

acontecimentos que se limitasse aos dados restritos à cena final, tal como tem sido pensada a 

participação da mocidade militar, na tese de que a República foi obra da jovem oficialidade porque 

eram os alunos da Escola Militar que estavam presentes às manifestações dos últimos anos. Por fim, 

resolvemos procurar uma dinâmica na vida militar que pudesse relativizar determinadas 

características que têm sido apresentadas de maneira fixa, ou como inerentes à corporação, tais 

como o esprit de corps, ou o pundonor e honra militares, e o ressentimento, a rígida distinção entre 

tarimbeiros e científicos, e o academicismo do ensino fornecido na Escola Militar. 

Procuramos, portanto, historicizar as práticas e os discursos encontrados no interior do 

exército e na produção de sua intelectualidade, encarando-os como formas oriundas de um processo 

em constante construção. Esses processos não foram, de forma alguma, lineares, comportando idas 

e vindas, diferenciações internas de acordo com o momento e o lugar da corporação em que 

estavam ocorrendo, bem como choques de posição e de pensamentos. 

Para isso, investimos num aspecto ligeiramente apontado por Emilia Viotti da Costa e 

rapidamente tocado por Nelson Werneck Sodré: a vida institucional do exército. Em texto de 1965, 

Emília Viotti procurava traçar novas possibilidades de abordagem na pesquisa sobre a proclamação 

da República, expressando seu posicionamento em relação a alguns pontos indispensáveis neste 

estudo. Tratando do exército, apontava: A idéia de que aos militares cabia a salvação da pátria 

generalizara-se no exército a partir da Guerra do Paraguai, à medida que o exército se 

institucionalizava.18 Nelson Werneck Sodré referiu-se a essa institucionalização, sinalizando para a 

importância da organização por que passou o exército na década de 1850, inclusive com a criação 

de repartições e distritos militares. 

Partindo de uma publicação que congregou a intelectualidade militar na década de 1880 – a  

Revista do Exército Brasileiro – identificamos um grupo de oficiais que seriam potenciais sujeitos, 

entendidos como atores capazes de um certo nível de elaboração, cognição, escolha e decisão em 

meio às circunstâncias que envolviam a corporação e o país naquele momento. Dessa forma, 

evitamos a classificação a priori dos oficiais neste ou naquele rótulo, buscando lidar com 

individualidades concretas. 

A partir daí, passamos a buscar os seus vínculos com a corporação, mapeando sua colocação 

no interior da estrutura do exército. Ao lado disso, reconstruímos a própria história dessa 

organização para que ela pudesse ser pensada no seu processo de construção, e não como um dado 

fixo e imutável. A leitura dos documentos revelou muito mais a respeito desses aspectos do que 

poderíamos supor no começo da pesquisa. Por isso, as conclusões a que chegamos, resultado do 
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diálogo necessário com as fontes, ultrapassaram as expectativas criadas quando da delimitação da 

hipótese de trabalho. 

 

Resultados da pesquisa 

A pesquisa revelou que o grupo reunido em torno da publicação da Revista do Exército 

Brasileiro expressava uma possibilidade real de superação das diferenças presentes no interior da 

oficialidade. Em suas páginas, oficiais das armas científicas e das não-científicas – infantaria e 

cavalaria – encontravam espaço para um exercício de afirmação, ao mesmo tempo intelectual e 

política. Sob o interesse exclusivamente pedagógico, ou conjugado a ele, articulava-se uma ação 

política que, de forma alguma, restringia-se à mocidade da Escola Militar. 

O processo de construção institucional do exército aparecia consubstanciado num conjunto de 

experiências que se tornavam objeto de reflexão. Na verdade, para compreender o aparecimento da 

Revista e as articulações que se anunciavam em suas páginas, em torno do debate a respeito da 

reorganização do exército, foi necessário reconstituir a arquitetura dos campos de experiência de 

onde emergiam seus articulistas, bem como pensar o exército como campo intelectual capaz de 

produzir um sujeito coletivo pronto para intervir politicamente. 

