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A formação do pensamento militar brasileiro, durante a Primeira República, ocorreu num período 

conturbado do cenário político nacional, influenciando diretamente os rumos do Exército Brasileiro. De acordo 

com a análise das fontes e bibliografias estudadas, constata-se que o Exército Brasileiro, desde seu surgimento, 

passou por um processo constante de evolução, procurando realizar intercâmbios doutrinários com exércitos de 

Estados de grande expressão e força à época, como o alemão e o francês, de modo a se posicionar à altura dos 

desafios apresentados no cenário mundial e buscar o constante aprimoramento dos seus recursos humanos.  

  Diversas foram as mudanças realizadas no Exército Brasileiro ao longo da Primeira República, em sua 

maioria, motivadas por reformas promulgadas em leis ou decretos, através da preocupação com a formação dos 

seus oficiais, pela verificação de prováveis falhas e busca incessante de soluções para as mesmas.  

Em 1898, o aspecto mais relevante da reforma, sem dúvida, foi a criação das Escolas Preparatórias e de 

Tática. Apesar das tentativas, esta reforma não conseguiu desarticular a Escola da Praia Vermelha como centro 

de ativismo político.  

A questão central entre a atitude positivista e a evolução do ensino militar brasileiro possuía ligação pela 

presença dos chamados estudos matemáticos, na formação da oficialidade, atrelando esta característica às 

deficiências gerais do ensino militar. O espírito positivista era prejudicial para o desempenho profissional na 

tropa, trazendo problemas que viriam a ser encontrados, quando do emprego do Exército, em especial, para conter 

rebeliões e revoltas. 

Desde o fim da Guerra da Tríplice Aliança até a revolta da Praia Vermelha de 1904, esses oficiais de perfil 

filosófico pertenciam ao quadro de oficiais instrutores, assumindo hegemonia intelectual e política sobre a 

instituição.  

A Escola Militar na Praia Vermelha foi fechada em 1904, por ocasião de sua revolta. Distribuída por 

quatro escolas, voltou a funcionar em uma só em 1913, no Realengo. Entre 1905 e 1913, o ensino militar voltado 

para formação dos oficiais deslocou-se para Porto Alegre, Rio Pardo, Realengo e Campo Grande.  

Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca, foi presidente da República entre 1910 e 1914 e esforçou-

se para modernizar o Exército, acatando a medida de maior impacto para o treinamento de oficiais, sugerida pelo 

ministro Rio Branco: envio de jovens oficiais brasileiros para servirem arregimentados no Exército alemão.  

A reforma do ensino de 1913, como a anterior, visava priorizar o ensino prático, correspondendo, em certo 

grau, como consequência das pressões dos oficiais que estagiaram nos Corpos de Tropa do Exército alemão, entre 

1910 e 1912. O convívio dos jovens oficiais brasileiros na Alemanha evidenciou a obediência aos princípios de 

disciplina e subordinação vinculada à eficiência. Além do aspecto disciplinar, outra grande limitação percebida 

na formação do oficial brasileiro aparecia na excessiva capacidade teórica contra quase nenhum domínio da 

realidade prática do soldado.  

Com o desfecho da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha enquadrada no quadro dos derrotados, a 

discussão entre partidários e opositores do modelo alemão ficou mais acirrada. No ano de 1918, houve a troca do 

Governo, com a assunção do presidente Delfim Moreira e a de um novo ministro da Guerra, general de brigada 

Alberto Cardoso de Aguiar. Uma das principais providências para a renovação do ensino militar na Escola Militar 

do Realengo foi a abertura de um processo seletivo para um quadro de instrutores naquela Escola. Esse grupo de 

instrutores ficou conhecido como “Missão Indígena”, iniciando os trabalhos, efetivamente, em 1919. Esta 

nomenclatura utilizada pode ter sido relacionada ao propósito de se legitimar uma equipe de instrução, composta 

por brasileiros, apesar de parte deles possuir referência ideológica no aprendizado junto ao Exército alemão.  

Ainda em 1917, a visita de oito oficiais brasileiros à Escola Militar de Saint-Cyr representou um equilíbrio 

em relação a influência alemã no meio militar. De início, excluída da Escola Militar, ela se encarregou dos 

seguintes cursos: Aperfeiçoamento de Oficiais, para capitães e tenentes; Estado-Maior; e Revisão de Estado-

Maior, destinado para capitães e oficiais superiores que tivessem realizado o curso de Estado-Maior.  

Pela primeira vez, o Exército Brasileiro empreendeu, em outubro de 1920, uma manobra de quadros, passando a 

serem praticados os ensinamentos aprendidos em salas de aula, meramente teóricos.  

Em 1920, por influência da Missão Militar Francesa, foram estabelecidos o novo Regulamento Disciplinar 

do Exército (RDE) e o Regulamento para Instrução e Serviços Gerais (RISG), com o intuito de controlar os 
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recursos humanos do Exército Brasileiro para a fiel obediência da hierarquia e da disciplina. Outra consequência 

desta missão para a organização militar foi a reformulação do Estado-Maior, caracterizando maior centralização 

e coesão.  

 Para compreender o pensamento militar brasileiro do período da Primeira República é indispensável 

analisar a formação dos quadros de oficiais, aspecto em que ficam melhor evidenciados os sentimentos, as 

influências, as reformas, os ajustes, as ações, as normatizações e as decisões daqueles que foram responsáveis 

por pensar a instituição. Entretanto, somente com o então coronel José Pessoa chegou-se a uma solução definitiva, 

idealizando, a partir de 1931, a adoção de um modelo híbrido, caracterizado pela formação de sujeito político, 

por intermédio do ensino de disciplinas acadêmicas, e pela formação profissional, com o aprendizado dos 

conhecimentos voltados à guerra. Acrescentou-se a isso a inserção da educação física, de modo a elevar o grau 

de higidez dos militares para que pudessem suportar as atividades e treinamentos militares. Esse, portanto, é o 

modelo cultural legado à AMAN.  
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