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Resumo 

 A Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) abriu o Século XX com um dos conflitos 

mais mortais travados pela humanidade. Ao final de quatro anos e meio, a guerra deixou o 

assustador número de aproximadamente 20 milhões de mortos. A “Grande Guerra” dissolveu 

quatro dos maiores impérios europeus, possibilitou o surgimento do primeiro país socialista 

da História, enfraqueceu a hegemonia britânica e abriu espaço para que uma das piores 

epidemias já presenciadas, a Gripe Espanhola, ceifasse um número de vidas equiparável às 

que foram perdidas nos campos de batalha da Europa. 

Para sempre atrelada às imagens das trincheiras, ao uso de gases venenosos e ataques 

de infantaria praticamente suicidas contra ninhos de metralhadoras, a Primeira Guerra 

Mundial, apesar de o nome sugerir o contrário, é por muitas vezes retratada como um conflito 

europeu. Até mesmo alguns historiadores acabam por resumir a guerra, principalmente 

durante a prática do ensino escolar à uma fase de movimento, seguida pela fase de trincheiras 

e mais uma vez movimento em 1918, uma descrição que na realidade retrata apenas as fases 

do front ocidental europeu, deixando de fora a realidade das demais linhas de frente na 

Europa Oriental, nos continentes africano e asiático, nas águas dos oceanos Pacífico e 

Atlântico e mesmo no litoral da América do Sul. É nessa ausência de percepção sobre a 

dimensão da Primeira Guerra Mundial que a América Latina, e consequentemente o Brasil, 

ficam praticamente esquecidos, tanto em sua atuação diplomática e militar, quanto no impacto 

que o conflito teve sobre a economia, a política, a cultura e mesmo a identidade nacional do 

continente. 

 Com o intuito de aprofundar os estudos historiográficos sobre o Brasil durante a 

Primeira Guerra Mundial, a dissertação a seguir abordará os impactos criados pela Grande 

Guerra sobre a política e sobre as Forças Armadas brasileiras, com o intuito de elucidar o 

processo de centralização do estado e definição de uma identidade nacional em meio ao 

conflito mundial. 

 

Palavras Chave: Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra, Brasil, Impactos, Militar, 

Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Primeira República, Tenentismo.  
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Abstract 

  The First World War (1914-1918) opened the Twentieth Century with one of the 

deadliest conflicts waged by mankind. At the end of four and a half years, the war left the 

frightening number of about 20 million dead. The "Great War" dissolved four of Europe's 

greatest empires, enabled the emergence of the first socialist country in History, weakened 

British hegemony and opened space for one of the worst epidemics ever witnessed, the 

Spanish Flu, to reap lives comparable to those who were lost in the battlefields of Europe. 

 Forever tied to the images of the trenches, the use of poisonous gases and virtually 

suicidal infantry attacks against machine gun nests, World War I, although the name suggests 

otherwise, is often portrayed as a European conflict. Even some historians end up 

summarizing the war, especially during the practice of school teaching, to a phase of 

movement, followed by the phase of trenches and again movement in 1918, a description that 

in reality only depicts the phases of the Western European Front , leaving out the reality of the 

other front lines in Eastern Europe, the African and Asian continents, the waters of the Pacific 

and Atlantic oceans and even the South American coast. It is in this absence of perception 

about the dimension of the First World War that Latin America, and consequently Brazil, are 

practically forgotten both in their diplomatic and military performance and in the impact that 

the conflict had on the economy, politics, culture and even the national identity of the 

continent. 

 With the aim of deepening the historiographical studies on Brazil during the First 

World War, the following thesis will address the impacts created by the Great War over 

Brazilian politics and the Armed Forces, in order to elucidate the process of state 

centralization and the definition of a national identity in the midst of the world conflict. 

 

Key Words: First World War, Great War, Brazil, Impacts, Military, Brazilian Army, 

Brazilian Navy, First Republic, Tenentismo.  
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Introdução 

O centenário da Primeira Guerra Mundial (1914 -1918) despertou uma onda de 

curiosidade inédita sobre o conflito que inaugurou o sangrento Século XX. A Grande Guerra 

lançou os impérios europeus em um confronto de proporções nunca antes concebidas, levando 

à ruína os últimos vestígios das monarquias absolutistas e consigo toda uma geração de jovens 

europeus. Os termos dos acordos de paz que concluíram a “guerra para acabar com todas as 

guerras” despertaram o ressentimento dos vencidos e acentuaram os nacionalismos. Em 

apenas duas décadas após o armistício, praticamente as mesmas potências beligerantes 

voltaram a se enfrentar, desta vez em uma guerra ainda mais total e destrutiva. O historiador 

britânico A.J.P. Taylor descreve no primeiro capítulo de sua obra “As Origens da Segunda 

Guerra Mundial”, o impacto da “Segunda Grande Guerra” que durou de 1939 a 1945 sobre a 

percepção da Primeira Guerra Mundial nos debates políticos, diplomáticos, culturais, sociais e 

principalmente historiográficos. A Grande Guerra de 1914-1918 ficou associada 

permanentemente como a origem da guerra mundial seguinte e de certa forma, passou a atrair 

um menor interesse em relação a sua sucessora, principalmente acerca dos aspectos militares
1
.  

Tendo sido o único país da América Latina a ter uma participação militar ativa na 

guerra, o Brasil desempenhou um papel modesto no conflito. A contribuição brasileira para o 

esforço Aliado no combate aos Poderes Centrais foi tímida diante da escala da atuação que 

outros países como Estados Unidos, Portugal, Canadá, Índia e Japão desempenharam, sem 

dizer o sacrifício material e humano que a Grã-Bretanha, França e suas colônias suportaram 

para assegurarem a vitória em novembro de 1918. Diante da escala da atuação militar do 

Brasil, não é de se estranhar que a Grande Guerra seja raramente mencionada em obras 

historiográficas focadas exclusivamente em assuntos internos da Primeira República. Assim 

como são poucos os trabalhos historiográficos que tratam da participação militar brasileira na 

Primeira Guerra Mundial, poucas obras abordam diretamente os impactos do conflito sobre o 

Brasil, ainda que o assunto tenha sido tema das teses de historiadores como Bill Albert, 

Olivier Compagnon ou Stefan Rinke. 

 A dissertação que se segue nestas próximas páginas pretende justamente abordar os 

impactos da Grande Guerra sobre a nação brasileira, mais especificamente, sobre as estruturas 

das Forças Armadas e sua relação com as elites políticas do país. Ainda que a carnificina das 

                                                             
1
 Faz-se necessário ressaltar que este fenômeno não ocorreu na França, onde a Grande Guerra até hoje possuiu 

uma maior relevância sobre a historiografia e sobre as comemorações de Estado, não só pelo sacrifício humano 
exigido pela IGM quanto pelo constrangimento histórico da colaboração do governo de Vichy em 1940-44.  
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trincheiras não tenha chegado à América, a guerra que começou nos campos de batalha 

europeus tão logo se alastrou para as águas brasileiras. Em meio a um custoso processo de 

modernização e reestruturação, tanto o Exército Brasileiro quanto a Marinha do Brasil tiveram 

que lidar com a ação de corsários alemães e navios de guerra britânicos no território marítimo 

do país. O governo viu-se obrigado a vigiar a população de origem europeia, agitada pela 

propaganda de guerra de seus países de origem e garantir a soberania do país, principalmente 

diante da ameaça de guerra com seu rival vizinho, a Argentina. As repercussões da Primeira 

Guerra Mundial ficam ainda mais evidentes quando analisadas sob a ótica da delicada relação 

entre os setores militares e civis, principalmente entre o oficialato do Exército e as oligarquias 

estaduais, que desde a Proclamação da República disputavam o controle do poder político da 

Nação. 

 A tese trará em sua primeira parte o contexto histórico do envolvimento brasileiro com 

a Primeira Guerra Mundial, que se faz necessário para entender os reflexos do conflito sobre 

as Forças Armadas, a ser abordado na parte seguinte. Dentro desta parte será discutida a 

manutenção e os desafios da neutralidade brasileira durante o conflito, os impactos 

econômicos da guerra sobre o comercio exterior e a produção nacional e os atritos 

diplomáticos com as potências beligerantes, principalmente aquelas que vieram a serem as 

aliadas do Brasil após a declaração de guerra em 1917. Ao final da primeira parte será 

discutido o próprio processo que levou a declaração do estado de beligerância do Brasil contra 

os Poderes Centrais, a organização e atuação da participação militar brasileira e por fim as 

negociações de paz durante a Conferência de Paris em 1919.  

 A segunda parte da tese será a análise dos impactos da Primeira Guerra Mundial sobre 

as Forças Armadas. Mais uma vez será necessário fornecer o contexto histórico, desta vez 

sobre as relações e disputas políticas entre as Forças Armadas e as elites civis, cujas origens 

partem desde os tempos do Império. Não haverá um grande aprofundamento nestas questões, 

uma vez que a historiografia já abordou extensivamente este tema em diversas obras, muitas 

das quais servem de base bibliográfica para esta tese. Enquanto que a primeira parte começa 

em 1914 e se encerra com as negociações de paz em 1919, a segunda parte se iniciará a partir 

da Proclamação da República e rapidamente prosseguirá para as reformas do Exército feitas 

pelo Ministro da Guerra e posteriormente Presidente da República, Hermes da Fonseca e as 

reformas da Força Naval feitas pelo Ministro da Marinha, Alexandrino de Alencar, ambas as 

reformas iniciadas em 1906 e tendo se estendido até o fim da Primeira Guerra Mundial em 

1918.  A proposta desta segunda parte da tese é justamente analisar as ramificações do 



12 
 

conflito mundial, não somente sobre os rumos dos programas de reformas e reaparelhamento 

de ambas as forças, mas também sobre a mentalidade do Exército, que durante o período 

passava pela formação de sua identidade como instituição e ator no cenário político nacional. 

Durante as conclusões finais da tese, que se darão em forma de um epilogo, serão discutidas 

as consequências da Primeira Guerra Mundial sobre a mentalidade do Exército, os 

desdobramentos do Tenentismo e o alinhamento dos militares com a Aliança Liberal, que 

terminou por alçar Getúlio Vargas ao poder e culminou com o fim da Primeira República. 

 Planejado para coincidir com o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, minha 

intenção com esta tese é expandir um pouco o campo historiográfico acerca do envolvimento 

militar do Brasil no conflito. Todo o processo de pesquisa para a elaboração deste trabalho foi 

um aprendizado sobre um tema do qual meu conhecimento era incipiente quando decidi 

trabalhar sobre a participação brasileira na Grande Guerra. Ao mesmo tempo em que tentei 

saciar minha curiosidade sobre uma parte da História de meu país da qual havia pouco lido ou 

escutado, me vi forçado a abrir mão de muitos dos assuntos sobre os quais previamente 

pretendia trabalhar. A tese que inicialmente abordaria os aspectos econômicos, políticos, 

sociais e diplomáticos, terminou por se concentrar exclusivamente no que diz respeito aos 

assuntos militares. Conforme será possível notar a partir da leitura que se seguirá, a discussão 

sobre os assuntos políticos do país ainda se fará presente, uma vez que é impossível discutir 

apenas as Forças Armadas sem abordar seu papel na formação da Primeira República e suas 

disputas com as oligarquias regionais em torno da centralização do poder federal. Porém, 

como afirmei anteriormente, não é o objetivo desta dissertação, discutir a História Política da 

Primeira República, nem mesmo a História Política das Forças Armadas. Qualquer assunto 

que não esteja relacionado diretamente à atuação militar brasileira durante a guerra ou que 

sirva de contexto para tal, não cabe no escopo deste trabalho.  

 Para a realização desta dissertação, escolhi me basear em algumas das inúmeras obras 

já escritas sobre o período que compreende a Primeira República e a Primeira Guerra 

Mundial, uma vez em que caso escolhesse me debruçar sobre fontes as históricas como o 

principal material de pesquisa, sendo as únicas ao meu alcance aquelas cujos arquivos estão 

baseados na cidade do Rio de Janeiro, RJ, inevitavelmente seria forçado, de uma forma ou de 

outra, a citar a mesma bibliografia presente neste trabalho. Acredito ser o mérito e 

justificativa desta dissertação, justamente cruzar estas obras historiográficas e extrair delas as 

informações desejadas, desta forma traçando uma análise concisa sobre os impactos da 

Primeira Guerra Mundial. Ainda assim, há um arquivo ao qual tive a oportunidade de 
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consultar e que, além de pouco utilizado pela historiografia, me serviu como uma rica fonte de 

informações. A fonte à qual me refiro são os arquivos pessoais e oficiais de Venceslau Brás, 

Vice-Presidente da República entre 1910 e 1914 e Presidente da República entre 1914 e 1918, 

atualmente localizados no acervo de arquivos do CPDOC/FGV-RJ.  

 Uma consulta breve também foi feita ao acervo de arquivos pessoais e oficiais de Nilo 

Peçanha, Ministro das Relações Exteriores entre 1917 e 1918, localizados no acervo do 

Museu da República, antigo Palácio do Catete. Inicialmente os arquivos de Nilo Peçanha 

serviriam como uma das principais fontes históricas desta tese, porém conforme o escopo da 

tese foi se concentrando nos assuntos militares, o acervo passou a ter caráter exclusivamente 

consultivo. Aproveito para ressaltar que os arquivos de Venceslau Brás já se encontram 

digitalizados e disponibilizados para consulta online no site do CPDOC. 
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I Parte - O Brasil durante a Grande Guerra 

1.0- O estabelecimento da neutralidade 

 Quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira belga no dia 03 de agosto de 1914, os 

veículos de informação mais populares no Brasil como o Jornal do Comércio e Revista da 

Semana noticiavam que uma nova guerra na Europa começava
2
. Seguindo as leis de 

neutralidade estabelecidas pela Segunda Conferência de Paz de Haia de 1907 e pelo Tratado 

Naval de Londres de 1909
3
, o governo brasileiro, sob a presidência do Marechal do Exército 

(reformado) Hermes da Fonseca, imediatamente se declarou neutro diante as nações 

beligerantes. Logo, todo o comércio de materiais bélicos e de recursos materiais considerados 

essenciais para o esforço de guerra foi cessado. O acesso das águas territoriais do país tornou-

se restrito para os navios de guerra das potências beligerantes e o recrutamento de cidadãos 

estrangeiros em solo brasileiro foi proibido. Apesar da neutralidade do governo, a academia 

brasileira não teve as mesmas reservas sobre sua inclinação.  

Defensor declarado da causa Aliada, Rui Barbosa, que durante a guerra assumiu a 

posição de representante brasileiro em Buenos Aires, criticou duramente a neutralidade 

brasileira, afirmando que nenhum país deveria ficar de fora do conflito diante da abominável 

violação da Bélgica e da barbárie alemã. Barbosa encontrou o apoio de outras figuras como o 

diplomata e embaixador do Brasil na Holanda, Graça Aranha, o patrono do Exército, Olavo 

Bilac, o ex-presidente da República, Nilo Peçanha e o senador da república e dono do jornal 

“A Noite”, Irineu Marinho
4
. Juntos, discursavam diante da imprensa e nos espaços políticos 

em prol da causa aliada, afirmando de que esta se tratava de uma questão moral. Insuflados 

pelas notícias da violação da neutralidade belga, os intelectuais brasileiros utilizaram o 

exemplo da agressão alemã para justificarem suas pressões sobre o governo
5
. Em 1915, Rui 

Barbosa, Olavo Bilac e outros apoiadores da causa da Entente criaram a Liga Brasileira pelos 

Aliados, com o intuito de promoverem eventos públicos que ajudassem a estimular o apoio 

                                                             
2
 Declaração de neutralidade do Brasil em relação aos países beligerantes, de 04 de ago. 1914. Cadernos do 

CHDD, ano 14 ,número 26, primeiro semestre de 2015. Rio de Janeiro: Fundação Alexandre de Gusmão. Págs. 
21-29. 
3
 RINKE, Stefan. Latin America and The First World War. Reino Unido: Cambridge University Press. Pág. 42. 

4 VINHOSA. Francisco Luiz Teixeira. O Brasil e Primeira Guerra Mundial. Rio de Janeiro: IHGB. Págs. 34-36. 
5 COMPAGNON, Olivier. O Adeus a Europa. Rio de Janeiro: Rocco. Págs. 73-80. 
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popular. Entretanto, o público que esperavam não se confirmou nos primeiros anos do 

conflito
6
.  

No início da guerra, a atenção dispensada para os eventos que ocorriam na Europa 

atraíram apenas aqueles que fervorosamente defendiam a causa de algum dos beligerantes. 

Porém, conforme os meses de conflito se prolongavam e a magnitude das batalhas aumentava, 

os jornais começaram a relatar os resultados das ofensivas como se fosse um grande evento de 

entretenimento, que eram acompanhadas pela população com excitação. Apostas sobre o 

vencedor de cada batalha eram feitas, enquanto se esperava pela vitória final a qualquer 

momento, uma vez que no Brasil e nas Américas se partilhava a mesma perspectiva europeia 

de que a guerra terminaria antes do natal, primeiro em 1914 e novamente em 1915
7
. A euforia 

inicial da guerra também foi marcada pela manifestação pública de grupos populares em favor 

dos beligerantes, principalmente entre os imigrantes europeus, que prestaram apoio a suas 

nações de origem e em alguns casos, se voluntariaram para servirem nas frentes de batalha, 

desobedecendo à proibição do recrutamento em solo brasileiro. Enquanto que alguns partiram 

para a Europa com o intuito de lutarem, o choque da realidade ficou evidente em um caso 

onde os relatos dos horrores da guerra foram o suficiente para levar um grupo de voluntários 

de origem italiana a pularem dos navios que os levavam para seu país de origem e a nadarem 

até a costa do Rio de Janeiro, após ouvirem de um veterano a descrição da rotina de 

carnificina no front
8
. 

1.1- A guerra em águas brasileiras 

A guerra que havia começado nos campos europeus não se confinou ao continente e 

logo chegou às águas brasileiras. Em 14 de agosto de 1914, um cargueiro alemão da Hamburg 

Süd foi interceptado e capturado próximo à costa brasileira pelo cruzador-leve britânico HMS 

Glasgow, o único navio de guerra britânico na América do Sul no momento, sendo o navio 

alemão a primeira vítima da guerra em águas brasileiras
9
. No dia seguinte o cruzador alemão 

SMS Preussen afundou o navio mercante britânico SS Haydes, sendo o quinto navio mercante 

britânico a ser afundado desde o início da guerra. A forte presença da marinha britânica no 

Oceano Atlântico e a instauração de um bloqueio naval sobre os países dos Poderes Centrais 

                                                             
6 PIRES, Lívia Claro. Abaixo às Armas. Brasília: UNB. Pág. 30. 
7
 RINKE, Stefan. Latin America and The First World War. Reino Unido: Cambridge University Press.  Págs. 199-

200. 
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levaram aos navios alemães e austro-húngaros a pedirem asilo e serem internados nos portos 

brasileiros
10

. Um mês depois, a canhoneira SMS Eber, um moderno navio de guerra alemão, 

foi imediatamente internada pela capitania do porto ao aportar em Salvador, na Bahia, após o 

navio alemão ter transferido todo seu armamento para o navio mercante SMS Cap 

Trafalgar
11

.  

Tanto a Marinha Imperial Alemã Quanto a Marinha Real Britânica decidiram armar 

seus navios mercantes ou cruzeiros transatlânticos por questões de defesa ou para utilizá-los 

em missões de corso
12

. Um dos casos de maior controvérsia foi o afundamento do navio 

mercante “brasileiro” Rio Branco em 03 de maio 1916. O navio havia sido cedido aos 

britânicos logo antes da guerra e estes se utilizaram de uma tripulação norueguesa e 

permaneceram operando sob a bandeira e identificação brasileira, violando as leis 

internacionais e criando um grave incidente diplomático quando as notícias de que um navio 

brasileiro havia sido abordado e afundado pelos alemães chegou ao Brasil. Por sorte o 

incidente logo foi esclarecido, mas não antes que Rui Barbosa tivesse alardeado a suposta 

violação da soberania brasileira na imprensa
13

.  Em razão das leis de neutralidade, todos os 

navios de guerra pertencentes às nações beligerantes aportados no Brasil precisaram ser 

internados. Ainda assim, havia aqueles que desobedeceram as ordens do governo brasileiro e 

zarparam em direção à Europa. Em mais de um caso, a Marinha do Brasil perseguiu navios 

mercantes alemães que deixaram os portos brasileiros sem o consentimento do governo
14

.  

