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Apresentação
O Exército Brasileiro, instituição 

protagonista de diversos momentos da 
História do Brasil, compreende que a 
convergência de seu Sistema Cultural 
com o do País em geral produz perenes 
e eficazes canais de comunicação com 
as demais Forças Armadas e relevantes 
setores da sociedade brasileira. Além 
disso, por meio de atividades de cunho 
cultural, são gerados influentes estímulos 
ao patriotismo e ao sentimento de 
nacionalidade, em virtude de o Exército 
possuir vasto patrimônio histórico em 
suas organizações militares, o qual merece 
ser amplamente divulgado. 

Nesse sentido, o presente Acervo Artístico do Quartel-General do 
Exército - o “Forte Caxias” - mapeia um dos mais ricos conjuntos históricos e 
artísticos, localizados na Capital Federal. Tal obra coopera com a preservação 
do patrimônio material e imaterial do Exército, bem como para sua  divulgação 
no âmbito da Força, com ênfase nos valores, nas crenças e em suas tradições. 
Visa, ainda, a auxiliar nas atividades de pesquisa, na divulgação da História 
Militar do Brasil e na integração com órgãos culturais da sociedade brasileira.



Nesse contexto, destaca-se o imponente prédio do Quartel-General do Exército, 
cujas instalações abrigam espaços dedicados ao patrono do Exército Brasileiro, o 
Duque de Caxias e a outras personalidades da história militar. Merecem destaque 
os painéis de Athos Bulcão, telas do coronel Estigarribia e  a Sala de Reuniões do 
Alto-Comando, onde as decisões do mais elevado nível da Força são tomadas.

 Mobiliando os ambientes, em todo o aquartelamento, encontra-se um rico 
acervo de artes plásticas e obras diversas, de autoria de renomados artistas 
nacionais e internacionais. Traz ainda seções de armaria, condecorações e uniformes 
históricos. Uma obra completa, com riqueza de imagens e detalhes que retratam a 
história do Exército Brasileiro.

Portanto, a qualidade deste trabalho, aliada à gama das valiosas informações 
culturais e históricas de nossa Força desenvolve valores éticos e morais, aprimora 
a vocação militar, cultua nossas tradições e reforça o compromisso do Exército 
com a Nação brasileira.

Gen Ex Eduardo Dias da Costa Villas Bôas

Comandante do Exército
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O Quartel-General do 
Exército, localizado no Setor 
Militar Urbano (SMU) da 
Capital Federal, foi projetado 
pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 
o qual, desde seu esboço inicial, 
pretendeu conferir-lhe o aspecto 
de um “forte militar”. Sua 
concepção teve como premissa 
ser um conjunto grandioso e 
austero, numa sequência de 
edifícios em paralelo, reportando-
se às fortificações das primeiras 
civilizações da antiguidade, com 
suas muralhas erguidas para a 
proteção de palácios e templos. 
Niemeyer preocupou-se em 
construí-lo por etapas, mantendo 
a relação indispensável entre 
volumes e espaços livres, sendo 
que os edifícios que limitam o 
conjunto têm quatros pavimentos 
e os outros, três pavimentos.

Quartel-General do Exército
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Sua construção iniciou-se em 1969, 
sendo concluída em 1973. Sua inauguração 
ocorreu  ainda durante a construção, quando 
o Estado-Maior do Exército, sob o comando 
do General de Exército Alfredo Souto 
Malan, transferiu-se formalmente para as 
novas instalações, em 31 de março de 1971.
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Seu conjunto arquitetônico 
principal é formado por dez 
edifícios, que ocupam uma área 
de 117.000 m2, totalizando sete 
quilômetros de corredores, e 
abrigam o Comando e os principais 
órgãos da Alta Administração do 
Exército.

Também integram o seu complexo o Teatro Pedro Calmon, o 
Palanque Monumental, a Praça Cívica, a área de garagens e oito 
estacionamentos externos, os quais totalizam 2.189 vagas.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Tombado pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) em 
6 de dezembro de 2007, 
o Quartel-General 
do Exército recebeu 
formalmente, em 31 
de março de 2016, a 
denominação histórica 
“FORTE CAXIAS”, em 
homenagem ao insígne 
Patrono da Força 
Terrestre do Brasil, o 
Duque de Caxias.
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Teatro Pedro Calmon

O Teatro Pedro Calmon foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o qual concebeu-o 
com o aspecto de uma barraca militar estilizada.

Inaugurado em 1976, esse anfiteatro possui uma área de palco com 330 m2 e uma plateia 
com capacidade de 1.164 lugares. Dotado de excelente estrutura física e acústica, é utilizado 
para atividades militares e culturais compatíveis com sua dimensão e vocação, notadamente 
cerimônias, instruções, encontros e seminários militares, bem como apresentações e espetáculos 
de projeção nacional e internacional.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Sua denominação histórica homenageia 
o célebre professor, político, historiador, 
biógrafo, ensaísta e orador baiano Pedro 
Calmon Moniz de Bittencourt (1902-
1985). Autor de farta produção literária, 
sobretudo no campo da história, foi 
membro da Academia Brasileira de Letras, 
conservador do Museu Histórico Nacional, 
reitor da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Ministro da Educação do Brasil 
e presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro.

Seu hall de entrada abriga a Exposição Permanente do Exército. espaço aberto à visitação 
pública e que apresenta itens representativos da história e das atividades da Força Terrestre.
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Palanque Monumental

Mais conhecido como “Concha Acústica”, o Palanque Monumental ocupa uma área de 4.750 
m2 e constitui-se de uma estrutura de concreto armado aparente, em formato de concha, com 
propriedades acústicas.

Um obelisco em concreto armado, com trinta e cinco metros de altura, completa o conjunto 
desse monumento que representa a invicta espada do Duque de Caxias, o Pacificador, e se 
converteu no símbolo do Quartel-General do Exército.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Praça Cívica
Jardim construído na forma 

de um triângulo de 102.000 m2, 
a Praça Cívica foi concebida por 
Oscar Niemeyer e projetada por 
Lúcio Costa, com a contribuição 
do paisagista Roberto Burle 
Marx. É um dos principais 
pontos turísticos da capital 
federal, sendo mais conhecida 
como “Praça dos Cristais”, em 
alusão às estruturas em concreto 
armado que afloram de seu 
espelho d’água.

Conta-se que, durante sua 
construção, Burle Marx e seu 
assistente, o arquiteto e paisagista 
Haruyoshi Ono, fizeram uma viagem 
à cidade de Cristalina, no Estado de 
Goiás, onde ficaram maravilhados 
com a beleza dos cristais de rocha 
abundantes naquela região. Burle 
Marx, então, solicitou a Ono que 
desenhasse estruturas em concreto, 
que lembrassem esses cristais, para 
compor a paisagem da Praça Cívica, 
homenageando as riquezas minerais 
do cerrado brasileiro.
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Entrada Principal

A entrada principal do Forte Caxias situa-se no Bloco “A” e permite o acesso ao Salão 
Guararapes. É uma entrada solene e destina-se a recepcionar visitantes, convidados e autoridades 
militares e civis, nacionais e estrangeiras, em visita ao Quartel-General do Exército.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Salão Guararapes

O Salão Guararapes é um espaço cultural junto à entrada principal do Forte Caxias. 
Inaugurado em 1997, apresenta itens histórico-culturais representativos da história da Força 
Terrestre, desde suas origens na primeira Batalha dos Guararapes até a atualidade. Dentre 
estes, destacam-se o Tapete Guararapes, a panóplia com as bandeiras históricas do Brasil e 
onze quadros do Coronel R/1 Pedro Paulo Cantalice Estigarríbia, artista e historiador militar, 
que representam momentos marcantes da atuação do Exército Brasileiro, desde a Insurreição 
Pernambucana até a Segunda Guerra Mundial.
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Portaria Norte

A Portaria Norte situa-
se entre os Blocos “D” e “E”, 
defronte ao Estacionamento 
“Épsilon”, permitindo o acesso 
ao corredor central que liga os 
principais edifícios do Quartel-
General do Exército.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Portaria Sul

A Portaria Sul situa-
se no Bloco “J”, defronte ao 
Estacionamento “Lambda”, 
permitindo o acesso ao pátio 
central do Quartel-General 
do Exército.
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Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias (25 de agosto de 1803 – 
7 de maio de 1880), cognominado "O Pacificador" e "O Duque de Ferro", 
foi destacado militar, político e monarquista brasileiro. Seguiu carreira 
militar, assim como seu pai e tios. Em 1823, lutou contra Portugal, na 
Independência do Brasil. Depois, passou três anos na Cisplatina, enquanto 
o governo imperial tentou resistir, sem sucesso, contra a secessão da 
província. Permaneceu leal ao Imperador Pedro I durante os protestos de 
1831. Quando este abdicou em favor de seu filho, Pedro II, Caxias serviu-
lhe como mestre de armas, ensinando-lhe esgrima e hipismo e tornando-se 
seu amigo.

A regência que governou o Brasil durante a minoridade de Pedro 
II enfrentou várias revoltas por todo o país. Caxias comandou as forças 
lealistas, de 1839 a 1845, na pacificação de revoltas como a Balaiada, no 
Maranhão, as Revoltas Liberais em São Paulo e Minas Gerais, e a Revolução 
Farroupilha, no Rio Grande do Sul.

Sob seu comando, o Exército Imperial derrotou a Confederação 
Argentina em 1851-1852, na Guerra do Prata. Uma década depois, já como 
Marechal, novamente liderou as forças brasileiras para a vitória, desta vez 
na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. 

Em reconhecimento ao seu valor e como recompensa por seus feitos, 
foi elevado à nobreza, tornando-se, sucessivamente, Barão (1841), Conde 
(1845), Marquês (1852) e, por fim, em 1869, a única pessoa a receber um 
título de Duque durante o reinado de Dom Pedro II.

Tornou-se membro do Partido Regressista (posteriormente, Partido 
Conservador) na década de 1840. Foi eleito senador em 1846 e dez anos 
depois tornou-se o Presidente do Conselho de Ministros. Ocupou o cargo 
novamente durante um breve período, entre 1861 e 1862, saindo quando 
seu partido perdeu a maioria no Parlamento. Voltou à presidência do 
Conselho pela última vez em 1875 e ficou até 1878. Com a saúde cada vez 
mais debilitada, faleceu em 7 de maio de 1880, aos 76 anos de idade.

 Foi oficialmente designado, em 13 de março de 1962, como o Patrono 
do Exército Brasileiro – personificando o ideal de soldado e tornando-se a 
figura mais importante da tradição historiográfica militar brasileira. 

O Duque de Caxias
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

As instalações do Quartel-General do Exército abrigam várias obras que homenageiam a 
figura do insigne Patrono da Força Terrestre.

Busto em bronze, medindo 67 cm, confeccionado em 1951 pelo Arsenal de Guerra do Rio. 
Instalado sobre pedestal de mármore, guarda o Espaço Duque de Caxias, no Gabinete do 
Comandante do Exército.
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Busto em bronze, medindo 67 cm, em local de destaque no Salão Guararapes.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Pintura em óleo sobre tela, medindo 72 cm 
x 58 cm, elaborada pelo pintor Autran Santana 
de Oliveira em 1957 e restaurada pelo autor 
em 1980. 

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

Pintura em óleo sobre tela, medindo 
50 cm x 60 cm, elaborada por Josette 
Santos, em 1985.

Acervo da Secretaria-Geral do Exército.
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Sinete usado pelo Duque de Caxias para identificar e lacrar suas correspondências pessoais. 
Confeccionado em aço, com empunhadura em marfim, finamente lavrado, foi doado ao Gabinete 
do Comandante do Exército pelo senhor Danton Voltaire Pereira de Souza, em 25 de agosto de 
2007. 

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

Busto em bronze, medindo 34 
cm, guarda a entrada principal 
do Departamento-Geral do 
Pessoal.

Efígie em bronze, 
com  55 cm de diâmetro, 
sobre suporte em madeira 
envernizada, presenteada 
pela Marinha do Brasil ao 
Exército Brasileiro em 25 
de agosto de 1971. 

Acervo do Gabinete do 
Comandante do Exército.

Impressão do sinete 
do Duque de Caxias 
aplicado sobre lacre de cera. 
Observam-se as iniciais “D. 
de C.”sobrepostas pela coroa 
ducal.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Busto em bronze, medindo 65 cm, 
integra o acervo do Departamento-Geral 
do Pessoal. Busto em bronze, medindo 72 cm, 

confeccionado em 1940 pelo Arsenal 
de Guerra do Rio, integra o acervo do 
Departamento de Engenharia e Construção.
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Sala de Reuniões do Alto Comando
Mesa de Reuniões do Alto 
Comando do Exército - 
Gabinete do Comandante 
do Exército

Galeria de Comandantes do 
Exército no Período Republicano 
(de 1889 até a atualidade). 
Acervo do Gabinete do Comandante do 
Exército.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Galeria com o registro solene dos participantes 
das 1ª, 100ª, 200ª e 300ª Reuniões do Alto 
Comando do Exército. 
Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

Galeria de Comandantes do Exército no 
período de 1808 a 1889 (Regência e Reinado 
de Dom João VI, 1º Reinado, Período 
Regencial e 2º Reinado). 
Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.
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Artes Plásticas  

As artes plásticas (ou belas-artes), dentre as quais destacam-se a 
pintura, o desenho, a gravura, a fotografia, a tapeçaria, o artesanato, 
a escultura e a   arquitetura, representam a forma por meio da qual o 
artista expressa sua imaginação ou sua visão da realidade, produzindo 
imagens e formas que revelam sua concepção estética e poética daquilo 
que deseja registrar.

Essas manifestações artísticas  acompanham a evolução do ser 
humano desde tempos imemoriais, conforme pode ser observado nas 
pinturas rupestres existentes em grutas e cavernas e nas rudimentares 
esculturas pré-históricas. E essa evolução prossegue, com a utilização 
de novos meios que permitam a expressão artística, como a computação 
gráfica.

As artes plásticas se fazem presentes no Forte Caxias na forma 
de vários itens de seu acervo, como tapeçarias, pinturas, painéis e 
grupos escultórios, em especial ligados à história da Força Terrestre 
e do Brasil.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Coronel   Estigarríbia

Gaúcho de Porto Alegre, o Coronel da Reserva Remunerada Pedro Paulo Cantalice 
Estigarríbia formou-se aspirante a oficial da Arma de Cavalaria da Academia Militar 
das Agulhas Negras em 20 de dezembro de 1956. Bacharel em Artes Plásticas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1997, notabilizou-se por suas obras que, 
espalhadas por inúmeras Organizações Militares no Brasil inteiro, registram episódios 
de nossa história militar, contribuindo para a preservação da memória e das tradições 
da Força Terrestre.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2016 e medindo 328 cm x 167 cm, 
esta obra pretende ilustrar Caxias no processo mais sublime da Ação de Comando: a decisão. Rodeado de seus 
auxiliares próximos, Osorio, o mais ousado de seus generais, e Mallet, a voz dos canhões que apoiam todas as 
manobras do Exército Imperial, recebe de Andrade Neves o relato oral de um reconhecimento. No horizonte, 
o temporal se arma assustador. “Nesse cenário de adversidades, a do adversário, as do terreno e do clima, 
possivelmente a de escassez de meios, em sua solidão mental, sozinho, apenas ele, o Comandante, decidirá!”