Essa operação caminhou no sentido inverso ao que se desenhou na historiografia. No lugar da 

fragilidade, da falta de prestígio, da divisão interna, encontramos frentes de modernização, de 

difusão de instrução, de construção de conhecimento. Para além do esprit de corps, deparamo-nos 

com um conjunto de práticas, que se tornaram a base da formação de um grupo de intelectuais 

dirigentes, no sentido que Gramsci atribuiu à expressão. 

A pesquisa nos Relatórios dos Ministros da Guerra, no período de 1831 a 1889, 

complementada por dados recolhidos nos Almanaques do Exército, Livros de Ordens da Escola 

Militar e nas Leis do Império demonstraram que a corporação, ao longo de décadas, abrigou uma 

série de frentes de construção do próprio Estado Imperial. A mais pujante de todas, certamente, foi 

aquela relativa à instrução. 

Os historiadores têm-se detido na Escola Militar, repetindo, de forma mecânica, a percepção 

dos críticos do exército no início do período republicano. Não perceberam, por isso, a dimensão do 

ensino militar e da ação dos militares no ensino ao longo do período imperial. A Escola, além da 

formação de oficiais das diversas armas, e da formação dos engenheiros civis até 1874, findou por 

concretizar uma das poucas alternativas de ascensão social, ao lado da Igreja. Mesmo os que não 

conseguiam aprovação nos seus exames de preparatórios, expressavam uma possibilidade de acesso 

ao ensino secundário bastante restrita no Brasil do século XIX. 

Neste sentido, é interessante observar que a configuração que adquire o ensino secundário no 

interior do exército diverge radicalmente da tendência geral deste ramo da instrução no conjunto do 
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território do Império do Brasil. Na segunda metade do século XIX, as escolas de ensino secundário, 

sobretudo os liceus provinciais, tendiam a desaparecer sob a pressão dos cursos de preparatórios 

que se multiplicavam, apresentando a alternativa de qualificação rápida para prestação dos exames 

às escolas de ensino superior. Ao contrário, os preparatórios à Escola Militar ganharam , no mesmo 

período, um formato cada vez mais consistente, passando de estudos, a curso e à escola 

preparatória. Sua duração inicial de um ano chegou ao formato final de três anos seriados – o que 

se opunha às disciplinas isoladas dos preparatórios em geral – com programas bem definidos para 

um conjunto de disciplinas gradativamente mais abrangente. Sua experiência apontou, ao final do 

período imperial, para a criação do Colégio Militar, em 1889, emergindo com um desenho moderno 

de ensino secundário. 

Essa ponta de formação para o nível superior era a expressão mais bem acabada de uma larga 

experiência em difundir a instrução, presente no exército desde o período joanino, mas que se 

fortaleceu a partir da década de 1840, associada ao processo de institucionalização. A preparação 

para o trabalho, conjugada ao ensino das primeiras letras teve no exército um desenvolvimento 

pioneiro. Desde o deslocamento do Real Colégio das Fábricas para a Casa do Trem (de Artilharia), 

futuro Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, em 1811, uma quantidade enorme de meninos pobres e 

órfãos aprenderam a ler, escrever, contar, rezar, tocar um instrumento, esculpir em madeira e outras 

tantas artes que constituíam o fazer operário de uma sociedade não industrializada.  

Em função do pioneirismo do exército no campo manufatureiro e de maquinofatura, a 

corporação abrigou as primeiras iniciativas de instrução profissional no Brasil. Premido pela 

necessidade de conservação e fabricação de seus armamentos, utensílios e demais materiais, de um 

lado, e, de outro, levado a cumprir uma função de gerador de infra-estrutura para regiões distantes 

dos centros políticos do território, seus arsenais eram também escolas e suas fábricas passaram a 

possuir escolas de primeiras letras para os menores que nelas trabalhavam. 

