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RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo conhecer a relevância
da participação dos militares do Exército Brasileiro no Ciclo Revolucionário Brasileiro
(1922-1964). O estudo se inicia com o movimento tenentista na década de 1920,
abarcando as revoltas de 1922, 1924 e a Coluna Miguel Costa-Prestes.
Posteriormente é abordada a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder
com o auxílio de grande parcela dos militares. Por fim, o trabalho se encerra com a
análise da Contra-Revolução de 1964, que colocou fim a um período de instabilidade,
marcado por diversos movimentos revoltosos com significativa participação de
militares.

Procurou-se responder como foi a participação dessa classe nos diversos

eventos analisados, fazendo, ainda, uma ligação entre os movimentos, em especial
quanto ao ideal que levou ao envolvimento da caserna nesses acontecimentos, que
definiram o destino político do Brasil, afastando-o por décadas do comunismo.
Palavras-chave: Participação, Militares, Movimentos.

RESUMEN
Este trabajo de conclusión de curso tiene por objetivo conocer la relevancia
de la participación de los militares del Ejército Brasileño en el Ciclo Revolucionario
Brasileño (1922-1964). El estudio se inicia con el movimento tenentista en la década
de 1920, abarcando las revueltas de 1922, 1924 y la Columna Miguel Costa-Prestes.
Posteriormente se aborda la Revolución de 1930, que llevó a Getúlio Vargas al poder
con el auxilio de gran parte de los militares. Por último, el trabajo se encierra con el
abordaje de la Contra-Revolución de 1964, que puso fin a un período de
inestabilidad, marcado por diversos movimentos revoltosos con significativa
participación de militares. Se buscó responder como fu la participación de esa clase
en los diversos eventos analizados, haciendo, además, un vínculo entre los
movimentos, en especial en cuanto al ideal que llevó a la participación de los
militares en esos acontecimentos, que definieron el destino político del Brasil,
alejándolo por décadas del comunismo.
Palabras clave: Participación, Militares, Movimientos.
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1 INTRODUÇÃO
O período compreendido entre os anos de 1922 e 1964 constitui um ciclo
revolucionário na História do Brasil. Durante esse intervalo de tempo, houve uma
sequência de levantes e revoluções, que estão interligados e que envolveu diversos
atores da conjuntura nacional.
O fracassado levante de 1922 ocasionou os também mal sucedidos
movimentos revolucionários de 1924 e 1926, que tiveram continuidade, com os
mesmos propósitos, na Revolução de 1930, que, por sua vez, provocou a Revolução
Constitucionalista de 1932. (DENYS, 1993).
Os malogrados levantes de 1924 e 1926 contribuíram para a formação da
denominada Coluna Prestes, pois os revoltosos em fuga acabaram formando o
grupo que vagaria por 25 mil quilômetros e treze estados brasileiros, até o início de
1927 e que projetou o nome de Luís Carlos Prestes.
Na década de 1930, os comunistas, capitaneados por Prestes, conseguiram
muitos adeptos, passando a ser um fator político ponderável. Esse grupo julgou-se
em condições de tomar o poder, realizando levantes no Rio de Janeiro e Nordeste,
que foram debelados pelas forças legalistas. Entretanto, seus adeptos passaram a
agir infiltrados em toda parte, visando a influir na política para chegar ao poder.
(DENYS, 1993).
A reação desses comunistas foi a conhecida Intentona Comunista, que
ocorreu no ano de 1935, atingindo algumas localidades do território nacional,
constituindo-se em um episódio que influenciaria os destinos do país.
Nesse contexto, Vargas criou o Estado Novo, gerando a insatisfação de outro
grupo que vinha despontando no cenário político nacional, os integralistas, que eram
alinhados a ideais fascistas. Este descontentamento provoca a eclosão de um
movimento armado que tentou a derrubada do Presidente e ficou conhecido como
Levante Integralista de 1938.
No início da década de 1960, os comunistas que, desde a derrota em 1935,
esforçaram-se para galgar áreas de influência, lograram êxito em participar das
diversas esferas do poder e realizaram uma guinada do País para o espectro político
à esquerda, tentando implantar um regime sindicalista no Brasil. Isto provocou uma
desestabilização nacional, que só foi solucionada com a Contra Revolução de 1964,
colocando fim ao ciclo revolucionário iniciado em 1922.
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Os levantes e revoluções mencionados, a princípio, tiveram a participação de
militares do Exército Brasileiro. Estes ora foram os revoltosos, ora foram os
legalistas, e até mesmo em alguns casos estiveram presentes nesses dois polos.
Contudo, pretendemos estudar qual foi o protagonismo exercido por esse grupo,
quais os líderes, e qual sua importância no contexto de cada um dos movimentos já
citados.
1.1 O PROBLEMA
É no contexto acima descrito e a fim de se aprofundar no tema, pois, que
emerge a problemática da pesquisa que ora se delineia:
Como foi a participação dos militares do Exército Brasileiro no Ciclo
Revolucionário de 1922 a 1964?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Apresentar a participação dos militares do Exército Brasileiro no Ciclo
Revolucionário de 1922 a 1964.
1.2.2 Objetivos Específicos
A fim de atingir o objetivo geral estabelecido, foram elaborados alguns
objetivos específicos para a construção do conhecimento e do raciocínio
apresentado neste estudo. Sob este enfoque, os objetivos específicos foram os
seguintes:
- Apresentar o surgimento do movimento tenentista e a participação dos
militares, por meio dos levantes de 1922, 1924 e Coluna Miguel Costa-Prestes.
- Apresentar a participação dos militares na primeira ascensão ao poder na
Revolução de 1930.
- Apresentar a participação dos militares na grande ascensão ao poder na
Contra Revolução de 1964.
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Esse trabalho destinou-se a estudar a participação dos militares do Exército
Brasileiro no Ciclo Revolucionário do Brasil, compreendido do nascimento do
movimento conhecido como Tenentismo1 na década de 1920 ao movimento de 1964.
Assim, foi estudado o surgimento do Tenentismo na década de 1920,
abordando os levantes de 1922, 1924 e a Coluna Miguel Costa-Prestes, que
marcaram o início do ciclo considerado. Estes levantes são os primeiros com
envolvimento dos denominados tenentes. Posteriormente, analisou-se o Movimento
Político de 1930, considerado como a primeira ascensão desse grupo ao poder,
ainda que de forma relativa. Por fim, foi estudada a participação dos militares do
Exército na Contrarrevolução de 1964.
Essa última foi incluída por considerar-se que foi o movimento pelo qual o ideal
tenentista atingiu o poder encerrando-se o ciclo que foi iniciado décadas antes, em
1922.
1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
O Exército Brasileiro, ao longo da história, tem sido protagonista nos principais
fatos políticos que traçaram o destino do País. No século XIX, foi fundamental para a
consolidação da independência, vencendo os movimentos contrários à libertação do
jugo a Portugal; manteve às custas de muitas vidas a unidade nacional, debelando
as revoltas separatistas; defendeu a soberania e o território brasileiro na Guerra da
Tríplice Aliança; e, por fim, conduziu a Proclamação da República.
No século XX, acostumados a esse protagonismo, diversos militares se
envolveram no espectro político nacional, influenciados principalmente pelo ideal do
Tenentismo, que por décadas teve marcante participação no cenário nacional,
muitas vezes determinando o destino da nação.