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2010 e medindo 186 cm 
x110 cm, pretende ilustrar um despacho ordinário no Gabinete do Ministro da Guerra (criado por 
ocasião da reorganização da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, em 27 de outubro de 
1860, com a missão de assessorar diretamente o Ministro no trato da documentação a ser apreciada 
pelo Imperador). Apresenta o Ministro Sebastião do Rego Barros, seus Ajudantes-de-Ordens, os 
ditos Chefes de Seção, Primeiros e Segundos Oficiais e um dos cinco amanuenses com a tarefa de 
manuscrever toda a documentação no Livro Histórico. Sobre a mesa do Ministro,  o lacre usado 
para validar todos os documentos oficiais.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2007 e medindo 146 cm x 126 cm, 
evoca a evolução do soldado brasileiro através dos tempos, desde a epopeia dos Guararapes até a atualidade, 
representando a evolução de seus uniformes e equipamentos. Apresenta, da esquerda para a direita, um 
Sargento dos “Terços” da Insurreição Pernambucana (século XVII), um Dragão de Minas (século XVIII), um 
Soldado Granadeiro (1823), um Soldado do Regimento dos Henriques de Recife (1810), um Soldado-Tambor 
(Guerra da Tríplice Aliança - 1864-1870), um Soldado de Engenharia (1893), um Soldado de Infantaria (1920), 
um Soldado “Tanquista” (Companhia de Carros de Assalto, 1922), um “Pracinha” da Força Expedicionária 
Brasileira (1944-1945) e um Combatente Brasileiro dos dias de hoje.

 Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.



35

ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1997 e medindo 208 cm x 154 cm, 
apresenta os grupos étnicos formadores das tropas patriotas que, durante a Insurreição Pernambucana, uniram-
se para expulsar os invasores holandeses do Nordeste, desgastando as forças mercenárias da Companhia das 
Índias Ocidentais por meio das ações das Companhias de Emboscadas e suas técnicas de “guerra brasílica”, 
marcando, assim, o nascimento do Exército Brasileiro.

Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1997 e medindo 208 cm x 154 cm, 
retrata a atuação da Força Terrestre durante o período colonial, nas lutas pela consolidação das fronteiras 
terrestres conquistadas à revelia do Tratado de Tordesilhas e guarnecendo as fortificações costeiras, na defesa 
do litoral brasileiro contra as incursões navais estrangeiras.

Acervo do Salão Guararapes.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1997 e medindo 208 cm x 154 cm, 
apresenta as principais mudanças empreendidas, no campo militar, pelo Príncipe Regente Dom João, após a 
transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Destacam-se a criação da Secretaria de Estado da 
Guerra e Negócios Estrangeiros (sendo seu primeiro titular Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de 
Linhares), e da Real Academia Militar, embrião da atual Academia Militar das Agulhas Negras, bem como 
a participação da Força Terrestre, sob a bandeira do Principado do Brasil, na ocupação da Guiana Francesa.

Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1997 e medindo 208 cm x 154 cm, 
retrata o Príncipe Dom Pedro, ao receber despachos de Portugal às margens do riacho Ipiranga, momento 
que antecede o grito de Independência, e a trajetória vitoriosa do Duque de Caxias: ostentando a nova 
Bandeira Imperial do Brasil, combatendo na “Guerra da Independência” (onde também se destaca a heroína 
Maria Quitéria de Jesus, patrono do Quadro Complementar de Oficiais), na pacificação das revoltas liberais e, 
por fim, na assinatura do Tratado de Ponche Verde, em 1845, junto ao general farroupilha Davi Canabarro, 
encerrando o conflito que ensanguentou os pampas gaúchos durante dez anos.

Acervo do Salão Guararapes.
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ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1997 e medindo 208 cm x 
154 cm, representa o momento em que emissários entregam ao então Coronel Manoel Luis Osorio 
(o Marquês do Herval, patrono da Arma de Cavalaria) a pistola presenteada pelo Imperador Dom 
Pedro II, como reconhecimento pela sua liderança no comando do 2º Regimento de Cavalaria durante 
a decisiva Batalha de Monte Caseros (também conhecida como Batalha dos Santos Lugares e Batalha 
de Morón), durante a Guerra do Prata (1851-1852).

Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1997 e medindo 208 cm x 154 
cm, representa dois momentos heroicos da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870). Na diagonal superior, 
à esquerda do observador, a estoica resistência da Colônia Militar de Dourados, sob o comando do Tenente 
Antônio João Ribeiro (patrono do Quadro Auxiliar de Oficiais) contra o avanço esmagador das forças 
paraguaias invasoras. Na diagonal inferior, em primeiro plano, o momento em que o Tenente-Coronel João 
Carlos de Villagran Cabrita (patrono da Arma de Engenharia), comandante do 1º Batalhão de Engenheiros, 
redige a parte de combate após a tomada da ilha da Redenção, momentos antes de ser atingido por um tiro de 
canhão disparado da fortaleza de Itapiru.

Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1998 e medindo 208 cm x 
154 cm, representa a visão do artista sobre a batalha de Tuiuti, a “Batalha dos Patronos”, ocorrida em 
24 de maio de 1866, e que celebrizou-se como a maior batalha campal da América Latina. Destaca, ao 
centro, o Brigadeiro Antônio de Sampaio (patrono da Arma de Infantaria), comandante da 3ª Divisão de 
Infantaria, a “Divisão Encouraçada”, no momento em que recebe um dos três disparos que o vitimaram, 
bem como, ao fundo, o então Coronel Emilio Luis Mallet (patrono da Arma de Artilharia), no comando 
do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, o “Boi de Botas”, e sua célebre “artilharia-revólver”.

 Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1998 e medindo 208 cm x 154 cm, 
representa o momento em que o então Marquês de Caxias, junto a seus principais comandantes, anuncia a 
criativa e ousada decisão de construir uma estrada sobre estivas para cruzar a pantanosa região do Chaco, 
permitindo às forças aliadas desbordar o poderoso obstáculo oferecido pelas posições de Piquissiri e atacar a 
retaguarda paraguaia, prosseguindo em seu avanço para as vitórias da “Dezembrada”.

Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1998 e medindo 208 cm x 154 cm, 
representa o momento em que o General Manoel Luis Osorio presta homenagem à Bandeira Imperial antes 
de lançar-se ao combate na Batalha do Avaí, em 11 de dezembro de 1868, durante a qual, mesmo ferido por 
um tiro de fuzil na mandíbula, prosseguiu no comando de seus cavalarianos, conduzindo-os à vitória.

Acervo do Salão Guararapes. 
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1998 e medindo 208 cm x 154 
cm, representa a ação desbravadora do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, patrono da Arma de 
Comunicações, na épica construção de mais de seis mil quilômetros de linhas telegráficas, a partir de 1890, 
ligando os inóspitos territórios do extremo Oeste e do extremo Norte do Brasil. Nesse trabalho, reconheceu 
territórios inexplorados e descobriu e batizou inúmeros acidentes geográficos, preocupando-se, sempre, em 
proteger as populações indígenas com as quais travou contato.

Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1998 e medindo 208 cm x 154 
cm, representa o momento da rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, junto a remanescentes da 90ª  
Divisão Leve (alemã) e da Divisão Bersaglieri “Italia” (italiana), às tropas da Força Expedicionária Brasileira, 
em 29 de abril de 1945, próximo à cidade de Fornovo di Taro, no Teatro de Operações Italiano, culminando 
a vitoriosa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O autor a batizou assim porque considera 
que a participação nesse conflito foi a “penúltima missão” do Exército Brasileiro. A última missão... ainda 
está para ser cumprida!

 Acervo do Salão Guararapes.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2003 e medindo 147 cm 
x 127 cm, representa a visão do artista sobre a conquista do Monte Castelo pelas tropas da Força 
Expedicionária Brasileira, às 17 horas e 30 minutos do dia 21 de fevereiro de 1945, durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Acervo da Secretaria-Geral do Exército.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2003 e medindo 189 cm x 
114 cm, retrata o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, então Chefe do Estado-Maior do 
Exército, em seu gabinete, no dia 20 de março de 1964, no momento em que delibera sua Diretriz Circular 
Reservada “aos generais e demais militares do EME e organizações subordinadas”, manifestando seu 
entendimento da situação da época e orientando o Exército.

 Acervo do Estado-Maior do Exército
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2004 e medindo 185 cm x 103 
cm, retrata o primeiro sorteio de conscritos, ocorrido em 10 de dezembro de 1916, no Quartel-General do 
Exército, no Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público, à qual compareceram o Presidente da República, 
Venceslau Brás, o Ministro da Guerra, Marechal José Caetano de Faria, o poeta Olavo Bilac e diversas outras 
autoridades.

Acervo da Diretoria de Serviço Militar.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2007 e medindo 152 cm x 128 
cm, retrata uma dessas corajosas mulheres que, durante a Guerra da Tríplice Aliança, acompanhavam 
as tropas combatentes e participavam da vida dos acampamentos do Exército Imperial, preparando 
refeições, remendando uniformes, pensando feridas e consolando corações saudosos. Algumas também 
acompanhavam as fileiras mais avançadas, atuando como municiadoras e tambores. 

Acervo do Centro de Comunicação Social do Exército.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1996 e 
medindo 118 cm x 78 cm,  retrata a ação da Infantaria Imperial na decisiva Batalha de 
Monte Caseros, em 3 de fevereiro de 1852, durante a Guerra do Prata (1851-1852).

Acervo do Estado-Maior do Exército.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2009 e medindo 98 
cm x 59 cm,  retrata a atividade de manutenção de uma aeronave de asa rotativa AH-60 – Black 
Hawk, da Aviação do Exército Brasileiro.

Acervo da Diretoria de Material de Aviação.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2010 e medindo 60 cm 
x 50 cm,  retrata o Coronel Cassemiro Loriato (04/03/1953 – 26/11/1999), pioneiro da recriada 
Aviação do Exército.

Acervo da Diretoria de Material de Aviação.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2017 e medindo 210 
cm x 140 cm,  retrata o que teria sido o recebimento, pela corte do Rei Dom Manuel I, “o 
Venturoso”, da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. 
Considerada a certidão de nascimento do Brasil e o primeiro e completo noticiário das terras 
recém descobertas, essa carta, contendo 26 páginas, foi levada para Portugal por Gaspar de 
Lemos, o qual também conduziu outros manuscritos, mudas de plantas, colares de contas, cocares, 
arcos, flechas e um papagaio vivo.

Acervo do Centro de Comunicação Social do Exército.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 1999 e medindo 175 
cm x 136 cm,  retrata a atividade da Aviação do Exército Brasileiro em apoio à Força Terrestre.

Acervo da Diretoria de Material de Aviação.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2008 e medindo 210 
cm x 130 cm,  representa as atividades da pagadoria em um acampamento do Exército Imperial 
do Brasil.

Acervo do Centro de Pagamento do Exército.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do Cel Estigarríbia, datada de 2010 e medindo 60 cm 
x 50 cm,  retrata o Tenente Ricardo Kirk (23/03/1874 – 01/03/1915), Patrono da Aviação do 
Exército.

Acervo da Diretoria de Material de Aviação.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria dos artistas plásticos Marco Costeros e 
Sérgio Lopes Reis, datada de 1999 e medindo 180 cm x 90 cm, retrata uma cerimônia de 
promoção por bravura no Exército Imperial, durante a Guerra da Tríplice Aliança.

Acervo da Diretoria de Avaliação e Promoções.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do 
artista plástico Álvaro Teixeira, datada de 1952 e 
medindo 173 cm x 237 cm, representa o Patrono 
da Arma de Engenharia, de corpo inteiro, em 
uniforme de gala.

Acervo do Departamento de Engenharia e Construção.

Pintura em óleo sobre tela, de autoria de 
Wanda Belles, sem data e medindo 65 cm x 
82 cm, retrata o General de Brigada Valentim 
Benício da Silva (1893-1958), primeiro 
Secretário-Geral do Ministério da Guerra, em 
1938. 

Acervo da Secretaria-Geral do Exército.
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do artista plástico 
Álvaro Martins, datada de 1984 e medindo 126 cm x 106 cm, esta 
obra busca retratar a histórica reunião ocorrida em 20 de setembro 
de 1913, em dependência do Clube Militar, no Rio de Janeiro, 
na qual ficou decidida a criação da revista “A Defesa Nacional” 
por 12 jovens oficiais idealistas, fundadores e mantenedores da 
mesma, apelidados à época de “Jovens Turcos”.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

A DEFESA NACIONAL
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1 - BERTHOLDO KLINGER
2 - ESTEVÃO L. DE CARVALHO
3 - MÁRIO CLEMENTINO CARVALHO
4 - EUCLYDES FIGUEIREDO
5 - FRANCISCO DE PAULA CIDADE
6 - BRASILIO TABORDA

7 - JOSÉ POMPEU DE A. CAVALCANTI
8 - CESAR AUGUSTO PARGA RODRIGUES
9 - JOSÉ DOS MARES MACIEL DA COSTA
10 - EPAMINONDAS LIMA E SILVA
11 - JOAQUIM DE SOUZA REIS NETO
12 - FRANCISCO JORGE PINHEIRO
13 - AMARO DE AZAMBUJA VILANOVA
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Pintura em óleo sobre tela, de autoria do artista plástico Álvaro Martins, datada de 1997 
e medindo 126 cm x 106 cm, representa o Tenente-Coronel João Carlos de Villagran Cabrita, 
comandante do 1º Batalhão de Engenheiros, a bordo de um lanchão, no ato de redigir a parte 
de combate após a tomada da ilha da Redenção, momentos antes de ser atingido por um tiro 
de canhão disparado da fortaleza de Itapiru, no dia 10 de abril de 1866, durante a Guerra da 
Tríplice Aliança.

Acervo do Departamento de Engenharia e Construção.
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Painel em latonagem, de autoria do artesão “Perna”, datado de 2003 e medindo 155 cm x 
60 cm,  representa a mítica Batalha de Hastinapura.

