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As instituições de ensino da linha militar bélica constituem o grande âmago da formação dos futuros 

integrantes da cadeia de comando do Exército Brasileiro, os quais todos, sem distinção de Arma, Quadro ou 

Serviço, terão a oportunidade de solidificar as suas características atitudinais e consolidar as bases de seus 

conhecimentos, tornando-se aptos a participarem do exercício de comando.  

De fato, deve-se oferecer tudo de mais oportuno para capacitar os alunos e cadetes da Força Terrestre, 

preparando-os para lidar com os obstáculos da carreira e, principalmente, com as adversidades que impactem na 

imagem da força por conta do uso de suas atribuições. A realidade é que, atualmente, as “adversidades” na 

profissão se fazem cada vez mais presentes na vida de todos os militares do Exército, sejam naqueles atuantes 

nas diversas missões de Paz, nas missões de Garantia da Lei e da Ordem ou naqueles que conduzem a 

administração dos diversos quartéis do território brasileiro, na tentativa de proporcionar à vida da organização 

militar melhor capacidade de realizar suas operações de qualificação e adestramento.  

O fato é que o Exército Brasileiro sempre esteve em um patamar de exposição em relação às diversas outras 

instituições brasileiras, se mantendo intimamente ligado aos principais acontecimentos do país. Em todos os 

conflitos democráticos, enquanto se mantinha em um lado o Exército Brasileiro na busca pela estabilização da 

ordem vigente, dispuseram também, em grande parte da história brasileira, grupos de opositores agindo contra as 

instituições democráticas, lutando tanto fisicamente quanto intelectualmente na busca pelo poder.   

 Não é novidade que o período de ocorrência da maior polarização ideológica no Brasil ocorreu em meados 

dos anos 60, quando doutrinadores como Stalin fizeram milhares de brasileiros erguerem armas contra o governo 

na luta pela substituição da ordem vigente capitalista para o socialismo. Apesar disso, não foi a insurreição armada 

de Stalin ou o complexo modelo marxista-leninista que causou maior prejuízo na estabilização do governo e na 

manutenção da paz interna da nossa sociedade, mas sim a doutrinação socialista por intermédio do Gramscismo 

de Antônio Gramsci, que gerou consequências permanentes à sociedade atual por sua ampla difusão na época. 

A Revolução Democrática foi, de fato, vitoriosa na imposição da paz. Os líderes se mostraram tão 

preparados contra a luta física que ainda conseguiram desenvolver as bases econômicas e reorganizar o poder 

público. Ocorre que, apesar disso, não houve um entendimento acerca das diferentes estratégias para alcançar a 

implementação do sistema socialista. 

Para a ideologia Gramsciana, além da luta armada, dever-se-ia basear o combate também por meio das 

convicções, a fim de que fossem derrubadas as defesas políticas e ideológicas existentes na sociedade, visando 

que não mais houvesse empecilhos para conquista do comunismo àquela sociedade. Na visão do militante, o 

levante armado não é o principal objetivo a ser definido como meta, mas sim a subversão de conceitos e valores 

tradicionais da sociedade quebrando, desta forma, o senso comum o que, nesse caso, representaria uma mudança 

de mentalidade e pensamento dos indivíduos. 

A ideia abordada por Antônio Gramsci utilizava-se da conquista dos indivíduos, no seu convencimento a 

novos parâmetros de condução da vida, com novas ideologias e valores, tanto morais quanto éticos, em uma 

divulgação desta “conscientização político-ideológica”. Para ele, seria necessário atacar o lado mais forte da 

corrente, derrubando uma “hegemonia” caracterizada por tudo que representasse o capitalismo.  

Ocorre que o pensamento de Gramsci, pelo menos de uma maneira sistemática, buscou como alvo a 

conquista das universidades. É emblemático o fato de que, das 34 monografias ou coleções, até o início de 2020 

publicadas sobre Gramsci, escritas ou organizadas por brasileiros, pelo menos 16 foram teses acadêmicas e várias 

até hoje são divulgadas em sites abertos como fonte de consulta para os denominados “militantes”. 

O governo militar se ocupou de batalhar contra a guerrilha, mas não de combater o comunismo na 

revolução cultural de Gramsci, não os impugnando na esfera cultural, social e moral que atualmente nos é tão 

cara no ensinamento de nossos Cadetes e Alunos das Escolas de Formação. O dever moral, atualmente, é 

esclarecer aos futuros líderes os ataques dos meios de comunicação, prevalecendo uma verdade sólida na 

formação contra o conteúdo parcial das manchetes dos veículos de mídia. Entre uma notícia escandalosa e uma 
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falsa notícia, na tentativa de alterar a bagagem ideológica e percepção conceitual das instituições tradicionais, 

cabe a fundamental necessidade de aprimorarmos o perfil profissiográfico do Concludente das Instituições 

Estudantis da Linha Bélica Brasileira, desenvolvendo uma visão sistêmica sobre os assuntos deste quadro 

político-social, exercitando uma atenção seletiva para ignorar infundadas notícias tendenciosas, além de 

desenvolver um raciocínio dedutivo frente às acusações que afrontem as Forças Armadas. 
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