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O livro de Miriam de Oliveira Santos é “uma versão ligeiramente modificada de sua 
tese de Pós-Graduação em Ciências Políticas” na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul.

Na  introdução,  como  é  de  praxe  num trabalho  do  porte  de  uma  tese,  a  autora 
apresenta um resumo dos capítulos (três) e da comclusão da obra.

Partindo da imagem de integridade  que as  Forças  Armadas  – especificamente  o 
Exército  –  atribuíam a si  próprias  até  o  Golpe  Militar  de 64,  a  autora  traça,  em corte 
diacrônico,  a  caminhada  que  vai  de  1889  até  1822,  afirmando,  outrossim,  que  o 
desenvolvimento da República brasileira não se dá sem a participação das forças armadas.

O trabalho da autora tem um corte preciso.Em suas linha conteudística, apropria-se 
com competência de autores que souberam ler, interpretar e criticar a realidade social.Na 
sua metododologia ela levanta,compila e trabalha as fontes, permitindo uma compreensão 
imediata de sua contribuição.

O primeiro capítulo estuda “ a intervenção militar na política”.Após anallisar o tema 
do conceito de honra,próprio da ideologia que sustentava a vida militar até que a guerra do 
Paraguai, autora mostra como a mens que vai dominar a corporação após a Proclamação da 
República é a de “salavadores da pátria”.A proclamação da República é um ato consciente 
dos militares.Eles  sabem que eliminando a Monarquia e instaurando a República,  estão 
realizando um ato de slavação.A esta mística, os militares adicionam dois outros conceitos: 
a de civilizadores e de mantenedores da ordem.Como a proveniência dos militares não era a 
mesma da elite agrária que dominava o país, a idéia de salvação da pátria inculta preenchia 
o vazio que esta  diferença  de classes criava.Surge então a  classe militar  como elite.As 
Escolas  Militares  vão  ter  um papel  preponderante  no surgimento  de tal  consciência  de 
classe.Estas  escolas  vão  contribuir  para  uniformizar  (sic!)  e  padronizar  a  vida  militar, 
tornando o exército uma instituiçãoverdadeiramente burocrática, no sentido weberiano da 
palavra.O suporte ideológico para manutenção de tal modo se, de pensar e de agir é dado 
pela ideologia positivista,dominante de todo o século XIX.

A  formação  do  “ethos”  militar  será  o  tema  do  II  capítulo.Este  ethos  fará  dos 
militares  uma corrente  social  que  viverá  em função deles  mesmos.As  Forças  Armadas 
torna-se-ão  corporações  fechadas,  com  ensino  próprio,  doutrina  singular,  destinação 
específica, vivendo um pouco à margemda nação.Forja-se a idéia de pertencismo, dando 
aos militares  uma moral própria,defendida a vivida,passando ao povo a idéia de que as 
Forças Armadas são uma instituição séria.À época da proclamação da República, contudo, 
este  grupo estava  desunido.Enquanto  a  sociedade  civilo  não conseguiu reagrupar-se,  as 
Forças  Armadas  realizaram  tal  proeza.Cria-se  a  identidade  militar  e  esta  só  se  faz 
identificando, no exterior das corporações militares, os inimigos da classe. A identidade 
exige ainda que se marque bem a diferença entre o soldado e o civil. Esta separação é , no 
fundo , uma justificação da classe , pelo fato de ser acusada de ociosa e parasitária...Há um 
verdadeiro desprezo para com a classe política, criando mesmo a idéia da possibilidade de 
intervenção das forças armadas para salvar a pátria. Utilizam então da noção de hierarquia, 
impregnada em suas veias, para restabelecer a ordem e a autoridade numa pátria onde reina 
o caos e a anarquia.

A identidade militar acentua, ademais , o tema da virilidade. A questão militar é 
também uma questão de gênero: as atitudes heróicas dos militares são consideradas “coisas 
de homem”. Embora tenha havido a atenuação deste modo de sentir, pois as forças armadas 
admitem a entrada de mulheres em seus quadros, persiste uma identidade muito grande 
entre militarismo e masculinidade. Daí a forma de julgar os civis que saíam das faculdades 
de  produto  de  “bacharelismo  efeminado  e  histérico”.  A  idealização  da  virilidade 
manisfesta-se na duereza do terinamento dos quartéis. Esta ideologia transforma-se num 
verdadeiro “habitus” da vida militar, vivido de modo romântico e mesmo poético.A classe 



militar vai valorizar os seus méritos, apoiar-se neles, fundando-o nas idéias científicas do 
tempo.Toda esta forma de sentir,viver e agir é sustentada pelas Escolas Militares.