Narrada no Bhagavad Gita, texto integrante do Mahabharata, um dos livros mais 
importantes da tradição hindu, a Batalha de Hastinapura foi travada entre dois grupos rivais: 
os Kurus (ou Kurunavas) e os Pardavas, pela posse dessa cidade, conhecida como “cidade dos 
elefantes” ou “cidade da sabedoria” (na cultura hindu, o elefante é associado à sabedoria). 
Destacou-se nela o guerreiro pardava Arjuna, o qual, auxiliado pela divindade Krishna, que 
guia seu carro de guerra (em primeiro plano), consegue vencer seus oponentes kurus.

Conforme a simbologia hindu, a batalha por Hastinapura representa a luta interna 
travada diariamente na busca pela sabedoria e pela superação da personalidade egoísta, animal, 
instintiva, presente em cada indivíduo, onde Arjuna representa o homem, Krishna representa o 
“Eu Superior”, o divino dentro de cada um, e os Kurunavas representam os aspectos sombrios 
da personalidade humana.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.  
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Painéis em latonagem, de 
autoria do artesão “Perna”, datados, 
respectivamente, de 2001 e 2002 e 
medindo 140 cm x 85 cm,   representam 
o episódio conhecido como “Santa Ceia” 
ou “Ceia do Senhor”, a última refeição de 
Jesus Cristo com seus apóstolos antes 
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da crucificação, ocasião em que, 
segundo a tradição cristã, instituiu a 
Eucaristia, previu a traição de Judas 
Iscariotes e a negação de Pedro e, 
num gesto de exemplar humildade, 
lavou os pés de seus discípulos.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército. 
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Peça de destaque no acervo do Salão Guararapes, o Tapete Guararapes é uma reprodução do 
quadro “A Batalha dos Guararapes” do pintor catarinense Victor Meirelles.

Esta peça de artesanato, medindo seis metros de largura por doze metros de comprimento, 
foi confeccionada por vinte e cinco artesãs do município de Lagoa do Carro, situado a 60 km de 
Recife e que tem forte tradição na arte da tapeçaria.

A confecção foi coordenada pela senhora Maria José Paes Barreto de Lemos e desenhada por 
sua filha Maria Laura. Foram utilizados 120 kg de lã, de 35 cores diferentes, trançada utilizando o 
ponto denominado “Estrela”. O trabalho de manufatura teve início em 15 de junho de 1998, sendo 
encerrado no dia 3 de setembro do mesmo ano. Nesse período, apenas o trabalho de riscar a tela, 
utilizando-se de 144 moldes medindo 50 cm x 100 cm, prolongou-se por um mês. 
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Escultura em madeira policromada, medindo 
75 cm de altura, confeccionada pelo artesão 
pernambucano Elias Sultanum, em 2004, é uma 
réplica da imagem existente na Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes, 
situada no interior do Parque Histórico Nacional 
dos Montes Guararapes, na cidade de Jaboatão 
dos Guararapes - PE.

Nossa Senhora dos Prazeres foi instituída 
Padroeira das tropas luso-brasileiras durante 
a Insurreição Pernambucana, no comando 
do Mestre-de-Campo Francisco Barreto de 
Menezes.  A venerada imagem acompanhou as 
tropas durante os combates, sendo conduzida 
triunfante pelos Patriarcas do Exército Brasileiro 
após as consagradas vitórias contra o invasor, 
nos Montes Guararapes.

Em 31 de maio de 2008, mediante 
Decreto do Ordinariado Militar do 
Brasil, Nossa Senhora dos Prazeres 
foi instituída Padroeira do Comando 
Militar do Nordeste.

Acervo do Salão Guararapes.
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Confeccionado em alumínio esmaltado e 
medindo 126 cm x 80 cm, integra o acervo do 
Salão Guararapes.

O Símbolo do Exército é constituído por 
um escudo de três elipses concêntricas, filetadas 
de prata, na cor dourada. A elipse central é de 
cor azul-celeste e contém o Cruzeiro do Sul na 
cor prateada. O espaço entre as elipses central e 
média é de cor amarela e entre a média e a externa, 
verde. Um resplendor formado por vinte lâminas 
envolve o escudo. Sob o escudo, seguindo o seu 
eixo vertical, um sabre deixa aparecer o punho e a 
ponta. O resplendor e o sabre são também na cor 
prata.

A espada representa a ação de comando, 
a liderança. Também está ligada aos valores 
cavalheirescos – honra, destemor, valentia – 
atributos que caracterizam a vocação militar.

O Cruzeiro do Sul, inspirado no símbolo 
anterior da Instituição (Cruzeiro do Sul 
enquadrado por um círculo seccionado vazado) é 
pleno de significados históricos, particularmente 
atribuídos à cruz no contexto brasileiro: símbolo 
cristão-português, relacionado com a descoberta 
e a conquista do território que hoje constitui o 
Brasil.

O escudo simboliza a defesa do território 
nacional e, desta forma, a composição das 
bordaduras e do campo do escudo adotou as cores 
nacionais.

O resplendor prateado, constituído de 
vinte pontas de sabre, ao mesmo tempo em que 
ornamenta o escudo, remete à ideia da defesa em 
todas as direções.
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Confeccionado em alumínio 
esmaltado e medindo 122 cm x 102 cm, 
integra o acervo do Salão Guararapes.

O Brasão de Armas do Exército 
Brasileiro foi instituído pelo Decreto 
nº 94.336, de 15 de maio de 1987, e 
alterado pelo Decreto nº 1.531, de 22 de 
junho de 1995, apresentando a seguinte 
descrição heráldica:

“Escudo clássico português partido 
de vermelho e azul, tendo em brocante 
um grifo de ouro, animado, lampassado 
e armado de preto, segurando nas garras 
uma estrela de oito pontas, de prata, 
simbolizando: a figura mitológica do 
grifo, a vigilância e a guarda na defesa da 
Pátria e da lei, e a estrela de oito pontas, 
a necessidade de se agir em todos os 
pontos cardeais, em busca da União; o 
elmo, simbolizando o militar, de prata 
e forrado de púrpura, a três quartos 
para destra, com correia azul, paquife 
e virol de azul e vermelho. Tem por 
insígnia, num listel de verde, ondulado, 
sotoposto ao escudo, em letras de ouro: 
Exército Brasileiro – 1648”.

Escudo em bronze 
monocromático, medindo 
130 cm x 90 cm, ornamenta o 
Salão de Honra do Gabinete 
do Comandante do Exército.
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Estatueta equestre em bronze, medindo 57 cm de 
altura, de autoria do pintor e escultor francês Georges 
Recipon (1860 – 1920) representa o Marechal Michel 
Ney (1769 – 1815) liderando uma carga de cavalaria 
durante a Batalha de Waterloo (Bélgica, 18 JUN 1815). 
Conhecido como “O Bravo dos Bravos”, foi instituído 
Príncipe de Moscou por Napoleão Bonaparte. Por 
sua lealdade ao Imperador francês, foi submetido a 
Conselho de Guerra pelo Rei Luís XVIII e fuzilado em 
7 de dezembro de 1815.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

Estatueta em bronze, medindo 60 cm de altura, de 
autoria do escultor francês Émile Louis Picault (1833 – 
1915), representa um jovem guerreiro embainhando sua 
espada após a luta. No listel aos seus pés, a divisa, em francês:  
aprés la moisson des lauriers lolivier renaitra plus beau (“após a 
colheita dos louros, as oliveiras renascem mais belas”).

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.
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Estatueta em bronze, medindo 58 cm de altura,  
de autoria de L. Favero e confeccionada pela Fundição 
J. Rebellato, de São Paulo. Alusiva à declaração de 
beligerância entre o Brasil e as potências do Eixo 
(Alemanha, Itália e Japão) em 22 de agosto de 1942. 
Plaqueta em metal prateado aparafusada ao pedestal 
apresenta a inscrição “22 – 8 – 1942 / O Brasil levanta-se 
para defender a sua soberania. Tudo pela Vitória! Tudo 
pelo Brasil!”

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

Estatueta em bronze, medindo  60 cm de altura, 
de fabricação francesa (Guillemin – C. S. France), 
representando George Washington (1722 – 1799), 
militar e político norte-americano. Foi o comandante-
em-chefe do Exército Continental durante a Guerra 
de Independência, primeiro presidente e um dos “Pais 
Fundadores” dos Estados Unidos da América.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.
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Estatueta em bronze, medindo 65 cm de 
altura, de autoria do escultor francês Émile 
Laporte (1858-1907), integra o acervo do Gabinete 
do Comandante do Exército.

Estatueta em bronze, medindo 58 cm 
de altura, representa o navegador genovês 
Cristóvão Colombo (1451 - 1506). No 
comando de uma expedição de três navios 
espanhóis (a nau Santa Maria e as caravelas 
Pinta e Niña) descobriu a América, em 12 
de outubro de 1492, quando encontrou 
a ilha que batizou San Salvador (atual 
Bahamas), no Mar do Caribe. 

Acervo do Gabinete do Comandante do 
Exército.
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Estatueta em bronze, 
medindo 41 cm de altura, que 
representa um homem armado 
com uma lança.

Acervo do Gabinete do 
Comandante do Exército.

Estatueta em resina, 
medindo 27 cm de altura, de 
autoria do escultor venezuelano 
Nelson Bermudez, representa 
o líder militar e político Simón 
Bolívar (1783 - 1830). Liderou as 
campanhas de libertação da Bolívia, 
Colômbia, Equador, Panamá, Peru 
e Venezuela, recebendo o título de 
“O Libertador”. 

Acervo do Gabinete do 
Comandante do Exército.



72

Estatueta equestre em bronze, medindo 33 cm de altura, 
representando o General José de San Martín (1778 – 1850), 
herói da independência da Argentina, do Chile e do Peru. 
Reprodução, em escala reduzida, da estátua confeccionada pelo 
escultor francês Augustin-Alexandre Dumon (1801 – 1884) e 
posicionada no monumento ao General San Martín situado na 
Praça de Marte, em Buenos Aires, República da Argentina.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

Busto em mármore, medindo 40 
cm de altura, representando o imperador 
francês Napoleão Bonaparte (1769 – 
1821). Obra ofertada ao Estado-Maior do 
Exército, em 22 de agosto de 1953, pela 
família do General de Divisão Francisco 
Ramos de Andrade Neves (1874 – 1951), 
Chefe do Estado-Maior do Exército de 
6 de setembro de 1932 a 9 de agosto de 
1934.



73

ACERVO ARTÍSTICO DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO - FORTE DUQUE DE CAXIAS

Estatueta em resina, medindo 38 cm de altura, alojada 
em caixa decorativa, representando o Marechal Cândido 
Mariano da Silva Rondon, Patrono da Arma de Comunicações 
do Exército Brasileiro. Peça comemorativa em homenagem ao 
cinquentenário de seu falecimento, em 2008, patrocinada pelo 
6º Centro de Telemática de Área e pela TV Morena, emissora 
afiliada da Rede Globo de Televisão.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército
  

Busto em bronze, medindo 
37 cm de altura, representando 
o Tenente-General Manoel da 
Fonseca Lima e Silva, Barão de 
Suruhy (1793 – 1869). Militar e 
político brasileiro, tio do Duque 
de Caxias, combateu na Revolução 
Pernambucana (1817), na Guerra 
da Independência, na Bahia (1822), 
e na Campanha da Cisplatina (1825 
– 1828). Foi Ministro da Guerra, 
Ministro dos Negócios do Império, 
deputado provincial no Rio de 
Janeiro e presidente da província de 
São Paulo.

Acervo do Departamento-Geral 
do Pessoal.
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Busto em bronze, medindo 65 cm de altura, de 
autoria do pintor, escultor e desenhista carioca Décio  
Rodrigues Villares (1851 – 1931), representando 
Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes” (1746 – 
1792), Herói Nacional e Patrono Cívico do Brasil.

Acervo do Centro de Comunicação Social do Exército.

Estatueta em bronze, medindo 50 cm de 
altura, apresenta um soldado lançando uma 
granada.

Acervo do Departamento de Engenharia e 
Construção.
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Estatueta em bronze,    medindo 52 cm de altura, representa 
um atirador da Confederação do Tiro Brasileiro, criada pelo 
Decreto nº 1.503, de 5 de setembro de 1906, elemento formador 
da atual Diretoria de Serviço Militar. Os atiradores portavam 
fuzis e envergavam uniformes na cor cáqui, com chapéu, cinturão, 
borzeguins e perneiras.

Acervo da Diretoria de Serviço Militar.

Estatueta em bronze, medindo 
48 cm de altura, apresenta um 
soldado em atitude de defesa da sua 
bandeira.

Acervo do Centro de Comunicação 
Social do Exército.
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Painel em perfil de alumínio fixado à parede, medindo 240 cm x 716 cm, de autoria do Coronel 
de Engenharia Luciano Rocha Silveira, datado de 2013, apresenta em segundo plano a figura do 
“Biriba da Engenharia”, representação do sapador-mineiro e do pontoneiro da Arma de Engenharia. 
Representa, ainda, as obras realizadas e os equipamentos da Engenharia de Combate em uso pelo 
“Sistema Engenharia”, a partir do início do 3º milênio.
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Painel em arame fixado à parede, medindo 475 x 210 cm, de autoria do Coronel de Engenharia Luciano 
Rocha Silveira, datado de 2009, representa a Engenharia do Exército Brasileiro, do presente e do futuro 
próximo.

Acervo do Departamento de Engenharia e Construção.



78

Busto em bronze, medindo 56 cm 
de altura, datado de 1996, representa o 
General de Divisão Gustavo Cordeiro 
de Farias (1893 – 1948). Diretor 
de Ensino do Exército, idealizador 
do Centro de Aperfeiçoamento e 
Especialização do Realengo, criado 
pelo Decreto nº 7.888, de 21 de agosto 
de 1945.

Acervo do Estabelecimento General 
Gustavo Cordeiro de Farias.

Busto em bronze, medindo 
57 cm de altura, datado de 1996, 
representa o General de Exército 
Nicanor Guimarães de Souza. Como 
Coronel, foi o primeiro comandante 
do Centro de Aperfeiçoamento e 
Especialização do Realengo e criador, 
em 1947, do Serviço de Publicação 
daquele estabelecimento de ensino 
militar, elemento formador do 
Estabelecimento General Gustavo 
Cordeiro de Farias.

Acervo do Estabelecimento General 
Gustavo Cordeiro de Farias. 

Busto em bronze, medindo 58 cm 
de altura, datado de 1996, representa 
o Coronel Evandro Conceição Del 
Corona, primeiro comandante do 
Estabelecimento General Gustavo 
Cordeiro de Farias, de 18 de agosto de 
1947 a 28 de abril de 1960.

Acervo do Estabelecimento General 
Gustavo Cordeiro de Farias.
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Espaço Amazônico
O Espaço Amazônico foi 

inaugurado em 4 de outubro de 2017, 
no Subsolo do Bloco “A” do Quartel-
General do Exército. Destina-se a 
evocar o perene compromisso do 
Exército Brasileiro com a proteção 
da Amazônia e está estruturado com 
pinturas que retratam o cotidiano 
da selva amazônica, o trabalho das 
Forças Armadas e a fauna e flora da 
região.