1
Tenentismo é a denominação do movimento político-militar que se desenvolveu durante o
período de 1920 a 1935, aproximadamente, sob a liderança dos “tenentes”, nome com que ficaram
conhecidos os oficiais revolucionários da época, nem todos verdadeiros tenentes, mas em sua
grande maioria oficiais de baixa patente.
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Assim, com esse trabalho, pretendeu-se realizar um levantamento a respeito do
protagonismo dos militares do Exército Brasileiro na vida política do País, mostrando
a ligação de determinados fatos ocorridos de 1922 a 1964 e que tiveram grande
impacto para a nação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Entre os autores que embasaram este trabalho encontra-se Frank D.
McCann, que é renomado professor de História e foi oficial do Exército Americano,
lecionando inclusive na Academia Militar de West Point e com passagens por
universidades brasileiras como professor visitante, sendo, ainda, agraciado pelo
governo brasileiro com alguns títulos.
McCann vem se debruçando sobre os problemas concernentes à atuação
política dos militares há décadas e a sua produção acadêmica se concentra,
principalmente, nessa temática. O professor escreveu diversos livros; entretanto, a
obra do autor que será utilizada como referencial da pesquisa é “Soldados da
Pátria”, que faz parte de um projeto maior, cuja intenção é investigar a história da
instituição militar terrestre brasileira até o começo da década de 1990.
Merece destaque um aspecto importante da obra citada: no tocante aos
processos de pesquisa e redação, o uso abundante e original dos registros
burocráticos produzidos no período, uma vez que, para o autor, um estudo sobre o
Exército deveria incluir a estrutura, a doutrina, os equipamentos e o treinamento dos
homens dessa instituição.
No que tange à década de 1920, objeto da pesquisa, McCann diz que a
história de um Exército, dada a complexidade da instituição, requer um enfoque
amplo. Não deve se ocupar apenas dos vencedores, precisa também falar de quem
perdeu e porquê. Apesar da importância das rebeliões, há mais na história do
Exército na década de 1920 (MCCANN, 2007).
Para o autor, as rebeliões em si revelam muitas das características culturais
dos brasileiros naquela época. Os círculos de amizades foram fatores não
desprezíveis para a aderência tanto aos revoltosos como aos legalistas. Muitas
vezes, era o posicionamento da maioria da guarnição que determinava o
comportamento dos oficiais. Também, destaca-se que mesmo os legalistas não
delatavam os seus colegas conspiradores quando convidados a tomar parte nos
movimentos.
McCann afirma que conversar, escrever e até mesmo tramar eram tolerados
até que alguma ação ocorresse. Além disso, muitos simpatizantes das conspirações
deixavam de tomar parte nos movimentos sediciosos por lealdade aos seus
comandantes legalistas: “Cabe ressaltar que os oficiais brasileiros não juravam
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obediência à Constituição, e sim a seus superiores, de modo que os laços pessoais
tinham papel importante na manutenção da disciplina”, pois se tratava de um
sistema “acentuadamente paternalista, influenciado pelas ligações pessoais de
amizade”. (MCCANN, 2007 p.373).
Talvez refletindo sobre suas próprias limitações analíticas a esse respeito, o
autor comentou: “Muitos estrangeiros tinham dificuldade para perceber, e ainda mais
para aceitar, a importância da amizade na vida política pública brasileira” (MCCANN,
2007, p.649).
Considera, ainda, que, para os militares, a pátria estava acima da
Constituição, do gabinete, do imperador ou do presidente: “O Exército brasileiro foi e
ainda é um baluarte contra as forças centrífugas regionalistas”. (MCCANN, 2007
p.11).
O autor faz um rompimento com as análises que interpretam as rebeliões
militares como reflexos da política civil ou mesmo de determinismos classistas.
Também indica que seu intuito inicial de entender o comportamento dos militares
brasileiros no período de 1964 a 1985 levou-o de volta ao período de 1889 a 1937, o
qual começou a ver como a sementeira de acontecimentos posteriores.
De acordo com McCann, a unidade no Exército na década de 1920 ainda era
incipiente, razão pela qual o autor atribui à falta de unidade doutrinária uma das
principais causas da disposição dos jovens oficiais de desrespeitar a hierarquia e
rebelar-se.
Posteriormente, o Exército o Brasileiro trilhou um caminho institucional que o
transformou de uma força miliciana em uma organização de caráter nacional e
relativamente ramificada pelo território brasileiro. (MCCANN, 2007).
Dessa

forma,

passou

a

desempenhar

importante

papel

civilizador,

constituindo-se em uma espécie de ponta de lança do Estado no que diz respeito às
necessidades de integração territorial e desenvolvimento de valores de identidade
nacional, principalmente após o advento do serviço militar obrigatório.
Segundo McCann, o Tenentismo foi um misto de política das identidades e
dos apetites. No entanto, afirma que a principal luta dos tenentes nos anos 1920 foi
mais pelo controle do Exército do que por qualquer outro motivo.
Considera esse período como sendo de fortes dissensões internas, com
clivagens horizontais e verticais, que opunham oficiais entre si e contra praças.
Assim, o autor se propõe a explicar as razões internas das explosões de violência
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corriqueiras na evolução institucional do Exército, sobretudo nas décadas de 1910,
1920 e 1930.
As razões do descontentamento da jovem oficialidade abarcavam questões
profissionais vinculadas à insatisfação com a organização política do país, como
promoções e soldos atrasados, falta de material militar, armamento inadequado, bem
como a estrutura política excludente, conflitos latentes com os membros da Missão
Militar Francesa, entre outros.
Dessa forma, o autor demonstra percepção acurada ao relacionar a explosão
das rebeliões no período aos conflitos e problemas da organização militar e ao
considerar a luta do movimento tenentista durante os anos de 1920, como tendo por
objetivo o controle do Exército.
Para McCann, o Tenentismo envolvia um conflito geracional, que tinha seus
fundamentos nos bloqueios à progressão profissional dos mais jovens e nas
diferenças de formação. Entretanto, a análise da experiência política da oficialidade
do Exército nas décadas de 1920 e 1930 é usada como fator explicativo das
condições que proporcionaram a instalação do Regime Militar em 1964.
Assim, essa obra foi escolhida como referencial teórico por aprofundar o
estudo a respeito das peculiaridades do Exército, fazendo uma abordagem sobre as
razões que levaram os militares a se envolverem no contexto político nacional.
Outro autor que embasou este trabalho foi José Murilo de Carvalho, mestre e
doutor em ciência política pela Universidade de Stanford, com pós-doutorado na
Universidade de Londres. Professor titular de História do Brasil no Departamento de
História da UFRJ e leciona também na Escola de Guerra Naval.
Carvalho é precursor dos estudos sobre as Forças Armadas no Brasil,
construindo uma sólida carreira de docência, pesquisa e publicações dentro e fora
do país; sendo autor de 10 livros e mais de uma centena de artigos publicados, foi
diversas vezes premiado. Foi eleito para a Academia Brasileira de Ciências em 2003
e para a Academia Brasileira de Letras em 2004.
Contudo, a sua obra utilizada nesse trabalho será ‘’As Forças Armadas e
Política no Brasil”, que reúne textos do autor que estavam dispersos e foram
lançados ao longo de três décadas.
O livro em questão representa uma renovação no estudo a respeito dos
militares, no qual o autor dá grande importância à investigação de características
organizacionais e aspectos internos da instituição militar.
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Até a obra de Carvalho, predominavam perspectivas marcadas ou por uma
visão voluntarista dos militares, enfatizando suas características individuais, ou por
um viés que não atribuía muita importância ao estudo das Forças Armadas. Além
disso, davam enfoque aos momentos de intervenções militares na política, deixando
em segundo plano o estudo de características fundamentais do Exército.
Enfim, a obra de Carvalho, por considerar aspectos inerentes e fundamentais
do

Exército é inovadora

em

suas

análises,

sendo

também

empírica

e

metodologicamente consistente e, por essas razões, foi escolhida para embasar
esse trabalho.

18

3. METODOLOGIA
Será apresentada a metodologia que foi utilizada para desenvolver o presente
trabalho, evidenciando-se os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, universo e amostra,
coleta de dados, tratamento de dados e limitações do método.
3.1 TIPO DE PESQUISA
Quanto à abordagem, esta pesquisa foi qualitativa, uma vez que privilegiou a
busca de informações contidas em livros e trabalhos sobre o tema, sendo ainda
descritiva quanto ao viés, bibliográfica e documental quanto aos instrumentos de
pesquisa.
Descritiva por pretender descrever os fatos que envolvem o estudo em
questão e bibliográfica por ter sua fundamentação na investigação sobre o assunto
em livros e trabalhos correlacionados com o presente tema.
3.2 UNIVERSO E AMOSTRA
O universo pesquisado foi a participação dos militares nos fatos históricos
ocorridos entre 1922 e 1964 que se enquadram como levantes e revoluções no
Brasil e que têm relação com o tema proposto.
Quanto à amostra, esta foi do tipo não-probabilística, classificada por tipicidade,
privilegiando-se, no universo, a participação dos militares nos movimentos de 1922,
1924, Coluna Miguel Costa-Prestes,1930 e 1964.
3.3 COLETA DE DADOS
A pesquisa foi realizada em livros, artigos e trabalhos acadêmicos pertinentes
ao assunto. Sendo assim, foram levantadas informações a respeito do surgimento
do Tenentismo, abordando-se os movimentos de 1922, 1924, Coluna Miguel CostaPrestes,1930 e 1964.
As conclusões decorrentes dessa pesquisa permitem entender como foi a
participação dos militares do Exército Brasileiro nos fatos estudados.
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3.4 TRATAMENTO DOS DADOS
Em decorrência da natureza do problema dessa pesquisa e do perfil desse
pesquisador, foi escolhida a análise de conteúdo, a qual privilegia procedimentos
qualitativos de pesquisa, sendo uma técnica de análise de comunicações, associada
tanto aos significados quanto aos significantes da mensagem, conforme o Manual de
Elaboração de Projetos de Pesquisas na ECEME. (BRASIL, 2012).
3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
Considerando que já se passaram mais de 50 anos do evento mais recente a
ser explorado, o qual ocorreu em 1964, verificou-se como limitação a dificuldade de
realizar entrevistas com os militares do Exército Brasileiro que participaram ou
tiveram algum envolvimento de maior relevância nos levantes e revoluções no
período compreendido de 1922 e 1964.
Também se inclui, como limitação, o fato de que as pesquisas qualitativas
sempre carregam um grau de subjetividade, o que implicou em vigilante atenção por
parte do autor desse trabalho em distanciar-se de questões ideológicas e filosóficas
de forma a produzir um trabalho independente e imparcial tal como devem ser as
produções científicas.
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4. O SURGIMENTO DO MOVIMENTO TENENTISTA
Durante a década de 1920, o Brasil respirava, nas grandes cidades, ares de
modernidade, enquanto, no interior, um país atrasado era dominado pelos
“coronéis”2. Os sindicatos começavam a fazer parte do cotidiano nacional, contudo
sem retirar o protagonismo das elites políticas brasileiras.
O País fervilhava politicamente com dissensões internas, não havendo
coesão e consciência nacional. Gaúchos, paulistas e mineiros tinham mais orgulho
de suas identidades estaduais do que de ser brasileiros e havia movimentos
separatistas no Rio Grande do Sul. Já em São Paulo, afirmava-se que se o estado
fosse independente, seria a república mais próspera do mundo, uma vez que 50%
da receita federal era arrecadada no estado, mas gasta em regiões mais pobres.
(MCCANN, 2007).
O Exército Brasileiro, nesse período, estava empenhado em modernizar-se, o
que não diminuía a insatisfação da jovem oficialidade com a República Velha, que
atingia seu limite de absorção das mudanças necessárias ao País. Os tenentes
passaram a ser um vetor dos anseios da sociedade brasileira, o que levou ao
choque com seus superiores, fazendo florescer revoltas ao longo da década de
1920.
4.1 O PRIMEIRO LEVANTE: 1922
O primeiro movimento tenentista foi a Revolução de 1922, que teve como
objetivo principal impedir a posse de Artur Bernardes, político mineiro, que, apoiado
pelo Governo do seu estado, juntamente com o Governo do estado de São Paulo, se
elegera no pleito ao governo federal no dia 1° de março daquele ano.
A revolta da jovem oficialidade do Exército contra a posse do candidato eleito,
tem explicações que envolvem o denominado episódio das Cartas Falsas. Trata-se
de um conjunto de cartas, cuja autoria inicialmente foi atribuída a Artur Bernardes