Outra grave violação às leis de neutralidade foi o estabelecimento de bases navais de 

potências estrangeiras dentro do território marítimo brasileiro. Durante a guerra, os corsários 

alemães se utilizaram das ilhas no Cabo de S. Roque, no Atol das Rocas, Penedos de São 

Pedro e São Paulo e em Fernando de Noronha, como bases para conduzirem reparos e 

reabastecimento de seus navios corsários e de guerra. Todas as operações dos corsários 

alemães eram controladas e coordenadas pelo serviço militar de inteligência alemão no 

estrangeiro, o Etappendienst, que operava de dentro das principais cidades portuárias 
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brasileiras
15

. Enquanto que a academia brasileira oferecia apenas o suporte moral aos 

franceses, os alemães contavam com o real apoio de empresários de origem germânica e de 

sua comunidade imigrante residente no Brasil. Nos Clubes de Tiro e círculos alemães como o 

clube Gesellschaft Germania, era notável o apoio à causa alemã e muitos dos seus sócios 

frequentavam o espaço trajando os uniformes militares alemães
16

. A Igreja Católica também 

foi uma das principais apoiadoras da causa alemã, principalmente devido ao latente 

ressentimento anti-francês que datava desde a Revolução Francesa
17

. 

Conforme os alemães afundavam os navios mercantes britânicos dentro das águas 

territoriais brasileiras, a Marinha Real Britânica pressionava cada vez mais por direitos de 

abordagem a navios neutros ainda dentro das águas brasileiras. Para legitimar suas ações, os 

britânicos chegaram a oferecer direitos de abordagem recíprocos, autorizando a marinha 

brasileira a inspecionar seus navios mercantes e de guerra, contanto que a Marinha Real 

tivesse direito de abordagem irrestrito sobre quaisquer navios mercantes que achassem 

suspeitos de contrabando ou de servirem aos alemães
18

. A permissão de abordagem não foi 

concedida pelo governo brasileiro, mas ainda assim, o HMS Glasgow continuou a conduzir 

missões de abordagem a navios suspeitos de levarem material de contrabando.  Para piorar o 

incomodo com as autoridades brasileiras, descobriu-se por meio da tripulação de um navio 

norueguês que o HMS Glasgow estava utilizando a ilha de Abrolhos como base de operações. 

Após reclamações do governo alemão, questionando o compromisso brasileiro com o estatuto 

da neutralidade, a Marinha do Brasil enviou dois contratorpedeiros e um cruzador para 

patrulhas de rotina na ilha, além de ordenar a instalação de um posto de escuta e 

comunicação
19

. 

1.2- As consequências da guerra comercial 

A interrupção do comércio regular internacional acarretou em um considerável 

agravamento da crise econômica pela qual o Brasil passava desde 1913, causada pela abrupta 

desvalorização do preço do café, ao qual a produção e exportação formava a base da 

economia brasileira. O bloqueio naval britânico sobre o Império Alemão privou o Brasil de 
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seu principal mercado consumidor na Europa, uma vez que os alemães eram responsáveis 

pelo consumo de aproximadamente 20 % de todo o café exportado, além de o Reich ser o 

destino de 19% de todas as exportações feitas pelo Brasil. Ainda que os alemães utilizassem 

países neutros como a Holanda e Dinamarca para terem acesso ao mercado externo, a 

importação de café pela potência europeia havia diminuído e cedido lugar a insumos mais 

importantes, como o ferro sueco
20

.  

Para maximizar o golpe contra a economia alemã, os britânicos também instituíram a 

“Lista Negra”, uma relação de todas as empresas e indivíduos de origem alemãs no exterior 

ou quaisquer suspeitos de darem suporte ao governo alemão. Muitas destas empresas 

possuíam filiais no Brasil, fazendo com que a Inglaterra exercesse pressão para que estas 

fossem proibidas de operar no país
21

. Caso recusassem a atender a demanda britânica, as 

marinhas mercantes dos países neutros que não cumprissem com as exigências da lista não 

receberiam os Navicerts, um tipo de visto atestando que os navios mercantes estavam livres 

de contrabando, o que na prática significava que o navio que não possuísse o documento em 

questão ficava sujeito a ser abordado pelos navios de guerra britânicos e a ter sua carga 

confiscada. Como uma forma de pressão econômica ainda mais agressiva, os britânicos 

instituíram os Comitês de Compra Comercial dos Aliados, que basicamente ditavam a política 

comercial externa dos países latino-americanos e os ameaçavam com restrições comerciais
22

. 

A situação ficou ainda mais grave quando os britânicos proibiram a importação de 

café em seu país, o que fechou definitivamente esse mercado, assim como declararam o 

comercio internacional do café como ilegal. A medida britânica, que foi encarada com forte 

protesto do governo brasileiro, tinha o efeito prático de liberar o espaço em navios mercantes 

(que antes transportavam café) para outros materiais essenciais ao esforço de guerra, ao 

mesmo tempo em que negavam o acesso do produto (café) ao mercado alemão, assim 

rompendo o principal laço econômico do Império Alemão com o Brasil. A medida também 

prejudicava os negócios alemães na América do Sul, uma vez que sem um mercado acessível, 

as plantações de café na Colômbia e na Venezuela, que em sua maioria pertenciam a grupos 

de investidores alemães, ficaram com suas sacas confiscadas ou paradas nos portos
23

.  
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A França tomou a mesma medida e logo o café brasileiro acabou se tornando dano 

colateral. Devido à necessidade de se obter e estimular a importação do trigo argentino, a 

entrada do café na França foi definida a ser executada em leilão a preço mínimo de mercado 

fixo e em volume reduzido
24

. Com uma política um pouco menos agressiva do que a britânica, 

os franceses ofereceram ao senador franco-brasileiro, Pierre Baudin, a compra de 1 milhão e 

200 mil sacas de café que estavam paradas no porto do Havre. O negócio proposto foi 

imediatamente recusado, tendo em vista que caso tivesse sido a compra firmada, o preço do 

café teria se desvalorizado a níveis irrecuperáveis. Para evitar que a produção cafeicultora 

perdesse a maior parte de sua produção, foi implementado no Rio de Janeiro uma intervenção 

federal e em São Paulo uma intervenção estadual, na qual o governo comprou as sacas de café 

excedentes e no caso de São Paulo, fez um empréstimo no valor de 30 mil contos de réis, 

garantidos por licença ou penhor agrícola do café, com prazo de restituição de no máximo um 

ano
25

.  

O café não foi o único produto brasileiro que precisou receber intervenção federal para 

evitar a desvalorização. Durante os quatro anos e meio da Primeira Guerra Mundial, foi a 

borracha brasileira que sofreu o pior nível de desvalorização.  No início da década de 1910, o 

Brasil era o maior produtor e exportador de borracha no mundo, produzindo anualmente 40 

mil toneladas métricas, equivalente a 57 % de toda produção mundial e era responsável por 

40% de toda a exportação do produto. Em 1912, a borracha permanecia sendo o segundo 

maior produto de exportação do Brasil, correspondente a 17,4% do total das exportações 

feitas pelo país no ano. Porém, sua proporção para o total de exportações de borracha no 

mundo havia caído pela metade, com a borracha brasileira correspondendo a 21% do total de 

exportações no mundo. No ano seguinte, este valor havia caído para 16% do total de 

exportações mundiais da borracha
26

. 

Segundo o relatório do Banco do Brasil de maio de 1916, a razão desta brusca perda 

de mercado se devia à falta de capacidade dos produtores em investirem a receita obtida pela 

exportação da borracha em seu próprio produto. Apesar da alta lucratividade, os produtores de 

borracha que ficavam ricos, utilizavam todo o dinheiro para assuntos pessoais e depois 

voltavam ao mesmo estilo de trabalho, sem terem investido em equipamentos ou pessoal. Ao 

contrário do café, que recebeu grandes investimentos em sua produção, as técnicas de 
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extração do látex não receberam praticamente nenhum investimento para modernização, ou 

distribuição mais eficiente. Os preços dos fretes também eram excessivamente altos, 

chegando em 1913 a 22% do valor da exportação. Em 1916 o preço do frete havia reduzido 

para 12% porém permanecia caro em comparação ao frete dos países vizinhos, que ficaram 

entre 3% e 4 %, assim estimulando o contrabando da produção da borracha brasileira para os 

países fronteiriços
27

. 

O início da Primeira Guerra Mundial piorou ainda mais a situação, uma vez que o 

mercado europeu se tornou praticamente inacessível. A Grã-Bretanha aproveitou a 

oportunidade do conflito para banir a compra e o transporte da borracha brasileira, dando 

prioridade à borracha extraída em suas colônias na Ásia. O ministro Lauro Müller reclamou 

ao governo britânico sobre o fato de que navios mercantes ingleses se recusaram a transportar 

a borracha brasileira, mesmo tendo espaço nos navios, acusando o país europeu de restringir o 

comércio brasileiro tanto quanto fazia o Império Alemão com seu bloqueio naval imposto 

através da guerra submarina
28

. Ao final da guerra, a borracha asiática havia tomado 

completamente o espaço do produto brasileiro no mercado mundial. Em 1919, as exportações 

da borracha brasileira representavam apenas 4,8% do total de exportações internacionais de 

borracha. A borracha asiática, que representava apenas 3% do mercado 1910, passou a deter o 

controle de 90% de todas as exportações do material feitas no mundo
29

.  

Para evitar o completo colapso do mercado em janeiro de 1917, o Banco do Brasil 

efetuou a compra da maior parte da produção em uma tentativa de manter os preços da 

borracha em alta, porém a iniciativa não teve sucesso. Em 1916, o próprio banco havia 

chegado à conclusão de que qualquer nova tentativa de resgatar a borracha era fútil, avaliando 

este mercado como impróprio para intervenções federais. Enquanto o café que produzia ⅔ do 

total da produção mundial, a borracha brasileira era responsável por apenas ⅕ da produção
30

. 

Apesar de o relatório afirmar que a borracha brasileira poderia recuperar mercado com o fim 

da guerra, em 1919 o mercado brasileiro de borrachas havia se tornado pouco atrativo para 
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novos investidores, tanto domésticos quanto estrangeiros e acabou cedendo definitivamente 

seu lugar para a borracha asiática
31

. 

 As restrições sobre o comércio brasileiro forçaram o país a se adaptar às demandas do 

mercado internacional durante a guerra e a aumentar a produção de outras commodities. O 

açúcar, cacau e tabaco, que haviam perdido espaço para o café nas últimas décadas, 

recuperaram sua parte no total de exportações. Só o açúcar produzido em Pernambuco teve 

mais de 73 mil toneladas exportadas entre 1916 e 1918, em contraste com a venda de apenas 

cinco mil toneladas em 1913
32

. Um dos mercados que recebeu novos investimentos 

estimulados pela necessidade da guerra foram as empresas de carne congelada, como as 

americanas Swift, Armour Company e Wilson, além da britânica Vesteyes, que passaram a 

investir no mercado de carnes brasileiro a partir de meados de 1917
33

. Isto não só ajudou a 

aliviar o problema da falta de carne que assolava o país desde o início da guerra, como ajudou 

a desenvolver a atividade pecuária no Rio de Janeiro e São Paulo, que dividiram as 

exportações de carne congelada, uma vez que a planta de carnes congeladas no Rio Grande do 

Sul só ficou pronta ao final de 1918.  

Outros produtos como arroz, feijão e batatas também tiveram um crescimento em sua 

produção, porém a crise interna criada pela falta de alimentos levou os produtores a voltarem 

a maior parte de sua produção para o consumo interno. A alta demanda do mercado doméstico 

e a inacessibilidade a insumos básicos importados, como a farinha, o feijão e o querosene, que 

provenientes da Argentina, do Chile e dos Estados Unidos, respectivamente, levaram a um 

processo inflacionário que tornou o custo de vida básico no Brasil 49% mais alto. Conforme 

observou um representante dos EUA que estava a serviço em Pernambuco, a crise econômica 

gerou uma onda de demissões no mercado em que, somada a inflação, levou a muitas das 

pessoas que antes da guerra já viviam em condições simples a passarem fome. A deterioração 

das condições básicas de vida foi acompanhada pelo perceptível aumento nos casos de furtos 

e crimes similares nos centros urbanos, principalmente em São Paulo, Santos e Rio de 

Janeiro
34

. 

Assim como foi feito com produção alimentícia, o governo brasileiro aproveitou as 

necessidades internas para investir no setor de energia e estimular a extração e exportação de 
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novas matérias primas. Tendo em vista seu alto valor e caráter imprescindível para o 

funcionamento de toda a infraestrutura, a exploração do carvão foi considerada de máxima 

prioridade pelo governo. O principal centro de exploração do mineral foi o Rio Grande do 

Sul, através da Companhia das Minas de São Jerônimo, na qual se esperava que a quantidade 

de carvão extraída fosse o suficiente para abastecer tanto as necessidades da malha ferroviária 

brasileira quanto produzisse excedentes que seriam exportados para a Argentina através da 

companhia de comércio marítimo argentina Sud Americana, que seriam recebidos pela 

importadora Buxton, Olditch e Companhia
35

. O governo também deu início em 1917 ao 

planejamento de operações para a extração de carvão no Estado do Amazonas e do Pará, a 

serem somadas as operações no sul do país
36

, realizadas a partir da criação da Comissão de 

Pesquisa de Carvão e Petróleo do Vale do Amazonas
37

. 

Os investimentos sobre o carvão não se limitaram apenas a sua extração e em 1916, o 

governo brasileiro tentou adquirir dos americanos a licença e patente da tecnologia de 

pulverização do carvão. Criada pelo engenheiro americano John E. Muhlfeld, o pulverizador 

de carvão, quando utilizado em conjunto com o sistema de locomotiva Mallet, possibilitava a 

redução do consumo de combustível, maximizando a quantidade de energia gerada e 

aumentando a autonomia das locomotivas, além de extinguir os resíduos coke da queima. 

Quando a eficiência da máquina de pulverização foi provada, o Brasil imediatamente se 

dispôs a comprar a patente da tecnologia, das quais ofereceu uma soma única que pagaria pela 

posse da patente definitiva pela Central Locomotiva Brasileira ou o pagamento parcelado 

através de um adiantamento seguido de uma complementação para cada linha que recebesse 

locomotivas com a tecnologia de pulverização. Através de uma série de correspondências 

enviadas pelo Sr. Silva Freire, responsável pela negociação de obtenção da patente, ficou 

estabelecido que a obtenção da patente seria feita pela Central de Estradas de Ferro do Brasil, 

na qual se pagaria uma soma inicial para cada linha e com o restante do dinheiro sendo pago 

através de royalties. O Brasil não foi o único país que percebeu os benefícios da tecnologia e 

logo passou a disputar a patente com a Inglaterra e com a Argentina
38

. 

Mesmo com todo o investimento sobre a exploração do carvão, a quantidade extraída 

do mineral não foi suficiente para suprir toda demanda necessária para o funcionamento da 
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malha ferroviária, sem contar com os navios da Marinha Mercante e de Guerra, as fábricas de 

bens de consumo em São Paulo e no Rio de Janeiro e o próprio uso individual da população. 

A exploração do mineral foi ainda especialmente prejudicada pela imposição britânica da 

Lista Negra, no qual um dos alvos foi à casa de comércio de carvão Hoepcke, em Santa 

Catarina, obrigada a fechar suas portas após ter sido determinada a proibição de sua atuação 

econômica, sendo o governo brasileiro passível de sanções caso permitisse a continuidade do 

funcionamento da empresa. A empresa de origem alemã era essencial para o funcionamento 

do comércio costeiro e marítimo brasileiro e o encerramento de suas operações agravaram a 

crise do carvão
39

.  

Apesar de ser o principal combustível utilizado no Brasil, o carvão não era a única 

fonte de energia da qual o governo brasileiro era dependente, tendo o petróleo e seus 

derivados uma importância fundamental pra as operações da malha ferroviária brasileira e do 

consumo diário da população. Desde 1884, o querosene já figurava separadamente nos mapas 

estatísticos da Alfândega do porto do Rio de Janeiro, tal era sua demanda para uso 

doméstico
40

. O uso do óleo havia sido considerado pelo governo como um substituto para o 

uso do carvão na malha ferroviária, principalmente com a escassez do mineral que se 

perpetuava desde o início da guerra. Em 1915, já se encontravam operacionais no Brasil 27 

locomotivas à óleo
41

. Para sustentar a logística do novo produto, a Central do Brasil construiu 

uma série de instalações para armazenar até 3,75 mil toneladas de óleo
42

. Uma vez provada a 

eficiência do uso do óleo e estabelecido o mercado potencial brasileiro para a indústria 

petrolífera, empresas americanas de grande porte começaram a operar no Brasil a partir de 

1915, após o Presidente Venceslau Brás autorizar a entrada da Texas Company South 

American (subsidiária da Texaco) através do decreto 11.702 de 15 de setembro de 1915
43

. A 

Texaco passou a vender no Brasil, além do óleo, o querosene e a gasolina. 

 A Atlantic Refining Company também passou a descarregar os dois últimos produtos 

no Brasil e ambas as empresas americanas passaram a suprir o crescente mercado consumidor 

de automóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo, em que na última cidade apenas, contava 

com 1.757 carros rodando nas ruas entre 1910 e 1915
44

. A crescente demanda por gasolina, 

causada pelo crescimento da frota de automóveis durante a década de 1910, serviu de 
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incentivo para que a Standard Oil montasse no Rio de Janeiro o primeiro terminal oceânico e 

os primeiros depósitos de derivados a granel na cidade com capacidade para 10,3 milhões de 

litros de gasolina, que viria ser conhecido como o Armazém da Ilha do Governador, no intuito 

de atender os postos que abasteciam os mais de 2 mil carros do Distrito Federal
45

. 

 

1.3- Os impactos econômicos 

 

Em 1914, o governo brasileiro estava a negociar com a Casa Rotschild um empréstimo 

substancial, porém com o início da Primeira Guerra Mundial, todas as negociações foram 

anuladas. Apenas um pequeno empréstimo de 14 milhões e 500 mil libras foi feito
46

. Muitas 

das empresas estrangeiras ficaram extremamente preocupadas com a capacidade do governo e 

dos cafeicultores brasileiros em honrarem seus compromissos. Havia ainda a dívida interna 

que em 1914 era calculada em 400 milhões de contos de réis. Enquanto que os estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo conseguiram se recuperar da crise de 1913, saldando suas dívidas 

internas no ano seguinte, os demais estados precisaram de ainda mais empréstimos, o que 

impossibilitou a obtenção de qualquer empréstimo estrangeiro durante a guerra. Apenas São 

Paulo, que por justamente ter saldado suas dívidas internas, conseguiu em 1916 um 

empréstimo de 5 milhões e 500 mil dólares da Equitable Trust Company e da Morris Imbrie 

de Nova York, à juros de 6% ao longo de 12 anos
47

.  

Em 1916 a dívida externa brasileira superou a quantia de 38 milhões de libras, das 

quais 16 milhões eram devidas apenas a França. Para garantir o proveito dos investimentos 

franceses no Brasil, foi enviado a São Paulo o diretor da Repartição Nacional de Valores 

Móveis da França, Jules Chevalier, encarregado de cuidar e supervisionar todas as empresas 

com capital francês, principalmente a Brazil Railway Company, holding de capital aberto 

criada em parceria com os cafeicultores paulistas para facilitar a saída e a venda do café no 

mercado francês
48

. Chevalier permaneceu no Brasil até dezembro de 1916, quando então foi 

enviado a outros países da América do Sul para executar a mesma tarefa, deixando o Sr. Paul 

Claudel, que na época servia ao corpo diplomático francês, como o encarregado de cuidar dos 
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negócios da França no Brasil
49

. Conforme a crise econômica se agravou, as empresas 

estrangeiras que antes haviam investido no Brasil deixaram o país, principalmente as 

britânicas, francesas e alemãs. Até mesmo as companhias estadunidenses, que investiram no 

Brasil um capital nominal médio de 1,675 milhões de dólares, caíram de 37 para 22 empresas, 

com a redução do capital médio para 288 mil dólares ao entre 1914 e 1918
50

. Conforme 

confirmou Hélio Lobo, secretário da presidência e amigo próximo de Venceslau Brás, em 

carta escrita a este em abril de 1915, a desvalorização do café e o consequente agravamento 

da crise econômica, levou à queda de milhares de títulos brasileiros na França, colocando 

seriamente em dúvida a capacidade do país em honrar seus compromissos
51

. 