As obras em exposição 
foram elaboradas pelo 
Subtenente José Marcos da Eira 
Leite, auxiliado pelo Primeiro-
Sargento Maxwell Ramos 
de Araújo e pelo Segundo-
Sargento Marcos Antônio de 
Carvalho, todos militares do 
Exército Brasileiro e artistas 
plásticos.
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Pintura em acrílico sobre tela, de autoria do Subtenente Eira, datada de 2016 e 
medindo 249 cm x 143 cm, representa os olhos que vigiam a Amazônia: os indígenas, a 
fauna e o Exército Brasileiro.

Acervo do Comandante do Exército.
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 Pintura em acrílico sobre tela, de 
autoria do Subtenente Eira, datada de 2017 
e medindo 100 cm x 100 cm, apresenta o 
pirarucu (Arapaima gigas). Peixe nativo da 
Amazônia, pode atingir, quando adulto, de 
dois a três metros de comprimento e pesar 
até duzentos quilos, sendo um dos maiores 
peixes de águas doces do mundo. De carne 
saborosa, é conhecido como o “bacalhau da 
Amazônia” e seu nome deriva dos termos 
tupi pirá (peixe) e urucum (vermelho), 
devido à cor de sua cauda.

Acervo do Espaço Amazônico.
t

Pintura em acrílico sobre tela, 
de autoria do Subtenente Eira, 
datada de 2017 e medindo 100 cm 
x 100 c m, apresenta o embate entre 
dois titãs da selva: a onça-pintada e 
o jacaré.

Acervo do Espaço Amazônico.
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Pintura em acrílico sobre tela, de autoria do Subtenente Eira, medindo 250 cm x 150 
cm, apresenta a onça-pintada (Panthera onca) em seu ambiente natural, onde reina soberana. 
É o maior felino do continente americano e o símbolo dos Guerreiros de Selva do Exército 
Brasileiro. 

Acervo do Comandante do Exército.
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Pintura em acrílico sobre tela, de autoria do Subtenente Eira, 1º 
Sgt Maxwell e 2º Sgt Carvalho, datada de 2017 e medindo 250 cm x 
150 cm, integra o acervo do Espaço Amazônico.
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Pintura em acrílico sobre tela, de 
autoria do Subtenente Eira, datada 
de 2017 e medindo 100 cm x 100 
cm, apresenta um grupo de araras 
multicoloridas.

Acervo do Espaço Amazônico.

Pintura em acrílico sobre tela, de 
autoria do Subtenente Eira, datada 
de 2017 e medindo 100 cm x 100 cm, 
apresenta um jacaré à espreita de sua 
presa.

Acervo do Espaço Amazônico.
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Mural em acrílico, de autoria do Subtenente Eira, datado de 2017 e 
medindo 600 cm x 370 cm, integra o acervo do Espaço Amazônico.
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Pintura em acrílico sobre tela, 
de autoria do Subtenente Eira, 
datada de 2017 e medindo 100 cm x 
150 cm, integra o acervo do Espaço 
Amazônico.

Pintura em acrílico sobre tela, 
de autoria do Subtenente Eira, 1º Sgt 
Maxwell e 2º Sgt Carvalho, datada 
de 2017 e medindo 250 cm x 150 cm, 
integra o acervo do Espaço Amazônico.
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 Pintura em acrílico sobre tela, de autoria do Subtenente Eira, datada de 
2017 e medindo 100 cm x 150 cm, integra o acervo do Espaço Amazônico.
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Pintura em acrílico sobre tela, de autoria do Subtenente Eira, 
1º Sgt Maxwell e 2º Sgt Carvalho, datada de 2017 e medindo 250 
cm x 150 cm, integra o acervo do Espaço Amazônico.
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Pintura em acrílico sobre tela, de autoria do Subtenente Eira, 
datada de 2017 e medindo 250 cm x 150 cm, integra o acervo do 
Espaço Amazônico.
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Pintura em acrílico sobre tela, de 
autoria do Subtenente Eira, datada 
de 2017 e medindo 100 x 100 cm, 
apresenta um tucano, ave típica das 
florestas da América do Sul e Central 
que se caracteriza por seu bico de 
grandes dimensões e se alimenta 
principalmente de frutas, insetos e 
pequenos animais.

Acervo do Espaço Amazônico.
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Pintura em acrílico sobre 
tela, de autoria do Subtenente 
Eira, datada de 2017 e medindo 
100 cm x 100 cm, apresenta um 
bicho-preguiça, animal de hábitos 
solitários e gestos extremamente 
lentos, que vive na copa das árvores 
na região Amazônica, Pantanal e 
Mata Atlântica.
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Athos Bulcão
Athos Bulcão foi um destacado 

artista plástico, desenhista, pintor 
e escultor carioca. Nascido em 2 de 
julho de 1918, passou a colaborar 
com o arquiteto Oscar Niemeyer 
em 1955. A partir de 1957, 
integrou o esforço de construção 
de Brasília, para onde mudou-
se definitivamente em 1958.  Em 
sua variada obra, destacam-se 
os painéis de azulejos presentes 
em diversos edifícios e espaços 
públicos da Capital Federal, onde 
faleceu em 31 de julho de 2008.

Fotografia do artista em frente a painel na 
fundação que leva seu nome, em Brasília - DF. 
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Painel que reveste uma área de 129 m de extensão e 3,86 m de altura, 
na parede lateral do subsolo do Bloco "A" do Forte Caxias. Composto 
por azulejos de 15 cm x 15 cm, com padrões geométricos nas cores azul 
e verde, estampados em fundo branco, que se repetem de forma aleatória, 
em sentidos variados. Esses conjuntos são intercalados por um grupo de 
quatro azulejos brancos, o que imprime ritmo ao conjunto geral. É o maior 
painel de Athos Bulcão existente na Capital Federal.
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Painel medindo 21,9 m de extensão por 3,36 m de altura, composto por azulejos de 
15 cm x 15 cm, na cor azul, estampada em fundo branco, com as peças dispostas de forma 
aleatória, em sentidos variados, proporcionando a impressão de movimento acelerado. 
Reveste parede no 4º Piso do Bloco “A” do Forte Caxias.
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Painel com as mesmas características, medindo 8,90 m de extensão por 2,35 
m de altura,  adorna a Sala de Recepção da Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados, junto à Portaria Norte.
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Painel que reveste parede lateral interna do Teatro Pedro Calmon. Com função acústica, 
é composto por sete peças circulares em madeira e sete peças lineares em chapa metálica, 
apresentando três níveis de relevo, pintadas na cor branca com acabamento fosco, sobre parede 
também pintada na cor branca. Nesta composição, os relevos impressos nas peças proporcionam 
a impressão de um movimento circular, como se estivessem continuamente sendo impulsionadas 
por forças aleatórias constantes.
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Painel com função acústica que reveste o teto do Teatro Pedro Calmon, composto por 
uma sequência de ripas de madeira aparente e dimensões variadas, dispostas linearmente de 
modo a acompanhar as curvaturas da estrutura de concreto armado do edifício, conferindo um 
caráter dinâmico à superfície do forro e atuando no condicionamento acústico do auditório.
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Painel com função acústica, medindo cerca de 15 m de extensão por 3 m de altura,  
reveste parede lateral do Auditório do Gabinete do Comandante do Exército. Composto 
por 70 quadriláteros, em concreto, pintados na cor branca com acabamento fosco, aplicados 
sobre parede também pintada na cor branca e dispostos individualmente ou formando 
conjuntos de duas ou três peças.
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Armaria

O modelo de espada de 
Oficial-General atualmente em 
uso foi adotado em 1831. É a arma 
regulamentar de mais longo uso 
na história militar do Brasil.

Sofreu pequenas modificações 
ao longo do tempo, sendo as mais 
notáveis a substituição do Brasão 
Imperial gravado na lâmina 
pelas Armas da República após a 
Proclamação, em 15 de novembro 
de 1889, e a abolição do uso 
da bainha em metal dourado, 
destinada ao uso com os uniformes 
de gala, suprimida pelo Decreto 
nº 84.486, de 22 de fevereiro de 
1980.

Este exemplar, integrante 
do acervo do Salão Guararapes, 
foi fabricado pela Metalúrgica 
Eberle. Possui a inscrição 
“Estados Unidos do Brasil” na 
lâmina, o que sugere haver sido 
confeccionada em data anterior à 

Constituição de 1967. Acompanha a bainha em metal 
dourado, suprimida em 1980, e a bainha em couro com 
metal dourado no bocal, terço superior e ponteira.

Espada do período Imperial, 
fabricada pela cutelaria francesa 
“François Beckes & Delacour” (FBD), 
possivelmente na década de 1860. 
Apresenta características próprias 
daquele período histórico, como 
o punho mais robusto, lâmina 
mais larga e com a curvatura 
mais acentuada que as do período 
Republicano.

Esta espada pertenceu ao 
General João Antônio de Oliveira 
Val Porto. Militar extremamente 
condecorado, nasceu na Província 
do Rio Grande do Sul em 1830 e 
faleceu em 1887, em Porto Alegre. 
Sentou praça como voluntário em 
1848 e foi galgando sucessivas 
promoções, sendo três por bravura 
(Capitão, Major e Tenente-
Coronel), até chegar ao generalato, 
sendo promovido a Brigadeiro 
(atual General de Brigada) em 19 
de agosto de 1874.  Participou 
ativamente da Campanha do Prata 

(1851-1852) e da Guerra da Tríplice Aliança (1864-
1870), onde combateu por cinco anos.

Acervo do Salão Guararapes.

Espada de Oficial- General Espada General Val Porto

“A Armaria representa papel preponderante na história de todos os povos...
Não há história sem feitos militares. Não há feitos militares sem armas.”

Gustavo Barroso Dodt
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Adotado em 1831, seguia basicamente o estilo francês de arma de cavalaria ligeira, com 
uma guarda formada por barras de seção mais ou menos circular e lâmina ligeiramente curva, 
semelhante ao sabre modelo 1816 do exército francês.

Havia dois modelos: um distribuído para a tropa (conhecido como “sabre reiúno”, não 
apresentando nenhum detalhe que o distinguisse) e outro para os oficiais.

O modelo para oficiais tinha a lâmina decorada com gravações em motivos fitomórficos 
(plantas), o Brasão do Império e as inscrições “Pátria e Constituição” de um lado e “Imperador 
e Nação” do outro.

O modelo para os soldados foi substituído pelo sabre modelo 1881 (conhecido como 
“Krupp”), com copo fechado, contendo a inscrição “PII” (a qual foi substituída pela inscrição 
“EUB” após a proclamação da República).

O modelo para oficiais, por sua vez, continuou em uso até os primeiros anos da República.
Este exemplar do “sabre reiúno” foi fabricado em 1834. Nota-se a ausência da bainha (em 

aço polido) e do acabamento da empunhadura (em couro negro).
Acervo do Salão Guararapes.

Sabre de Cavalaria 
Modelo 1831- Período Imperial

Espada que pertenceu ao 
General de Brigada Médico João 
Severiano da Fonseca, Patrono 
do Serviço de Saúde, tendo sido 
doada ao Exército Brasileiro pela 
família D’Alincourt Fonseca, 
descendentes do insigne militar. 
Acompanha bainha em metal 
dourado, fiel, cinto e talim 
originais.

Acervo da Diretoria de Saúde.

Espada General Severiano da Fonseca
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Após a Primeira Guerra Mundial e sob a influência da Missão Militar 
Francesa no Brasil, o material alemão foi sendo substituído pelo francês. Este 
sabre, com comprimento total de 105 cm, foi produzido pela cutelaria francesa 
“Coulaux Fréres Klingenthal”e importado pela empresa “L’Incroyable”, do Rio 
de Janeiro. Apresenta punho em chifre, lâmina (medindo 95 cm) e bainha em 
aço carbono e guarda em alpaca, tudo banhado a níquel (niquelado).

Acervo do Salão Guararapes.

Sabre de Oficial de Cavalaria 
Missão Militar Francesa - década de 1920

Modelo adotado na década de 1910 para uso cerimonial pelos oficiais do Exército Brasileiro, 
permanecendo em uso até os dias atuais. O modelo usado pelos oficiais da Arma de Cavalaria 
possui a lâmina ligeiramente curvada sobre o dorso. Para os demais oficiais, a lâmina é reta.

Este exemplar, pertencente ao acervo do Salão Guararapes, possui o copo e a lâmina em aço 
carbono cromado e finamente ornamentados. Apresenta a inscrição Estados Unidos do Brazil” 
no Brasão de Armas da República no copo e na lâmina, fazendo supor tratar-se de um exemplar 
confeccionado na década de 1910 ou 1920.

Espada de Oficial 
Período Republicano 
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A espada (ou espadim) modelo 1890, também denominado 
sabre M890, é uma arma de pequenas dimensões (82 cm 
comprimento, sendo 67,5 cm de lâmina), reproduzindo o “sabre de 
uso interno”, que era usado pelos oficiais nas atividades internas 
dos quartéis, no início da República. 

Havia uma versão com a inscrição “Escola Militar” no lado 
direito da lâmina, distribuída aos alunos da Academia Militar, 
em substituição ao espadim com a forma de uma pequena adaga, 
que era usado no Império. Outra versão, sem a inscrição “Escola 
Militar”, era destinada aos sargentos-ajudantes e primeiros-
sargentos.

Como todo espadim, tinha função cerimonial. De fato, não 
podia ser usado em combate, pois sua lâmina, decorada com 
gravações em formas de flores e com a legenda “Estados Unidos 
do Brazil”, não podia ser afiada, ainda mais por ser cromada.

Com a criação da graduação de subtenente (Decreto nº 
22.837, de 17 de junho de 1933), estes usavam espada do mesmo 
modelo daquelas usadas por oficiais. O Decreto-Lei nº 4.840, de 16 
de outubro de 1942, extinguiu a graduação de sargento-ajudante, 
conservando, todavia, os existentes até que desaparecessem pela 
passagem para a reserva, reforma ou morte, sendo suas funções 
assumidas pelos primeiros-sargentos.

Desta forma, esse espadim continuou em uso pelos    sargentos-
ajudantes remanescentes e pelos primeiros-sargentos até que a 
Portaria Ministerial nº 989, de 7 de maio de 1962, aboliu o uso de 
espadas pelos subtenentes e de espadins pelos primeiros-sargentos.

Acervo do Salão Guararapes.

Espada Modelo 1890
Para Sargentos-Ajudantes e Primeiros-Sargentos
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Canhão de tiro rápido, fabricado pela empresa alemã Krupp, utilizava sistema de recuo com molas 
e amortecedores hidráulicos. Pesando 950 kg, disparava uma granada de calibre 75mm, pesando seis 
quilos, com um alcance máximo de 6.000 metros.