2
Líderes políticos regionais e locais durante a República Velha (1889-1930), normalmente
grandes fazendeiros, que muitas vezes utilizavam de expedientes fraudulentos para obter a vitória
nas urnas.
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enquanto disputava as eleições para Presidente da República. Estas cartas,
publicadas no jornal Correio da Manhã, possuíam um conteúdo ofensivo ao Exército.
Embora Artur Bernardes tenha negado a autoria, o Clube Militar exigiu perícia,
sendo esta realizada por diversos grafólogos. Alguns peritos concluíram pela
autenticidade e outros pela falsidade. De qualquer forma, o estrago estava feito e foi
o suficiente para gerar o descontentamento nas fileiras militares, principalmente dos
tenentes. (CASTRO, 1982).
Nesse contexto, em 1922, após uma punição imposta pelo Presidente da
República, Epitácio Pessoa, ao Marechal Hermes da Fonseca, Presidente do Clube
Militar, um dos poucos oficiais de alta patente solidários aos tenentes, alguns
partidários do Tenentismo se lançaram em uma rebelião, principalmente no Forte de
Copacabana, no Rio de Janeiro.
Os tenentes indignaram-se com a sentença de prisão dada ao Marechal
Hermes, pois viam o Exército como criador da República e os políticos civis como
seus traidores. O reconhecimento por parte de Epitácio Pessoa, da vitória nas urnas
de Artur Bernardes, que era considerado inimigo por muitos oficiais, era mais uma
“prova” do perigo capital que os políticos representavam para o Exército e o Estado
(MCCANN, 2007).
Unidades de vários locais do Rio de Janeiro se insurgiram, entre elas a
Escola Militar do Realengo, alguns elementos do 1° Regimento de Infantaria e do
Batalhão de Engenheiros, além das guarnições dos Fortes de Copacabana e Vigia.
Contudo, a maior parte da 1ª Divisão do Exército permaneceu fiel ao governo,
ficando o General Setembrino de Carvalho na supervisão das operações. Desta
forma, o movimento insurgente foi facilmente derrotado pelas tropas legalistas.
(MCCANN, 2007).
Durante o movimento de 1922, ocorreu um episódio que marcaria aquele
momento. Trata-se do conhecido Dezoito do Forte: na manhã do dia 5 de julho,
segundo Rebelo (1986), o Forte de Copacabana, que era comandado pelo Capitão
Euclides da Fonseca, filho do Marechal Hermes da Fonseca, rebelou-se e passou a
disparar com os canhões contra as tropas legalistas. Então, o governo, após
frustradas tentativa de suspensão das hostilidades determinou o bombardeamento
daquele local por meio da Fortaleza de Santa Cruz.
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No dia seguinte, 6 de julho, o Forte de Copacabana passou a ser
bombardeado pelos couraçados3 Minas Gerais e São Paulo e mais dois destróiers4,
resistindo sob a liderança do Tenente Siqueira Campos que substituiu o Capitão
Euclides da Fonseca, uma vez que este, ao sair para negociar com o governo,
acabou sendo preso na casa de seu pai, onde fora pedir instruções.
Após novas frustradas negociações, foi franqueada a saída a quem quisesse
retirar-se da Fortaleza de Copacabana. Assim, dos aproximadamente 300
(trezentos) sublevados que existiam inicialmente, permaneceram apenas 28 (vinte e
oito), os quais dividiram a Bandeira Nacional, que se encontrava no mastro 5 do
Forte em 28 (vinte e oito) pedaços, colocando-os em seus peitos.
Posteriormente, por volta das quatorze horas daquele dia 6 de julho, saíram
da fortaleza em direção às tropas legalistas os Tenentes Siqueira Campos, Eduardo
Gomes, Mário Carpenter e Newton Prado, juntamente com quatorze praças. Ainda,
durante a caminhada pela Avenida Atlântica, o civil Otávio Correa, que era um turista
e simples espectador, aderiu ao grupo.
Esse grupo, que entrou para a história como “Os Dezoito do Forte”, após
causar seis mortos e 20 (vinte) feridos nas forças legais, acabou dizimado, com
exceção de Eduardo Gomes e Siqueira Campos, que ficaram feridos gravemente e
viriam a ter lugar de destaque na história nacional. O primeiro chegou a ser ministro
da Aeronáutica por duas vezes e é o Patrono do Correio Aéreo Nacional. O segundo
foi um dos principais líderes da Coluna Miguel Costa-Prestes.
Esse episódio colaborou para o idealismo do movimento tenentista,
fortalecendo-o ao produzir mártires e entrar para o imaginário nacional,
estabelecendo uma aura de heroísmo aos tenentes.

3
Couraçado é o nome atribuído a um navio de guerra pesadamente blindado e armado com
peças de artilharia de longo alcance e de grande calibre.

4
Destróier é um tipo de navio de guerra, manobrável e concebido para escoltar navios
maiores e defendê-los contra agressores menores, mas perigosos.

5
Mastro aqui significa a peça vertical, de seção grossa e circular, geralmente de metal ou
madeira em que se hasteia a bandeira nacional.
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Figura 64 - A Marcha do 18 do Forte de Copacabana
Fonte:https://www.forte.jor.br/wp-content/uploads/2012/07/Os_18_do_Forte.jpg

Figura 65 - Croqui da Marcha do 18 do Forte de Copacabana
Fonte: Atlas FGV
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Segundo MacCann (2007), os vários relatos e testemunhos de história oral,
evidenciaram uma profunda insatisfação com a sociedade e com o papel que nela
desempenhava o Exército. Os tenentes estavam convencidos de que não bastava a
preparação profissional para cumprir integralmente sua responsabilidade para com o
País. O Exército não poderia obedecer às ordens sem correr o risco de tornar-se um
“autômato”.
No entanto, os rebeldes acreditavam contar com grande apoio das tropas,
pois, durante os meses anteriores, falava-se em desencadear o movimento
insurgente e essas conversas prévias aparentemente haviam convencido a maioria
dos oficiais da guarnição. Porém, muitos dos que se manifestavam a favor do
movimento rebelde desapareceram quando do início do levante.
O movimento de 1922 foi derrotado, mas o ideal de “mudança” ganhou mais
força. As punições aos rebeldes contribuíram para esse sentimento. O governo
recusou-se a anistiar os oficiais que participaram do movimento, prática que era
recorrente no Brasil, nas últimas décadas.
Merece destaque, o fato de que quase toda a liderança do Tenentismo até
1930 proveio de oficiais envolvidos nos episódios revolucionários de 1922. Entre
esses nomes estão Joaquim e Juarez Távora, Siqueira Campos, Carlos Prestes,
Eduardo Gomes, João Alberto, Nunes de Carvalho e Miguel Costa. (CARVALHO,
2005).
Portanto, esse movimento deu experiência ao idealismo dos militares do
Exército que nele tomaram parte, como pode-se observar por meio das palavras do
Marechal Odylio Denys, em sua obra Ciclo Revolucionário Brasileiro, “[...] uma forja
a lhes dar têmpera, para preparar, conduzir e chefiar, posteriormente, movimentos
que garantissem a segurança das instituições do nosso País.”
4.2 NOVA TENTATIVA DE CHEGADA AO PODER: A REVOLTA DE 1924.
Uma nova rebelião tenentista ocorreu em 1924, desta vez em São Paulo. Os
rebeldes pretendiam a renúncia do Presidente da República, Artur Bernardes, a
convocação de uma Assembleia Constituinte e o voto secreto. Esta revolta ficou
conhecida como Revolução Paulista de 1924 e deixou um rastro de destruição pela
cidade e um saldo de 5 mil feridos e mais de 500 mortos, na maioria civis.
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Se a revolta de 1922 serviu para mostrar o descontentamento de militares
com a situação política do País, a de 1924 começou a desenhar um projeto político
tenentista mais claro. Em sua lista de demandas, além da deposição do Presidente
da República, estava um conjunto de reformas políticas que visava à moralização do
sistema político. Entre as pautas reivindicatórias, os revoltosos pediam uma maior
independência do Legislativo e do Judiciário, limitações para o Poder Executivo, o
fim do voto de cabresto6, a adoção do voto secreto e a instauração do ensino público
obrigatório. (BATISTA, 2014)
A capital paulista foi escolhida pelos líderes tenentistas como ponto de partida
do novo movimento por sua localização estratégica, com grande entroncamento de
ferrovias e rodovias, e por ser o maior centro industrial brasileiro. Assim, buscavam
atrair atenção para sua causa e, a partir de São Paulo, incitar o levante em outras
capitais,