O  capítulo  III  traça  o  caminho  da  mudança  das  Escolas  Militares  na  vida  dos 
oficiais.Elas deixam de ser uma possibilidade – antes da proclamação da República – para 
ser uma obrigação após.As modificações  educacionais  ainda a mentalidade – ideologia, 
diremos – dos oficiais.A função das Escolas Militares vai ser diferenciada no Exército e na 
Marinha, dada a diversa proveniência de seus alunos.O Exército será o refúgio das classes 
sem  recurso,  enquanto  a  Marinha  será  recptáculo  de  jovens  provenientes  das  classes 
dominantes.Das  escolas  militares  saem  gerações  revolucionárias.Nelas  são  forjadas 
gerações  de  jovens  que  não  temem defender  a  pátria  nem têm pejo  de  ser  chamados 
“bacharéis”.Parte  significativa  deste  capítulo  é  destinada  à  apresentação  das  Escolas 
Militares.Começa com a apresentação da Escola Militar da Praia Vermelha, de 1972, cuja 
finalidade era a formação de oficiais militares engenheiros para o Brasil Colônia.Passa por 
vários  nomes,  não  correspondendo  ao  que  dela  se  esperava.Em 1905  recebe  um novo 
regulamento.O  ensino  é  ministrado  nos  moldes  positivistas.Esta  escola,  baseando-se  na 
meritocracia, contribui para inocular nos oficiais uma sensação de superioridade em relação 
aos civis.Um ulterior regulamento fioto por Benjamin Constant continua inculcando este 
sentimento do soldado como elemento de força, o cidadão armado, o detentor da ordem, da 
paz e do progresso.O Curso exigido por Benjamin Constant é longo e recebe, de um lado, a 
crítica de ser “bacharalesco” e de outro a de não ter exaurido os ensinamentos de Comte.

A outra escola militar apresentada é a de Porto Alegre.Existente desde 1851, ela está 
localizada no sul do país, como peça fundamental para manter os militares próximos dos 
problemas que circulavam a Bacia do Prata.

Em 1872 é lançada a pedra fundamental do Quartel da Várzea, atual Colégio Militar 
de Porto Alegre e que vai receber diversos nomes e finalidades até 1911.

A Escola  Militar do Realengo é apresentada na sua importância.Com efeito, sua 
missão era a de preparar a elite dos oficiais do Exército, missão que cumpriu por mais 40 
anos.Para  cumprir  sua missão,  mister  se  fazia  preparar  muito  bem profissionalmente  o 
oficial  militar,  afastando-o do meio  civil.Dentre  os melhores  alunos desta escola  foram 
escolhidos oficiais para frequentarem cursos na Alemanha (de 1910 a 1912).Receberam  a 
denominação  de  “Jovens  Turcos”.Outros  alunos,  igualmente  selecionados,  formaram  a 
Missão Indígena,  recendo instruções  de oficiais  brasileiros,  formando-se um espírito  de 
guerreiros pela defesa da Pátria.A partir  da primeira guerra,  optou-se por trazer oficiais 
estrangeiros para continuar a preparação de nossa elite militar.A partir de 1920, com efeito, 
oficiais militares franceses chegam ao Brasil para contemplar o surto de modernização de 
nosso Exército.Esta missão cria cursos especiais para os Oficiais do Estado Maior.

A obra  da  Prof.ª  Miriam,  em seus  parágrafos  finais,  pé  extremamente  útil  para 
compreendermos  o  processo  de  militarização  da  Escolas  Militares.Essa  deslocação  traz 
consigo  a  exigência  de  que  todos  os  oficiais  militares  frequentem  tais  escolas,  com 
conteúdos programáticos, curríxulos e programas especiais.Se durante o Império os Oficiais 
podiam ou não ter cursos superiores, a militarização do ensino traz consigo a obrigação de 
que todos os oficiais passem pelas Escolas, homogenizando o pensamento o pensamento 
militar e difundindo a ideologia dominante dentro do Império.Está aberto o caminho para 
que nossos militares adquiram nestas escolas uma visão militar do mundo.

 A conclusão da autora ajuda-nos a compreender o papel das Escolas Militares.Se a 
princípio o “bacharel fardado” tendia a desprezar o exercício das funções militares, a partir 
da criação de Escolas como a da Praia Vermelha, estava aberto o caminho para a criação de 
oficiais  imbuídos  da  idéia  de  deverem  intervir  na  vida  política  brasileira.Os  oficiais 
egressos destas escolas são mais militares e menos teóricos, conservando, contudo, uma 
visão específica da sociedade. Há uma identidade militar...os oficiais consideram-se puros, 



honestos e esclarecidos,  os únicos  que poderiam salvar  o  povo ingênuo das garras dos 
políticos corruptos e das oligarquias gananciosas..É a mística militar que cria suas tradições 
e seus ritos: uniformes, medalhas, hinos, ordens-do-dia...

Cria-se a corporação que se afasta cada vez mais da sociedade.Há monumentos que 
une as trÊs armas no culto militar...uniformes especiais, que retratam o elã de um tempo.

Enfim, conclui a autora, os militares que se sentiram salvadores da Pátria em 1964 
são frutos destas Escolas. O processo que delas brotou não foi uma politização do Exército 
e sim uma “militarização da política”.  Destarte,  estas escolas que acompanham as lides 
político-sociais  do  Brasil  durante  todo  o  século  XIX,  obrigam  afirmar  que  o 
desenvolvimento e a consolidação da República Brasileira não podem ser entendidos sem a 
participação das forças armadas.

O livro  da profesora  Miriam é  útil  para  compreender  os  fluxos  e   refluxos  das 
Forças Armadas no Brasil.Como exemplo. Cito que na hora em que escrevo esta resenha – 
dia 19 de outubro de 2004 -, uma nota do Exército Brasileiro dá uma visão própria – e 
mesmo  “imprópria”  –  de  fatos  ligados  à  ditadura  brasileira...A  educação  precisa  fazer 
compreender  a  correlação,  a  influência  e  as  injunções  da  correlação  ensino-
ideologia.Conhecer como tal correlação se deu no âmbito das forças armadas,  é desafio 
para  que  outros  estudos  trabalhem  esta  mesma  ligação  em  outras  instituições 
corporativistas.
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