Neste exemplar, pertencente ao acervo da Exposição Permanente do Exército, nota-se a ausência 
do grande escudo balístico frontal, em aço, que servia para proteger sua guarnição do impacto de 
estilhaços e de disparos de armas leves.

Canhão Krupp 75mm C/30 M 913
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A metralhadora Browning M2, em calibre .50 BMG (Browning Machine Gun), foi desenvolvida em 
1919 pelo projetista norte-americano John Moses Browning, baseada na metralhadora Browning M1917, 
em calibre .30-06 Springfield, também um projeto seu.

Com um alcance máximo de 6.900 metros, a metralhadora “ponto cinquenta” tem uma ampla gama 
de aplicações, podendo ser utilizada montada em viaturas, embarcações ou aeronaves, ou ainda, utilizando 
uma grande variedade de reparos, com armas individuais ou múltiplas.

A Exposição Permanente do Exército conta com esse raro exemplar de uma metralhadora Browning 
M2 refrigerada a água, montada em um reparo antiaéreo M2A1, equipada com mira frontal antiaérea, 
reservatório de água,  cofre de munição tipo caixa-tambor (“tombstone drum magazine”) com capacidade 
para  200 cartuchos, montados em fita de alimentação de elos metálicos desintegrável. 

Metralhadora Browning M2, Calibre .50
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Condecorações
As condecorações ou “Moedas de Honra” são instrumentos 

destinados a recompensar moralmente o mérito, em suas variadas 
manifestações, tanto na esfera civil quanto militar.

As condecorações surgiram na Antiguidade. Estima-se que 
as mais antigas remontem ao Egito do tempo dos faraós. Gregos 
e romanos manifestavam recompensa por meio de práticas como a 
Coroa, a Ovação e o Triunfo. Essas práticas foram substituídas pelas 
condecorações, as quais ressurgiram e ganharam grande impulso a 
partir da criação das Ordens de Cavalaria, na Idade Média.

Durante os períodos do Brasil Colônia e Império, era comum 
os prêmios aos méritos na guerra, na política e nas artes serem 
combinados com a concessão de títulos nobiliárquicos, patrimoniais, 
vantagens financeiras e condecorações.

Com a Proclamação da República, essas práticas acabaram 
abolidas, tendo permanecido as Moedas de Honra, sob a forma de 
condecorações, em suas modalidades de ordens honoríficas e medalhas 
condecorativas.

O Salão Guararapes apresenta, em seu acervo, as condecorações 
atualmente conferidas pelo Exército Brasileiro, bem como alguns 
exemplares de medalhas históricas, conferidas durante a Guerra da 
Tríplice Aliança, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais.
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Ordem honorífica brasileira, a Imperial Ordem da Rosa foi criada em 27 de 
fevereiro de  1829, pelo imperador Dom Pedro I (1822 - 1831), para perpetuar a 
memória de seu matrimônio, em segundas núpcias, com Dona Amélia de Leuchtenberg 
e Eischstädt.

A Ordem premiava militares e civis, nacionais e estrangeiros, que se distinguissem 
por sua fidelidade à pessoa do Imperador e por serviços prestados ao Estado e 
comportava um número de graus superior às outras Ordens brasileiras e portuguesas 
então existentes. Em ordem decrescente: Grã-Cruz, Grande Dignitário, Dignitário, 
Comendador, Oficial e Cavaleiro.

O anverso da medalha é constituído por uma estrela branca de seis pontas 
maçanetadas, unidas por guirlanda de rosas. Ao centro, medalhão redondo com 
as letras “P” e “A” entrelaçados, em relevo, circundado por orla azul-ferrete com a 
legenda “AMOR E FIDELIDADE”. Seu reverso é igual ao anverso, com alteração na 
inscrição para a data de 2-8-1829, e, na legenda, para “PEDRO E AMÉLIA”. A fita é 
de cor rosa-claro, com duas bandas brancas.

O acervo do Salão Guararapes possui um exemplar desta condecoração no grau 
Cavaleiro, sem a fita.

Criada pelo Decreto nº 3.515, de 20 de setembro de 1865, durante a Guerra 
da Tríplice Aliança, para distinguir os civis e militares, inclusive aliados, que 
participaram da rendição das tropas invasoras paraguaias às forças aliadas em 
Uruguaiana, na presença do Imperador D. Pedro II, no dia 18 de setembro de 
1865.

A medalha era circular, com aproximadamente 20mm de diâmetro, 
apresentando no anverso a palavra “Uruguaiana” entre dois ramos, um de café, à 
direita, outro de fumo, à esquerda. No reverso, a data “18 de setembro de 1865” 
entre uma coroa de louro.

O metal era ouro para os membros da família real, ministro real, ministro da 
guerra e generais; prata para oficiais, civis da secretaria da guerra, magistrados 
e pessoas de distinção; e zinco-antimônio para praças e outros civis.

Sua fita possui três faixas, sendo a central  em verde e as laterais em azul-
celeste. 

O acervo do Salão Guararapes conta com um exemplar desta medalha, em 
zinco-antimônio.

Imperial Ordem da Rosa

Medalha da Retomada de Uruguaiana - 1865
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Criada pelo Decreto nº 4.560, de 6 de agosto de 1870, para premiar os que 
fizeram parte do Exército em operações contra o governo do Paraguai.

A fita representa as cores da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai). 
Possui 5 linhas de igual largura, dispostas da esquerda para direita: verde, 
branca, azul, branca e amarela.

No anverso, traz a legenda “Campanha do Paraguai” e, no verso, a data “6-
1870-8” (6 de agosto de 1870), do Decreto que a instituiu.

Era usada do lado esquerdo do peito, pendente de fita, e com o passador. 
Este, de ouro para generais e oficiais superiores; de prata para os demais oficiais; 
e de bronze para praças. No centro do passador o número de 1 a 5 para indicar 
o período em Campanha, cada um representando um ano.

A Medalha de Mérito por Bravura na Guerra do Paraguai foi criada pelo Decreto 
nº 4.131, de 28 de março de 1868, para premiar aqueles que se distinguiram, por 
bravura, em qualquer ação desse conflito.

Constituiu-se em uma demonstração, conferida pelo Imperador D. Pedro II, do 
quanto apreciava o valor dos militares das forças em operações na guerra da Tríplice 
Aliança. 

Seu Decreto de criação estipulava que a medalha seria confeccionada em bronze, 
sendo igual para todos os militares, sem distinção de grau hierárquico. Sua fita possuía 
três faixas de igual diâmetro, sendo a central na cor escarlate e as externas em verde. 
Previa um passador em prata, contendo a data de concessão da medalha, para cada 
vez que o militar fosse agraciado por ato de bravura com esta condecoração.

No anverso da medalha apresentam-se troféus militares (duas bandeiras, canhão 
e 15 projéteis, tambor, espada, fuzil...). Na borda, dentro de um círculo, as inscrições: 
“Exército em Operações Contra o Governo do Paraguay”. No reverso, a inscrição 
“Recompensa à Bravura Militar”, e na orla, dentro de um círculo, “Decreto de 28 de 
março de 1868”.

Medalha de Mérito por Bravura  
na Guerra do Paraguai - 1868 

Medalha Geral da Campanha
 do Paraguai - 1870
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A Cruz de Campanha foi criada pelo 
Decreto nº 4.386, de 10 de dezembro de 1921, 
para agraciar os militares de terra e de mar 
e os civis que prestaram serviços de guerra, 
como combatentes ou auxiliares, no decorrer 
da Primeira Grande Guerra.

Medalha Cruz de Campanha 

Confeccionada em bronze, tinha o formato 
de uma cruz do Templo, partindo de uma 
circunferência central. Dentro do círculo, no 
anverso, o Cruzeiro do Sul, circundado pelas 
palavras “Pela Justiça e Pela Civilização”, e, 
no reverso, os anos “1914-1918”, circundados 
pelas palavras “Grande Guerra – Brasil”.

No braço superior da cruz, do lado externo, será gravado a buril, em 
algarismos romanos o número de semestres passados em serviço de guerra no 
estrangeiro.

Fita em gorgorão de seda cor de laranja viva com três riscas equidistantes 
no centro e nas bordas, pretas (para combatentes) ou brancas (para serviços 
auxiliares).
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Criada pelo Decreto-Lei nº 6.795, de 17 de agosto de 
1944, a Cruz de Combate era destinada aos militares que 
se distinguissem em ação, sendo:

a) A de 1ª classe - para todos os que praticassem 
atos de bravura ou revelassem espírito de sacrifício no 
desempenho de missões em combate. Essa medalha 
poderia ser conferida a unidades que se destacassem na 
luta.

b) A de 2ª classe - aos participantes de feitos 
excepcionais praticados em conjunto por vários militares.

A Cruz de Combate de 1ª Classe, de prata dourada, 
é formada por uma Cruz de Malta, maçanetada de oito 
pérolas, no anverso, contornada de um filete em relevo, 
com 1 milímetro de largura. Nos intervalos dos ramos 
apresenta resplendor canelado, formando um quadrado 
com uma ponta em cada vão. A cruz carrega, no centro, 
um disco com cinco estrelas na disposição do Cruzeiro do 
Sul, tendo em torno uma coroa de louro, tudo em relevo.

Ao alto, por trás da cruz, possui pequena argola, presa 
a duas garras, sendo uma na cruz e outra em um emblema 
composto de uma âncora e de um canhão, passados em 
cruz, e de quatro bandeiras e quatro fuzis, sendo dois fuzis 
e duas bandeiras em cada lado, carregados de um globo 
geográfico, sobrecarregado das letras maiúsculas “F E B” 
alinhadas, tudo lavrado em relevo. Tem, ainda, por trás, 
outra garra com uma argola para prender a fita.

No reverso, as legendas alinhadas “ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL” e, logo abaixo, “CRUZ DE 
COMBATE 1ª CLASSE”, tudo em relevo.

Cruz de Combate de 1ª e 2 Classes 

A Cruz de Combate de 2ª Classe é 
em tudo semelhante à de 1ª Classe, sendo 
porém, de prata e tendo no reverso a 
legenda “2ª CLASSE” em lugar de “1ª 
CLASSE”.

Fita de seda chamalotada de 
vermelho com bordadura verde nos lados. 
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Criada pelo Decreto-Lei nº 6.795, de 17 de agosto de 1944, para 
premiar os oficiais da ativa, da reserva e reformados, bem como os 
civis que tenham prestado serviços relevantes de qualquer natureza, 
referentes ao esforço de guerra ou preparo da tropa, ou, ainda, 
desempenhado missões especiais confiadas pelo governo, dentro ou 
fora do país, e também as Unidades e Subunidades (destacadas) que 
tenham tido, no mínimo, quatro meses de serviço efetivo de defesa 
do litoral e arquipélago de Fernando de Noronha.

Foi também outorgada a militares dos Exércitos das Nações 
Amigas ou Aliadas que tenham tomado parte em campanha, 
incorporados às nossas Forças, ou que colaboraram no esforço de 
guerra nacional.

  Medalha de Guerra 

Em prata dourada; formada por uma Cruz do Templo no anverso, cheia de esmalte amarelo com 
uma orla de verde; os esmaltes separados por uma linha de metal e a cruz contornada por um filete do 
mesmo metal, posta sobre uma coroa de louro e de carvalho (valor militar e valor cívico), dourada e 
lavrada em relevo, que aparece nos intervalos dos ramos, a cruz carregada ao centro de esmalte azul, 
contornado por uma linha dourada e pela legenda “Estados Unidos do Brasil”, em letras maiúsculas, 
disposta em círculo, tendo no exergo uma roseta; no centro do disco cinco estrelas na disposição do 
Cruzeiro do Sul separadas da legenda por outra linha em círculo.

No reverso, um círculo correspondente ao disco do anverso, tendo no centro a legenda “Medalha 
de Guerra”, disposta em três linhas, em letras maiúsculas, em seguida ornato de separação e abaixo 
desta a data: 22-VIII, e abaixo, 1942; tudo em relevo.

Fita de seda chamalotada de cor amarela com bordadura verde nos lados.
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Criada pelo Decreto-Lei nº 6.795, de 17 de agosto de 1944, 
conferida a todos os militares da ativa, da reserva e assemelhados, 
que participaram de operações de guerra, durante a Segunda 
Guerra Mundial, sem nota desabonadora. Foi também outorgada a 
militares dos Exércitos das Nações Amigas ou Aliadas que tenham 
tomado parte em campanha, incorporados às nossas Forças, ou 
que colaboraram no esforço de guerra nacional. 

Em bronze, formada por uma Cruz de Malta, o anverso 
apresenta, na cabeça, a palavra “BRASIL”, em letras maiúsculas; 
nos braços, à esquerda, o número “16”; à direita, o número “VII”; 
e, no pé, o número “1944” (data do desembarque na Europa da 
Força Expedicionária Brasileira), tudo em relevo e em dimensões 
proporcionais; a cruz carregada, no centro, de um disco com a 
legenda constituída pelas letras maiúsculas alinhadas “FEB”, 
envoltas por uma coroa de louro, tudo em relevo.

  Medalha de Campanha 

No reverso, uma linha em relevo e em círculo correspondente ao disco do anverso, com os 
dizeres “Força Expedicionária Brasileira”, tendo no exergo uma estrela e, disposta em torno, a 
legenda “Medalha de Campanha”, tudo em letras maiúsculas, em relevo, em dimensões proporcionais 
e disposta em três linhas.

Passador em bronze, com a legenda “FEB”, em letras maiúsculas, proporcionalmente 
espaçadas.

Fita de seda chamalotada com três faixas de igual diâmetro, sendo a do centro vermelha e as 
laterais verdes. 
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Ordem do Mérito Militar 

Ordem honorífica criada 
pelo Decreto nº 24.660, de 11 de 
julho de 1934, a Ordem do Mérito 
Militar é formada pelos seguintes 
graus, em ordem decrescente: Grã-
Cruz, Grande-Oficial, Comendador, 
Oficial e Cavaleiro, existindo, 
também, a insígnia para bandeira, 
sem grau, conferida a Organizações 
Militares.

A Insígnia da Ordem é 
constituída por uma cruz, no 
modelo da tradicional Cruz de Aviz, 
com quatro braços iguais, revestida 
de esmalte branco. Ao centro, 
no anverso, disco onde aparece, 
cinzelada, a “cabeça da República”, 
orlada de verde, com a legenda 
“Mérito Militar”, em ouro. No 
reverso, o tope verde-amarelo-azul 
circundado pela legenda “República 
Federativa do Brasil”, em ouro.

Fita de gorgorão de seda 
chamalotada de cor verde, com 
orlas e frisos de cor branca.