desencadeando

uma

mobilização

por

todo

o

País,

objetivando,

principalmente, a derrubada do presidente Artur Bernardes.
Em 5 de julho de 1924, os revolucionários, sob a Chefia do General Isidoro
Dias Lopes, iniciaram o movimento de ocupação da cidade tomando o 4.º Batalhão
de Cavalaria de Santana. Logo em seguida, ocuparam diversas posições
estratégicas e outros bastiões da defesa legalista. Do Campo de Marte, os
tenentistas bombardearam o Palácio dos Campos Elísios, que era a residência
oficial do presidente do Estado, Carlos de Campos. Contudo, as tropas fiéis ao
governo reagiram e, para conter o levante, autorizou-se bombardeios aéreos à
cidade para desalojar os tenentistas. (BATISTA, 2014).
Embora pouco divulgada, essa revolta em São Paulo teve maior amplitude do
que a ocorrida no Rio de Janeiro em 1922 (REBELO, 1986) e deixou diversas
marcas na capital paulista, matou cerca de 500 pessoas e caracterizou-se por duro
confronto entre revoltosos e legalistas, fazendo com que cerca de um terço da
população da cidade fugisse buscando segurança, como pode-se observar no trecho
a seguir:
Durante 22 dias a capital do Estado de São Paulo dormiu e acordou em
meio a tiros e bombardeios. Um terço da população paulistana deixou a

6
O voto de cabresto é uma forma de controle político sobre o eleitor por meio da coação e do
abuso de autoridade, para que vote em determinado candidato. Foi um dos principais instrumentos
dos “coronéis” durante as décadas iniciais da República, quando o voto era em aberto.
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cidade em busca de segurança. O próprio presidente do Estado refugiou-se
no interior. Trincheiras foram abertas na Avenida Paulista, no Brás, no
Belenzinho, na Vila Mariana, em Perdizes, no Ipiranga, na Vila. No primeiro
bombardeio com vítimas, o Liceu Coração de Jesus, que serviu de refúgio
para a população desabrigada pelo conflito, teve o telhado de suas oficinas
destruído por um tiro de canhão.
Ocupada pelos rebeldes, a Igreja Nossa Senhora da Glória, no Lavapés, foi
praticamente destroçada. Temendo que trabalhadores engrossassem as
fileiras dos revoltosos, as forças do governo bombardearam bairros
operários, como a Mooca e Brás. Famílias inteiras morreram dentro das
casas atingidas. Até hoje pode-se ver as marcas dos bombardeios de 1924,
os buracos de tiro de canhão na parede da chaminé da antiga usina
termoelétrica na Rua João Teodoro, na Luz. (BATISTA, 2014)

Assim, diante da forte reação do governo federal e com sua resistência
comprometida, em 28 de julho de 1924, os revoltosos deixaram a capital paulista,
retirando-se para Bauru e posteriormente dirigiram-se para o interior do estado do
Paraná.
Destaca-se que a data de início do movimento, 5 de julho, foi escolhida
para homenagear o primeiro levante tenentista, ocorrido exatamente dois anos antes
no Rio de Janeiro, no episódio conhecido como a Revolta de 1922, conhecida
também como a Revolta dos 18 do Forte.
Entre os militares do Exército que foram líderes do movimento e tiveram
participação ativa, pode-se destacar o General Isidoro Dias Lopes, Siqueira Campos,
os irmãos Joaquim e Juarez Távora e Eduardo Gomes, que futuramente faria parte
da Força Aérea.
Essa revolta também abrangeu um maior número de militares do Exército que
a de 1922 e contou com parte da Força Pública do estado de São Paulo e da
população civil. O movimento estendeu-se por vários estados da federação e acabou
dando origem à Coluna Miguel Costa-Prestes. (REBELO, 1986).
4.3 A COLUNA MIGUEL COSTA-PRESTES.
Em outubro de 1924, foi a vez das guarnições do interior do Rio Grande do
Sul se sublevarem sob a liderança de Prestes, sendo que, derrotados, os rebeldes
rio-grandenses também rumaram para o Paraná, onde encontraram, em abril de
1925, as forças do movimento fracassado em São Paulo.
Esses dois grupos rebeldes, então, se unificaram, ficando o comando do novo
exército revolucionário com Miguel Costa, sendo assessorado por Prestes. A Coluna,
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segundo

Rebelo

(1986)

ficou

organizada

com

um

Estado-Maior

7

,quatro

Destacamentos, duas Seções de Metralhadoras Pesadas e um Corpo de Saúde. Já
Isidoro Dias Lopes, devido à sua idade avançada, dirigiu-se para a Argentina com a
função de organizar, de lá, a rede de apoio externo ao movimento.
Assim, a Coluna Miguel Costa-Prestes, insere-se no contexto do Tenentismo,
porém tratou-se de uma campanha guerrilheira ocorrida de 1924 a 1927, que,
apesar de rondar o imaginário nacional, não teve maior significado militar nem
grande importância política. Porém, criou-se uma aura de glória em torno dos oficiais
da Coluna, mas a verdade é que o Governo Arthur Bernardes, ao qual esse
movimento fazia oposição, chegou normalmente ao seu termo, passando o poder a
Washington Luís. Este também não sofreu maiores abalos por conta dessa coluna,
que esteve longe de atingir seus objetivos estratégicos. (SENA, 2004).
Contudo, ainda que não tenha tido grande significado militar ou político, não
deixa de ser uma epopeia, afinal percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo interior
do território brasileiro, com um núcleo fixo de cerca de 200 homens, chegando em
alguns momentos a contar com aproximadamente 1.400.
O grande fruto desse movimento foi a projeção pessoal que alcançaram os
oficiais da Coluna, principalmente Luís Carlos Prestes, que viria posteriormente a
assumir a liderança dos comunistas no Brasil. Disso resultou a glorificação histórica
daquilo que foi uma aventura bélica mal sucedida e frustrada. (SENA, 2004).
4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O SURGIMENTO DO TENENTISMO.
Verifica-se, portanto, que o Exército Brasileiro durante o período considerado,
que se refere à década de 1920, estava empenhado em modernizar-se, o que não
diminuía a insatisfação da jovem oficialidade com a República Velha.
Os tenentes acreditavam que não bastava a preparação profissional para
cumprir integralmente com sua responsabilidade para com o País. Para eles, o

7
Órgão composto de pessoal militar qualificado, que tem por finalidade assessorar o
comandante no exercício do comando.
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Exército não poderia simplesmente cumprir ordens, servindo apenas como uma
máquina sem seguir ideais e colaborar com a evolução do Brasil como nação.
Contudo, essa visão corrente nos jovens oficiais, procurando transformar a
Força em um vetor dos anseios da sociedade brasileira, provocou atritos com seus
superiores, fazendo surgir diversos movimentos revoltosos, que fracassaram sob o
ponto de vista militar.
Assim, essas revoltas surgidas, ainda que fracassadas colaboraram para o
idealismo do movimento tenentista, fortalecendo-o ao produzir mártires e entrar para
o imaginário nacional, estabelecendo uma aura de heroísmo aos tenentes e fazendo
surgir nomes que levariam adiante o ideal desse grupo.
Portanto, esses movimentos deram experiência aos militares do Exército que
neles tomaram parte, servindo de forja, preparando líderes capazes de conduzir e
chefiar, posteriormente, movimentos que garantissem a segurança das instituições
do País e serviu para começar a desenhar um projeto político tenentista mais claro,
que incluía um conjunto de reformas políticas que visavam à moralização do sistema
político.