A interrupção do comércio internacional agravou ainda mais a situação. A atuação dos 

corsários alemães no mar e o anúncio do bloqueio naval sobre o Império Alemão rapidamente 

se fizeram sentir sobre o mercado de exportação brasileiro. Conforme fica evidente em 

telegrama de Pandiá Calógeras, ministro da fazenda, à Venceslau Brás, a situação financeira 

do Brasil em 1915 era extremamente grave. A desvalorização do café brasileiro veio 

justamente em um momento em que o governo havia contraído uma série de empréstimos e 

fundings, que agora precisavam ser pagos, caso o país pretendesse fazer novos empréstimos. 

Infelizmente, a crise havia se tornado tão grave que apenas quando a guerra acabasse e o 

comércio internacional resumisse sua atividade normal, o Brasil poderia quitar suas dívidas. 

Enquanto isto não fosse possível, era necessário buscar um empréstimo estrangeiro.  

Em janeiro de 1916, foi organizada uma comissão formada por ilustres banqueiros, 

políticos e empresários brasileiros, encabeçados por Pandiá Calógeras, com a missão de obter 

novos investidores e financiamentos para projetos nacionais, além de estabelecer relações 

comerciais estáveis e recíprocas entre os dois países
52

. Durante a viagem, Calógeras entrou 

em contato direto com os representantes do governo americano sob os auspícios do presidente 

Venceslau Brás, em uma tentativa de convencer o ministro das finanças dos EUA a investir 

no Brasil e a realizar um empréstimo para saldar as dívidas brasileiras. Apesar da 

compreensão americana sobre as condições econômicas do Brasil, Calógeras teve seu pedido 
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negado, após o ministro americano lhe explicar que devido aos fortes laços de seus principais 

bancos de investimento, o J.P. Morgan e o National City Bank, com a Grã-Bretanha, ficava 

impossível emprestar dinheiro ou investir no Brasil, em razão de pressão do país europeu. Em 

uma chantagem diplomática e comercial, os britânicos, através da Casa Rothschild, 

ofereceram um empréstimo para saldar as dívidas brasileiras além de reaparelhar nossa 

Marinha de Guerra. Em troca, o Brasil deveria revogar o estado de neutralidade e declarar 

guerra ao Império Alemão
53

. 

 

1.4- Os atritos diplomáticos 

 Além dos problemas econômicos trazidos pela guerra, a manutenção da diplomacia se 

tornou especialmente difícil durante o conflito, principalmente com as potências do bloco 

Aliado. Igualmente aos britânicos e alemães, a França em certas ocasiões violou as regras de 

neutralidade e abordou navios mercantes brasileiros em águas internacionais, confiscando a 

mercadoria que carregavam e aprisionando a tripulação
54

. Porém foi com os britânicos que 

ocorreram os episódios mais graves de crise diplomática. Em uma das ocasiões, o cônsul e o 

embaixador britânicos tentaram interferir diretamente sobre investigação do caso em que um 

dos navios britânicos explodiu logo após deixar o porto na Bahia. A disputa pela jurisdição do 

caso entre o presidente da Bahia e o corpo diplomático britânico levou o ministro Lauro 

Müller e o Presidente da República, Venceslau Brás a intervirem, dando a questão por 

encerrada após determinarem que os britânicos tivessem apenas o direito de acompanhar a 

investigação
55

. 

  Em 1915 houve ainda a disputa sobre a venda para a Grã-Bretanha de um lote de 150 

mil rifles Mauser 1908 que constavam na reserva excedente do Exército Brasileiro. A 

informação sobre a intenção de compra dos rifles pelo os ingleses teria vindo do secretário da 

presidência, Lafayette de Carvalho e Silva, que foi instruído pelo presidente Venceslau Brás a 

não realizar nenhum tipo de negociação de armamentos com quaisquer dos países 

beligerantes. A situação se tornou um grave incidente internacional e político quando em 

janeiro de 1916 chegou ao conhecimento do presidente brasileiro, através de uma carta da 
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legação brasileira em Montevidéu, que teria havido uma tentativa de venda dos fuzis aos 

ingleses por intermédio de um suposto representante do governo, Bernardino Câmara Canto, 

que teria apresentado uma carta assinada por Lafayette confirmando suas credenciais e 

autorizando-o a negociar a venda do armamento. O primeiro secretário da legação, Moniz de 

Aragão, achou estranha a súbita autorização de uma negociação que claramente quebrava com 

as regras de neutralidade e contatou ao Ministério das Relações. Lauro Müller respondeu a 

Muniz de Aragão que o acordo havia sido cancelado ou abortado e não havia nenhum 

documento que indicasse a presença de um representante brasileiro autorizado no Uruguai que 

não o corpo diplomático
56

. 

Ao saber da tentativa de negociação, Venceslau Brás ordenou a Lauro Müller que 

abrisse um inquérito para apurar o caso. Em 6 de janeiro de 1916, o ministro das relações 

exteriores informou ao presidente que deu início as averiguações sobre a compra dos 

armamentos, designando o Subsecretário de Estado e o Diretor de Negócios Políticos e 

Diplomáticos para conduzi-las. Como procedimento da investigação, Lafayette foi intimado a 

comparecer ao Palácio do Itamaraty para ser questionado sobre a autoria de sua assinatura na 

carta que dava a Câmara Canto a autorização para se identificar como representante da 

presidência. Segundo Lauro Müller, Lafayette corroborou a maioria das perguntas do 

inquérito, confirmando a autoria da assinatura da carta credencial de Câmara Canto, mesmo 

sabendo que não tinha autoridade para tal
57

. 

 Ao tentar justificar suas ações, Lafayette escreveu uma carta diretamente endereçada a 

Venceslau Brás, explicando que tudo não passava de um engano no qual Câmara Canto se 

utilizou de sua boa vontade falsamente. Lafayette afirmou que chegou a se comunicar com 

Moniz de Aragão, confirmando as credenciais de Câmara Canto apenas para que o secretário 

e o resto da legação brasileira tivessem boa vontade com seu amigo
58

. Para confirmar suas 

palavras, Lafayette anexou uma cópia da carta que enviou à Câmara Canto, indagando-o em 

uma serie de perguntas sobre a carta credencial assinada e sobre o entendimento de Canto em 

relação à venda dos armamentos, que naquele momento já estava fora de cogitação. Em cópia 
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da carta de resposta, também anexada, Canto respondeu sucintamente corroborando a todas as 

perguntas, sem elaborar
59

. 

Tendo sido esclarecido que a tentativa de venda não se passou de um golpe, o governo 

mais uma vez anulou a validade das negociações. Os britânicos argumentaram que não havia 

razão para que o Brasil mantivesse uma reserva de rifles tão grande para um contingente 

militar ativo pequeno, além de que todos os detalhes da venda já haviam sido acertados com o 

suposto representante brasileiro. O governo britânico não recebeu bem a negativa e as 

consequências não tardaram a aparecer
60

. 

 Pouco tempo após o caso da venda dos rifles, ocorreu a execução do brasileiro-alemão 

Fernando Buchmann. Acusado de espionagem pelos ingleses, Buchmann foi fuzilado pelo 

exército britânico em 1915 após um julgamento que o condenou sem qualquer tipo de prova 

contundente, a não ser pelo fato de que era filho de alemão e vivia em um prédio junto a 

outros suspeitos. A execução de Buchmann levou ao ministro Lauro Müller a investigar o 

caso, tendo em vista que um dos suspeitos presos no mesmo dia, de origem estadunidense, foi 

solto após um simples pedido do embaixador dos EUA. Ao que se verificou, o embaixador 

brasileiro em Londres, Fontoura Xavier, não procurou averiguar a procedência das acusações 

durante a prisão de Buchmann e tampouco fez qualquer tipo de protesto após sua execução. 

Segundo o historiador Francisco Teixeira Vinhosa, Fontoura era um reconhecido apoiador 

britânico e não fez qualquer esforço para interpelar o governo britânico ou encontrar uma 

representação decente para Buchmann.O próprio Buchmann havia procurado o ministro da 

guerra britânico, Lord Kitchener, para que sua sentença de execução fosse revogada. Apesar 

de este assegurar a Buchmann que investigaria o caso, Kitchener indagou a Fontoura se a 

venda dos fuzis brasileiros seria autorizada. Sem resposta positiva sobre a venda das armas, a 

sentença foi confirmada. Müller destituiu Fontoura do cargo e as relações entre os dois países 

azedaram permanentemente até 1917
61

. 

 

1.5-  O fim da neutralidade 

                                                             
59 Copia da correspondência entre Lafayelte de Carvalho e Bernardino Câmara Canto, 20 de jan. 1916. Arquivo 
Venceslau Brás, FGV CPDOC, VB pr 1915.01.20. Págs. 2-7. 
60

 VINHOSA. Francisco Luiz Teixeira. O Brasil e Primeira Guerra Mundial. Rio de Janeiro: IHGB. Págs. 61-63. 
61 VINHOSA. Francisco Luiz Teixeira. O Brasil e Primeira Guerra Mundial. Rio de Janeiro: IHGB. Págs. 64-67. 



29 
 

 Ainda que sobre pressão de todas as partes, a manutenção da neutralidade brasileira se 

manteve até o primeiro semestre de 1917.  O anuncio da retomada da guerra submarina 

irrestrita pelos alemães, em pouco mais de um mês levou os EUA a entrarem na guerra. Logo 

que foi anunciada, o governo brasileiro se opôs firmemente a iniciativa alemã, alegando que 

não apenas violava as principais leis de neutralidade como feria a soberania do Brasil. O 

governo alemão não recuou em sua decisão, e ofereceu apenas o direito de passagem aos 

navios brasileiros que já haviam zarpado antes que o anúncio tivesse sido feito, porem 

qualquer outro navio que fosse localizado por um U-Boot e que tivesse a rota traçada após ter 

sido declarado o bloqueio, seria prontamente afundado. Assim foi o destino do navio 

mercante brasileiro Paraná, afundado em 04 de abril de 1917
62

.  

A notícia do torpedeamento deliberado de um navio que navegava sob-bandeira 

brasileira criou uma revolta popular generalizada, incitada por Rui Barbosa e Olavo Bilac e 

que rapidamente se virou contra os imigrantes alemães e austríacos no país. No Rio de 

Janeiro, a sede de jornais, empresas e residências alemãs foram depredadas, como foi o caso 

da Escola Alemã, da cervejaria Brahma e do jornal Diário Alemão
63

. Vitrines de lojas alemãs 

foram quebradas e manifestantes jogavam pedras nas casas de famílias de origem germânica. 

Aqueles que anteriormente defendiam os alemães publicamente como Dunshee de Abranches, 

Augusto Bunge e Clemente Ricci, tiveram que rescindir de suas posições ou suportar o 

ostracismo. Em 11 de abril de 1917, o governo brasileiro deu sua resposta formal ao ataque 

alemão, onde durante um discurso ao congresso, o Presidente Venceslau Brás declarou o fim 

do estado de neutralidade com os alemães. Pressionado pela imprensa em razão de sua origem 

germânica, Lauro Müller renunciou ao cargo de Ministro das Relações Exteriores, sendo 

substituído por Nilo Peçanha
64

. Como reparação aos navios afundados, o governo brasileiro 

ordenou que os navios alemães internados nos portos brasileiros desde o começo da guerra 

fossem confiscados e postos a serviço do país. Todos os 43 navios mercantes alemães foram 

apreendidos. As tripulações dos navios alemães, cerca de 700 marinheiros e oficiais, ficaram 

internadas em campos de concentração até o final da guerra
65

.  
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 Os meses que se seguiram, viram as tensões aumentarem após três outros navios 

mercantes brasileiros terem sido afundados. A entrada dos EUA na guerra também pesou 

consideravelmente sobre a postura brasileira, uma vez que o país norte-americano convidou 

formalmente o Brasil a entrar para o bloco Aliado. Com a neutralidade brasileira enfim 

suspensa a partir de maio de 1917, a esquadra americana comandada pelo Almirante William 

B. Caperton, responsável por conduzir as patrulhas anti-submarinas entre Fernando de 

Noronha e a foz do Rio da Prata, ficou sediada no Rio de Janeiro, chegando à cidade em julho 

de 1917
66

. O governo brasileiro levantou a restrição do prazo máximo de 24 horas em 

território brasileiro para as embarcações das potências Aliadas e passou a coordenar as 

missões de patrulha da Marinha do Brasil com as marinhas da França e dos EUA.  

 A parceria firmada com os EUA também rendeu seus louros no campo econômico. A 

solução para o problema do carvão veio junto à declaração de guerra dos Estados Unidos aos 

Poderes Centrais. A entrada da potência industrial no conflito significava um aumento 

expressivo na produção de aço, devido à óbvia relevância do metal para a máquina de guerra. 

Ainda no mesmo mês, o governo americano requisitou ao Brasil a compra de 80% de todo o 

minério de manganês extraído no país. Para exemplificar a dimensão da quantidade 

requisitada, apenas em 1913, o Brasil havia exportado mais de 120 mil toneladas de 

manganês.  

Entendendo as limitações econômicas e comerciais pelas quais o Brasil passava, os 

EUA se dispuseram a fornecer todo o carvão necessário para que o minério de manganês 

fosse escoado aos portos brasileiros e transportado até os portos americanos. Para tal, ficou 

acordado que a empresa americana Berwind White Coal Company forneceria a quantia de 56 

mil toneladas de carvão para o Brasil entre os meses de maio e setembro de 1917. Além da 

quantia referida acima, a casa Grace também forneceu ao Brasil 19 mil toneladas de carvão e 

a Companhia Nacional de Navegação também se comprometeu a fornecer 130 mil toneladas 

de carvão à Estrada de Ferro Central do Brasil, garantindo o transporte do manganês até o 

porto. Porém, mesmo com toda esta quantia, a demanda de carvão no Brasil era muito grande 

em razão da crise e da variação do preço internacional, tornando impossível realizar compras 

regulares que conseguissem abastecer as linhas férreas. Em dezembro de 1917, o ministro das 

relações exteriores, Nilo Peçanha, enviou uma carta ao embaixador brasileiro em Washington, 

Domício da Gama, requisitando aos americanos o envio urgente de mais carvão, caso 
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contrário, todo o esquema de fornecimento de manganês entraria em colapso. Após procurar 

diretamente o Presidente dos EUA, Woodrow Wilson, Domício da Gama informou ao 

Ministério das Relações Exteriores que a Berwind se comprometia a enviar 600 mil toneladas 

de carvão a um preço fixo
67

. 

Quando foi afundado em 18 de outubro de 1917 o navio mercante brasileiro Macau, 

que antes navegava sob-bandeira alemã e tinha como nome Palatia, o governo brasileiro por 

fim considerou o torpedeamento do navio, o quinto já a sofrer o mesmo destino, como um ato 

deliberado de guerra por parte dos alemães. No dia 26 outubro de 1917 foi decretado o estado 

de beligerância entre os Estados Unidos do Brasil e o Império Alemão. O início das 

hostilidades abertas entre os dois países gerou uma preocupação imediata com território 

litorâneo, nos quais foram ocupadas as ilhas próximas ao litoral carioca e foi previsto o 

posicionamento de 300 minas submarinas na entrada da Baía de Guanabara. Uma tentativa 

para o arrecadamento de fundos para a compra de aviões para patrulhar a costa brasileira foi 

feita, porém nenhuma aquisição foi realizada. Além das medidas de defesa, o governo 

brasileiro determinou que a participação brasileira na guerra fosse feita através de um 

contingente naval enviado para servir junto às marinhas dos países Aliados no teatro de 

guerra
68

.  

1.6- O Brasil em Guerra 

 Em novembro de 1917, foi aprovada a lei de guerra, na qual ficava declarado o estado 

de cerco da capital, conferindo ao Presidente Brás poderes para debelar qualquer protesto ou 

revolta popular com o uso irrestrito de força militar. Ficavam também anulados todos os 

acordos com os cidadãos pertencentes às nações dos Poderes Centrais. Além disso, o governo 

tinha liberdade para auditar, confiscar a propriedade ou liquidar as empresas de qualquer país 

inimigo
69

. Ainda no mesmo ano foi formada a Liga de Defesa Nacional, no intuito de se criar 

uma força alternativa auxiliar as Forças Armadas. O movimento contou com o incentivo 

federal e inclusive recebeu apoio de outros grupos militantes, como o Partido Republicano 

Feminino, que utilizou-se de instrutores militares para treinar um contingente de mulheres, 

apelidadas de “Amazonas”. Mulheres também se registraram na Cruz Vermelha e em escolas 

de enfermagem. A Liga também contou com o apoio dos comunistas e anarquistas, apesar de 
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estes continuarem em confronto com o governo.
70

 A ameaça da comunidade alemã no sul do 

país acabava servindo como uma justificativa para a mobilização. Havia um medo real do 

sentimento pan-germânico e de um possível movimento separatista que porventura pudesse 

receber apoio do Império Alemão, conforme mostrou um recorte do jornal La Nación enviado 

por um diplomata brasileiro em Buenos Aires que cobria existência de uma forte propaganda 

pró-alemã no Rio Grande do Sul. Havia também o temor que as comunidades alemãs dessem 

suporte ao serviço de inteligência alemão, o que de fato já ocorria desde o início da guerra
71

.  

Com teorias conspiracionistas fomentadas pela mídia (algumas eram reais), cidadãos 

alemães e simpatizantes do Reich foram presos sob a acusação de atividades suspeitas. Até 

mesmo Borges de Medeiros, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, foi acusado de ser 

leniente com os alemães. Protestos violentos em Pelotas e em Porto Alegre destruíram casas e 

estabelecimentos comerciais de famílias alemãs. A partir de outubro de 1917, o ensino do 

alemão foi proibido nas escolas. Os clubes de tiro foram fechados e atividades em grupo 

praticadas por alemães passaram a ser reguladas. Durante as manifestações após a declaração 

do fim da neutralidade em 14 e 15 de maio de 1917, a polícia no Rio de Janeiro ficou 

completamente sobrecarregada tentando conter a violência dos manifestantes contra a 

propriedade de alemães e seus descendentes. O sensacionalismo da mídia piorava ainda mais 

a situação. Com fortes protestos também em São Paulo, a ordem só foi restabelecida na maior 

parte do país no dia 17 de abril, após ser decretada uma intervenção militar. Segundo o cônsul 

dos EUA no Rio Grande do Sul, as comunidades alemãs passaram a adotar uma postura 

extremamente discreta por medo de mais represálias
72

.  

A Revolução Russa em 1917 também trouxe seu impacto. A existência de um estado 

socialista acabou reavivando os movimentos operários do início da década de 1910 e se 

tornou a grande referência para os movimentos de esquerda. Contagiados pelo clima de 

revolução, os operários e movimentos sindicais mais uma vez ameaçaram uma onda de greves 

cujo intuito era parar o país. Além da resistência natural do governo e das elites políticas ao 

movimento dos trabalhadores, o fato de a Revolução Russa ter sido reconhecia e apoiada pelo 

Império Alemão, deu base para as duras mediadas repressivas do governo federal e acabou 

por estimular o ataque de grupos nacionalistas contra grupos operários. Em maio de 1918, 

                                                             
70 RINKE, Stefan. Latin America and The First World War. Reino Unido: Cambridge University Press. Pág. 132. 
71 COMPAGNON, Olivier. O Adeus a Europa. Rio de Janeiro: Rocco.  Págs. 58-60. 
72 RINKE, Stefan. Latin America and The First World War. Reino Unido: Cambridge University Press. Págs. 131-
134. 



33 
 

mesmo sob a lei marcial, os movimentos sindicais conseguiram organizar no Rio de Janeiro, 

protestos pela paz e por uma revolução social. Em Porto Alegre a União Maximalista 

convocou os trabalhadores para lutar contra a burguesia
73

. 

A comunidade germânica presente no sul do Brasil causava grandes preocupações não 

apenas para o governo, mas também para o Alto Comando Aliado. A relutância dos franceses 

em ter que treinar, equipar e supervisionar mais um exército, como já faziam com os 

americanos, levou ao Comando Aliado, encabeçado pelo general Ferdinand Foch, a 

determinar que o Exército Brasileiro fosse mais útil permanecendo em seu país do que 

lutando na Europa, ainda mais com a razoável desconfiança de que os argentinos poderiam se 

juntar aos Poderes Centrais
74

. Ao mesmo tempo foi aprovada, com reticente relutância por 

parte dos britânicos, a participação de um grupo de aviadores brasileiros no teatro de guerra
75

. 