É a mais elevada distinção honorífica do Exército 
Brasileiro, sendo conferida:

a) aos militares do Exército que tenham prestado 
notáveis serviços ao país ou se hajam distinguido no exercício 
de sua profissão;

b) aos militares da Marinha, Aeronáutica e Forças 
Auxiliares que, pelos serviços prestados, se tenham tornado 
credores de homenagem do Exército;

c) aos militares estrangeiros que se tenham 
tornado credores de homenagem da Nação brasileira, e, 
particularmente, do seu Exército;

d) a cidadãos, nacionais ou estrangeiros, que tenham 
prestado relevantes serviços ao Exército.

e) às Organizações Militares e Instituições Civis, 
nacionais ou estrangeiras, que se tenham tornado credoras 
de homenagem especial do Exército Brasileiro. 
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Medalha Sangue do Brasil 

Conhecida como “Medalha de Sangue”, foi criada pelo Decreto-
Lei nº  7.709, de 5 de julho de 1945, para agraciar os feridos de guerra, 
destinada a oficiais, praças, assemelhados e civis destacados para o 
teatro de operações que hajam recebido ferimento em consequência de 
ação objetiva do inimigo.

Em 2015, sua concessão foi estendida aos militares feridos ou 
falecidos por ação direta do inimigo, de força adversa, de oponente 
ou de adversário, em operações de garantia da lei e da ordem e em 
operações de manutenção da paz como integrantes das Forças Armadas, 
tornando-se credores de homenagem especial da Força Terrestre.

Confeccionada em bronze, no anverso apresenta o sabre das Armas 
da República, sobre um resplendor cujo foco se encontra na cruzeta e 
se irradia em todas as direções do campo. Coroando a lâmina do sabre, 
três estrelas esmaltadas de vermelho representam os três ferimentos 
recebidos pelo General Sampaio, no dia do seu natalício e de sua maior 
glória, 24 de maio de 1866, data da Batalha de Tuiuti.

Envolvendo o campo da medalha, dois ramos de “Pau-Brasil” 
lembram a Pátria e origens do seu nome glorioso. Uma caixa arqueada 
entre os dois ramos e sobre a lâmina, ostenta o dístico “SANGUE DO 
BRASIL”.

Originalmente, previa-se que o reverso de superfície lisa conteria o nome e o posto do 
galardoado e a data ou datas em que se tenham verificado os ferimentos. Posteriormente, por 
meio do Decreto-Lei nº 8.052, de 8 de outubro de 1945, passou a constar do reverso os mesmos 
ramos de “Pau-Brasil”, já descritos, que envolvem o campo da medalha, onde se ostenta a esfera da 
Bandeira Nacional.

A fita tem a cor vermelha, com um friso central dividido em três partes iguais, nas cores 
amarelo, verde e amarelo. 
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Medalha do Pacificador 
Mandada cunhar pela Portaria nº 345, de 25 de agosto de 1953, 

como evocação às homenagens prestadas ao Marechal Luís Alves de 
Lima e Silva, o Duque de Caxias, por ocasião do sesquicentenário de 
seu nascimento.

Instituída pelo Decreto nº 39.745, de 17 de agosto de 1955, 
destina-se a galardoar militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que 
tenham prestado assinalados serviços ao Exército Brasileiro, elevando 
o prestígio da Instituição ou desenvolvendo as relações de amizade 
entre o Exército Brasileiro e os de outras nações.

Esta medalha, confeccionada em bronze, na forma do escudo 
de armas do Duque da Caxias, reproduzido em seu anverso, traz no 
reverso as inscrições “MEDALHA DO PACIFICADOR” e “DUQUE 
DE CAXIAS”.

A fita é confeccionada em seda chamalotada com cinco listras da 
mesma largura, alternadas em azul e vermelho, cores heráldicas do 
Exército Brasileiro. 

 Medalha do Pacificador 
com Palma 

 Concedida aos militares e aos civis brasileiros que, em 
tempo de paz, no exercício de sua função ou no cumprimento 
de missões de caráter militar, tenham se distinguido por atos 
pessoais de abnegação, coragem e bravura, com risco de vida, 
claramente comprovados em Inquérito Policial Militar ou 
sindicância.

Apresentando características e dimensões idênticas à da 
Medalha do Pacificador, a Medalha do Pacificador com Palma 
distingue-se por uma palma dourada na fita, na barreta e no 
botão de lapela (“roseta”). 
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     Medalha Militar 

   A Medalha Militar foi criada pelo Decreto n° 4.238, de 15 de novembro de  1901, modificado pelo 
Decreto n° 39.207, de 22 de maio de 1956.

Destina-se a recompensar os bons serviços prestados pelos militares do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica, na atividade.

Em bronze com passador de bronze, prata com passador de prata, ouro com passador de ouro, ouro 
com passador de platina e platina com passador de platina, é conferida aos militares das Forças Armadas 
brasileiras que, satisfeitas as condições exigidas, tenham completado, respectivamente, dez, vinte, trinta, 
quarenta ou cinquenta anos de serviço ativo.

A medalha tem a forma da estrela com disco central das armas da República, de pontas maçanetadas, 
recortada, assente sobre ramos de café e fumo unidos nas extremidades por um laço.

Fita de gorgorão de seda chamalotada, composta de três listras verticais, de igual largura, nas cores 
nacionais, amarelo-ouro a do centro e verde-bandeira as das extremidades. 
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Medalha Corpo de Tropa

Criada pelo Decreto nº 5.166, de 3 de agosto de 2004,  destina-se a premiar os 
militares de carreira do Exército que, com dedicação, abnegação e capacidade profissional, 
tenham prestado bons serviços em Organizações Militares consideradas Corpo de Tropa,  
durante mais de dez (bronze), quinze (prata) ou vinte anos (ouro), ininterruptos ou não.

A medalha, em metal prateado, tem forma circular, trazendo ao centro o brasão 
do Exército e a inscrição “CORPO DE TROPA”. No reverso, o braço armado projetado 
sobre o contorno geográfico do Brasil.

O passador traz de um a três capacetes, de acordo com o tempo de serviço do 
agraciado.

Fita de seda chamalotada, dividida em três listras de igual largura, nas cores 
vermelho, verde e azul. 
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 Medalha de Serviço Amazônico 

       Criada pelo Decreto nº 93.209, de 3 de setembro de 1986,  destina-se a premiar os militares do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica que, com dedicação, abnegação e capacidade profissional, estejam 
prestando ou tenham prestado relevantes serviços em Organizações Militares do Exército na Amazônia 
durante dois (bronze), cinco (prata) ou dez anos (ouro), ininterruptos ou não.

A medalha tem forma circular, em prata, tendo no anverso, ao centro, a entrada principal da Fortaleza 
de São José de Macapá, e, no semicírculo inferior, a inscrição “AMAZÔNIA”. No reverso, ao centro, o 
símbolo do Exército Brasileiro, e, no semicírculo superior, a inscrição “SERVIÇO AMAZÔNICO”.

Fita de gorgorão de seda chamalotada, dividida em cinco listras verticais, sendo a central na cor 
verde, ladeada por duas na cor amarela, e as extremidades na cor azul-celeste.

Passador e barreta de bronze com uma castanheira, para os que tenham completado o tempo 
mínimo requerido na comissão ou movimentação para a qual foram designados. Será também conferida 
a medalha com passador e barreta de bronze àqueles que, sendo movimentados para fora da área, por 
necessidade do serviço, antes deste prazo, tenham prestado serviços considerados relevantes; de prata com 
duas castanheiras, para os que tenham completado cinco anos, ininterruptos ou não, e de ouro com três 
castanheiras, para os que tenham completado dez anos, ininterruptos ou não. 



118

Medalha Mérito Aeroterrestre 

                          
         Criada pelo Decreto nº 

6.789, de 3 de março de 2009, destina-
se a premiar os militares paraquedistas 
do Exército Brasileiro, da ativa ou na 
inatividade, que tenham cumprido o 
“Plano de Provas para a Atividade 
Especial de Salto com Paraquedas no 
Cumprimento de Missão Militar” e se 
destacado pelo excelente desempenho 
funcional, irrepreensível conduta civil e 
militar, bem como pelos bons serviços 
prestados em Organizações Militares 
da Brigada de Infantaria Paraquedista 
ou da Brigada de Operações Especiais, 
ou em ambas.

Possui três gradações: ouro, para 
os que tenham completado o tempo 
mínimo de dez anos de efetivo serviço, 
ininterruptos ou não; prata, para os que 
tenham completado o tempo mínimo de 

sete anos de efetivo serviço, ininterruptos ou não; e bronze, para o que tenham completado o tempo 
mínimo de cinco anos, ininterruptos ou não.

A medalha tem forma circular, tendo no anverso, ao centro, um paraquedas aberto, sobreposto 
por uma águia estilizada; entre as bordaduras, no semicírculo superior, a inscrição “MÉRITO”, e, no 
inferior, “AEROTERRESTRE”. No reverso, ao centro, o símbolo do Exército Brasileiro; entre as 
bordaduras, no semicírculo superior, a inscrição “PARAQUEDISTA”, e, no inferior, “MILITAR”.

Fita de gorgorão de seda chamalotada, dividida em três listras verticais, sendo a central na cor 
bordô e as extremidades na cor azul-celeste.

Os passadores, em metal nas mesmas cores da medalha, apresentam paraquedas abertos, sendo 
três para a medalha de ouro, dois para a de prata e um para a de bronze. 
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   Medalha Marechal Trompowsky 

A Medalha Marechal Trompowsky 
foi reconhecida pelo Decreto nº 33.245, 
de 8 de julho de 1953. Criada pelo então 
Instituto dos Docentes Militares (atual 
Instituto dos Docentes do Magistério 
Militar - IDMM), destina-se a reconhecer 
militares, membros do Magistério e 
instituições ou personalidades que 
prestaram ou venham a prestar relevantes 
serviços ao Magistério do Exército. 

Medalha circular, em metal dourado, 
arrematada, na base, por dois florões de 
louros. No anverso, a efígie do Marechal 
Trompowsky – Patrono do Magistério 
do Exército. No reverso, o distintivo do 
Magistério do Exército.

Fita de seda chamalotada, de cor 
carmim, com friso central dividido 
em duas partes iguais, com as cores 
nacionais, verde e amarelo. 
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Medalha Sargento Max Wolf f Filho 

Criada pelo Decreto nº 7.118, de 25 de fevereiro de 2010, destina-se a premiar 
os subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro, do serviço ativo ou na inatividade, 
que tenham se destacado pela dedicação à profissão e pelo interesse no seu 
aprimoramento, agraciando aqueles que demonstrem características e/ou atitudes 
evidenciadas pelo Segundo-Sargento Max Wolf  Filho, o “Rei dos Patrulheiros”, 
valoroso integrante da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e herói brasileiro da 
Segunda Guerra Mundial.

A medalha, em metal prateado, apresenta o formato de escudo oitavado 
semelhante ao símbolo da FEB. No anverso, apresenta a efígie do Sargento Max 
Wolff  Filho, em alto relevo. No reverso, o símbolo do Exército Brasileiro, com a 
inscrição “Medalha Sargento Max Wolff  Filho”.

Fita de gorgorão de seda chamalotada, dividida em duas listras verticais, nas 
cores vermelho e azul. No centro da listra azul, três listras verticais, nas cores 
vermelho, branco e verde.

Passador na cor prata, com o símbolo do Exército Brasileiro ao centro, nas suas 
cores. 

Medalha Marechal Osorio 
– O Legendário 

 Criada pelo Decreto nº 6.618, de 23 de outubro de 2008, destina-se a premiar 
os militares do Exército que, apresentando excelente desempenho funcional e 
irrepreensível conduta civil e militar, tenham se destacado por seu excepcional 
preparo físico, demonstrado pelos resultados dos sucessivos Testes de Aptidão 
Física (TAF) realizados, ou por sua participação como integrante de representações 
desportivas em competições nacionais ou internacionais.

A medalha, em metal bronzeado, tem o formato do Brasão de Armas do Marquês 
do Herval. No anverso, escudo francês cortado de um traço horizontal. Em campo, 
um leão rampante tendo uma espada na garra destra. Chefe carregado com três 
estrelas, significativas das vitórias alcançadas pelo insigne Patrono. Encimando o 
Brasão, a coroa de Marquês. No verso, o campo de escudo liso, contendo a inscrição 
“Medalha Marechal Osorio – O Legendário”.

Fita de gorgorão de seda chamalotada, dividida em três listras verticais de 
igual largura, sendo a do centro branca e as laterais, vermelhas. 
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 Medalha Marechal Hermes – Aplicação e Estudo 

     Criada pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, destina-se a premiar os oficiais  e graduados de 
carreira, concludentes de cursos de Formação, de Aperfeiçoamento e de Altos Estudos Militares, que tenham 
concluído em primeiro lugar na sua Turma, com nota igual ou superior a oito, em cada Arma, Quadro ou 
Serviço.

A medalha possui três gradações: ouro, para os cursos de Altos Estudos Militares; prata, para os cursos 
de Aperfeiçoamento; e bronze, para os cursos de Formação.

Confeccionada em metal dourado, prateado ou bronzeado, conforme seu grau, tem o formato circular, 
apresentando, no anverso, ao centro, um sabre sobreposto à esfera armilar, envolvidos por uma coroa de 
louro, atada por um laço. No reverso, a inscrição “MARECHAL HERMES – APLICAÇÃO E ESTUDO” 
circundando o símbolo do Exército Brasileiro, projetado sobre o contorno geográfico do Brasil.

Os passadores, em metal da mesma cor da medalha, poderão possuir, para os oficiais, uma, duas ou três 
coroas de louro, conforme a quantidade de vezes que o militar fizer jus a esta condecoração. Os passadores 
para graduados não possuem coroas.

Fita de gorgorão de seda chamalotada, na cor azul-ultramar, tendo ao centro uma listra verde e outra 
amarela.  
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 Medalha-Prêmio Correia Lima 

Criada pelo Decreto nº 8.887, de 3 de março de 1942, destina-se a premiar os concludentes 
destacados dos Cursos de Formação de Oficiais da Reserva dos Centros e Núcleos de Preparação de 
Oficiais da Reserva (CPOR e NPOR).

É concedida ao aspirante a oficial da reserva que concluir o Curso em primeiro lugar de sua 
turma, com conceito mínimo “MB” (“Muito Bom”), nota média final igual ou superior a 8,0, sem 
nenhuma nota abaixo de 6,0 e sem haver sofrido qualquer punição ou reprovação durante o curso.

A medalha tem a forma de um escudo, de prata. No anverso, a efígie do Tenente-Coronel Luiz 
de Araújo Correia Lima, fundador do CPOR, circundada pela inscrição “Prêmio Correia Lima”. No 
reverso, o mapa do Brasil sobre uma estrela de cinco pontas – distintivo do CPOR – sobreposta num 
sabre.