29

5. A PRIMEIRA ASCENSÃO AO PODER: REVOLUÇÃO DE 1930
Segundo McCann (2007), a Revolução de 1930 foi a culminância das
rebeliões e conspirações da década de 1920, as quais solaparam o Exército, de
maneira que sua estrutura de comando ruiu. Caracterizando-se, ainda, por ter sido
marcada por “batalhas” de telegramas, mais do que por combates reais.
Assim, as motivações, ideias e objetivos que levaram ao movimento armado
de 1930 devem ser buscados na década de 1920, quando novas forças sociais,
principalmente as camadas médias, incluindo os tenentistas, e as massas urbanas,
começaram a exigir uma participação política que até então lhes fora vedada. As
reivindicações e pressões dessas novas forças levaram à contestação do Estado
oligárquico por este ter sido incapaz de absorver suas demandas.
5.1 CONJUNTURA À ÉPOCA
A essa época, a vida brasileira se caracterizava pelo domínio das oligarquias
agrárias sob a hegemonia dos cafeicultores. No nível local, o poder era exercido por
chefes denominados “coronéis”, que controlavam os votos de seus parentes, amigos
e subordinados e normalmente ocupavam e monopolizavam todos os cargos
estaduais. Com esse poder, influenciavam a escolha dos representantes no
Congresso e até do Presidente e Vice-Presidente da República.
A oposição dos tenentes a esse sistema político, que já havia se manifestado
durante a década de 1920 nas revoltas de 1922, 1924 e na Coluna Prestes (19251927), expressava, de forma vaga, ideias de regeneração do sistema jurídico-político.
Esses idealistas atacavam as oligarquias, defendiam o equilíbrio entre os três
poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e pleiteavam um vago nacionalismo
econômico, bem como a modernização da sociedade.
Contribuíram para a eclosão do movimento de 1930 os dissídios entre as
oligarquias, que geraram articulações para construir uma oposição à candidatura
situacionista de Júlio Prestes. O presidente do estado de Minas Gerais, Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada, articulou uma aliança com o Presidente do estado do Rio
Grande do Sul, Getúlio Vargas, formando uma oposição. Receberam, ainda, o apoio
do presidente do Estado da Paraíba, João Pessoa, que se negou a participar da
candidatura de Júlio Prestes.
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Posteriormente, os presidentes desses três estados e algumas oposições a
governos estaduais se uniram com parcela do movimento tenentista, formando a
Aliança Liberal. Esse grupo lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência e
de João Pessoa à vice-presidência. Dentre algumas das propostas da Aliança
Liberal para a reformulação política e econômica no País, constava a representação
popular pelo voto secreto, anistia aos insurgentes do movimento tenentista na
década de 1920, reformas trabalhistas, a autonomia do setor Judiciário e a adoção
de medidas protecionistas aos produtos nacionais além do café.
Entretanto, essa aliança não foi o suficiente para evitar a vitória da chapa
governista Júlio Prestes e Vital Soares, nas eleições presidenciais de 1° de março de
1930. A Aliança Liberal ainda tentou acusar o pleito eleitoral de fraudulento, mas sem
a obtenção de êxito. Assim, os oposicionistas decidiram pegar em armas e alçar
Getúlio Vargas à presidência.
Contudo, os revoltosos utilizaram de um fato que nada tinha a ver com as
eleições presidenciais, mas que souberam explorar politicamente. Trata-se da morte
de João Pessoa, em 26 de julho de 1930. O político, então Presidente da Paraíba e
que havia sido candidato a Vice-Presidente da República na chapa de Getúlio
Vargas, foi assassinado por conta de um conflito da política regional da Paraíba; no
entanto, o governo federal foi responsabilizado por esse atentado. Dessa forma,
membros da Aliança Liberal entraram em contato com generais para apoiarem a
deposição de Washington Luís e garantirem que Getúlio Vargas se tornasse o
próximo presidente do Brasil.
5.2 A AÇÃO MILITAR
O movimento de 1930 teve, no âmbito militar, três principais teatros de
operações que praticamente definiram o resultado vitorioso para os insurgentes. O
primeiro foi o da região Sul, que contou com uma maior quantidade de tropas
rebeldes; o segundo foi o da região Nordeste; e, por último, o estado de Minas
Gerais.
Na região Sul, a insurreição iniciou-se no dia 3 de outubro de 1930, sob a
liderança civil de Getúlio Vargas e sob a chefia militar do Tenente-Coronel Pedro
Aurélio de Góis Monteiro, já que Luís Carlos Prestes havia recusado o convite que
lhe fora feito nesse sentido pelos líderes da conspiração. Nessa ocasião, Góis
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Monteiro comandava o 3º Regimento de Cavalaria Independente, em São Luís das
Missões, RS.
Em 48 horas, as forças rebeldes chefiadas por Góis Monteiro foram vitoriosas
naquele teatro de operações, contra um reduzido número de oficiais e praças. O fato
de o comandante da revolução militar no Rio Grande do Sul ser um Tenente-Coronel
indica que a maioria dos generais, e muitos coronéis, permaneceram leais ao regime
e, portanto, estas autoridades haviam perdido o controle do Exército. (MCCANN,
2007).
No Nordeste, o movimento iniciou-se na madrugada do dia 4 de outubro de
1930. Juarez Távora, o mesmo que havia participado do movimento tenentista de
1922, liderou as tropas revoltosas naquele teatro de operações, tendo como ponto
de partida o Estado da Paraíba. Já a chefia civil do movimento na região coube a
José Américo de Almeida, político paraibano.
Os insurgentes atacaram o 22º Batalhão de Caçadores (22º BC), morrendo o
general legalista Alberto Lavenère Wanderley, comandante da 7ª Região Militar. Em
seguida, sublevaram-se o 25º BC de Teresina, o 24º BC de São Luís, o 29º BC de
Natal e unidades militares localizadas no interior da Paraíba.
Na cidade do Recife, o movimento encontrou uma resistência maior por parte
das forças federais, que entraram em prontidão ao surgirem as primeiras notícias da
revolução. Porém, a vitória dos rebeldes foi garantida pelo apoio popular à
insurreição, tendo ocorrido, inclusive, distribuição de armas aos populares.
Na manhã do dia 5 de outubro, o movimento era triunfante em Pernambuco,
sem a necessidade que os reforços provenientes da Paraíba chegassem a Recife,
sendo que a vitória dos revoltosos foi consolidada quando o presidente do estado,
Estácio Coimbra, abandonou o governo.
Logo após, as tropas revolucionárias partiram para o estado de Alagoas, onde
o governo local foi deposto. Em Sergipe não houve resistência, uma vez que o 28º
BC, única unidade local, sediada em Aracaju, aderiu ao movimento. A insurreição no
Nordeste, contudo, encontrou grande obstáculo na Bahia, estado no qual as forças
militares fiéis ao governo federal montaram o seu quartel-general.
Em Minas Gerais, a insurgência teve início no dia 3 de outubro de 1930 e teve
o apoio do presidente do estado, Olegário Maciel, que no primeiro dia do movimento
fez publicar em jornal oficial do governo mineiro um manifesto conclamando o povo
a apoiar os rebeldes. Já no âmbito militar, o comandante do movimento em Minas
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Gerais era o Tenente-Coronel Aristarco Pessoa, irmão de João Pessoa, em cujo
estado-maior se incluíam Leopoldo Néri da Fonseca e Cordeiro de Farias.
Nesse estado, as unidades militares sediadas em Belo Horizonte quase não
ofereceram resistência ao movimento; a exceção foi o 12º Regimento de Infantaria,
que resistiu por cinco dias. Porém, os líderes rebeldes conseguiram formar
batalhões de voluntários na capital.
Contudo, no interior, os obstáculos à vitória da insurreição foram maiores.
Inclusive, na luta travada na cidade de Três Corações, na qual morreu Djalma Dutra,
veterano dos levantes tenentistas da década anterior e oficial destacado da Coluna
Prestes. Já em Ouro Preto, a resistência foi mais facilmente vencida; porém, em São
João Del Rei ocorreram combates até o dia 15 de outubro. Em Juiz de Fora, os
embates foram até o dia 23. E, ainda, de Minas Gerais partiu uma coluna de
rebeldes que ocupou a capital do estado do Espírito Santo, Vitória, no dia 19 de
outubro.
Assim, os rebeldes mostravam-se vitoriosos nas diferentes regiões. Contudo,
como o objetivo era derrubar o governo de Washington Luís e impedir a posse de
Júlio Prestes, que havia sido eleito Presidente da República, as tropas do Sul, então,
dirigiram-se para o Rio de Janeiro, capital federal à época. Porém, quando se
preparavam para penetrar no estado de São Paulo, principal reduto situacionista,
Góis Monteiro recebeu a notícia da deposição de Washington Luís.
Ocorreu que, durante esses acontecimentos, uma junta provisória militar
depôs o Presidente da República e assumiu o comando do País, em 24 de outubro
de 1930. Assim, quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em
3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o poder, iniciando seu
Governo Provisório.
5.3 CONSEQUÊNCIAS PARA O EXÉRCITO
Esse movimento, que abarcava, entre os vitoriosos, os tenentes, trouxe sérias
dificuldades para o Exército, pelo conflito que gerou entre aquele grupo e os oficiais
superiores. Assim, como forma de amenizar esse atrito, diminuindo problemas de
disciplina e hierarquia, ocorreu uma promoção rápida dos tenentes. Entre estas
promoções se destaca a do Tenente-Coronel Góis Monteiro, Comandante em Chefe
da Revolução, que foi rapidamente promovido a general. (CARVALHO, 2005).
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Por sua participação no movimento de 1930, Góis Monteiro passou a
desfrutar de grande prestígio junto ao novo governo, integrando o chamado
Gabinete Negro8, pequeno grupo que se reunia quase diariamente com o presidente
Vargas, influenciando nos passos iniciais do novo regime. Este oficial foi, ainda,
incentivador da Legião Revolucionária e primeiro presidente do Clube 3 de Outubro 9,
duas organizações que visavam conferir maior coesão à atuação política dos
revolucionários, principalmente dos tenentes, os mesmos que na década anterior
eram seus adversários.

Figura 66 - Insurgentes de 1930 (da esquerda para direita: Miguel Costa, Góis
Monteiro e Getúlio Vagas)
Fonte: Curso Objetivo

8
Expressão utilizada à época pela imprensa para designar o grupo de tenentes e
revolucionários de origem civil que, após o movimento de 1930, reunia-se no palácio Guanabara em
torno do Presidente Getúlio Vargas com o propósito de discutir o futuro do governo. Entre os
integrantes desse grupo, destacavam-se Osvaldo Aranha, Pedro Aurélio de Góis Monteiro, Juarez
Távora, José Américo de Almeida, Pedro Ernesto Batista, João Alberto Lins de Barros, Plínio Casado,
Virgílio de Melo Franco, Ari Parreiras e José Fernandes Leite de Castro.