A Marinha do Brasil enviou dois oficiais e um suboficial para servirem junto ao U.S. Naval 

Air Service em missões de patrulha no Mar Atlântico. Ao mesmo tempo foi enviado à Itália 

um grupo de dez oficiais e praças da Marinha que deveriam fazer o treinamento e aprender as 

novas técnicas de voo e depois se juntarem ao front. O governo italiano estendeu o 

compromisso de colaboração em agosto de 1918, procurando a exploração da comunicação 

aérea com o Brasil
76

.  

O único grupamento brasileiro que viu combate foi o enviado a Inglaterra, após um 

convite não oficial feito pelo rei britânico George V, para voarem juntos à Força Aérea Real 

britânica. O convite quase causou um constrangimento diplomático, uma vez que o governo 

britânico não havia autorizado o intercambio de oficiais, porém após o pleito insistente de 

Venceslau Brás, o governo inglês aceitou a transferência dos aviadores brasileiros. 

Selecionados nove pilotos da Marinha e um piloto do Exército, os aviadores foram designados 

para a instrução em Eastbourne, onde aprenderam a pilotar nos aviões britânicos Sopwith Pup 

e Camel. Devido à propensão a acidentes do último, um dos pilotos se feriu seriamente, 

ficando em hospital até o fim da guerra. Mas três pilotos se envolveram em acidentes com o 

Camel, tendo um deles ocasionado a fatalidade de um fazendeiro britânico que foi atingido 

pela hélice do avião. O mesmo acidente também acabou por vitimar o tenente da Marinha, 
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Eugênio Possolo, que foi enterrado na Inglaterra com todas as honras militares. Após o 

término do período de treinamento, os pilotos foram incorporados a dois esquadrões da RAF, 

contabilizando juntos mais de nove mil horas de voo e afundando três submarinos alemães
77

. 

1.7- A Divisão Naval em Operações de Guerra 

 Devido à urgente necessidade de embarcações leves para patrulha no Atlântico, os 

Aliados aceitaram a oferta brasileira da utilização de um contingente naval formado pelos 

cruzadores e contratorpedeiros construídos na Grã-Bretanha entre 1906 e 1910. Após um 

período de indecisão sobre qual teatro de operações os meios brasileiros seriam alocados, foi 

determinado que a força naval brasileira conduzisse a patrulha da costa entre Cabo Verde e 

Dakar, considerado um setor calmo e com pouca atividade submarina alemã, posteriormente 

se dirigindo para guardar o estreito de Gibraltar, onde se juntaria a frota do Mediterrâneo e 

seria definida sua função seguinte
78

. Depois de resolvida a questão da atuação brasileira 

durante a Conferência Interaliada de Paris em 03 de dezembro de 1917, foi dada a ordem para 

a criação da Divisão Naval em Operações de Guerra. Para comandar a missão, foi escolhido o 

Contra-Almirante Pedro Max Fernando de Frontin. A DNOG foi colocada sob a supervisão 

do almirante britânico Dawson Lee Sheppard e operou junto ao 9º Esquadrão de cruzadores 

da Marinha Real Britânica. Para compor a DNOG, foram selecionados os dois modernos 

cruzadores da classe Bahia e quatro dos contratorpedeiros da classe Pará, acompanhados pelo 

tender Belmonte e pelo rebocador Laurindo Pitta. A DNOG zarpou em direção à Dakar em 01 

de agosto de 1918, dando assim início a sua viagem em operação de guerra
79

. 

Apesar de novos, os navios brasileiros já haviam sido rendidos obsoletos devido à 

modernização das marinhas europeias nos últimos quatro anos de guerra. As caldeiras dos 

navios ainda eram operadas exclusivamente à carvão, o que limitava consideravelmente a 

velocidade e a autonomia dos navios, além de não contarem com equipamentos de 

hidroacústica, o que dificultava muito a localização dos submarinos alemães. Em adição ao 

gap tecnológico, os navios brasileiros sofreram com diversos problemas mecânicos, 

especialmente as caldeiras, que devido à falta de carvão e à manutenção inapropriada, 

operaram abaixo do número de vezes recomendado e quando zarparam, foram alimentadas 

com madeira em conjunto com o carvão, prejudicando severamente o maquinário. A falta de 
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peças sobressalentes devido à guerra piorou ainda mais as condições dos navios. Os 

marinheiros improvisaram os reparos para os inúmeros problemas técnicos dos navios, 

tentando mantê-los operacionais. Porém, sem as peças de reposição necessárias e sem os 

técnicos apropriados para o conserto dos navios, os reparos nada mais eram do que medidas 

paliativas. Durante toda a viagem da DNOG, seus navios tiveram que parar em portos para 

fazerem manutenção ou tiveram que ser rebocados
80

. 

As múltiplas paradas para conserto se tornaram cada vez mais frequentes e em outubro 

de 1918 a DNOG teve que parar no porto de Freetown, Serra Leoa, para reabastecer e fazer 

reparos. Em uma demonstração de bravura, o cabo José de Sousa Oliveira se lançou ao mar e 

por pouco não impediu que uma carga de profundidade que se desprendeu do convés e rolou 

para a água, afundasse e detonasse logo abaixo de um dos contratorpedeiros. Após partirem 

em direção a Dakar, a DNOG supostamente foi atacada por um submarino alemão. A 

tripulação do rebocador Belmonte reportou ter desviado de um torpedo que passou a 20 

metros da popa do navio. O cruzador Rio Grande do Sul respondeu com disparos dos canhões 

de 12 cm e lançando cargas de profundidade, porém não pode confirmar se atingiu a 

embarcação inimiga
81

.  

A DNOG chegou à Dakar em 26 de agosto de 1918, mais uma vez para fazer reparos 

nos navios e para ser carregada com suprimentos e combustível. No mesmo porto estava 

estacionado o navio La Plata, que transportava a Missão Médico-Militar Brasileira para 

cumprir sua missão na Europa. Criada em 10 de julho de 1918, a MMMB tinha como objetivo 

montar um hospital de campanha na França, que ficaria sob a supervisão do general brasileiro 

de origem francesa, Napoleão Felippe Aché.  Chefiada pelo renomado cirurgião José Thomaz 

Nabuco de Gouvêa, a missão contava com 131 homens, entre eles médicos, enfermeiros, 

administradores e soldados designados para a segurança. Após terem dado carona para um 

grupo de soldados senegaleses, a MMMB partiu em direção a Marselha, na França, em 07 de 

setembro de 1918. Menos de 24 horas depois, começaram a surgir entre os membros da 

missão médica os primeiros sintomas da Gripe Espanhola. Ao chegarem ao seu destino no dia 

30 de setembro, a missão médica havia perdido cinco tenentes-médicos brasileiros e uma 

dezena de soldados coloniais africanos franceses
82

.  
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Assim como ocorreu com a MMMB, a tripulação da DNOG começou a apresentar os 

sintomas da gripe em 06 de setembro, um dia antes de a MMMB ter deixado o porto. O 

caráter contagioso e letal da doença ainda não havia sido compreendido pelos médicos da 

missão, que ao partirem, privaram a DNOG de um imprescindível auxílio médico
83

. A 

moléstia assolou a tripulação da força-tarefa naval brasileira, contaminando mais da metade 

dos marinheiros em poucos dias. As baixas foram tais que os corpos tiveram que ser 

amarrados em taboas e envoltos em lona para facilitar o sepultamento. Quando a epidemia foi 

por fim controlada, mais de 100 tripulantes tinham morrido e 140 foram repatriados em estado 

grave, com parte morrendo pouco após terem chegado ao Rio de Janeiro. A DNOG perdeu 

mais de um terço do seu efetivo e precisou aguardar no porto os reforços para prosseguirem 

em sua missão
84

. 

Quando enfim foi controlada a gripe, a divisão zarpou em direção a Gibraltar, onde se 

encontraria com a frota britânica e sua nova rota seria traçada. A divisão naval chegou ao seu 

destino no dia 10 de novembro, onde supostamente deveria ter se encontrado com o 

encouraçado HMS Britannia, que no dia anterior foi afundado pelo submarino alemão SM 

UB-50. Entretanto, não há nenhuma menção nos arquivos britânicos de que a DNOG 

encontraria com o encouraçado e o torpedeamento do navio capital provavelmente foi uma 

trágica coincidência, tendo sido este o último navio britânico afundado na guerra
85

. Em razão 

do afundamento do navio-capital aliado, a DNOG entrou em alerta máximo e por pouco não 

atingiu um caça-submarino americano acreditando se tratar de uma embarcação alemã. A falta 

de sistemas de hidroacústica tornava especialmente difícil localizar e identificar um 

submarino alemão, o que justificava confusões como esta.  

Apenas um dia após terem chegado a Gibraltar, foi declarado o armistício entre as 

potências beligerantes
86

. A DNOG se juntou ao navio que transportava o grupo de pilotos 

brasileiros que haviam treinado na Itália e juntos fizeram o trajeto de volta ao Brasil. A 

MMMB, que havia se instalado no Hôpital Brésilien, em um antigo convento jesuíta na Rua 

Vaugirard, em Paris, continuou a operar até 1919. Alguns membros da missão foram enviados 

para outras cidades na França, como Nice e Nantes. Além de tratarem os soldados feridos, a 
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MMMB havia sido encarregada pelo governo francês de tratar a população civil contaminada 

pela Gripe Espanhola, na qual sua atuação foi extremamente elogiada pelos franceses. 

Funcionando com pessoal reduzido a partir de 1918, a MMMB continuaria a operar até 

novembro de 1919, quando o hospital foi finalmente entregue à Faculdade de Medicina de 

Paris
87

. 

1.8- As negociações de Paz 

Quando os alemães assinaram o armistício no dia 11 de Novembro de 1918, o Brasil 

passou a integrar o grupo dos países vitoriosos. Logo foi necessário escolher os membros da 

delegação que representaria e defenderia os interesses brasileiros nas negociações de paz. 

Com o recém-eleito Presidente da República, Rodrigues Alves, acometido pela Gripe 

Espanhola, recaiu sobre seu vice, Delfim Moreira, escolher os membros da delegação. Delfim 

tinha pouco espaço de manobra, pois o ministério já havia sido escolhido pelo Presidente 

Eleito, deixando o Vice-Presidente sem lugar para colocar homens de sua própria confiança. 

Entre os escolhidos por Rodrigues Alves, Delfim herdou Domício da Gama como seu novo 

Ministro das Relações Exteriores. Apesar de inicialmente ter sido considerado para encabeçar 

a delegação brasileira em Paris, Domício foi alocado no Itamaraty, pois se julgou que dali 

poderia melhor exercer sua influência com os americanos, tendo em vista que foi o 

embaixador brasileiro em Washington desde 1911, após ter substituído o célebre Joaquim 

Nabuco e herdado dele todos os contatos políticos. A escolha do ministro provou-se acertada, 

uma vez que seus contatos nos EUA e no Foreing Office levaram as demandas brasileiras a 

chegarem ao presidente americano Woodrow Wilson, do qual o apoio foi indispensável 

durante as negociações de paz
88

. 

 A primeira escolha de Domício da Gama para liderar a delegação foi Epitácio Pessoa, 

político experiente e que residia na França desde 1911. Negada a participação do Brasil na 

conferência primária em Londres, o governo brasileiro tentou colocar em sua comitiva de 

representantes quatro delegados. Ficou decidido que em conjunto com Epitácio Pessoa, estaria 

Raul Fernandes, Pandiá Calógeras e Olinto de Magalhães. Mesmo após definida, a comitiva 

quase sofreu uma mudança. O enfermo presidente Rodrigo Alves decidiu apontar Rui Barbosa 

como o chefe da delegação em substituição a Epitácio Pessoa. Compelido a cumprir com a 
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demanda do presidente, Domício da Gama fez o convite formal a Rui Barbosa, que se sentiu 

ultrajado e ressentido por não ter sido considerado logo de início para encabeçar as 

negociações
89

. Com a recusa de Barbosa, Epitácio Pessoa continuou a liderar a delegação, que 

ao chegar à Paris descobriu que teria direito à apenas um único representante, em status 

similar aos demais estados “auxiliares”, como Portugal e o Japão. Domício pôs em uso seus 

contatos com o governo americano e levou a Frank Polk, chefe da delegação americana na 

conferência de paz, a petição para que fosse permitido ao Brasil manter todos os quatro 

delegados.  

A delegação brasileira encontrou em Polk seu maior aliado, que defendeu 

fervorosamente junto ao Presidente Wilson a reivindicação dos direitos brasileiros, 

começando pela participação completa da delegação. Pressionados pelos americanos, os 

franceses e britânicos foram obrigados a permitir a participação de três membros da delegação 

brasileira, deixando o país no mesmo status que a Bélgica e a Sérvia. A participação dos três 

delegados brasileiros criou um grande desconforto entre as potências aliadas e seus parceiros 

juniores durante a guerra. Portugal, que mesmo tendo participado ativamente do conflito e 

perdido mais de 5.000 homens, foi concedido o direito de participar com apenas um delegado 

durante as conferências de paz. Durante toda a duração das negociações de paz, tanto os 

delegados americanos quanto o próprio presidente Wilson apoiaram ativamente todas as 

reivindicações brasileiras, aproximando ainda mais as relações do Brasil com a potência 

continental. 

 Assim como as demais nações Aliadas, a delegação brasileira foi à conferência 

buscando reparações pelos danos materiais e econômicos causados, ao se fazer reconhecer e 

cobrar da nova república alemã, a indenização com juros pelos navios afundados e pelas sacas 

de café perdidas e confiscadas durante a guerra. Havia também a cobrança do valor devido 

pela compra de uma larga remessa de café feita em 1914, onde após o início da guerra, os 

alemães se recusaram a pagar ao Brasil uma soma de 125 milhões de marcos por sacas já 

negociadas, com medo de que o dinheiro depositado fosse parar nas mãos da Inglaterra e da 

França, como exatamente pretendiam fazer os cafeicultores paulistas para quitarem suas 

dívidas externas. Inicialmente os membros da delegação brasileira não queriam defender o 

caso na conferência, pois consideravam que esta dívida alemã com os cafeicultores paulistas 

se tratava de um caso de restituição de depósitos e não de reparação de danos. Porém a 
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cobrança foi inserida na pauta assim que ficou claro que os alemães pagariam apenas o 

montante integral da dívida, sem considerar a enorme desvalorização que o marco alemão 

havia sofrido, desta forma criando um enorme prejuízo para São Paulo
90

.  

Outra questão de interesse da delegação brasileira era resolver os direitos sobre os 

navios alemães confiscados em 1917. A ação brasileira foi considerada ilegal pelo governo 

alemão, uma vez que a apreensão dos navios foi feita antes da declaração formal de guerra, 

tornando qualquer dano sobre a propriedade alemã passível de indenização. A delegação 

brasileira procurou o apoio da França e da Inglaterra, que se negaram a apoiar o direito 

brasileiro sobre os navios confiscados. A delegação francesa procurou ao máximo prejudicar 

o Brasil neste assunto, mesmo tendo assinado um convênio com o Brasil ao final de 1917 

onde o governo brasileiro cederia 30 dos navios alemães à França em troca da compra de duas 

mil sacas de café, assim reconhecendo na assinatura do convênio que o Brasil era por direito o 

proprietário dos navios tomados. Epitácio Pessoa mais uma vez levou as reivindicações 

brasileiras à delegação americana, chegando aos ouvidos do presidente Wilson. Com a ajuda 

de Domício da Gama no Rio de Janeiro, Pessoa conseguiu convencer ao presidente dos EUA 

a apoiar a reivindicação brasileira. Mais uma vez pressionada pelos americanos, a França 

cedeu e reconheceu o direito de propriedade permanente do Brasil sobre os navios alemães, 

além de estender o convênio para os 30 navios por mais um ano, no qual ficou fixada uma 

taxa de 30 francos por tonelada bruta, mensalmente
91

. 

 O sucesso da delegação brasileira em Paris foi acompanhado pela notícia da vitória de 

Epitácio Pessoa nas eleições presidenciais de 1919, enquanto este ainda se encontrava na 

França, levando-o a deixar a delegação antecipadamente. A participação brasileira na 

Conferência de Paz foi o suficiente para que os líderes de governo dos demais países latino-

americanos que também declararam guerra aos alemães enviassem telegramas parabenizando 

o Brasil pela participação militar ativa e pela representatividade do continente nas 

negociações de paz
92

. A formação da Liga das Nações e a entrada do Brasil na organização 

momentaneamente confirmou a previsão de Nilo Peçanha de que a participação brasileira na 

guerra seria fundamental para estabelecer o país entre as grandes potências da nova ordem 

global que se estabeleceria após o fim do conflito. Porém, a ambição brasileira logo se desfez 
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quando foi negado ao país o título de membro permanente do Conselho da Liga, mesmo tendo 

sido um dos países fundadores. Nesta ocasião, o governo brasileiro não pode contar com o 

apoio americano, uma vez que o próprio governo dos Estados Unidos, país idealizador da 

organização, se recusou a ratificar os termos da Liga das Nações. As frustrações com a 

organização levaram o Brasil a enfim abandoná-la em 1926. 
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II Parte – Os impactos da Grande Guerra sobre a política e as Forças Armadas 

 Ao término da Primeira Guerra Mundial em 11 de novembro de 1918, apesar da breve 

e quase catastrófica participação militar brasileira, o Brasil comemorou junto às potências 

aliadas o fim do conflito e o triunfo sobre os inimigos. O desempenho da DNOG 

impressionou especialmente aos britânicos, que reconheceram o potencial de superação da 

divisão naval brasileira diante de todos os contratempos e perdas sofridas em razão das 

adversidades da guerra moderna
93

. Ainda que a contribuição brasileira para o esforço de 

guerra tenha sido muito pequena quando comparada ao total da força marítima Aliada no 

Atlântico, a breve participação do país no conflito abriu o espaço para que o Brasil pudesse 

participar nas negociações de paz em Paris. 

 Enquanto que as forças armadas brasileiras possam ter exercido pouca influência para 

o resultado final da guerra, os impactos do conflito sobre a corporação militar do país foram 

sensíveis, e apresentaram uma mudança significativa na organização das duas instituições de 

defesa, o Exército e a Marinha, assim como alterou a relação entre a classe política e a ordem 

militar, relação esta que pode ser considerada no mínimo turbulenta desde o final do governo 

do Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. A Primeira Guerra Mundial também 

exerceu um profundo impacto sobre o programa de reaparelhamento e reforma das Forças 

Armadas, alavancando muitos dos projetos anteriormente haviam sido prejudicados pela falta 

de verba e que, com o início do conflito global, se tornaram de suma importância para a 

defesa da nação. Para melhor discutir esses impactos, será necessário voltar ao período que se 

seguiu a Proclamação da República.  

2.0- A Questão Militar 

Desde a deposição do Imperador e a Proclamação da República em 15 de novembro de 

1889, as relações entre as elites políticas do país e as Forças Armadas, particularmente o 

Exército, foram marcadas por desconfiança e disputas de poder. Agitados pelos ideais 

republicanos propagados principalmente pela imprensa
94

, o golpe militar que derrubou a 

monarquia colocou as Forças Armadas em uma posição onde os limites de seu poder se 

mesclavam à autoridade do poder executivo e à necessidade de garantia da ordem. Logo que 
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se estabeleceram no poder, os militares alteraram seu estatuto de força temporária, mobilizada 

apenas em situações de calamidade pública, para o estabelecimento de uma força permanente, 

criando um grande desconforto para as oligarquias políticas do Brasil
95

.  

A desconfiança das elites em relação ao Exército era proveniente do próprio caráter 

que a instituição adotou após o fim da Guerra do Paraguai. Herdada das tradições do Exército 

Real Português, apenas à nobreza brasileira era permitida a entrada no oficialato do Exército. 

Contudo, ao longo do Império, a abertura da instituição foi estendida à aristocracia política e 

econômica do país, formada por Coronéis da Guarda Nacional, juristas e médicos
96

. Quando 

dentro da instituição, os cadetes eram formados como verdadeiros intelectuais, versados na 

matemática e nas ciências. Em carta dirigida a Venceslau Brás, em 1914, um tenente do 

exército que estava de serviço como aluno de intercambio na Escola Superior de Guerra da 

Argentina escreveu ao então Vice-Presidente da República sobre as deficiências da doutrina 

do Exército Brasileiro. O tenente afirmava que ao invés de ter aprendido sobre manobras e 

táticas de batalha, lhe foi ensinado filosofia e etiqueta. Afirmava que, como oficial de 

Artilharia, sabia citar todos os componentes de todas as peças de campanha disponíveis no 

arsenal do Exército, porém poucas vezes havia estado diante de um canhão real. Sabia de cor 

o nome de todos os fortes da França, porém não sabia como se construía uma trincheira
97

.  