Na década de 1840, esse ramo de ensino toma forma definida nas Companhias de Aprendizes 

Artífices, desencadeando o processo de diferenciação entre o operário e o soldado. Com a Guerra 

do Paraguai, a criação do Depósito de Aprendizes Artilheiros denota a separação completa entre as 

duas formações profissionais. O soldado passa a ter uma instrução específica, que se encaminharia 

para a formação de oficiais inferiores – sargentos e cabos. A primazia da formação do soldado sobre 

a do operário aparecia expressa no encaminhamento dos três primeiros alunos do Depósito de 

Aprendizes Artilheiros à Escola Preparatória, com possibilidade de acesso à Escola Militar. De fato, 

vários deles tornaram-se oficiais superiores, alguns chegando a ser generais. 

Essa relação com iniciativas de escolarização foi um dos aspectos que nutriu o exército como 

campo intelectual. A criação de escolas de primeiras letras nos regimentos, nas colônias de 

ocupação, nas fábricas, nos presídios são o indicador do quanto o discurso da intelectualidade da 
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década de 1880 tinha origem em práticas disseminadas na corporação durante todo o período 

imperial. Os intelectuais militares, por isso, concebiam o exército como a única instituição capaz de 

promover a verdadeira educação do cidadão. 

Por outro lado, no quadro da sociedade escravista, o exército terminava por concentrar parte 

das poucas frentes de modernização econômica e cultural. Na década de 1870, em decorrência da 

guerra recentemente concluída, a questão da modernização tecnológica ganha força em certas 

esferas da corporação. Novas máquinas chegam para equipar fábricas e laboratórios, a Comissão de 

Melhoramentos do Material do Exército e os debates acirram-se em torno da formação dos oficiais, 

culminando na separação completa em relação à formação dos engenheiros civis. 

Novos lugares de produção de conhecimento são delineados e velhos lugares se renovam nas 

décadas de 1870 e 1880. O Observatório Astronômico, associado à Escola Militar, recebe 

Emmanuel Liais, que vem de Paris para dirigi-lo. A produção cartográfica intensifica-se com o 

trabalho de realizar o primeiro mapa de todo o território imperial. É inaugurada a Biblioteca do 

Exército que acolhe expressivo público civil. É revalorizada a Escola Geral de Tiro do Campo 

Grande. 

Ao mapearmos a atuação dos oficiais da primeira metade da década de 1880, envolvidos nos 

eventos que começaram a demonstrar o nível de insatisfação da intelectualidade militar, senão com 

o Imperador e o regime, com certeza com a política imperial, encontramos diversas relações com 

esse campo de experiências desnudado pela pesquisa. Diversas lideranças que se reuniram em torno 

da Revista do Exército Brasileiro, visando promover o debate a respeito da reorganização do 

exército – ou seja, das reivindicações dos militares ao governo imperial – estavam posicionadas em 

comandos nesses diversos espaços.  

A organização de Círculos Militares, a realização das Palestras Militares na Biblioteca do 

Exército, as Conferências organizadas pelos alunos da Escola geral de Tiro do Campo Grande são 

algumas das expressões que foi assumindo a articulação dessa oficialidade dirigente no período 

final do Império. As presenças entre os articulistas, os componentes dos círculos, os palestrantes e 

os participantes que intervinham nos debates apontam para um movimento agregador que, pelo 

menos entre boa parte dessa intelectualidade, tornou-se capaz de construir laços que se 

sobrepunham à suposta divisão entre científicos e tarimbeiros.  

Por isso, defendemos que a análise da chamada Questão Militar não deve restringir-se aos 

fatos que constituíram em si as maiores demonstrações de descontentamento. Tampouco podem 

estar delimitados pela participação flagrante da mocidade militar. Em verdade, quando a jovem 

oficialidade entrou em cena, na última metade da década final do Império, toda uma construção 

anterior, envolvendo oficiais de altas patentes já havia sido efetivada. 
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