9
Era uma organização política fundada pelos tenentes em fevereiro de 1931 no Rio de
Janeiro, então Capital Federal. Funcionou como principal porta-voz do movimento tenentista, sendo
extinta por decisão de seus membros em 15 de abril de 1935.
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Verifica-se, ainda, que esse movimento possui uma importância singular na
história nacional. As mudanças políticas, sociais e econômicas que tiveram lugar na
sociedade brasileira no pós-1930 fizeram com que esse movimento revolucionário
fosse considerado o marco inicial da Segunda República no Brasil.
5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A PRIMEIRA ASCENSÃO AO PODER.
Assim, verifica-se, que o movimento de 1930, que ascendeu Vargas ao poder,
foi um prosseguimento das rebeliões da década de 1920. A revolta foi impulsionada
por novas forças sociais, sobretudo das camadas médias, incluindo os tenentistas, e
as massas urbanas, que começavam a exigir participação na política, levando à
contestação do Estado oligárquico.
A oposição dos tenentes ao sistema político à época, que se caracterizava
pelo coronelismo, visava, de maneira ainda incipiente, a regeneração do sistema
jurídico-político, defendendo o equilíbrio entre os três poderes, Executivo, Legislativo
e Judiciário, além de um certo nacionalismo econômico e a modernização da
sociedade.
Essa revolta possui grande relevância na história nacional, representando o
rompimento com a política velha. A partir de então, ocorreram significativas
mudanças políticas, sociais e econômicas na sociedade brasileira, fazendo surgir o
período denominado na história nacional como Segunda República.
Contudo, o movimento, provocou sérios problemas para o Exército, uma vez
que gerou um conflito entre os tenentes e os oficiais superiores, necessitando que
houvesse alguns ajustes no âmbito da Força para que os atritos fossem amenizados,
mas fez surgir no cenário político nacional a figura do General Góis Monteiro, que
seria um dos influenciadores de Getúlio e da política brasileira.
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6. A GRANDE ASCENSÃO AO PODER: CONTRA REVOLUÇÃO DE 1964
Após a Revolução de 1930, com o passar do tempo os militares diminuíram
sua participação na política. A situação não oferecia incentivos ao envolvimento
político da classe militar. A Segunda Guerra Mundial chamava a atenção para
questões de defesa nacional e para a consequente necessidade de fortalecimento
das Forças Armadas. (CARVALHO, 2005).
Paralelamente a isso, criou-se dispositivos legais proibindo a participação de
militares na política. A Constituição Federal de 1937, por exemplo, retirou poderes
das Forças Armadas, aumentando a sua obediência à autoridade do Presidente da
República. Essa carta magna, proibiu, inclusive, o direito ao voto aos militares.
Contudo, a partir da década de 1930, surgiu um novo pensamento militar a
respeito de política, propagado, principalmente, pela figura de Góis Monteiro. Este
oficial desempenhou destacado papel no cenário político nacional e, segundo
Carvalho (2005), foi um dos mentores do Exército durante todo o período varguista.
No livro A finalidade política do Exército, escrito após a Revolução de 1930, o exaluno da intitulada Missão Militar Francesa10, que era brilhante oficial de EstadoMaior, via o Exército como uma organização nacional que devia desenvolver política
própria, como fica evidente no trecho a seguir:
Ficam só o Exército e a Marinha como instituições nacionais, únicas forças
com este caráter, e só à sombra delas é que, segundo a nossa capacidade
de organização, poderão organizar-se as demais forças da nacionalidade.
[...] Sendo o Exército um instrumento essencialmente político, a consciência
coletiva deve-se criar no sentido de se fazer a política do Exército e não a
política no Exército (MONTEIRO, apud CARVALHO, 2005, p. 42)

Assim, segundo Carvalho (2005), desaparecia o soldado-cidadão 11 para
surgir a corporação e a classe. Também desaparecia a ideia de intervenção
contestatória e surgia a de intervenção controladora. O primeiro tipo surgiu e teve
10
Foi uma missão contratada junto à França, em setembro de 1919, pelo governo brasileiro
para auxiliar na instrução e modernização do Exército.

11
Refere-se à doutrina do soldado-cidadão, de origem positivista, de que o soldado é um
cidadão que deve ter participação na política, tendo o Exército Brasileiro ampla responsabilidade na
preservação das instituições republicanas.
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seu auge na Primeira República (1889-1930), mas gerou as bases da segunda, que
foi determinante para a disposição por parte dos militares de assumirem as rédeas
da nação frente à ameaça comunista na década de 1960.
6.1 CONJUNTURA À ÉPOCA
Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o mundo passou a vivenciar o
fenômeno da bipolarização política. Esse fenômeno ficou caracterizado por
acentuadas divergências ideológicas e econômicas entre as duas potências
hegemônicas daquele momento, os Estados Unidos da América (EUA) e a União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Os EUA eram o representante genuíno do capitalismo, enquanto a URSS
encarnava o socialismo. Dessa forma, com a polarização, de maneira geral, as
nações escolheram entre esses dois modelos então vigentes, sendo que o Brasil
adotou o capitalismo. Isto provocou um natural alinhamento com seu representante
maior, os Estados Unidos e, por conseguinte, o descontentamento de elementos
defensores da doutrina marxista no âmbito interno, que eram apoiados por forças
externas.
No campo político interno, os anos que antecederam 1964 foram marcados
por imensa turbulência em que dominaram a cena basicamente três partidos
políticos: o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a União Democrática Nacional (UDN)
e o Partido Social Democrático (PSD).
A instabilidade era notória: em 1954, o Presidente Getúlio Vargas suicidou-se
por conta de uma crise política, sendo sucedido por Café Filho. Este afastou-se do
governo, por motivo de saúde, em 08 de novembro de 1955, assumindo a
Presidência da República o então presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz,
o qual foi deposto em 11 de novembro do mesmo ano. Assim, assumiu a presidência
o próximo na linha sucessória, o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, que
governou o país até a posse do novo presidente eleito, Juscelino Kubitschek.
Juscelino Kubitschek, do PSD, conseguiu completar seu governo, que foi de
31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961. Porém, foi sucedido por Jânio
Quadros, que governou por cerca de apenas 7 (sete) meses, uma vez que renunciou
a 25 de agosto de 1961, fazendo eclodir uma crise político-militar causada
principalmente pela recusa dos três ministros militares e de uma considerável
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parcela de parlamentares do Congresso Nacional em aceitar a posse do então vicepresidente da república João Goulart.
Após esse impasse político, foi adotado o Parlamentarismo, ficando Tancredo
Neves como Primeiro-Ministro e Goulart como Chefe de Estado. Tal situação durou
até janeiro de 1963, quando o Parlamentarismo foi rejeitado por meio de um
plebiscito, o que permitiu que João Goulart assumisse as funções de Chefe de
Governo e de Estado.
No campo econômico, o Brasil enfrentava uma dura crise. A economia
brasileira no início dos anos 1960 era caracterizada por dois graves problemas que
por muito tempo influenciaram negativamente os responsáveis pela elaboração das
políticas brasileiras. O primeiro era o déficit crônico na balança de pagamentos, e o
segundo a inflação que, de 1949 a 1959, variou de 12 a 26 por cento, atingindo
quase 40%em 1960. (LAMPERT, 2010)
Já em fins de 1962, os problemas referentes à inflação e à balança de
pagamentos alcançaram patamares intoleráveis para a população. A resposta do
Presidente João Goulart foi convocar duas figuras expoentes da economia e
representantes da esquerda moderada, San Thiago Dantas e Celso Furtado, que
ficaram incumbidos de elaborar um programa de estabilização. Desta forma, no
início de 1963, apresentaram um plano que teve a aprovação do FMI. Porém, os
credores exigiram que cada empréstimo ao Brasil ficasse na dependência dos
progressos demonstrados na implantação do programa de estabilização.
Assim, para reduzir o déficit do setor público, o governo teria que demitir
empregados, o que contrariava os interesses dos trabalhadores urbanos. João
Goulart sentia-se desconfortável com um programa de estabilização que poderia
agradar a oposição e não o seu partido. Como consequência da situação que se
apresentava, Goulart retardou o lançamento do plano por aproximadamente seis
meses.
Em junho de 1963, João Goulart concluiu que os custos do plano eram altos
demais, adotando uma nova opção, a estratégia do nacionalismo radical, que era
apoiada pelos sindicalistas. O Presidente afirmava que o setor externo da economia
era a causa das imensas dificuldades econômicas que o país atravessava, e que a
maioria dos investidores estrangeiros ingressava no Brasil apenas para conquistar o
poder monopolista no mercado, para, em seguida, remeter o máximo de lucros para
suas matrizes em outros países.
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Em consequência, a partir de meados de 1963, Goulart passou a defender
com crescente entusiasmo um conjunto de "reformas de base". Essas incluíam
reforma agrária, educação, impostos e habitação. Dizia que a crise econômica do
país, da qual o impasse da balança de pagamentos e a inflação eram os sintomas
mais imediatos, somente poderia ser resolvida por meio da aprovação do seu pacote
de reformas.
6.3 A AMEAÇA COMUNISTA E SUA RADICALIZAÇÃO
A ideologia marxista se apresentava no âmbito da esfera mais alta do poder,
durante o governo de João Goulart (1961-1964), por meio de uma mobilização
política em torno do que se chamava na época de reformas de base. João Goulart
julgou que o marxismo seria capaz de assumir o poder e esteve prestes a fazê-lo,
pois iria ser outorgada uma constituição sindicalista. (DENYS, 1993)
Entre as razões para a radicalização estava a visão negativa que os marxistas
tinham dos partidos e em especial do Congresso. Este era mais conservador que o
executivo, ecoando a vontade do povo como seu legítimo representante, como um
verdadeiro extrato da sociedade, acabava por se constituir em um obstáculo ao
comunismo que os adeptos do marxismo pretendiam implantar no Brasil.
Assim, lideranças radicais começaram a propor soluções revolucionárias que
passavam ao largo do sistema representativo. Observa-se, portanto, que os
comunistas não pretendiam jogar o jogo democrático. Iniciaram a tentativa da
mudança das regras em vigor, pedindo a convocação de uma assembleia
constituinte.
No entanto, a tentativa de mudar as regras democráticas em vigor não era o
único meio pelo qual os marxistas tentaram tomar o poder. Leonel Brizola criou o
Grupo dos Onze