Para o que veio a se conhecer como a “mocidade militar”, a instrução dada pela Escola 

Militar da Praia Vermelha havia os transformado essencialmente em uma elite de pretensões 

aristocráticas, praticamente desligada do seu papel nos assuntos de defesa
98

. Ainda que 

defendessem sua instituição como o “Tabernáculo da Ciência”, a formação dos oficias não era 

considerada a par dos bacharelados e encarada pela elite intelectual como uma formação 

inferior
99

. A rejeição da aristocracia civil ao reconhecimento do status de paridade com o 

oficialato permitiu que o descontentamento com a situação política do país se assentasse 

dentro da academia militar. Devido ao grande enfoque na ciência, a filosofia positivista de 

Comte, defendida por Benjamin Constant e Roberto Trompowsky, encontrou um público 

cativo entre os jovens cadetes e oficiais
100

. A inserção do positivismo na Escola Militar da 
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Praia Vermelha levou a formação de oficiais do Exército que mais agiam como políticos do 

que militares
101

. Assumindo o papel de “soldado-cidadão” e agitados pela imprensa 

republicana, os militares que compunham a “mocidade” se juntaram aos insatisfeitos 

Tarimbeiros, oficiais veteranos da Guerra do Paraguai
102

, para juntos adotarem a postura 

intervencionista que ao final de 1889 levou ao fim da monarquia
103

. Ainda que encabeçada 

pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o golpe republicano representava apenas uma parcela 

especifica do alto oficialato militar
104

, tendo em vista que ao final do Império, metade dos 

generais possuía um título de nobreza
105

. 

A Proclamação da República representou pouca mudança para as Forças Armadas no 

que tange sua estrutura. Conforme elucida José Murilo de Carvalho, ao contrário do que 

ocorreu nas forças armadas dos demais países da América Latina, não houve uma 

democratização caudilhista nos estratos sociais que compunham o Exército e a Marinha
106

. 

Ainda que tenha se mantido o sistema de recrutamento, conforme ocorria no sistema lusitano 

em períodos de conflito, o ingresso nas bases do exército atraia apenas a população de baixa 

renda. Dispondo de funções mais relaxadas do que as desempenhadas no Exército, aqueles 

que comprovavam ter uma renda excedente a 100 mil contos de réis optavam pela Guarda 

Nacional. O tempo mínimo de seis anos de serviço no Exército, em conjunto com a notória 

indisciplina dentro dos quartéis e a barbaridade das punições corporais levava as classes 

média e alta a manterem seus filhos longe dos centros de recrutamento
107

. A abertura do 

oficialato para cadetes de origens humildes acentuou ainda mais as diferenças sociais entre a 

corporação militar e as elites civis. A política de inclusão permitiu que muitos dos oficiais de 

classes sociais mais pobres pudessem ter estudo. Entre estes oficiais estavam Juarez Távora e 

Luís Carlos Prestes, que futuramente ascenderiam à liderança do movimento Tenentista
108

. 

Ainda que tenha havido a abertura do oficialato para cidadãos de todas as classes 

sociais, isto também de pouco impactou a formação com aspirações intelectuais dos oficiais 

do Exército. O caráter aristocrático do soldado-cidadão se perpetuava para além da Escola da 
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Praia Vermelha em razão da forma como as promoções eram feitas, na qual a ascensão as 

patentes mais altas era possibilitada apenas com o patrocínio político, o que reforçava ainda 

mais o envolvimento dos militares nas matérias de estado
109

. Além do sistema ineficiente de 

promoções, que propiciava a ascensão de oficiais incompetentes, a situação de precariedade 

do exército era agravada pela indisciplina e pelo descaso do Estado pelas condições 

operacionais das Forças Armadas.  

A rivalidade política garantiu que o exército nunca recebesse do congresso a verba 

necessária para manter seu arsenal atualizado e sua logística funcional. Dentro dos quartéis 

faltavam de fuzis a obuses, sem contar com a falta de munição. A ausência de uma indústria 

bélica nacional piorava ainda mais a situação, tornando obrigatória a compra de armamentos 

no exterior, reduzindo ainda mais a verba disponível e gerando despesas ainda maiores para a 

manutenção dos equipamentos. Sem possibilidade de treinamento devido à falta de material, a 

rotina ociosa acabou por criar um ambiente sedentário. O treinamento e a rotina dos soldados 

consistiam somente em exercícios físicos e mesmo estes ocorriam apenas nos dias em que 

recebiam o soldo. Enquanto os praças executavam a entediante função de guarda, os oficiais e 

suboficiais muitas vezes organizavam festas e jogatinas que em diversas ocasiões tinham que 

ser encerradas com um banho de mangueira ordenado pelos oficiais superiores
110

.   

2.1- As Reformas de Hermes da Fonseca 

O despreparo completo do Exército ficou claramente evidente com sua desastrosa 

atuação nas revoltas que marcaram o governo do primeiro presidente civil, Prudente de 

Moraes e de seu sucessor Campos Sales. A extrema dificuldade em neutralizar a revolta em 

Canudos e desorganização do Exército na Guerra Federalista provou que as forças terrestres 

brasileiras precisavam urgentemente se reorganizar. Ao assumir o cargo de Ministro da 

Guerra do presidente Afonso Pena, o Marechal Hermes da Fonseca, em 1906 deu início a um 

profundo processo de reforma do Exército. Para tal, foi planejada e executada a reestruturação 

da organização do corpo de oficiais, onde de imediato foram banidas as promoções políticas. 

Passava a reputação da conduta do oficial e sua folha de serviço a ser o principal critério de 

avaliação do seu mérito para promoção. Em 1908, o Ministro da Guerra ordenou a instrução 

militar em colégios secundários e no ano seguinte, 50 escolas já haviam introduzido as Linhas 
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de Tiro em seu currículo
111

. O Marechal também procurou dar solução a grave falta de 

material bélico no inventário do Exército, tendo sido ordenada a compra de modernos obuses 

com carregamento pela culatra (parte traseira da arma), principalmente os renomados canhões 

Krupp alemães de calibres 7.5cm e 10.5cm, que vieram a substituir os velhos canhões de 

campanha, ainda carregados pelo bocal. Como parte das aquisições feitas no Império Alemão, 

o governo brasileiro conseguiu assegurar a compra de um grande lote de fuzis Mauser 1908, 

fabricados pela Deutsche Waffen und Munitionsfabrik, com suas especificações feitas sob 

encomenda do governo brasileiro
112

.  

Para alimentar o material bélico recém-adquirido também foi feita a encomenda para a 

construção de uma fábrica de pólvora no Piquete, no Estado de São Paulo. Ficou a cargo da 

fábrica de munições americana Du Pont de Nemours, com sede no estado de Nova Jersey, a 

instalação de uma fábrica de pólvora sem fumaça de base dupla, com o intuito de substituir a 

já ultrapassada pólvora negra, ainda em uso nas forças armadas brasileiras. A nova pólvora 

tinha como prioridade servir ao Exército primeiro e a Marinha apenas no caso de a produção 

superar o esperado. A aquisição da fábrica se mostrou extremamente necessária, já que a 

Argentina também havia adquirido recentemente uma fabrica de pólvora e munições dos 

americanos113.   

Em 9 de outubro de 1906, foi  finalmente firmado o contrato entre o governo 

brasileiro, representado pelo general de brigada e presidente da comissão de representação, 

Modestino de Augusto de Assis Martins, e pelos majores Pedro Ferreira Netto e Pedro 

Alexandrino de Souza e Silva com a Du Pont, para a construção de duas fábricas de pólvora, 

uma de base simples e outra de base dupla (composição na qual é adicionada nitroglicerina à 

pólvora). Ficou acordado que as fábricas deveriam produzir uma quantidade mínima de 1000 

kg de pólvora por dia. A empresa americana também se comprometeu a entregar todas as 

especificações técnicas dos equipamentos e todas as especificações do processo químico de 

produção da pólvora e de seus compostos para os oficiais do Exército Brasileiro encarregados 

de operar o maquinário. Em relatório posterior, ficou determinado que a Du Pont fizesse a 
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instalação de duas oficinas, uma convencional e outra com duas turbinas, para possibilitar a 

nitrificação durante a produção de pólvora e dinamite114. 

 Em carta-relatório ao Presidente da República, Campos Sales, o tenente-coronel 

Achilles Velloso Pederneiras, responsável por implementar a fábrica no Piquete, informou 

que procurou o secretário de guerra americano, William Taft, para conseguir informações 

sobre o processo de produção de pólvora e sua utilização dentro do exército dos EUA, no qual 

lhe foi recomendado que procurasse o general William Crozier e o Major Beverly Dunn, 

especialista em munições e inventor do Dunnite, explosivo propelente utilizado nos cartuchos 

de munição de artilharia. Segundo as orientações deste último, o exército e a marinha 

americana continuaram a utilizar na maioria de seus canhões de menor calibre, munição de 

pólvora de base simples, devido a menor pressão desta sobre o cano das armas, o que 

diminuía o desgaste dos canhões a cada disparo e assim aumentando sua durabilidade. Foi a 

recomendação de Pederneiras que determinou a aquisição das duas fábricas, uma para cada 

tipo de pólvora, no intuito de que o Exército testasse qual seria a mais apropriada115.  

 Anos mais tarde, em novembro de 1916, o diretor da fábrica do Piquete, Justino 

Lamba, escreveu a seu amigo e colega militar Thiers Fleming,  Diretor de Armamentos da 

Marinha do Brasil, que a fábrica do Piquete estava prestes a entrar em pleno funcionamento, 

produzindo tanto a pólvora de base simples quanto a de base dupla conforme o programado. 

Na carta, Lamba ressaltou o tamanho do complexo industrial necessário para a produção da 

pólvora, contando com diversos laboratórios químicos diferentes, cada um responsável pela 

produção de um dos compostos que compõem a pólvora e que esta era de tão boa qualidade 

que poderia ficar armazenada em paiol comum para uso imediato. Lamba acreditava que 

haveria pólvora de sobra para abastecer tanto a Marinha quanto o Exército e recomendou que 

a pólvora simples fosse utilizada nos canhões de pequeno calibre como os de 47mm e 75mm 

dos contratorpedeiros. Em telegrama dirigido ao presidente do Brasil, Venceslau Brás, 

enviada no dia 16 de novembro de 1916, Thiers afirma que a Marinha não poderia adotar a 
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pólvora de base simples para os canhões das baterias navais e que deveria ser instruída a 

fábrica do Piquete a produzir para a Marinha apenas a pólvora de base dupla 116. 

Hermes da Fonseca também advogava uma mudança de doutrina nas forças armadas, 

buscando se afastar dos ideais positivistas e procurando uma abordagem mais profissional do 

papel militar. Seguindo a sugestão do chanceler do Ministério da Relações Exteriores, José 

Paranhos, o Barão do Rio Branco, o Ministro da Guerra organizou o envio de oficiais da 

Escola Central Militar (atualmente substituída pela Academia Militar das Agulhas Negras) 

para estudo na Kriegsakademie do Império Alemão, a fim de introduzir a doutrina prussiana 

no exército brasileiro
117

. A vitória prussiana sobre a França na guerra de 1870 criou uma 

tendência sobre os exércitos da América Latina, que logo quiseram espelhar sua doutrina 

militar na da que era reconhecida como a força militar mais bem disciplinada e preparada do 

mundo em sua época. O Brasil seguiu a mesma tendência e logo os cadetes brasileiros se 

juntaram aos oficiais de diversos países na escola prussiana. Estes oficiais ficaram conhecidos 

como os “jovens turcos”, em alusão aos oficiais otomanos que assim como os jovens cadetes 

brasileiros, receberam sua instrução na academia militar alemã em razão da cooperação 

militar entre os impérios do Kaiser e do Sultão
118

. A doutrina adquirida na Alemanha de fato 

levou a algumas mudanças imediatas no Exército, principalmente em questões superficiais 

(como a adoção de uma farda padrão de serviço caqui no estilo alemão), porém foi na 

mentalidade do jovem oficialato brasileiro que o profissionalismo prussiano reverberaria nas 

revoltas tenentistas de 1922. 

Mesmo com as reformas e aquisições de material bélico, o Exército Brasileiro 

continuou a apresentar graves problemas estruturais, materiais e disciplinares. Ainda havia 

uma grande defasagem de oficiais e uma dispersão crítica das tropas por todo o território 

nacional, dificultando a comunicação e a logística para qualquer operação e deixando o país 

vulnerável em caso de uma possível guerra com a Argentina. Além disso, muitas unidades 

continuavam a carecer de material bélico e suprimentos, enquanto que as forças policiais 

locais, em sua grande maioria patrocinada e subserviente as oligarquias locais, eram mais bem 

equipadas e preparadas que os soldados do Exército
119

.  A preocupação com a defesa das 
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fronteiras levou o governo a montar a Comissão de Instalação de Linhas Telegráficas 

Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, como o intuito de estabelecer uma rede de 

comunicação que possibilitasse a integração regional e a expansão de centros urbanos em 

direção ao oeste do país, estimulando o desenvolvimento nacional e a rápida mobilização de 

tropas ao largo da fronteira. A Comissão liderada pelo Marechal Rondon acabou sendo 

prejudicada pelos interesses privados de empresas e líderes regionais, que por vezes 

estendiam desnecessariamente os trechos de ferrovias a serem construídos, a fim de desviarem 

as verbas provenientes do governo federal
120

.  

2.2- As reformas da Marinha 

Assim como ocorrera com o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil também se 

encontrava em um calamitoso estado de defasagem material e humana ao final da primeira 

década do Século XX. Ao contrário do que ocorrera na força terrestre após o fim do Império, 

a Marinha manteve a maior parte de suas tradições, devido principalmente ao exclusivo censo 

social do qual aplicava sobre seu oficialato. Enquanto as classes médias procuravam emplacar 

seus filhos na Guarda Nacional, a Marinha era um clube praticamente exclusivo da 

aristocracia brasileira e das dinastias de oficiais de carreira
121

. Outro fator que diferenciava as 

duas forças era o prestigio herdado pela força naval diante do cenário geopolítico brasileiro. 

Desde o Império, enquanto o Exército era obrigado a disputar recursos com a Guarda 

Nacional, a Marinha gozava de seu status como principal instrumento de defesa da soberania 

nacional e de projeção de poder regional
122

. O caráter aristocrático da Marinha era reforçado, 

assim como no Exército, pelo ensino cientifico praticado na Escola Naval, porém ao contrário 

do que ocorreu na Escola Militar, o pensamento positivista não teve grande influencia sobre 

os aspirantes. Ainda assim, os oficiais navais se formavam sem terem tido qualquer tipo de 

treinamento com a artilharia ou com torpedos, sendo o ensino da instituição uma “paráfrase da 

escola politécnica” 
123

. 

Enquanto a diversidade social e a atuação política do “soldado-cidadão” afastava o 

Exército das elites políticas, a Marinha soube manter-se alheia aos assuntos políticos do 

Império, sem contar que o tamanho relativamente pequeno da força a poupava de ser encarada 
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como uma possível ameaça ao recém-instaurado governo republicano
124

. Em razão da Revolta 

da Armada em 1893 lidera pelo almirante Custódio de Melo contra o governo de Floriano 

Peixoto, a Marinha havia perdido uma grande parcela de sua verba e parte de seu pessoal e 

corpo de oficiais foi dispensado. Em 1895, dos 27 navios que compunham a Armada, apenas 

12 estavam em estado operacional
125

, sendo que entre estes somente quatro possuíam 

capacidade oceânica
126

. A defasagem material, somadas a falta de treinamento apropriado 

para tanto os marinheiros quanto os oficiais, haviam reduzido a níveis alarmantes a 

capacidade de reação da força naval. Quando a crise sobre a posse do Acre em 1902 quase 

levou o Brasil a um conflito militar contra a Bolívia, foi ordenado que uma esquadra 

comandada pelo almirante Alexandrino de Alencar zarpasse em direção ao Pará com o 

objetivo de garantir a defesa do mar territorial brasileiro no caso de interferência marítima por 

parte de terceiros atores. O baixo nível de prontidão levou a um atraso de 21 dias para que a 

frota partisse do Rio de Janeiro, chegando ao seu destino após 42 dias de viagem
127

. 

A evidente condição precária da força naval brasileira preocupava extremamente a 

classe política brasileira, que via com desconfiança o aparelhamento naval argentino e 

chileno
128

. Entre 1891 e 1902, a Marinha Argentina havia adquirido 21 navios de guerra, 

tendo sido dois destes encouraçados (pré-Dreadnoughts)
129

. Em comparação, enquanto a frota 

argentina somava mais de 94 mil toneladas, a Marinha brasileira possuía apenas 33 mil 

toneladas
130

. A crescente superioridade naval argentina levou a Marinha do Brasil a advogar 

por um projeto de reaparelhamento de sua força naval. Como o país não possuía a 

infraestrutura para a produção de novos meios navais, estes teriam que ser adquiridos em 

outro país, preferencialmente na Grã-Bretanha, cuja Marinha Real possuía grande influencia 

sobre a doutrina e organização de sua contraparte brasileira desde a formação da Marinha 

Imperial (do Brasil), que teve como seu primeiro comandante o almirante britânico Thomas 

Alexander Cochrane
131

.  Sob o comando do almirante João César de Noronha, a Marinha 

soube jogar com as rivalidades latentes entre o exército e os políticos e se utilizou da 
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imprensa e de seus contatos com a elite do país para alardear seu projeto de aquisição de 

novos navios de guerra, a serem construídos no exterior
132

.  

Em 1902, o almirante Noronha teve a sua requisição de reaparelhamento da Marinha 

aprovada pelo congresso, muito em razão do apoio de importantes figuras no cenário político. 

Dentre as vozes mais proeminentes estava Rui Barbosa, que desde o final do século anterior 

defendia o projeto de reaparelhamento da Marinha. O político baiano havia lido a influente 

obra The Influence of Seapower upon History, 1660-1783 do oficial da Marinha dos Estados 

Unidos, Alfred T. Mahan, e escrito sua própria tese em “Lição do Extremo Oriente”, onde 

Barbosa defendia que uma força naval poderosa era indispensável para garantir a soberania 

brasileira
133

. O próprio presidente Campos Sales entendia a necessidade da reconstrução da 

força naval e em 1899 recusou a participação do Brasil na conferencia de Haia, tomando o 

cuidado para não comprometer o país em nenhum programa de desarmamento que impedisse 

as reformas necessárias
134

. A Marinha também recebeu o consentimento do Barão do Rio 

Branco, que defendia uma aquisição imediata dos meios, comprando-os avulsamente sem 

importar o país de origem. Tanto Noronha quanto seu sucessor, Alexandrino de Alencar, que 

assumiu o posto de Ministro da Marinha em 1908, acreditavam que, por razões de logística e 

treinamento, era melhor encomendar toda a frota de uma mesma origem, assim mantendo a 

padronização dos meios navais
135

. 

O plano naval de reaparelhamento da Marinha, traçado por Noronha, foi enfim 

aprovado pelo congresso e pelo Presidente da República, Afonso Pena, em 14 de dezembro de 

1904, onde se previa a aquisição de três encouraçados, três cruzadores blindados, seis 

contratorpedeiros, doze torpedeiros e três submarinos, além de um vapor-carvoeiro para 

questões logísticas e um navio-escola para o treinamento dos novos oficiais
136

. Apesar de 

aprovado, o programa naval idealizado pelo almirante Noronha recebeu a oposição pública do 

senador e almirante Alexandrino Faria de Alencar. Observando a tendência das forças navais 

após a impressionante vitória japonesa sobre os russos em Tsushima durante a guerra de 

1905, Alexandrino de Alencar acreditava que a compra de encouraçados mais modernos e 

pesados, superando o limite de 13 mil toneladas estipulado pelo projeto de 1904, seria 
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essencial para garantir a superioridade naval brasileira. Alexandrino também se opunha a 

aquisição dos cruzadores blindados, cuja tonelagem e a verba disponibilizada seriam mais 

bem utilizadas na construção de cruzadores de escolta e no incremento da tonelagem dos 

contratorpedeiros
137

. Com o apoio de Rui Barbosa, Pinheiro Machado, Antônio Azeredo e 

Mello Franco, Alexandrino de Alencar conseguiu aprovar suas modificações sobre o projeto 

de Noronha em novembro de 1906. Dentre as modificações, a mais oportuna foi a ordem de 

atualização da compra dos três encouraçados
138

.  