A fita, de gorgorão de seda chamalotada, é composta de nove listras. A do centro, mais larga, 
em azul-turquesa e, a partir do centro e para cada lado, se sucedem listras iguais na seguinte ordem: 
branco, azul-ultramar, ouro velho e verde, simbolizando, no conjunto, as Armas e o Serviço de 
Intendência. 
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Medalha de Praça Mais Distinta

Criada pelo Decreto nº 6.067, de 21 de março de 2007, 
destina-se a premiar os militares do Exército que, durante a 
prestação do serviço militar inicial, tenham sido julgados pelos 
seus comandantes, chefes ou diretores, os mais distintos, de acordo 
com os preceitos da hierarquia e da disciplina, o cumprimento dos 
deveres militares e a assimilação da instrução militar.

A medalha, em metal bronzeado, tem o formato circular. No 
anverso, apresenta círculo central contendo, em relevo, dois ramos 
de louro entrelaçados na base. Entre as bordaduras, no semicírculo 
superior, a inscrição “PRAÇA MAIS DISTINTA”, e, no inferior, 
“EXÉRCITO”. No verso, o símbolo do Exército Brasileiro ao 
centro, em relevo.

Fita de gorgorão de seda na cor vermelha, com quatro faixas 
verticais azuis separadas por faixas vermelhas, ao centro. 

Medalha Mallet 
            A Medalha Mallet foi criada por Portaria de 31 de março de 

1932 e destina-se a galardoar, como prêmio, o campeão de pontaria de cada 
ano na bateria da Escola Militar e nos Corpos de Artilharia, que tenha boa 
conduta e, na falta do campeonato dentre os de boa conduta, o apontador 
melhor classificado.

A medalha, de metal bronzeado, tem a forma elíptica. O anverso 
apresenta fundo fosco e granitado, contendo, em relevo, o dístico “MEDALHA 
MALLET” emoldurando o conjunto formado por dois canhões La Hitte 
cruzados, encimados pela efígie do Marechal Mallet – Patrono da Arma de 
Artilharia, sotoposto ao dístico “CAMPEÃO DE PONTARIA”. Reverso em 
metal liso.

Fita de gorgorão de seda, nas cores vermelha e azul, verticalmente 
dispostas em duas partes iguais. 



124

Medalha-Prêmio do Colégio Militar 

A Medalha-Prêmio do Colégio 
Militar foi criada pelo Decreto nº 
10.202, de 9 de março de 1889.

Conferida, anualmente, ao 
aluno de bom comportamento que, 
ao terminar a última série do ciclo 
escolar, tenha obtido grau igual 
ou superior a 9,5, pelo menos na 
metade das matérias, e grau igual 
ou superior a 6,0 nas demais e na 
instrução militar, desde que tenha 
cursado todo o Ensino Médio em 
Colégio Militar. 
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Medalha Exército Brasileiro

A Medalha Exército Brasileiro foi 
criada pela Portaria do Comandante 
do Exército nº 219, de 14 de março de 
2016, e destina-se a distinguir cidadãos 
e instituições civis, brasileiros ou 
estrangeiros, militares estrangeiros, 
integrantes da Marinha do Brasil, da Força 
Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares, 
bem como suas organizações militares, 
que tenham praticado ação destacada ou 
serviço relevante em prol do interesse e 
do bom nome do Exército Brasileiro.

A medalha, de metal na cor dourada, tem formato circular. No anverso, o símbolo do Exército 
Brasileiro, nas suas cores. Entre as bordaduras, no semicírculo superior, a inscrição “MEDALHA” e, 
no inferior, “EXÉRCITO BRASILEIRO”, com letras na cor branca. No reverso, o símbolo do Quartel-
General do Exército. Entre as bordaduras, no semicírculo superior, o dístico “BRAÇO FORTE” e, no 
inferior, “MÃO AMIGA”, com letras na cor branca.

A fita, de gorgorão de seda chamalotada, dividida em nove listras verticais, com a listra central 
mais larga, em verde, ladeada por listras amarelas com filetes brancos e listras verdes nas extremidades.   
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Uniformes
Os mais antigos documentos sobre uniformes de soldados do Brasil são datados de 1730 e encontram-se 

no Arquivo de Belo Horizonte. Referem-se às duas Companhias de Dragões Reais das Minas (*), a primeira 
com canhões, véstias e forros na cor amarela. A segunda, com estes na cor vermelha. Essas companhias, com 
60 homens cada, foram mandadas para a Capitania das Minas Gerais pelo governo português entre 1718 e 
1720, como guarnição militar e de polícia.

Desde então, os uniformes da Força Terrestre foram sofrendo constantes mudanças, até chegar à 
configuração atual. O Quartel-General do Exército possui em seu acervo diversos itens, como réplicas e 
miniaturas, que ilustram a evolução dos nossos uniformes militares.

(*) A designação “Dragões”  se origina nos 
dragonários romanos (draconarius, porta-
estandartes que levavam a insígnia de um 
dragão). No século XVI, tropas com essa 
designação foram criadas pelo rei sueco Gustavo 
Adolfo II e pelo marechal francês de Brissac como 
unidades de infantaria montada. Napoleão, 
ainda, chegou a ter regimentos de Dragões a pé.
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A Guarda Real do Príncipe Dom Pedro, 
depois Imperial Guarda de Honra, foi criada 
em 1822 e extinta em 1832, após a abdicação de 
D. Pedro I. Era uma tropa de guarda especial, 
pertencente à Casa Imperial e não ao Exército.

Na solenidade da coroação de D. Pedro I, 
a 1º de dezembro de 1822, a Imperial Guarda 
de Honra foi oficializada, apresentando-se 
com o capacete todo dourado que se tornaria 
tradicional. Este capacete é notável não só pela 
confecção como pela beleza e valor artístico. 
Todo dourado, coberto de escamas estampadas 
e encimado pelo dragão, timbre da Casa de 
Bragança (**), tem sobre este uma cimeira 
canelada da qual pende a cauda de crina preta. 
Na frente, “P I” (de “Pedro I”), coroado entre 
ramos a uma fita enlaçada, tudo de prata, e sobre 
esta, os dizeres: “Imperial Guarda de Honra”, 
em letra douradas. Penacho verde, cor heráldica 
da Casa de Bragança.

Depois do segundo casamento de D. Pedro 
I, em 1829, a Imperial Guarda de Honra passou 
a usar outro capacete, de tipo bávaro, de couro 
preto com guarnição dourada, crina e penacho 
vermelhos.

Em 1927, o então 1º Regimento de Cavalaria (criado em 1808 por 
Dom João e atualmente 1º Regimento de Cavalaria de Guarda - “Regimento 
Dragões da Independência”) adotou uniforme histórico baseado no uniforme 
da Imperial Guarda de Honra, com o capacete no modelo de 1822. Algumas 
modificações foram introduzidas na ocasião: a sigla “P I” (“Pedro I”), que era 
usada como tope do capacete, foi substituída por uma estrela, e as Armas do 
Império, estampadas nos talins, foram substituídas pelas Armas da República.

A cor dos penachos ficou convencionada da seguinte forma: BRANCO: 
para o comandante do regimento; AMARELO: para os oficiais, até o 
subcomandante; VERMELHO: para os soldados e graduados; VERDE: para 
os integrantes da banda de música.

Acervo do Salão Guararapes.

(**) O dragão que adorna a cimeira do capacete dos “Dragões da Independência”  
refere-se aos dragões heráldicos que adornavam as Armas da Casa  de Bragança. 
Esses mesmos dragões encimavam o cetro do Imperador do Brasil, adornavam o trono 
Imperial e eram bordados nas mangas dos fardões dos senadores do Império.

Capacete dos 
Dragões da Independência
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Oficial

Graduado e Soldado

O Batalhão do Imperador foi 
criado por Decreto do Imperador Dom 
Pedro I, datado de 18 de janeiro de 
1823, com a finalidade de enfrentar as 
forças revoltosas portuguesas que se 
opunham à Independência do Brasil, 
na Bahia. Composto por militares de 
elevado conceito e valor, dentre os 
quais o Tenente Luís Alves de Lima e 
Silva. Sob o comando do Coronel José 
Joaquim de Lima e Silva, contribuiu 
decisivamente na consolidação da 
independência. Participou, ainda, da 
Campanha da Cisplatina, em 1826. 
Em 1832, após a abdicação de Dom 
Pedro I, o Batalhão foi extinto.

Barretinas do 
Batalhão da Guarda Presidencial

Oficial Graduado Soldado

Em 1933, foi criado o Batalhão de Guardas, 
no Rio de Janeiro, adotando uniformes históricos 
(o 1º - “gala azul”, e o 2º - “gala bege”) baseados 
nos uniformes dos Granadeiros do Imperador, 
de 1823, conforme os representou Debret. Essa 
organização militar foi transferida para Brasília em 
1960, passando a adotar a denominação Batalhão 
da Guarda Presidencial e recebendo, em 2001, a 
denominação histórica “Batalhão Duque de Caxias”. 
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Barretina da 
Academia Militar das Agulhas Negras

A barretina usada no uniforme 
histórico da Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) encarna 
as raízes históricas da Instituição, 
assentadas na evolução da Real Academia 
Militar, criada pelo Príncipe-Regente 
Dom João, em 1810.

Acervo do Salão Guararapes.

Oficial
Cadete

Barretina dos Colégios Militares

A barretina dos 1º 
uniformes dos colégios 
militares, para uso em 
paradas, formaturas e 
desfiles, remonta ao uniforme 
do Imperial Colégio Militar, 
organizado  oficialmente  em 
1889,  hoje Colégio Militar 
do Rio de Janeiro.

Acervo do Salão 
Guararapes.
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Capacete dos 
Esquadrões Hipomóveis dos Colégios Militares

O capacete dos Esquadrões 
Hipomóveis dos Colégios Militares, para 
uso  nos 1º e 2º Uniformes em paradas, 
formaturas e desfiles, segue o modelo 
francês, na cor azul-turquesa, com cimeira, 
de onde pende cauda de crina nas cores 
verde e amarela.

Acervo da Exposição Permanente do 
Exército.
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Barretina da
Bateria de Cerimonial “Caiena“ (1820)

O uniforme histórico do 32º Grupo de Artilharia 
de Campanha – “Grupo Dom Pedro I” é usado pela 
Bateria de Cerimonial “Caiena”. Suas tradições 
remontam à Companhia de Artilharia que, em 14 de 
janeiro de 1809, participou da tomada de Caiena, capital 
da Guiana Francesa, cuja ocupação foi determinada 
pelo Príncipe-Regente Dom João, em represália pela 
invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte. Em 31 
de julho de 1809, essa Companhia de Artilharia deu 
origem ao Corpo de Artilharia da Corte. A barretina 
utilizada em seu uniforme histórico remonta ao modelo 
adotado em 1820.

Acervo do Salão Guararapes.
  

Oficial

Graduado
Soldado



132

Barretina de Porta-Machado (1852)

Integrando as Unidades de granadeiros, os “sapadores” (também chamados “pioneiros” 
ou, ainda, “pontoneiros”) eram soldados especializados que tinham como função principal 
a realização de diversas tarefas de engenharia militar, normalmente encabeçando assaltos 
às fortificações e outras posições inimigas, destruindo os eventuais obstáculos criados 
pelo inimigo e permitindo a progressão da sua Unidade. Por normalmente carregarem 
consigo um machado, utilizado para a destruição de obstáculos e outros trabalhos, eram 
normalmente conhecidos, até finais do Século XIX, como “porta-machados”. Em vários 
exércitos europeus, os porta-machados utilizavam um uniforme tradicional (cuja inspiração 
foi mantida no Exército Imperial), o qual frequentemente incluía, além do machado, a 
barretina de pelo (“ursa” ou ourson), avental de couro, luvas com mangas de proteção e a 
tradição de longas barbas.

1816

1852

1876

No Exército Imperial, os “porta-machados” 
da Infantaria usavam barretina guarnecida de 
pelo, cuja origem remonta a 1816 e durou até 
após a Guerra da Tríplice Aliança. A réplica em 
exposição no Salão Guararapes se assemelha ao 
modelo usado em 1852.
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Barretina da 
Infantaria de Fuzileiros (1858)

Durante os períodos Colonial e Primeiro 
Império, a Infantaria organizava-se em três 
especialidades: Granadeiros (pesada), Fuzileiros 
e Caçadores (Ligeira). Já por ocasião da Guerra 
da Tríplice Aliança, a Infantaria dividia-se entre 
Fuzileiros (pesada) e Caçadores (ligeira). Esta 
réplica, em exposição no Salão Guararapes, 
reproduz a barretina usada no grande uniforme do 
1º Batalhão de Fuzileiros, em 1858.

Oficiais e Soldados do 1º Batalhão de 
Fuzileiros, em grande e pequeno uniforme.
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Barretina Infantaria de Caçadores (1852)

Réplica da barretina usada no grande uniforme dos Batalhões 
de Caçadores, em 1852. José Wasth Rodrigues, célebre pesquisador 
e ilustrador de nossos uniformes históricos, aponta o emblema dos 
caçadores a partir de 1842, a Cruz de Malta na cor verde, como 
um traço da influência inglesa em nossos uniformes, visto que, na 
Inglaterra, essa cruz era distintivo das tropas ligeiras, usada pelos 
light dragoons (“dragões ligeiros”), entre 1840 e 1845.

Acervo do Salão Guararapes.

Barretina do 1o Regimento de Cavalaria (1848)

Réplica da barretina usada no 
grande uniforme do 1º Regimento de 
Cavalaria, em 1848, encarregado da 
guarda do Imperador. Essa Unidade 
deu origem ao atual 1º Regimento de 
Cavalaria de Guarda - “Regimento 
Dragões da Independência”. De acordo 
com José Wasth Rodrigues, o emblema 
com dois dragões cruzados, com o número 
do Regimento entre eles, foi o símbolo da 
Cavalaria, a partir da Regência e durante 
muitos anos.

Acervo do Salão Guararapes.

Oficiais e Soldados do 9º 
Batalhão de Caçadores, 
em grande e pequeno 
uniforme.

Capitão e 
Soldado, 

em uniforme 
grande gala.
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Barretina do 1o Regimento de Artilharia a Cavalo (1858)

Réplica da barretina 
usada no uniforme grande gala 
do 1º Regimento de Artilharia 
a Cavalo, o “Boi de Botas”, 
em 1858. Essa Unidade, sob 
o comando de Emilio Luis 
Mallet, o Patrono da Arma 
de Artilharia, destacou-se na 
Guerra do Prata (1851-1852) e 
na Guerra da Tríplice Aliança 
(1864-1870). Sua evolução 
deu origem ao atual 3º Grupo 
de Artilharia de Campanha 
Autopropulsado - “Regimento Mallet”, situado em Santa Maria – RS, 
cujas instalações guardam o mausoléu onde repousam os restos mortais 
do seu insigne Patrono.