12

e passou a pedir abertamente no comício das reformas de 13 de

maio de 1963 o fechamento do Congresso e a convocação de uma constituinte.
(CARVALHO, 2005).
12
Trata-se de um movimento também conhecido como Grupos dos Onze Companheiros, que
se propunha a lutar pela implantação das chamadas reformas de base (agrária, urbana, educacional,
bancária etc.) preconizadas pelo presidente João Goulart, e pela “libertação do Brasil da espoliação
internacional”.
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Paralelamente, ocorria uma sequência de eventos que abalaram as Forças
Armadas por seu caráter de quebra da hierarquia e disciplina. Sargentos revoltaramse em 1963 na capital do país e tomaram bases aéreas de São Paulo, realizando a
prisão de oficiais. Já no início de 1964, marinheiros e fuzileiros navais reuniram-se
no sindicato dos metalúrgicos do Rio de Janeiro, episódio que acabou por
transformar-se em uma rebelião. Em 30 de março de 1964, o próprio Chefe do
Poder Executivo Nacional, o Presidente João Goulart, compareceu a uma reunião de
Sargentos, oportunidade na qual pronunciou um discurso inflamado. (CARVALHO,
2005)
Carvalho, autor de Forças Armadas e Política no Brasil, que à época militava
na Ação Popular 13 , enquanto estudante de Sociologia e Política da Faculdade
Ciências Econômicas da antiga Universidade de Minas Gerais deixa claro, embora
como entusiasta, o caminho para o comunismo que se descortinava no Brasil:
Era grande a politização do mundo estudantil, em consonância com o que
se passava na política nacional. Muitos de nós acreditávamos
ingenuamente que o país caminhava para o socialismo e queríamos fazer
parte da jornada. O presidente Goulart era visto com suspeita, mas
acreditávamos que o movimento popular, os operários, os estudantes, os
camponeses, operariam a mudança com ou sem ele. Eu atuava no
Movimento de Educação de Base (MEB), da Conferência Nacional dos
Bispos, criando sindicatos rurais. Já antevia o Vale do Rio Doce tomado
pelos operários das grandes siderúrgicas em aliança com os trabalhadores
das grandes empresas de reflorestamento. (CARVALHO, 2005, p. 118)

13
Organização política radical, de âmbito nacional, fundada durante um congresso promovido
pela Juventude Universitária Católica (JUC) em Belo Horizonte, entre 31 de maio e 3 de junho de
1962. Integrada basicamente por membros da JUC e da Juventude Estudantil Católica (JEC), seu
objetivo era formar quadros que pudessem “participar de uma transformação radical da estrutura
brasileira em sua passagem do capitalismo para o socialismo”. Pregava a mobilização do povo para a
luta contra o que o grupo chamava de dominação capitalista, chegando a dedicar-se à preparação de
quadros para uma luta insurrecional.
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Contudo, os marxistas tinham uma impressão falsa da realidade, motivo pelo
qual sobrestimaram suas possibilidades. Assim, apressaram as providências para
instalação do regime sindicalista e da revolução marxista por meio de greves
políticas, comícios, atuação do Cabo Anselmo14, etc.
6.2 A REAÇÃO DA CASERNA AO AVANÇO COMUNISTA
A caserna, atenta à conjuntura nacional e internacional, verificando o avanço
da ameaça comunista, nos anos anteriores a 1964, passou a tomar medidas para
evitar o espalhamento da ideologia marxista no seu seio, ficando em condições de
garantir a soberania e segurança nacional.
O Marechal Odylio Denys, Ministro da Guerra (1960-1961), que participara
dos movimentos tenentistas da década de 1920, promoveu uma união no Exército
com o fim de combater o avanço comunista. Seguem suas palavras, logo após
assumir a Pasta da Guerra15,

durante reunião que o próprio convocou a fim falar

com alguns oficiais superiores influentes: “A situação política do País com o avanço
que vai tendo o comunismo exige a nossa união para poder combatê-lo. Meu
propósito, leal e sincero, é fazer a união do Exército, que é o principal baluarte da
Nação. Unidos venceremos”. (Dennys, 1993, p.60)
Contudo, essa união correspondia a apenas os elementos considerados de
centro ou direita, deixando de lado os considerados de esquerda ou seus
simpatizantes. Assim, desse momento em diante, o Exército passou a ser um bloco
sólido, mantendo-se intangível até os dias atuais.

14
O Cabo Anselmo, como ficou conhecido José Anselmo dos Santos, na verdade um
marinheiro, no dia 25 de março de 1964, durante as comemorações do segundo aniversário da
Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil (AMFNB), no Sindicato dos Metalúrgicos do
Rio de Janeiro, proferiu violento discurso protestando contra a punição imposta a 12 dirigentes da
entidade que tinham se posicionado publicamente a favor das reformas de base propostas por João
Goulart, criticando, ainda, o almirantado por não atender às principais reivindicações dos marinheiros.

15
Pasta da Guerra era a denominação atribuída ao ministério do governo federal ao qual
estava subordinado o Exército Brasileiro.
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Essa união, segundo Denys, foi fundamental para se suportar a crise de 1961
provocada pela renúncia do Presidente Jânio Quadros, tendo importância o papel da
Marinha e da Aeronáutica que também se apresentaram unidas, isto é, sem as
esquerdas, o que seria fundamental para a vitória que estava por vir em 1964.
6.4 O APELO DA SOCIEDADE PARA IMPEDIR O COMUNISMO
A radicalização efetuada pelos marxistas acabou acordando o espírito de
resistência dos patriotas no meio político, na mídia e no povo. Diversos nomes da
política nacional como Carlos Lacerda16 e Adhemar de Barros17, quase a totalidade
da mídia e a população se manifestavam exigindo a intervenção das Forças
Armadas para barrar a ameaça comunista que avançava no País.
A seguir, um trecho que relata o apelo de Adhemar de Barros por uma
intervenção militar:
Logo depois de assumir o governo paulista em 31 de janeiro de 1963,
Ademar começou a projetar seu nome nacionalmente, tendo em vista as
eleições presidenciais de 1965. Assumiu então a posição de defensor
intransigente dos valores tradicionais da sociedade brasileira, que estariam
ameaçados pela "comunização do país". Desfraldando a bandeira da
ameaça comunista representada pelo governo federal, no início de 1964
Ademar radicalizou suas declarações, freqüentemente (sic) misturadas com
apelos de ordem religiosa, chegando a pregar publicamente a intervenção
das forças armadas na luta contra João Goulart. No dia da eclosão do
movimento político-militar que derrubou Goulart, 31 de março de 1964,
Ademar discursou às 22 horas em cadeia estadual de rádio e televisão
comunicando que a sublevação contava com o apoio do governo paulista e
do II Exército, chefiado pelo general Amauri Kruel. (FGV CPDOC, 2018)

O Congresso transformou-se na caixa de ressonância do apelo por uma
intervenção militar. O deputado Olavo Bilac Pinto, da UDN, numa série de
importantes discursos, denunciava a “guerra revolucionária” no Brasil. O político,
apoiado em estudos militares, afirmava que a “guerra revolucionária” no Brasil

16
Carlos Lacerda foi um influente jornalista e político brasileiro, que à época do movimento de
31 de março de 1964 era o Governador do então Estado da Guanabara.

17
Adhemar Pereira de Barros foi um influente político brasileiro, que, à época do movimento
de 31 de março de 1964, era o Governador do Estado de São Paulo.
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estava em sua terceira e última fase: a tomada do poder pelas armas. A igreja
católica, capitaneada pelo cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, do Rio de Janeiro,
apoiava a campanha contra o governo afirmando combater “a ameaça comunista”.
Grupos femininos, como a Campanha da Mulher pela Democracia (Camde),
promoviam marchas antigovernistas.
6.5 A AÇÃO MILITAR
A ação militar foi deflagrada na madrugada do dia 31 de março, com a
movimentação de tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho no estado
de Minas Gerais, que marcharam em direção ao Rio de Janeiro. A falta de reação do
governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável, uma vez que não
conseguiram articular uma reação por parte dos militares legalistas e, da mesma
forma, fracassou uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores
(CGT) em apoio ao governo.
Assim, João Goulart, que se encontrava no Rio de Janeiro, viajou no dia
seguinte, em busca de segurança para Brasília, resolvendo, em seguida, dirigir-se a
Porto Alegre, onde Leonel Brizola tentava organizar uma resistência, com apoio de
oficiais legalistas, a exemplo do que ocorrera na Cadeia da Legalidade, em 1961.
Porém, apesar da insistência de Brizola, o Presidente desistiu de um confronto
militar com os revolucionários e fugiu para o exílio no Uruguai.
No dia 2 de abril, o general Costa e Silva enviou uma notificação a todos os
comandos militares informando-os que, em virtude de ser o membro mais antigo do
Alto Comando 18 , assumia o comando do Exército. Desse modo, Costa e Silva
autonomeava-se Comandante-em-Chefe do Exército, cargo habitualmente exercido
pelo Presidente da República. Costa e Silva organizou, no dia 2, o "Comando
Supremo da Revolução", composto por três membros: o Brigadeiro Francisco de
Assis Correia de Melo, da Aeronáutica, o Vice-Almirante Augusto Rademaker, da
Marinha e ele próprio, como representante do Exército e homem-forte do triunvirato.