Em 1902 a Grã-Bretanha havia lançado o HMS Dreadnought, o navio que entrou para 

a História por tornar todos os encouraçados antecessores ao seu lançamento imediatamente 

obsoletos. Ao contrario do esquema dos encouraçados Pre-Dreadnought, o HMS 

Dreadnought possuía todos os 10 canhões de sua bateria principal configurados em um único 

calibre de 12 polegadas (305 mm). O navio sozinho pesava 18 mil toneladas, além de ser 

equipado com duas das novas turbinas à vapor Parsons, o que fazia o navio alcançar a 

impressionante velocidade (para a época) de 21 Nós (39 km/h)
139

. Tendo sido feita a 

encomenda dos três encouraçados à Vickers -Armstrong em 1904, o governo brasileiro 

simplesmente atualizou a encomenda de compra em 1906 para que os três navios a serem 

incorporados à Marinha fossem da classe Dreadnought. Os dois primeiros navios a serem 

entregues, o Minas Geraes e o São Paulo, possuíam um deslocamento ainda maior que o 

Dreadnought, pesando quase 20 mil toneladas cada um. A razão do aumento do peso se devia 

a instalação de uma torre de artilharia adicional de 305 mm, elevando de dez para doze, o 

número de canhões nos navios. Quando se iniciou a construção dos novos meios, o Brasil foi 

o terceiro país no mundo a ter encouraçados do mesmo tipo, sendo os dois outros países a 

Grã-Bretanha com as classes Dreadnought e Bellerophon e os EUA com a classe South 

Carolina (também conhecida como Michigan). A Marinha Imperial Alemã viria a construir 

seu primeiro Dreadnought da classe Nassau somente em junho de 1907, quase seis meses 

após os navios brasileiros já estarem em construção
140

.  

Em 1910 os encouraçados Minas Gerais e São Paulo chegaram a Baía da Guanabara, 

junto a dois cruzadores e dez contratorpedeiros, ficando no porto do Rio de Janeiro. Os novos 
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meios adquiridos, além de colocarem brevemente o Brasil entre as maiores potências navais, 

rompiam com o equilíbrio de força naval estabelecido na América do Sul. Sob os veementes 

protestos do presidente argentino Estanislao Zeballos, a força naval brasileira passava a ser 

considerada uma ameaça continental. Procurando uma saída para o desequilíbrio de forças, 

Zeballos deu início a uma campanha midiática para que a Marinha do Brasil cedesse metade 

dos meios adquiridos à Marinha Argentina. A campanha do presidente argentino serviu para 

chamar a atenção do congresso de seu país a entrar na corrida armamentista, uma vez que o 

Chile também havia encomendado à Vickers-Armstrong o encouraçado Almirante Latorre, 

também da classe Dreadnought 
141

. A propaganda antibrasileira de Zeballos teve apoio não 

apenas no congresso argentino como recebeu o reconhecimento do governo do Chile, que 

também acreditava que o Brasil devia abrir mão de parte de sua frota, temendo ser arrastado 

para a corrida armamentista entre os dois países
142

. 

2.3- As reformas no governo de Hermes da Fonseca 

As reformas do Exército e da Marinha continuaram quando Hermes da Fonseca 

assumiu a presidência em 1910, sucedendo a Nilo Peçanha, sob o qual também havia servido 

como Ministro da Guerra. Ainda que distante das intrigas políticas, Hermes garantiu a 

presidência em razão do apoio de José Gomes Pinheiro Machado, um proeminente político e 

veterano da Guerra do Paraguai. Seguindo o conselho de Pinheiro Machado, Hermes da 

Fonseca tentou manter Alexandrino de Alencar como Ministério da Marinha, permitindo que 

o influente almirante prosseguisse com seu projeto de reaparelhamento da força naval, porém 

Alexandrino optou por permanecer no cargo apenas até o fim de seu mandato, passando o 

comando em novembro do mesmo ano ao Contra-almirante Joaquim Marques Batista de Leão 

143
. Logo que se deu início a nova gestão do executivo, a Marinha passou a defender a 

construção e a instalação de um arsenal e um porto militar na Ilha das Cobras, no Rio de 

Janeiro. O porto construído acabou sendo o primeiro porto militar moderno brasileiro, 

servindo de base para os cruzadores, contratorpedeiros e para os dois novos encouraçados, 

dispondo também de um estaleiro que possibilitava o reparo dos navios e a construção de 
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novas embarcações de guerra. Foi também instalado um depósito de suprimentos e munição 

na Ilha do Boqueirão, dedicado exclusivamente ao material da Marinha
144

. 

Enquanto a Marinha tentava dar continuidade ao projeto Alexandrino, em 22 de 

novembro de 1910 estourou na capital a Revolta da Chibata. Liderada pelo “Almirante 

Negro”, João Candido Felisberto, a revolta foi uma denuncia à significativa divisão que havia 

entre o quadro de oficiais e os marinheiros, onde as políticas elitistas herdadas do império 

levaram ao péssimo tratamento das patentes subalternas. Os marinheiros revoltosos 

reivindicaram melhores condições de serviço e de soldo, mas principalmente o fim dos duros 

castigos corporais. Conforme explica João Paulo Alsina Júnior em sua tese de doutorado:  

“Tratou-se, sobretudo, de um problema laboral, acoplado à reivindicação de 

cidadania plena por meio da valorização profissional e da extinção dos castigos 

corporais, em particular das chibatadas. Estas, associadas à origem racial da maruja, 

infalivelmente se confundiam com as odiosas práticas do período escravocrata145
”.  

A rebelião dos marinheiros, que haviam ocupado os recém-adquiridos Dreadnoughts e 

o cruzador de escolta Bahia (além de um encouraçado antigo e mais dois cruzadores), por 

muito pouco não foi debelada através do uso da força. O Presidente Hermes da Fonseca havia 

expedido a ordem para que os navios revoltosos fossem torpedeados e afundados. Devido às 

pressões do Barão do Rio Branco, que via seu projeto de supremacia naval brasileira se 

desfazendo caso os navios fossem afundados, e da própria incompetência das tropas do 

Exército e da Marinha em se mobilizarem para enfrentar o levante, o presidente acabou por 

conceder a anistia aos revoltosos, poupando o governo brasileiro de uma perda inestimável da 

parte mais vital de sua frota
146

. Ainda que poupados da punição, o nível de confiança do 

governo sobre a Marinha declinou e foi ordenado que as culatras dos canhões dos 

encouraçados fossem retiradas, o que momentaneamente os tornaram inúteis em caso de um 

conflito com uma potência estrangeira
147

. 

A anistia oferecida pela Marinha surtiu pouco efeito, uma vez que não foi feita 

nenhuma mudança significativa nas tradições e organização da instituição. Em dezembro de 

1910, menos de um mês após a revolta da chibata, foi a vez dos fuzileiros navais do batalhão 
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da Ilha das Cobras se rebelarem. Nesta ocasião, a resposta ao levante foi dura, com o governo 

ordenando o imediato bombardeio da posição dos revoltosos. Além de a revolta ter resultado 

em dezenas de fuzileiros mortos, nenhuma anistia foi concedida. Os sobreviventes da revolta 

e seus simpatizantes foram presos e muitos foram degradados para o Acre. Os expurgos na 

Marinha levavam a perda de 20% a 40% do efetivo total da força. Ambos os Dreadnoughts, 

que já haviam perdido sua capacidade operacional pela desativação dos canhões, por conta da 

nova rebelião tiveram sua tripulação reduzida a 300 marinheiros, insuficiente para sequer 

operar o navio apropriadamente
148

. 

 O retorno do almirante Alexandrino de Alencar ao Ministério da Marinha em 1913 

não foi suficiente para dar solução ao estado precário em que a força naval ficou após as 

revoltas de 1910. A falta de verba federal (agravada pela crise econômica de 1913 causada 

pela abrupta desvalorização do café naquele ano), além de ter forçado a paralisação das obras 

para a construção do Arsenal da Marinha, levou ao cancelamento da compra do Dreadnought 

Rio de Janeiro
149

. Enquanto esforços foram feitos para manter no programa de 

reaparelhamento ao menos o terceiro encouraçado e três submarinos, eventualmente a crise 

financeira e os gastos exorbitantes que os dois Dreadnoughts já construídos demandavam, 

levaram ao cancelamento dos novos meios navais
150

. Como o casco do Rio de Janeiro já 

havia sido deitado nos estaleiros ingleses, o navio foi vendido à Marinha Otomana e teve sua 

construção concluída em 1914, no qual deveria ter sido entregue aos turcos, porém com o 

início da Primeira Guerra Mundial, o navio foi confiscado e rebatizado de HMS Agincourt, 

servindo na marinha britânica até o fim do conflito
151

.  

Paralelamente à malsucedida tentativa da Marinha de retomar o Projeto Alexandrino 

após as revoltas, o Exército deu continuidade a seu projeto de reformas iniciado em 1906, 

tentando emplacar em 1912 a instituição de uma aviação militar. O uso pioneiro do avião 

pelos italianos como arma de reconhecimento e ataque às tropas terrestres na Guerra Ítalo-

Turca (1911-1912) muito impressionou os oficiais Exército Brasileiro, que assim como seus 

correspondentes de outras nacionalidades, perceberam o papel vital que a arma aérea viria a 

desempenhar nas guerras futuras. Tendo recebido o consentimento de seus superiores, os 
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tenentes da Marinha e do Exército, Jorge Henrique Moller e Ricardo Kirk, respectivamente, 

se formaram em 1912 na Escola de Aviação Farman, em Etamps na França
152

.   

A aviação no Brasil teve seu início de fato com o Aeroclube Brasileiro. Ao retornar da 

França, Kirk conseguiu o apoio do almirante José Carlos de Carvalho e do senador Irineu 

Marinho, que em conjunto fundaram o clube, tendo como seu primeiro presidente o próprio 

pai da aviação, Santos Dumont. Kirk também tentou convencer o Exército a adquirir seus 

aviões com o Aeroclube, porém o Exército decidiu contratar um grupo de três italianos para 

formarem a Escola de Aviação Brasileira, que por falta de aviões, nunca chegou a ficar 

operacional. Outras tentativas de se abrirem escolas de aviação foram feitas, porém o alto 

custo das aeronaves e a dificuldade de se obter as peças sobressalentes minaram os esforços 

do Exército de montar um corpo aéreo
153

. Com o início da Guerra do Contestado em 1912, o 

Exército seguiu as recomendações de Ricardo Kirk e adquiriu dois aviões para as missões de 

reconhecimento. Em um dos voos, Kirk se chocou contra uma árvore enquanto tentava 

decolar, sendo a primeira morte na História da aviação brasileira
154

.  

2.4- A política as vésperas da Grande Guerra 

A revolta da Ilha das Cobras em 1910 levou o governo de Hermes da Fonseca a 

decretar o estado de sítio na capital, o primeiro de muitos ao longo de seu governo. Sob a 

alegação de risco de sedição, Hermes ameaçou utilizar a medida legal para intervir e 

“estabilizar” qualquer tipo de calamidade ou revolta, nomeando um interventor para controlar 

a situação. Sob a égide de instaurar a estabilidade nacional, as “Políticas de Salvação” 

utilizavam o Exército para interferir diretamente nos poderes executivos dos estados, assim 

perturbando as relações de poder das oligarquias locais e rearranjando os quadros políticos 

regionais
155

.  A Guerra do Contestado em 1912 inflamou ainda mais os ânimos e logo as 

medidas instituídas por Hermes da Fonseca foram vistas com hostilidade por parte dos 

políticos brasileiros, que interpretaram as ordens do Presidente da República como uma 

manobra para substituir as oligarquias regionais por coronéis de sua confiança, isto com o 

apoio do Exército
156

. Paradoxalmente, enquanto Hermes tentava centralizar o poder sob o 
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Executivo por meio de suas “salvações”, foi o sistema coronelista implementado pelo 

presidente Campos Sales, conferindo às oligarquias regionais o controle político sobre seus 

estados em troca de apoio ao governo federal, o que estabilizou o sistema republicano e deu a 

base para que Hermes da Fonseca conseguisse realizar todas as suas reformas nos anos 

anteriores e mesmo durante a sua presidência
157

. 

O clima de instabilidade cresceu com a revolta do Clube Militar do Rio de Janeiro em 

31 de março de 1914, no qual o Presidente Hermes da Fonseca se viu obrigado a decretar 

estado de sítio na capital, em Niterói e no Estado do Ceará (em razão da Revolta do 

Juazeiro)
158

. O fechamento do Clube Militar é um exemplo de que não havia um pensamento 

homogêneo nem mesmo dentro do Exército. Um dos mais proeminentes opositores de 

Hermes da Fonseca era o General Barbosa Lima, que havia liderado a Revolta da Vacina no 

Rio de Janeiro e era crítico ferrenho de Pinheiro Machado, que durante a presidência do 

Marechal serviu como a “eminência parda” de seu governo
159

.  

O estado de sitio decretado em 1914 suspendia parcialmente os direitos individuais 

dos civis e colocava as forças de segurança estaduais e municipais, além da polícia do Distrito 

Federal, diretamente subordinadas ao poder executivo e às Forças Armadas, mais 

especificamente ao Exército, o que aumentou consideravelmente a inquietação dos políticos, 

inclusive aqueles ligados ao governo, como o Ministro da Justiça Herculano de Freitas, que 

criticaram as medidas de segurança aplicadas pelo Presidente da República e interpretaram o 

decreto como uma maneira do Exército de aumentar seus poderes institucionais. Membros do 

legislativo consideravam os militares como agitadores, responsáveis por terem derrubado a 

monarquia e por terem trazido instabilidade à República. Acusavam os membros do Exército 

de terem interesses próprios, incompatíveis com os do país e por vezes em franca 

desobediência às ordens do próprio governo
160

.  

De acordo com um relatório recebido pelo Vice-Presidente da República, Venceslau 

Brás, sobre a “Questão Militar”, a presença da Vila Militar e de outros quartéis na capital 

facilitava o acesso dos oficiais subalternos (tenentes e capitães) e suboficiais (sargentos) aos 

jornais e aos comícios políticos, o que acabava por estimular “ideias incendiárias” de rebeldia 

                                                             
157

 ALSINA JR., João Paulo Soares. A Esfinge e o Tridente. Brasília: UNB.  Pág. 220. 
158

 CARVALHO, José Murilo de. Forças Armadas e Política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Pág. 47. 
159

 PINTO, Surama Conde Sá. História Militar novos caminhos e abordagens. Pág. 276. 
160 Telegrama de Herculano de Freitas a Venceslau Brás, 05 mar. 1914. Arquivo Venceslau Brás, FGV CPDOC, VB 
vpr 1910.12.10. Pág. 120. 



57 
 

entre a juventude militar, cuja uma parte considerável de seus jovens oficiais criticavam 

abertamente as estruturas políticas da República, como o Tenente Nunes de Carvalho, que 

acusava a República de ser uma “federação de 20 feudos
161

”. O relatório também associava a 

politização do oficialato com a indisciplina generalizada presente no Exército e propunha a 

solução desta através do afastamento das casernas para longe da capital e de grandes centros 

urbanos, além de recomendar uma rotina ainda maior de exercícios físicos com o intuito de 

disciplinar a tropa
162

.  

Enquanto o Exército recebia a maior parte da hostilidade das classes políticas 

brasileiras, a imagem da Marinha do Brasil seguia imaculada. Distante dos assuntos políticos 

internos e voltada mais aos assuntos externos, a Marinha não despertava o mesmo grau de 

desconfiança entre os setores civis. Apesar de ainda sofrer com as consequências das duas 

revoltas de 1910, a Marinha era encarada pelos políticos como uma força confiável e 

dependente, e a única que, em uma situação de crise política do país, poderia garantir a 

ordem
163

. A forte rivalidade entre as duas instituições das Forças Armadas acabava também 

fazendo da Marinha uma aliada natural da oposição ao Exército. Ainda assim, a Marinha se 

manteve distante da política quando se deu início a campanha para Presidente da República 

em 1914, ao contrário do Exército, que mais uma vez colocou a frente da campanha o nome 

de um ex-militar, desta vez com Pinheiro Machado concorrendo ao cargo. Com o apoio de 

Hermes da Fonseca, Pinheiro Machado era visto como a liderança entre os republicanos 

conservadores e contava com o suporte do governo do Rio Grande do Sul, cujas elites locais 

começavam a apresentar o descontentamento pelo sistema de controle político das oligarquias 

regionais de São Paulo e Minas Gerais
164

. A candidatura de Rui Barbosa a presidência acirrou 

a disputa, uma vez que o senador baiano possuía grande apoio político além de ser uma figura 

proeminente na sociedade civil. O impasse político acabou resolvido quando o Vice-

Presidente de Hermes da Fonseca, o mineiro Venceslau Brás, assumiu a presidência em 

novembro de 1914
165

. 
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2.5- Os impactos da Grande Guerra 

Com o início da Primeira Guerra Mundial em 02 de agosto de 1914, o presidente 

Hermes da Fonseca, que ainda estava em processo de campanha em apoio ao seu colega 

Pinheiro Machado, se viu dragado para os desafios a soberania brasileira que a guerra criou 

logo em seus primeiros dias. Tendo declarado de imediato a neutralidade do Brasil diante ao 

conflito europeu, Hermes da Fonseca assinou o decreto que estabelecia as regras de conduta 

das nações beligerantes em território brasileiro
166

. Enquanto ocorriam as eleições, os conflitos 

militares pelos quais o Brasil passava não tiveram trégua. O Exército ainda se encontrava 

preso na sangrenta campanha do Contestado enquanto os corsários alemães afundavam navios 

britânicos na costa brasileira. O novo presidente tinha que lidar com a revolta no sul do país e 

com a manutenção da neutralidade brasileira em meio a Grande Guerra. Ao final do ano de 

1914, as Forças Armadas se encontravam em um nível de atividade não visto desde a Guerra 

do Paraguai. Para o Exército, a guerra na Europa e seu destaque nas folhas de jornal vieram 

em momento oportuno. Conforme descreve o historiador Rogério Rosa Rodrigues em sua 

dissertação “Os Sertões Catarinenses”: 

“O exército nesse período da Guerra do Contestado lutava por uma tentativa 

de reformulação de suas doutrinas [...]. O auge dessa discussão aconteceu no ano de 

1914, período que coincidia com a incidência da Primeira Guerra Mundial na Europa 

(Capella, 1985). O momento era estratégico para modernizar a instituição uma vez 

que lhe garantia maior valoração, pois a visibilidade da guerra era oportuna por 

despertar sentimentos nacionalistas na sociedade. Nesse olhar o exército aparecia 

como uma das poucas instituições legítimas capazes de defender a nação das 

mazelas políticas e sociais. Mas para tanto havia a necessidade de equipa-la com 

instrumentos e ideias modernas167”.  

Apesar de breve, a utilização de aviões no Contestado provou a utilidade e a 

necessidade de se construir um corpo de aviação no Exército e principalmente na Marinha, 

ocupada integralmente com a patrulha da costa brasileira, certificando-se de que nenhuma das 

potências beligerantes estava operando dentro do mar territorial
168

. As atividades das 

marinhas dos países beligerantes traziam preocupações maiores do que simplesmente a 
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violação da soberania nacional. Por diversas vezes, navios mercantes que traziam recursos 

indispensáveis para a economia brasileira foram abordados por navios estrangeiros 

(principalmente por corsários alemães e cruzadores britânicos) e tiveram sua carga 

confiscada, como foram os casos do Strathroy, carregando 6.800 toneladas de carvão 

destinadas a Estrada de Ferro Central do Brasil, capturado pelos navios alemães Assuncion e 

Krefeld em agosto de 1914
169

,  e do Corbridge,  carregando 4.000 toneladas de carvão para o 

Brasil, capturado e afundado pelo Möwe em 1915
170

.  

Dispondo de poucos navios para uma atuação eficiente na guarda de sua costa, a 

marinha brasileira pleiteou ao governo mais recursos para que fossem sanadas as deficiências 

matérias e estratégicas da força marítima. Em agosto de 1916 o presidente concedeu a 

autorização para a formação da Escola de Aviação Naval, sendo adquiridos os aviões da 

empresa Curtiss, de origem americana e em 1917, a Marinha formaria os primeiros aviadores 

militares depois de Kirk e Moller. A iniciativa já havia sido tentada anteriormente, quando em 

1914 a Marinha tentou montar sua própria escola de aviação. O Almirante Alexandrino, tendo 

se mantido no controle do Ministério da Marinha desde 1913, tentou fazer uma aquisição de 

aviões franceses, porém com a guerra e a necessidade de uso dos aviões pela França, a 

negociação não avançou
171

. 