Acervo do Salão Guararapes.

Barretina do 1o Batalhão de Artilharia a Pé (1848)

Réplica da barretina usada 
no grande uniforme do 1º 
Batalhão de Artilharia a Pé, em 
1852, pertencente ao acervo do 
Salão Guararapes. As unidades de 
Artilharia a Pé eram constituídas 
por peças de artilharia pesada 
tracionadas por bois ou muares, 
cujos serventes se deslocavam a 
pé, sendo o ramo menos móvel da 
artilharia de campanha.

Oficiais e Soldados, em uniforme 
grande gala e segundo uniforme.

Oficiais e Soldados em grande e 
pequeno uniformes.



136

Evolução dos Uniformes do Exército 
Brasileiro no Século XX

Conjunto com seis miniaturas em resina, representando a 
evolução dos uniformes da Força Terrestre no decorrer do Século 
XX. Apresenta soldados envergando uniformes, armamentos 
e equipamentos individuais usados em 1903, 1917, 1931, 1945, 
1980 e 2000.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

Guarda-Bandeira do Comando do 
Exército

Conjunto com oito miniaturas em resina, 
representando a Guarda-Bandeira do Comando 
do Exército, envergando uniforme camuflado e 
conduzindo a Bandeira Nacional e o Estandarte do 
Exército Brasileiro.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.Guarda-Bandeira da Academia Militar 
das Agulhas Negras - AMAN

Conjunto com dez miniaturas em resina, representando 
a Guarda-Bandeira da Academia Militar das Agulhas Negras, 
envergando o uniforme histórico daquele Estabelecimento de 
Ensino e conduzindo a Bandeira Nacional, o Estandarte do 
Exército Brasileiro e o Estandarte da AMAN.

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.

As Cinco Armas

Conjunto com cinco miniaturas em resina, 
representando combatentes das cinco Armas 
do Exército Brasileiro, envergando uniformes, 
armamento e equipamento característicos das suas 
especialidades: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, 
Engenharia e Comunicações.  

Acervo do Gabinete do Comandante do Exército.
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Soldadinhos de Chumbo
Coleção de miniaturas medindo 

cerca de 7 cm de altura, confeccionadas 
em chumbo pintado, fixadas sobre 
bases em madeira. Representam a 
evolução dos uniformes militares 
brasileiros no período de 1730 a 
1922. Possivelmente produzidas 
na década de 1920, foram doadas 
ao Exército Brasileiro pelo senhor 
Markus Hierstetter e integram o 
acervo da Exposição Permanente do 
Exército.

Soldados da Artilharia 
da Marinha – 1824

O Batalhão de Artilharia da Marinha originou-se da Brigada 
Real da Marinha, que acompanhou o traslado da Corte de Dom João 
ao Brasil, em 1808. Essa força militar, que participou da expedição à 
Guiana Francesa (1808-1809), após sucessivas transformações, daria 
origem ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.

Oficial da 2ª 
Companhia dos 
Dragões Reais das 
Minas - 1730

Tambor do Regimento 
de Dragões da 

Capitania do Rio 
Grande de São Pedro 

- 1767
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Oficial das 
Ordenanças de Cabo 

Frio – 1786

Terço Auxiliar de 
Homens Pretos Forros 

do Rio de Janeiro – 
1786 

Cirurgião Mor - 1818

Companhia de 
Familiares de 

Pernambuco – 1800

Soldado da 
Companhia de 

Pedestres de Goiás - 
1800

Soldado da Artilharia da 
Paraíba – 1804

Polícia de Mariana 
(Minas Gerais) – 

1810 a 1815

Esquadrão de Lanceiros Imperiais 
(Legionários Alemães) de Porto 

Alegre – 1827, formado por 
mercenários recrutados na Alemanha.
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Oficial da Artilharia a Pé 
– 1865 a 1870

Cavalaria da Guarda 
Nacional – 1865

Oficial do 
Estado-Maior 

 – 1866

Guarda Nacional – 
1851

5º Regimento de 
Cavalaria (Rio Grande 

do Sul) – 1857

Músico do 12º 
Batalhão de Infantaria 

– 1851

Músico de Batalhão de 
Caçadores - 1858

Oficial de Infantaria
– 1865 a 1870
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Corneteiro do Imperial 
Colégio Militar – 1889

Oficial da Artilharia
– 1890

Batalhão Acadêmico 
– 1892

Soldado da Engenharia 
– 1894

Soldado da Infantaria 
– 1895

Soldado da Guarda 
Nacional – 1897

General em Traje 
Civil – 1881

Soldado da 
Engenharia

 – 1889

Oficial da Artilharia
– 1890
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Oficial do Tiro 
Brasileiro – Linhas de 

Tiro – 1910

Escola Militar – 
1920

Aviador – 1921 Bombeiro do Pará – 
1921

Graduados do Batalhão da 
Guarda Presidencial – 1932

General de Brigada 
– 1920

1º Batalhão de Tiro do 
Amazonas – 1910

Oficial da Cavalaria
– 1916

Tenente Aviador Naval 
– 1917
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Carro de Combate Renault FT-17 e seu motorista – 1922

Os carros de combate (ou “carros de assalto”) Renault FT-17 foram os primeiros blindados adotados pelo 
Exército Brasileiro, em 1920. Possuíam uma blindagem em aço, com 22mm de espessura, pesavam cerca de 6,5 
toneladas e eram propelidos por um motor Renault de 4 cilindros, a gasolina, com potência de 39 hp, que lhes 
possibilitava atingir uma velocidade máxima de 7,5 km/h. Seu armamento ficava instalado em uma torre com giro 
independente em 360º, o que se tornou um padrão nos principais blindados que surgiram posteriormente.

O Exército Brasileiro adquiriu doze unidades: seis equipados com torre fundida (Berliet), armados com canhões 
Puteaux calibre 37mm, cinco equipados com torre octogonal rebitada (Renault), armados com metralhadoras 
Hotchkiss calibre 7mm, e um modelo “TSF” (“Telegrafia Sem Fio”), sem torre giratória e destinado à comunicação 
com os escalões superiores.

Sua guarnição era formada por dois tripulantes: o motorista e o comandante, que também desempenhava a 
função de atirador. Os “tanquistas” usavam uniforme próprio, exibindo as “novidades” da guerra europeia: capacete 
protetor e perneiras de pano (tiras de enrolar nas pernas, originárias da Índia e tipicamente usadas pelos britânicos 
e norte-americanos durante a I Guerra Mundial).

Com a criação da Companhia de Carros-de-Assalto, em 21 de dezembro de 1921, sob o comando do Capitão 
José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, o Brasil tornou-se o pioneiro da arma blindada na América do Sul.
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Itens Diversos

Birô do Chefe do Estado-Maior do Exército

Birô em mogno com guarnições em bronze, medindo 80 cm x 140 cm x 75 cm. Móvel de despacho do 
Chefe do Estado-Maior do Exército quando este cargo foi ocupado pelo General de Exército Humberto de 
Alencar Castello Branco, sobre o qual redigiu, em 20 de março de 1964, sua Diretriz Circular aos generais 
e organizações subordinadas, manifestando seu entendimento da situação da época e orientando o Exército.

Acervo do Estado-Maior do Exército.
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Pedestais
Pedestal em jacarandá, 

no estilo Manuelino, medindo 
133cm x 66cm x 66cm, apresenta 
o Brasão de Armas do Duque de 
Caxias entalhado em madeira. 
Pertenceu à Diretoria de 
Engenharia, na década de 1940, 
e atualmente integra o acervo do 
Salão Nobre do Departamento 
de Engenharia e Construção. 

Pedestal em jacarandá, no 
estilo Luis XV, medindo 134cm 
x 58cm x 58cm,. Pertenceu à 
Diretoria de Engenharia, na 
década de 1940, e atualmente 
integra o acervo do Salão Nobre 
do Departamento de Engenharia e 
Construção. 

Mesa de Centro

Mesa de centro em jacarandá com 
sobretampo de vidro, no estilo Luis 
XV, medindo 58cm x 100cm x 58cm. 
Pertenceu à Diretoria de Engenharia, na 
década de 1940, e atualmente integra o 
acervo do Salão Nobre do Departamento 
de Engenharia e Construção.
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Birô

Relógios de Pêndulo

Birô em jacarandá com 
sobretampo de vidro, no 
estilo Luis XV, medindo 
82cm x 191cm x 77cm. 
Usado pelo General Amaro 
Soares Bettencourt, Diretor 
de Engenharia em 1946, 
atualmente integra o acervo do 
Salão Nobre do Departamento 
de Engenharia e Construção.

Relógio de pêndulo, tipo 
pedestal, com gabinete em madeira, 
medindo 200 cm x 48 cm x 25 cm, 
marca URGOS, modelo “Tempus 
Fugit”, integra o acervo do Gabinete 
do Comandante do Exército.

Relógio de pêndulo, tipo pedestal, 
com gabinete em jacarandá, no estilo 
Manuelino, medindo 225cm x 56cm x 
36cm, fabricado na década de 1940, em 
Cuiabá–MT, por Theodoro B. Valentini. 
Pertenceu à Diretoria de Engenharia, na 
década de 1940, e atualmente integra o 
acervo do Departamento de Engenharia e 
Construção.
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Globo para Sorteio de Conscritos

Urnas de Votação

Réplica em metal, medindo 174 cm 
x 70 cm, do globo utilizado no primeiro 
sorteio de conscritos, ocorrido em 10 
de dezembro de 1916, no Quartel-
General do Exército, no Rio de Janeiro, 
em cerimônia aberta ao público, com a 
presença do Presidente da República, 
Venceslau Brás, do Ministro da Guerra, 
Marechal José Caetano de Faria, do 
poeta Olavo Bilac e diversas outras 
autoridades.

Acervo da Diretoria de Serviço Militar.

Em madeira, com formato 
de taça, medindo 29 cm x 30 
cm, possuindo tampa bipartida 
com abertura por dobradiças. 
A da esquerda, acervo da 
Secretaria-Geral do Exército, é 
usada durante as Reuniões do 
Alto Comando do Exército. A 
da direita, acervo da Diretoria 
de Avaliação e Promoções, 
era usada pela Comissão de 
Promoção de Oficiais. 
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Maquete do Quartel-General do Exército

Maquete do Monumento Votivo 
Militar Brasileiro em Pistóia

Maquete do Quartel-General 
do Exército, medindo 250 cm x 
200 cm. Foi restaurada em julho 
de 1995 pelo Ten Cel Eng Antônio 
Inácio Fernandes Neto e novamente 
restaurada, ampliada e atualizada 
pela Secretaria-Geral do Exército 
e Base Administrativa do Quartel-
General do Exército, em abril de 
2016. 

Acervo do Salão Guararapes.

Situado na Via delle Sei Arcole, na cidade de Pistóia, região 
da Toscana, Itália, o Monumento Votivo Militare Brasiliano ocupa 
a área do cemitério militar brasileiro em Pistóia, onde foram 
sepultados 465 combatentes da Força Expedicionária Brasileira 
mortos no Teatro de Operações da Itália, na Segunda Guerra 
Mundial. Em 1965, cinco anos após o traslado dos corpos para o 
Brasil, iniciou-se a construção do Monumento Votivo, projetado 
pelo arquiteto brasileiro Otávio Relig Campos (1906 – 1984) e 
inaugurado em 1967. 

Caracterizado por uma via em mármore, ao longo da qual 
estão gravados os nomes das principais batalhas lutadas pela 
FEB, conduzindo a uma plataforma com um dossel de concreto 

armado em cuja base arde o “fogo eterno”, chama permanentemente acesa, em honra aos heróis que deram sua vida pela 
liberdade e cujos nomes estão gravados em uma parede de mármore, ao fundo, que se reflete em um espelho d’água. Nas laterais 
desse conjunto, 465 placas recordam aqueles que ali estiveram sepultados.

Medindo 110 cm x 80 cm, esta maquete integra o acervo da Exposição Permanente do Exército.
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Maquete do Forte dos Reis Magos

Em escala 1:100, esta maquete foi confeccionada e doada ao Exército Brasileiro pelo Cel Cav R/1 Lannes 
Caminha, integrando atualmente o acervo da Exposição Permanente do Exército.

O Forte dos Reis Magos, construído no lado direito da barra do rio Potengi, é o marco inicial da cidade 
de Natal-RN. Sua denominação deve-se à data de início de sua construção, 6 de janeiro de 1598, dia de Reis 
pelo calendário católico.

Construído sobre um recife, o forte fica isolado durante a maré cheia. Erguido em alvenaria de pedra e cal, 
apresenta planta poligonal irregular. Em torno do terrapleno, ao abrigo das muralhas, encontram-se dispostas 
a casa de comando, os quartéis e os depósitos. Ao centro, ergue-se uma edificação de planta quadrangular, em 
dois pavimentos, coberta por uma cúpula piramidal. No pavimento inferior, situa-se a capela, enquanto que o 
superior abriga a casa da pólvora. No terrapleno abre-se, ainda, a cisterna. O acesso ao forte é feito por uma 
passarela, da praia ao passadiço. 
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Teodolito Telefone de Campanha
Instrumento ótico 

de precisão usado para a 
medida de ângulos verticais 
e horizontais. Montado 
sobre um tripé ajustável, 
é basicamente constituído 
por um telescópio com 
movimentos graduados na 
vertical e na horizontal. 
Possui ampla gama de 
aplicações, sendo muito 
utilizado em levantamentos 
topográficos, navegação e 
meteorologia.

Acervo da Exposição 
Permanente do Exército.

Telefone de campanha alojado em caixa de 
madeira, de procedência norte-americana, modelo 
TM 132, fabricado em 1937. Utilizado pela Força 
Expedicionária Brasileira durante a Campanha da 
Itália, na Segunda Guerra Mundial.

Acervo da Exposição Permanente do Exército.

Obra literária em língua italiana, versando sobre a civilização 
itálica, desde os primórdios da história romana até o início da década 
de 1970. Desta edição especial “bronze” foram produzidos 1.449 
exemplares, numerados de 1 a 1.449, timbrados a seco.

Lavra do escritor italiano Massimo Leoni, com apresentação de 
Giulio Andreotti, produzido pela editora Editalia (Edizioni d’Italia) e 
impresso na Itália, em 1970. Obra de grandes dimensões, medindo 42 
cm x 32 cm, 245 páginas em papel artesanal especial, capa em placa 
de bronze, em relevo, cenografia cunhada por Arturo Bruni. 

Este exemplar ostenta o número “78” e foi presenteado ao 
General de Exército Orlando Geisel, então Ministro do Exército 
Brasileiro.

Acervo da Biblioteca do Quartel-General do Exército.
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