Os esforços para incrementar as capacidades de defesa do Brasil levaram a uma 

sincronia entre os interesses dos setores civis e militares. A atuação da Liga de Defesa 

Nacional havia sido a maior responsável por esse movimento ufanista da guerra, levando a 

uma intensificação das demonstrações públicas de nacionalismo em datas comemorativas 

como o Dia da Independência. O estado de guerra também acabou por ressuscitar a discussão 

acerca da instituição do serviço militar obrigatório e acabou por estimular a criação do Tiro de 

Guerra em 1916, assim formando os primeiros grupos de oficiais da reserva
172

. A aprovação 

do congresso pelo serviço militar obrigatório com sorteio (o alistado não pode escolher em 

qual força servir), que era defendido por Hermes da Fonseca desde 1906, tornou a existência 

da Guarda Nacional irrelevante, levando a dissolução da instituição em 1918
173

. 
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 Assim como os intelectuais e políticos pró-aliados não perderam tempo em 

organizarem a Liga de Defesa Nacional, os próprios generais do Exército se mostram 

entusiasmados com a perspectiva de uma participação ativa na guerra. Em telegrama enviado 

a Venceslau Brás em 1918, o Ministro da Guerra, Marechal José Caetano de Faria, se dizia 

entusiasmado pelo começo dos exercícios de manobra em preparo para o combate
174

. Apesar 

da expectativa brasileira de enviar os novos “Voluntários da Pátria” para combaterem nas 

trincheiras da Europa, foi determinado pelo Alto-Comando Aliado que as forças terrestres 

brasileiras permanecessem no continente americano, uma vez que havia o risco de a 

Argentina entrar na guerra ao lado dos Poderes Centrais, o que tornaria o sul do Brasil, com 

uma expressiva colônia alemã, o alvo provável de uma possível ofensiva
175

.  

Assim como no Chile e na Bolívia, a Escola Superior de Guerra da Argentina tinha seu 

corpo docente quase exclusivamente composto de oficiais alemães. Desde o início da guerra, 

o Exército Argentino havia demonstrado uma forte tendência pró-alemã e a neutralidade 

defendida pelo presidente Yrigoyen causava inquietação e suspeitas no governo brasileiro e 

das demais nações aliadas, onde mesmo diante do afundamento de navios mercantes de seu 

país como o vapor Monte Protejido, afundado em 05 de abril de 1917, no mesmo dia em que 

o Paraná foi torpedeado, o governo argentino se mantinha apático às agressões alemãs. 

Devido ao sistema de serviço obrigatório, o exército argentino possuía um efetivo máximo de 

Um Milhão e 500 mil homens, que em caso de guerra poderiam ser convocados para o serviço 

ativo e enviados para a fronteira brasileira em um curto espaço de tempo
176

.  

A entrada do Brasil na guerra em outubro de 1917 e a possibilidade de um conflito 

militar com a Argentina tornou o reaparelhamento das Forças Armadas a principal prioridade 

do governo para a contribuição do país no esforço de guerra. Devido à alta dependência de 

material bélico estrangeiro, tanto a Marinha quanto o Exército haviam sofrido pela falta de 

peças de reposição de seus equipamentos. Enquanto que o Exército ainda se encontrava 

extremamente desfalcado em canhões de artilharia de campo, os navios da Marinha eram os 

que mais precisavam de investimentos. Sem disponibilidade de peças sobressalentes e suporte 

técnico dos britânicos desde 1914, os encouraçados, cruzadores e contratorpedeiros 
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adquiridos em 1906 funcionavam a base de remendos e manutenções provisórias. O desgaste 

das caldeiras pela utilização de madeira como combustível piorava ainda mais a já precária 

condição dos navios. Os dois encouraçados brasileiros estavam em melhores condições em 

razão das reformas anteriormente realizadas em Norfolk, nos EUA, porém devido ao tipo das 

embarcações, nenhum dos dois Dreadnoughts era adequado para a missão de patrulha que foi 

determinada durante a formação da DNOG
177

. A necessidade de barcos ligeiros levou ao 

pedido de Alexandrino, em 1917, para a construção de mais um cruzador de escolta, cinco 

contratorpedeiros e cinco submarinos pesados, a serem construídos em estaleiros britânicos
178

.  

Ao mesmo tempo em que tentava obter a verba para a continuação do Projeto 

Alexandrino com a compra de novos navios de guerra, a Marinha buscava um novo destino 

para os navios encomendados à empresa de construção naval holandesa A. F. Smulders, em 

Schiedam, na Holanda, sendo estes o navio rebocador Paraguassu e dois navios carvoeiros, o 

Pindaré e o Mearim. Sem aparente necessidade de uso pela Marinha, todos os três navios 

seriam vendidos a companhias de navegação inglesas. Porém em abril de 1916, a legação 

brasileira em Haia informou ao Ministério das Relações Exteriores que o governo da Holanda 

não permitiria a venda dos navios brasileiros em construção nos estaleiros holandeses para 

firmas inglesas ou de qualquer outra nação beligerante, pois isto violaria os termos de 

neutralidade do país
179

.  

Para tentar contornar esta situação, tentou-se encontrar um novo comprador para os 

navios, porém a Comissão Naval do Brasil na Europa informou ao Ministério das Relações 

Exteriores que nenhum outro país demonstrou interesse na aquisição dos navios, devido à 

possibilidade de que a Holanda, apesar de ser incapaz de proibir a venda, poderia sim barrar a 

saída dos navios dos estaleiros. Os perigos do mar do norte para a viagem dos navios 

desestimulavam ainda mais a possibilidade de potenciais novos compradores. A 

recomendação da comissão foi de que os navios seguissem diretamente para o Brasil uma vez 

que fosse possível a navegação segura e que durante a travessia, fosse organizada a venda das 

embarcações, afinal esses navios seriam de grande utilidade para todas as nações beligerantes 

ao mesmo tempo em que esta negociação não iria violar nenhuma lei de neutralidade por 

justamente ser realizada em águas internacionais. 
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 Esta possível saída acabou sendo frustrada quando os holandeses informam a legação 

brasileira que sequer iriam liberar os navios sem que estes fossem registrados já em um porto 

brasileiro e que os documentos comprovando o Brasil como destino final fossem 

apresentados. Para solucionar o problema foi oferecido à própria construtora Smulders e ao 

governo holandês, que recusaram a oferta justificando que não teriam utilidade para as 

embarcações
180

. A questão ficou resolvida apenas em julho de 1916, quando a legação em 

Haia informou ao governo brasileiro que foi enfim foi efetuada a compra dos navios pelos 

americanos e que por se tratar de um país neutro, foi efetuada em condições que não violaram 

a neutralidade holandesa
181

. A venda dos navios acabou se confirmando um erro, uma vez que 

tanto o rebocador e os carvoeiros, todos novos e em ótimo estado, teriam sido de extrema 

utilidade para a DNOG e poderiam ter poupado-a de grande parte de seus problemas 

logísticos e operacionais
182

. 

Ainda com todas as inadequações e adversidades da força naval, a Marinha e o 

Exército deram uma prova de prontidão quando no início madrugada do dia 28 de julho de 

1917, vigias da Fortaleza de Santa Cruz, no meio da Baía de Guanabara, relataram terem 

escutados disparos de artilharia e observado o clarão das armas, com o relato ratificado pela 

guarnição do Forte de Copacabana e das Fortalezas do Imbuí e São João. O relatório 

rapidamente chegou ao alto comando da Marinha, que ordenou as duas horas da madrugada, 

que os dois encouraçados esquentassem as caldeiras e que os contratorpedeiros estivessem 

prontos para zarpar. Acreditando ter sido um confronto entre o HMS Glasgow (que horas 

antes estava em porto brasileiro) e uma embarcação alemã, às nove horas da manhã um 

contratorpedeiro brasileiro verificou que nenhum contato entre as marinhas beligerantes havia 

ocorrido, com a informação confirmada pelo capitão do navio britânico. Mesmo tendo sido 

um estranho falso alarme, o caso demonstrou o nível de alerta das Forças Armadas e a 

velocidade de reposta em caso de uma situação de confronto
183

. 

Enquanto que a falta de carvão, necessário para abastecer a frota brasileira (além das 

necessidades domésticas), foi resolvido através de negociações comerciais com o governo 

americano, foi ao mesmo tempo negociada com a Armstrong & Witworth Company e com a 

                                                             
180

Telegrama da Comissão Naval na Europa, de 27 de abr. 1916.  Arquivo Venceslau Brás, FGV CPDOC,VB pr 
1915.01.20. Págs. 111-119. 
181

 Telegrama da Legação em a Haia, de 07 de jul. 1916. Arquivo Venceslau Brás, FGV CPDOC,VB pr 1915.01.20. 
Pág. 145. 
182 ALSINA JR., João Paulo Soares. A Esfinge e o Tridente. Brasília: UNB. Pág. 289. 
183 DARÓZ, Carlos. O Brasil na Primeira Guerra Mundial. São Paulo: Contexto.  Págs. 97-99. 



63 
 

Vickers, a construção de um novo arsenal, seguindo os padrões mais modernos e dispondo de 

toda a infraestrutura necessária para a produção de armas e munições, fabricação de chapas de 

ferro e aço, produção de aeroplanos e construções navais de todo tipo. O acordo não só 

possibilitava a produção de qualquer material bélico necessário para as Forças Armadas como 

também dava suporte e abria espaço para a indústria siderúrgica militar no Brasil
184

. 

Simultaneamente, a solução para a falta de materiais bélicos modernos para o Exército se deu 

através da formação de uma comissão de compra de armas e munições, enviada aos Estados 

Unidos e composta por oito oficiais e comandada pelo tenente-coronel Alípio Gama
185

. 

Dentre gastos adicionais discriminados pelo Ministério da Guerra estava a instalação de 

baterias de artilharia em posições estratégicas da costa brasileira, a reforma de diversos fortes 

e quartéis e a aquisição e instalação de minas submarinas, principalmente na costa do Rio de 

Janeiro
186

.  

Em janeiro de 1918, o governo brasileiro assinou um termo de acordo entre o Arsenal 

de Guerra do Rio de Janeiro e a empresa britânica Comptoir Technique Brésilian para a 

aquisição de um conversor ‘Baby’ da Tropenas Converter, equipamento cuja função é 

converter o ferro em aço. Firmado entre o diretor do arsenal, coronel Achilles Velloso 

Pederneiras, e o representante da Comptoir Technique Brésilian, Sr. Zozimo Barroso do 

Amaral, o conversor da Tropenas tinha como tarefa reproduzir um aço semelhante ao Aço 

Krupp para a produção de partes sobressalentes destinadas a serem utilizadas nos canhões 

alemães comprados durante as reformas de Hermes da Fonseca, além de servirem para a 

produção de projéteis e munições de médio calibre. Após a assinatura do acordo, ficou 

definido que o conversor deveria ser entregue em aproximadamente seis semanas no porto de 

Nova York
187

. Os dois conversores Tropenas adquiridos possibilitaram que a artilharia de 

origem alemã permanecesse operacional até a Segunda Guerra Mundial, quando os canhões 

Krupp de 75 mm e 105 mm foram finalmente substituídos pelos mais modernos canhões 

americanos M1A1 de 75 mm, o M2 e M3 de 105 mm e o M1 de 155 mm, este último até hoje 

em serviço no exército. 
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 O fim da Grande Guerra em novembro de 1918 ocorreu de forma súbita tanto para o 

governo quanto para a população brasileira. O presidente-eleito, Rodrigues Alves, havia 

pedido ao ministro das finanças Pandiá Calógeras que averiguasse as possibilidades e as 

providencias a serem tomadas para enviar um contingente do Exército para a Europa em 

1919, para tomar parte na grande ofensiva que seria desferida contra o território alemão, 

colocando nossas tropas a servir provavelmente junto aos exércitos francês e americano
188

. 

Para a surpresa de mesmo os lideres aliados, as forças alemãs, que estavam à beira do colapso, 

decidiram assinar o armistício e se porem a mercê dos vitoriosos. Entre estes estava o Brasil, 

o único país da América Latina a ter contribuído ativamente para o esforço de guerra. Além 

das felicitações do lideres demais nações latinas que também declararam guerra aos Poderes 

Centrais, o governo brasileiro foi parabenizado por sua atuação na defesa dos princípios da 

neutralidade entre 1914 e 1917
189

.  

Ainda que o Exército Brasileiro tenha ficado confinado ao seu território e a Marinha 

do Brasil tenha contribuído com apenas uma pequena (e de certa forma trágica) atuação nos 

mares, a participação brasileira na guerra modificou a dinâmica das relações internas entre 

militares e civis. As oligarquias políticas que antes se chocavam com os militares, se uniram 

aos seus inimigos políticos em prol da Causa Aliada contra a “Barbárie Germânica”. As 

divergências e disputas pelo controle da república ficaram em segundo plano, uma vez que a 

prioridade se tornou unificar e mobilizar o país para sua contribuição no esforço de guerra 

contra os alemães. Em uma carta recebida pelo Presidente da República em maio de 1918, o 

Grêmio dos veteranos reformados e honorários do Exército fez um elogio à postura moral de 

Venceslau Brás em defesa da soberania nacional e afirmam que a entrada do Brasil na guerra 

despertou o espírito patriótico brasileiro sobre o povo como não se via desde o fim da Guerra 

do Paraguai. Procurando agradar aos militares, Venceslau Brás concedeu seu apoio ao projeto 

de lei 389, de dezembro de 1917 e de autoria do deputado Joaquim Osório, concedendo aos 

veteranos de guerra o auxílio financeiro do Estado. A lei logo veio a beneficiar os marinheiros 

da DNOG e as famílias daqueles que pereceram servindo o Brasil na Primeira Guerra 

Mundial
190

.  
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2.6- As Missões Militares 

Enquanto Epitácio Pessoa e Domício da Gama garantiam as revindicações brasileiras 

na Conferência de Paz, os oficiais que haviam sido enviados como observadores para o front 

europeu retornaram ao Brasil trazendo suas experiências com a guerra moderna. As reformas 

das forças armadas continuaram na pauta do governo seguinte ao de Venceslau Brás. 

Acordadas ao final da guerra, as Forças Armadas brasileiras receberam três missões militares, 

uma pequena missão militar francesa em 1919 e duas em 1922, uma da França e outra dos 

EUA. Enquanto que a missão americana foi de curta duração, as duas missões militares 

enviadas pela França se estenderam até 1940. Procurando ser a principal fornecedora de 

equipamento militar para o Brasil, a França já havia negociado com a comissão de compras de 

material bélico enviada pelo Brasil em 1918, a aquisição de metralhadoras, obuses, aviões e 

tanques
191

.  

A Marinha também tentou expandir seu arsenal ao organizar a compra do terceiro 

encouraçado, desta vez se adequando ao avanço tecnológico trazido pela Primeira Guerra 

Mundial ao tentar adquirir um dos Super Dreadnoughts que protagonizaram a Batalha da 

Jutlândia, até hoje a maior batalha naval da História. O navio que seria incorporado sob o 

nome de Riachuelo teria seu projeto baseado sobre os encouraçados britânicos das classes 

Queen Elizabeth e Royal Sovereing (também conhecida como Revenge ou Renown em sua 

configuração de cruzador de batalha), com o navio portando oito canhões de 351 mm e 

pesando mais de 30 mil toneladas. O projeto para a construção do navio pela Armstrong já 

havia sido arranjado em 1914, porém a crise econômica e o início da guerra havia forçado a 

Marinha a abrir mão do navio. Mais uma vez em 1920, a falta de verbas, somadas a uma 

campanha da imprensa latina contra a aquisição do navio pelo Brasil, levaram ao 

cancelamento definitivo do projeto
192

. 

A primeira missão a chegar ao Brasil foi enviada pela França em 1918, formada por 

oficiais, técnicos e mecânicos destinados a preparar a infraestrutura para a Missão Militar 

Francesa de 1919. Chefiada pelo general Napoleão Felippe Aché, que anteriormente havia 

comandado a MMMB, a missão francesa tinha o propósito de estabelecer a Escola de Aviação 

Militar, responsável por formar os oficiais brasileiros que vieram a compor os primeiros 
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quadros aéreos do Exército
193

, formando no já ano seguinte a sua criação, a primeira turma 

com doze aviadores
194

. Finalmente em 1927 o Exército criaria a sua quinta arma, a Aviação 

Militar. Para sustenta-la, foi criado o Depósito Central de Aviação, além da Direção de 

Aviação, responsável por coordenar todas as unidades de aviação do Exército
195

. 

Assim como o Exército havia escolhido contratar uma missão militar para lidar 

exclusivamente com a aviação, a Marinha do Brasil também decidiu contratar uma missão 

militar para reformar e modernizar a Aviação Naval Brasileira. Assinado para ter início em 

1922, a Missão Militar da U.S. Navy começou adiantada em 1919. A cooperação e instrução 

de oficiais americanos junto aos pilotos brasileiros que haviam servido na aviação naval dos 

Estados Unidos durante a guerra possibilitou a criação dos cursos de Mecânico Naval de 

Aviação e de Marinheiro Especialista de Aviação, ambos sendo realizados na Escola de 

Aviação Naval. A marinha americana também forneceu seis aviões, tendo a marinha brasileira 

adquirido mais nove aviões da Itália e um da Grã-Bretanha
196

.  

A segunda Missão Militar Francesa foi mais abrangente e estabeleceu profundas 

reformas na doutrina e estrutura do Exército. A missão inicialmente chefiada pelo general 

veterano Maurice Gamelin, que posteriormente comandou o Exército Francês durante a 

invasão alemã em 1940, alterou o modelo educacional do Exército Brasileiro e instituiu a 

pratica dos exercícios militares táticos no treinamento de oficiais e soldados. Antes mesmo do 

início formal da missão, Gamelin havia chegado ao Brasil em 1919, onde aproveitou para 

conhecer a geografia e a cultura do país. O general francês de pronto foi consultado durante a 

organização das cinco Regiões Militares, que definiam a área de atuação das divisões do 

Exército e organizavam a cadeia de comando. Através da sugestão de Gamelin, as forças 

policiais de alguns estados passaram a ficar a disposição do Exército, assim aumentando a 

coordenação entre os poderes estadual e federal em ocasião de conflito
197

. 

Quando a Missão Militar Francesa de fato se deu início em 1920, os militares 

europeus se depararam com uma série de desafios que variavam da crise material do Exército 

Brasileiro à doutrina militar vigente na instituição. Além da defasagem dos mais básicos 
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insumos, como alimento para os animais de montaria e tração
198

, para a grande frustração dos 

franceses, a maior parte do material bélico brasileiro era de origem alemã
199

, criando um 

grave problema logístico para a implementação de seus canhões de 75 mm Saint-Chamond e 

de 105 mm e 155 mm Schneider, do qual o governo francês esperava conseguir tornar como o 

principal material de artilharia do Exército Brasileiro
200

. A missão de Gamelin era 

condicionada à compra de material bélico francês, o que gerava constantes atritos como o 

chefe do Estado-Maior do Exército, Bento Ribeiro, que devido a sua inclinação pró-

germânica, era resistente às mudanças sobre o material e sobre a doutrina alemã trazida pelos 

“Jovens Turcos”. As desavenças entre os dois generais pioraram quando Bento Ribeiro tentou 

organizar a compra de aviões italianos para o Exército. Sob os protestos de Gamelin, 

ameaçando que não seria capaz de treinar os oficiais brasileiros em aviões que seus próprios 

homens não sabiam pilotar, o Exército cancelou a compra dos aviões italianos em preferência 

aos aviões franceses
201

.  

A missão francesa também trouxe parte do progresso tecnológico obtido nos últimos 

anos de guerra. Sob as orientações do capitão José Pessôa Cavalcanti de Albuquerque, 

sobrinho de Epitácio Pessoa e oficial do Exército Brasileiro que esteve em combate no front 

europeu junto a uma companhia de tanques do Exército Francês em 1918, o Exército 

Brasileiro encomendou a aquisição dos tanques franceses Renault FT-16 e dos tanques 

britânicos Whippet. José Pessoa havia feito parte da comissão de compras de armamentos que 

ficou na Europa e foi um dos principais defensores da aquisição de blindados e formação de 

um corpo de cavalaria blindada. Assim como os franceses, acreditava que os tanques teriam 

papel fundamental na guerra como uma arma de apoio a infantaria
202

. Tendo sido o principal 

teórico da mecanização do Exército Brasileiro, José Pessoa comandou a primeira companhia 

de cavalaria blindada e posteriormente serviu como subcomandante da Escola Militar do Rio 

de Janeiro além de ter sido um dos fundadores da Academia Militar das Agulhas Negras
203

.  

A criação da cavalaria blindada foi acompanhada pela profissionalização da infantaria, 

que a partir de 1927 aumentou a frequência dos exercícios militares e manobras de combate, 
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ainda que houvesse uma grande defasagem material bélico
204

. Sob os auspícios de Gamelin 

foi criado o Conselho de Defesa Nacional, responsável pela organização geral e pelo 

planejamento dos planos de guerra do Exército em caso de conflito
205

. Com Pandiá Calógeras 

tendo assumido o Ministério da Guerra em outubro de 1919, a quem Gamelin tinha em alta 

estima como “um homem de fascínio pelos assuntos militares
206

”, o Exército passou a ter o 

repasse de 20% da verba da União
207

, sendo revertidos na expansão da produção de pólvora e 

cartuchos, além da reorganização do Arsenal de Guerra
208

. Para controlar a verba 

disponibilizada pelo governo federal foi criada a Diretoria Geral de Contabilidade de 

Guerra
209

. A criação da Escola de Intendência em 1921 também ajudou a organizar os 

materiais do Exército, uma vez que os oficiais que se formavam recebiam aulas de 

administração, ciências e legislação financeira, além de se familiarizarem com a malha 

ferroviária brasileira e o processo de mobilização de tropas, posteriormente sendo designados 

para unidades do Corpo de Gestão do Exército
210

. 

Com o intuito de preparar os oficiais do Exército para lidarem com todos os novos 

materiais bélicos, a Missão Militar Francesa iniciou uma reforma das quatro Escolas Militares 

que existiam no país. A partir de 1924, o curso responsável por formar a base do oficialato do 

Exército passou a durar três anos, com o primeiro ano sendo de instrução básica dos oficiais, 

o segundo ano voltado para a instrução de Arma (infantaria, cavalaria, artilharia e engenharia) 

e o terceiro sendo a especialização na Arma, com o cadete enfim sendo nomeado Aspirante à 

Oficial
211

. Além do Curso de Armas recebido pelos oficiais subalternos na Escola Militar, os 

oficiais superiores passaram a receber o Curso de Aperfeiçoamento de Armas, com o ensino 

técnico da Arma correspondente do oficial (incluindo aviação, intendência e veterinária) 

ministrado pelos oficiais franceses, além de instrução sobre o Estado-Maior, cuja escola de 

formação, que já possuía um bom programa de ensino, passou a prover uma formação de 

excelência com a introdução dos experientes oficiais franceses
212

. 
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Para aumentar a profissionalização dos praças, foi criado em 1926 a Escola de 

Sargentos de Infantaria, onde após um ano de curso, os sargentos eram imediatamente 

incorporados ao seus destacamentos ou designados para servirem de instrutores nas 

sociedades de tiro. Em dezembro do mesmo ano também foi criado o Centro de Instrução de 

Transmissões, com o intuito de prover a formação técnica para sargentos e oficiais de 

comunicação e para a criação de técnicos em telegrafia
213

.  

Neste curto espaço de uma década, o Exército foi reorganizado e profissionalizado, 

além de ter recebido a introdução de uma nova Arma (Aviação Militar) e o remodelamento de 

outra (Cavalaria Blindada). As lições extraídas da Primeira Guerra Mundial redefiniram as 

Forças Armadas e de certa forma, encerraram o processo de busca pela identidade das 

instituições responsáveis pela defesa do país. A “Questão Militar” parecia encontrar o seu fim, 

porém a adoção do caráter profissional não reduziu os descontentamentos que havia nas bases 

do Exército com a política nacional. Ao mesmo tempo em que se davam essas reformas 

trazidas pelos franceses, os jovens oficiais de instrução alemã contestaram a legitimidade do 

governo e as ordens de seus superiores. Ainda que a missão francesa tenha alterado o caráter 

do Exército e apaziguado as relações do generalato com a as oligarquias políticas, foram as 

bases do oficialato que falaram mais alto e ao início da Década de 1930 a balança de poder 

virou contra o governo, pois foram estes jovens tenentes e capitães de instrução alemã quem 

ajudaram a colocar Getúlio Vargas no poder. 
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Epílogo 

Os reflexos da Grande Guerra: do Tenentismo a Era Vargas 

Ao final da década de 1920, os impactos da breve participação militar brasileira na 

Primeira Guerra Mundial haviam remodelado as Forças Armadas, tanto em sua estrutura 

quanto em seu papel na sociedade. O Exército Brasileiro, que até 1914 havia sido uma força 

indisciplinada e internamente dividida, alvo de disputas e intrigas no cenário político 

brasileiro, em 1922 começava a se apresentar como uma força profissional e modernizada, 

tendo sido durante principal órgão de repressão utilizado pelo governo para manter a ordem 

civil durante as conturbadas revoltas anarquistas e sindicalistas entre os anos finais da guerra 

de 1917 a 1919
214

.  A mentalidade do Exército também sofre as mesmas transformações pelas 

quais passava a sociedade civil e intelectual. Mesmo com a presença de uma missão militar 

francesa no país, o culto à modernidade europeia é abandonado em favor de uma mentalidade 

regionalista. De certa forma, a aproximação entre os militares e os intelectuais com a criação 

da Liga de Defesa Nacional, foi o que levou aos jovens militares, principalmente aos de baixa 

patente, o ideal nacionalista que surge com o fim da admiração pela cultura europeia e se que 

se instala entre os intelectuais latino-americanos
215

. A promessa positivista de modernidade, 

que era associada diretamente à percepção de uma Europa civilizada, morre nas trincheiras da 

Grande Guerra. 

Enquanto que a “Questão Militar” havia formado o caráter político do Exército e da 

Marinha ao longo das três primeiras décadas da República
216

, a Primeira Guerra Mundial e a 

profissionalização das Forças Armadas consolidaram seu papel institucional como a principal 

força de defesa da nação, uma vez que a Guarda Nacional havia sido extinta e as forças 

policiais estaduais colocadas sob a autoridade final do Estado-Maior do Exército. Ao final da 

Grande Guerra a popularidade do Exército se encontrava em alta e o entusiasmo político pelos 

assuntos militares não diminuiu após a guerra, como bem podemos ver pelo aumento da verba 

do Exército mesmo após o fim do conflito. O processo de profissionalização das Forças 

Armadas durante as décadas de 1920 e 1930 transmitiu a impressão de que o ideal do 

soldado-cidadão, que via a si como uma aristocracia rival das elites, foi abandonado em favor 
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da nova postura militar do soldado-profissional (também conhecido como soldado-

corporação). O fim da politização do Exército já era defendida por parte dos “Jovens Turcos”, 

como Bertholdo Klinger e Leitão de Carvalho, que ao voltarem da Kriegsshule trouxeram 

consigo a doutrina prussiana, na qual as Forças Armadas eram voltadas exclusivamente para a 

guerra e não para os assuntos políticos. Foi sob esta doutrina que os jovens oficiais fundaram 

em 1913 a revista A Defesa Nacional, baseada na revista alemã Militär Wochenblatt
217

. Desde 

a década anterior, estes oficiais de formação alemã sustentavam a ideia de um Exército 

totalmente profissionalizado e afastado das questões civis, a não ser quando estas 

interferissem diretamente com o esforço de guerra.  

A vinda da Missão Militar Francesa, finalmente trouxe o processo de 

profissionalização tão almejado pelos Jovens Turcos, ainda que os franceses tenham 

pressionado o Estado-Maior para se livrar dos seus elementos pró-alemães, como Klinger, que 

foi enviado para o Peru como adido militar após a demissão de Bento Ribeiro
218

. Ainda que o 

novo papel institucional do Exército tenha agradado inicialmente uma parcela considerável do 

oficialato (principalmente aos generais que compunham o reformado Estado-Maior) a 

condução da política nacional pelos setores civis e a falta de renovação do sistema político 

oligárquico, mais uma vez começou a atrair criticas das bases do oficialato. Enquanto que 

oficiais como Leitão de Carvalho se mantinham fieis a doutrina alemã de não interferência 

dos militares sobre a política
219

, parte do oficialato do Exército ainda demandava a 

participação das Forças Armadas na política, afirmando que como cidadãos, deveriam ter o 

direito de decidirem sobre os rumos da República
220

, ainda que o Regulamento Disciplinar do 

Exército Brasileiro proibisse expressamente a manifestação ou participação política de 

oficiais
221

.  

A contestação dos oficiais subalternos ao papel das Forças Armadas diante a política 

nacional acabou por criar um movimento político no interior do Exército que desta vez não só 

entrava em confronto com as elites oligárquicas como contra seus oficiais superiores e o alto 

comando do Exército. Os Tenentistas, como ficaram conhecidos os membros do movimento, 

haviam em parte, retomados a velha ideia do soldado-cidadão, porém sem a presença de uma 
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ambição aristocrática apoiada no positivismo
222

. Desta forma, as Forças Armadas seriam 

politicamente independentes do governo, servindo como um poder moderador que garantisse 

a ordem e a estabilidade da República
223

.  Para os jovens integrantes deste movimento, figuras 

como o Ministro da Guerra de Epitácio Pessoa, o General Setembrino de Carvalho, serviam 

não ao país, mas sim às ordens das oligarquias
224

.  O movimento surge justamente no mesmo 

momento em que é organizada a Semana de Arte Moderna, onde artistas e escritores se 

reúnem em um ato de valorização da identidade brasileira
225

.  

A Revolta dos 18 do Forte em julho de 1922 foi apenas a primeira demonstração do 

cisma ideológico que havia se formado no Exército e do acirramento das rivalidades contra o 

Governo Federal, uma vez que a exposição pública de cartas falsas do candidato a presidência 

Artur Bernardes difamando o Marechal Hermes da Fonseca foi o suficiente para que o grupo 

de militares liderados pelos tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes se rebelassem contra 

o Estado
226

. Este episódio que marcou o fim do governo de Epitácio Pessoa abriu as portas 

para que ocorresse a Revolta Paulista de 1924, onde foi necessário o cerco e bombardeio da 

capital do estado e uma sangrenta batalha para que os revoltosos comandados por Juarez 

Távora e pelo General Isidoro Dias se retirassem de São Paulo. Ainda que o governo tenha 

retomado a cidade em poucos dias, a Revolta Paulista desencadeou uma revolução nacional 

que culminou na Coluna Miguel Costa - Prestes
227

. A marcha que projetou o tenentismo em 

seu movimento de maior sucesso, não apenas desestabilizou o governo de Artur Bernardes, 

como minou a própria legitimidade do governo republicano
228

. O movimento que ficou 

associado diretamente ao nome do Tenente Luís Carlos Prestes levou a agitação não só de 

militares mas também de civis, recebendo apoio de grupos como a Brigada Acadêmica, 

formada por estudantes que aplaudiam os revoltosos
229

. 

O governo redobrou os esforços para conter as revoltas que estouravam nos estados do 

Mato Grosso, Amazonas, Sergipe e no Rio de Janeiro. Em 1928 o Ministro da Guerra, Nestor 

Sezefredo de Passos, instituiu no Exército a rotatividade de posto, forçando os oficiais a se 
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afastarem da capital e tornando obrigatório o serviço em regiões de fronteira. Foi ao mesmo 

tempo, decretada a obrigatoriedade da formação na Escola de Oficiais e na Escola de 

Aperfeiçoamento de Armas, o que não só instituía um grau mais elevado de profissionalismo 

na formação dos oficiais como ajudava a filtrar os elementos mais indisciplinados
230

. Ainda 

que o governo pressionasse o comando do Exército a se livrar de seus elementos 

revolucionários, o dano à imagem de legitimidade da república já havia sido feito. Os 

movimentos tenentistas foram o golpe final sobre um sistema político que se tornou frágil por 

conta de seu apoio sobre uma estrutura econômica voltada para a exportação do café. A 

Primeira Guerra Mundial desestabilizou essa estrutura ao interromper o comércio 

internacional e afundar os cafeicultores nas dívidas que haviam contraído desde o Século 

XIX
231

. 

A fraqueza das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais permitiu que as oligarquias 

que haviam ficado em segundo plano no cenário político nacional disputassem pelo poder 

federal. Sem o apoio dos coronéis que controlavam o eleitorado de suas regiões, os 

descontentes jovens tenentes se tornam os aliados naturais das oligarquias do Rio Grande do 

Sul, que em 1930 lançaram a candidatura de Getúlio Vargas para disputar a presidência contra 

o candidato paulista, Júlio Prestes
232

. O assassinato do candidato à vice-presidência de 

Vargas, João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, trouxe à Aliança Liberal o apoio de militares 

como Goês Monteiro, Bertholdo Klinger e Leite de Carvalho
233

. A convergência de posição 

entre os Tenentistas, como Juarez Távora, e dos militares profissionais, como Goês Monteiro, 

foi justamente a percepção de que a interferência sobre a estrutura política da República era 

inevitável
234

. A vitória de Júlio Prestes nas eleições convenceu a alta cúpula militar do 

Exército a enfim se juntar ao resto do oficialato subalterno e decretar em 24 de outubro de 

1930 o apoio a Getúlio Vargas
235

. 

Se os militares pretendiam se perpetuar no poder após terem derrubado o Presidente 

Washington Luís, suas ambições foram frustradas. Além de ter o apoio garantido das elites do 

Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais, Vargas já havia articulado o apoio do 
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movimento operário que havia estourado em 1919
236

. Assim como ocorrera com a 

Proclamação da República, onde a legitimidade do governo se devia apenas em razão da 

união dos vários setores do cenário político, civis e militares que sozinhos não possuíam 

legitimidade para governarem, o mesmo ocorria com o fim da Primeira República, onde nem 

mesmo Vargas podia governar sem a legitimidade trazida pelo apoio do setor militar
237

. Os 

nacionalismos extremados que após o fim da Primeira Guerra Mundial deram origem aos 

movimentos integralistas no Brasil, um reflexo claro dos movimentos fascistas na Europa
238

, 

se infiltram no Exército, que sob a doutrina de Goês Monteiro institui um “fascismo 

brasileiro” voltado ao fortalecimento do Estado e da Nação sob os auspícios de um figura 

forte que detivesse em suas mãos o Poder
239

. Ao final de quatro décadas de um governo 

republicano, os militares mais uma vez serviram como uma das figuras responsáveis pela 

transição política, mas não mais como protagonistas. Durante os 15 anos seguintes, o governo 

do país ficou nas mãos de Getúlio Vargas e apenas após seu suicídio em 1953, os militares 

voltariam a articular seu controle sobre a política nacional. 
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Conclusão 

 Ao final desta breve dissertação espero ter conseguido elucidar com clareza parte dos 

impactos criados pela Primeira Guerra Mundial sobre as estruturas militares e políticas do 

Brasil. Ainda que distante dos horrores das trincheiras, a República Brasileira não saiu ilesa 

do conflito internacional. Sua já frágil economia foi a principal vitima, e com ela toda a 

estrutura obre a qual se apoiava a instável balança do poder político. A outra vítima acabou 

sendo o programa de modernização da Marinha idealizado pelo Almirante Alexandrino. A 

moderna frota de cruzadores, contratorpedeiros e os dois encouraçados adquiridos em 1910, 

que custaram caro aos cofres brasileiros (e foram em parte responsáveis pela grave crise 

econômica de 1913), ao final da Grande Guerra já se encontravam em estado de 

obsolescência. A Marinha nunca conseguiu obter o tão desejado terceiro Dreadnought, e a 

ambição de uma Frota de Alto-Mar que garantisse a soberania naval brasileira sobre o resto da 

América do Sul se desvaneceu com a chegada do Dreadnought Almirante Latorre aos portos 

chilenos.  

Ao mesmo tempo em que as condições econômicas do pós-guerra forçaram a Marinha 

do Brasil a abandonar o Projeto Alexandrino, foi graças à urgência trazida pelo conflito 

mundial que a Marinha conseguiu o apoio político necessário para a construção de seu 

Arsenal na Ilha das Cobras, essencial para a organização e manutenção da força naval. A 

modesta participação da marinha brasileira nas operações de guerra no Atlântico, ainda que 

breve, conferiu à instituição um pequeno grau de experiência em combate, algo que nem 

mesmo o mais intenso exercício militar é capaz de proporcionar. A atuação dos pilotos 

brasileiros junto às forças aeronavais dos EUA, Reino Unido e Itália consolidaram a Aviação 

Naval brasileira, reforçada pela missão militar americana e pela compra de novos aviões que 

formaram as primeiras esquadrilhas da força aeronaval brasileira. 

As repercussões da Grande Guerra foram ainda maiores sobre o Exército, levando a 

completa reestruturação da instituição. O projeto de modernização das forças terrestres 

brasileiras, que no início do século limitava-se a compra de novos materiais bélicos, foi 

completamente transformado pela chegada da Missão Militar Francesa, trazendo consigo a 

experiência obtida pelos oficiais franceses durante os quatro anos e meio de guerra. O exército 

que se encontrava desorganizado e mal equipado durante os conflitos em Canudos e no 

Contestado, deu início a década de 1920 reestruturando seu oficialato, reformando seu 
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Estado-Maior, inaugurando a arma da Aviação Militar e criando a arma da Cavalaria 

Blindada. As disputas políticas com as elites civis foram deixadas de lado com a entrada do 

Brasil na guerra, proporcionando um breve momento de unidade nacional e diante a agressão 

dos submarinos alemães. A guerra trouxe ao país um pouco da mesma experiência cultural da 

“Guerra Total” pela qual todas as nações envolvidas no conflito passaram (ainda que de forma 

muito menos letal), onde os grupos políticos que disputavam o poder desde o século anterior 

deixaram parcialmente de lado suas divergências com o intuito de mobilizar e preparar a 

nação para contribuir com o esforço de guerra. 

 Ainda que tenha havido a convergência momentânea de interesses das oligarquias e do 

Exército pela estabilização da soberania nacional, nem mesmo o sentimento nacionalista 

despertado na sociedade brasileira impediu que os dois grupos resumissem suas disputas pelo 

poder, o que levou ao fim da Primeira República e ao início da Era Vargas. Ainda assim, entre 

as duas facções políticas, sem duvida foi o Exército quem permaneceu com a melhor posição, 

assegurando sua influencia sobre a política mesmo durante os anos de Estado Novo, não 

obstante, foi o Ministro da Guerra de Vargas, General Eurico Gaspar Dutra, quem derrubou o 

ditador e assumiu a Presidência da República em 1945. Em meados da década de 1960, as 

oligarquias tradicionais brasileiras haviam perdido boa parte de seu capital político e os 

governos estaduais já não tinham nem de perto a mesma força que possuíam no início do 

século. Às elites civis ficou relegado o papel de coadjuvante na ditadura militar que se 

instalou após o Golpe de 1964. 

 A realização deste trabalho foi uma oportunidade magnífica de ficar a par de uma 

parte considerável da produção acadêmica dedicada ao estudo do Brasil durante a Primeira 

Guerra Mundial, ao qual me utilizei como base teórica extensivamente ao longo desta 

dissertação. O acesso aos documentos pessoais do Presidente Venceslau Brás, localizados 

acervo histórico do CPDOC/FGV-RJ e disponíveis para consulta online, também foram de 

suma importância, não apenas porque foram a fonte histórica principal deste trabalho, mas 

também por elucidarem os assuntos que passavam na mesa do chefe do Poder Executivo 

durante quase toda a duração do conflito. Apesar de ter visitado e revisado inúmeros 

documentos do acervo de Nilo Peçanha, localizado no Palácio do Catete, optei por deixar os 

assuntos diplomáticos de lado, uma vez que estes tinham relação limitada com o tema 

abordado.  
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 Ao final desta pesquisa percebi que ainda há muito a se explorar sobre a breve 

participação brasileira no conflito mundial, principalmente no que tange a cooperarão naval 

do Brasil com as potências Aliadas. As sequelas da guerra sobre o cenário político podem ser 

traçadas até a Era Vargas e acredito que ainda há muitas conexões a se traçar sobre o 

desempenho das forças armadas brasileiras durante ambos os conflitos mundiais.  

 Por fim, acredito que esta dissertação alcançou seu objetivo de lançar luz sobre as 

transformações trazidas pela Primeira Guerra Mundial ao cenário político-militar brasileiro e 

que contribuído para o campo da historiografia nacional bem como para o vasto acervo 

historiográfico existente sobre o conflito que ceifou milhões de vidas e alterou as dinâmicas 

políticas, culturais, econômicas, diplomáticas e militares de todos os países no mundo que 

tiveram o infortúnio de serem envolvidos na guerra que deveria ter acabado com todas as 

guerras.  
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