18
O Alto Comando do Exército é formado pelo pelos Generais de Exército, popularmente
conhecidos como Generais de 4 (quatro) estrelas, que se encontram em serviço ativo.
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No então estado da Guanabara, Goulart dispunha de uma situação
excepcionalmente favorável, que destoava do resto do país. A maioria dos
comandantes de tropa no I Exército era fiel ao Governo. Como exemplo, a Vila
Militar19, estava controlada por oficiais legalistas. O dispositivo militar do governo
contava, ainda, com a poderosa Base Aérea de Santa Cruz e com o Corpo de
Fuzileiros Navais.
Dessa forma, os rebeldes concentraram suas atenções para o estado da
Guanabara. A estratégia foi o movimento eclodir no estado de Minas Gerais e
marchar contra a antiga capital do País, onde, supunha-se, haveria forte resistência
das tropas fiéis a Goulart.
Minas Gerais foi escolhida como ponto de partida por ser onde havia uma
sólida aliança entre os políticos, liderados pelo governador Magalhães Pinto, e os
militares, comandados pelo general Mourão Filho, chefe da 4ª Região Militar. Sendo,
ainda, que, para Minas Gerais, às vésperas do movimento, deslocou-se o Marechal
Odílio Denys, um oficial também “tradicionalista”, cujo papel para convencer oficiais
indecisos foi um trunfo importante para os contra revolucionários.
O General Mourão Filho definiu o dia 31 para início das ações
intempestivamente, depois de uma noite em claro. Reuniu seu “estado-maior
revolucionário” às três horas da madrugada do dia 31 e determinou o início das
operações para as seis horas da manhã. O voluntarismo do general Mourão, que
pode parecer, a princípio, decisão tomada por um oficial da mais alta patente militar
que nada mais tinha a perder, uma vez que deixaria o serviço ativo do Exército 30
dias

depois

do

movimento,

está

enquadrado

no

“conflito”

entre

oficiais

“tradicionalistas” e “modernizadores”, estes últimos temerosos de que uma ação
precipitada pudesse colocar a perder os planos que se desenvolviam e dos quais o
general Mourão Filho estaria alheio.
A ação planejada por Mourão Filho era simples e foi desenvolvida em três
etapas. A primeira era uma operação silêncio, que implicava o controle dos serviços
de comunicação, das emissoras de rádio e televisão, para dissimular as etapas
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Expressão utilizada para se referir ao conjunto de organizações militares localizadas na
zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente nos bairros de Deodoro e Realengo. À época, esse
conjunto de quartéis representava o maior poder de combate do País.
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seguintes. A segunda era a operação gaiola, por meio da qual realizou-se a prisão
dos principais líderes políticos e sindicais que pudessem provocar uma reação
dentro do estado de Minas, e, por fim, a operação Popeye, que foi o deslocamento
de tropas em direção ao Rio de Janeiro e Brasília.
Então, de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, Mourão lançou cerca
de três mil homens que constituíram o denominado Destacamento Tiradentes, sob o
comando do General Murici. Já em direção a Brasília, mandou partir o coronel
Dióscoro Vale, com o 12º Regimento de Infantaria e o apoio de três batalhões da
Polícia Militar.
Às cinco horas da tarde do dia 31, após o Destacamento Tiradentes assegurar
o controle do tráfego pela ponte do rio Paraibuna, na divisa de Minas com o estado
do Rio, o general Mourão Filho anunciou a rebelião militar e divulgou uma
proclamação contra o governo.
Havia a expectativa de um primeiro combate ainda no dia 31, pois uma
companhia do 1º Batalhão de Caçadores, de Petrópolis, fiel ao governo federal,
deslocou-se para o rio Paraibuna. Contudo, após conversações, o General Murici
conseguiu persuadir a tropa legalista a aderir aos contra revolucionários, evitando o
derramamento de sangue entre irmãos.
A partir de então, entrou em jogo a capacidade de articulação do Marechal
Denys, que com um simples telefonema, conseguiu a adesão do 1º Regimento de
Infantaria, sob o comando do coronel Raimundo Ferreira. Em todo o país, oficiais e
soldados passaram a aderir ao movimento, minando irremediavelmente a
sustentação militar do governo.
Já no estado de São Paulo, a maioria dos oficiais do II Exército estava unida
ao movimento e aos líderes civis de oposição a Jango, liderados pelo governador
Ademar de Barros, que nas últimas horas anunciou sua incorporação ao movimento
contra Goulart. Nesse estado, ainda, o general Cordeiro de Farias encarregou-se de
fazer a ligação entre civis e militares.
O Comandante do II Exército, general Amauri Kruel, posicionou-se a favor da
Contra Revolução somente no dia 31, depois de um dramático telefonema ao
presidente Goulart, por meio do qual tentou, sem sucesso, fazer com que o
Presidente tomasse algumas medidas para evitar sua deposição, tais como a
demissão de alguns ministros e o fechamento do CGT.
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Em seguida, o general Amauri Kruel divulgou nota oficial, comunicando que
aderia ao movimento, sendo que a sua 2ª Divisão de Infantaria, comandada pelo
general Aluísio Miranda Mendes, deslocou-se pela BR-2 rumo à Guanabara. Porém,
surgiram problemas no II Exército: o general Euryale de Jesus Zerbini, comandante
em Caçapava, ameaçava barrar a marcha das tropas da 2ª Divisão, mas não obteve
sucesso, pois as suas unidades militares submeteram-se ao comando de Kruel.
No Rio Grande do Sul, o III Exército encontrava-se dividido, o que podia
provocar uma luta intensa, devido principalmente à influência do ex-governador do
estado Leonel Brizola. Contudo, o então governador Ildo Meneghetti era inteiramente
contrário a Goulart e, ao estourar o movimento, uma de suas primeiras providências
foi deixar Porto Alegre e transferir a sede do governo para o interior do estado, em
Passo Fundo.
Naquele estado, a ação militar teve como chefes principais o General Poppe
de Figueiredo, da 3ª Divisão de Infantaria, em Santa Maria, o General Adalberto
Pereira dos Santos, que assumiu o comando militar em Cruz Alta, o general Joaquim
Camarinha, comandante da 2ª Divisão de Cavalaria, em Uruguaiana, e o general
Hugo Garrastazu, comandante da 3ª Divisão de Cavalaria, em Bagé.
Contudo, ocorreu um momento de tensão quando o general Ladário Pereira
Teles, comandante do III Exército, determinou que suas tropas entrassem em
“prontidão rigorosa”. Essa atitude fez parecer que um núcleo de oficiais legalistas
comandaria a reação contra os rebeldes. Porém, aos poucos, o esquema militar
favorável a Goulart foi se esfacelando. O General Poppe de Figueiredo, da 3ª
Divisão de Infantaria, aderiu aos contra revolucionários, seguido pelos comandantes
das guarnições de Uruguaiana e Bajé, permitindo que, no dia 3, guarnecido por forte
escolta militar, o governador Meneghettise transferisse de volta para Porto Alegre.
Nas regiões Norte e Nordeste, por saber-se da nítida divisão entre as forças
civis, lideradas pelo governador Miguel Arrais, e as forças militares do IV Exército,
sob o comando do general Justino Alves Bastos, oficial de inteira confiança dos
rebeldes, esperava-se uma resistência dos radicais apoiadores do governo, em
virtude da ação das ligas camponesas, criadas e orientadas pelo deputado Francisco
Julião, aliado de Goulart. A previsão dos contra revolucionários era de, após
debelados os movimentos dos apoiadores do governo, partir com as tropas do IV
Exército em direção à Guanabara para apoiar a frente mineira do general Mourão
Filho.
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No entanto, a ação dos rebeldes foi rapidamente vitoriosa, necessitando
cumprir uma única missão ofensiva: a prisão dos governadores e políticos ligados ao
governo federal. Dessa forma, os governadores Miguel Arrais, de Pernambuco, e
João de Seixas Dória, de Sergipe, foram presos, o que foi suficiente para impedir
uma mobilização e reação ao movimento. Portanto, as previsões de luta contra os
camponeses que serviam de massa de manobra aos marxistas não se confirmaram.
Assim, o General Justino Alves Bastos, comandante do IV Exército e senhor
da situação, precisou apenas fazer algumas poucas substituições de oficiais em
comando de tropa e, em seguida, determinou que as guarnições da 6º Região Militar
(Bahia) marchassem em direção ao sul do estado como propósito de reforçar e dar
cobertura ao avanço das tropas da 4ª Região Militar (Minas Gerais) e do II Exército
(São Paulo).
Em Brasília, o Comando Militar do Planalto estava a cargo do general Nicolau
Fico, um oficial leal ao presidente. Sua base de comando, no entanto, foi minada
pela ação de um “comando paralelo”, chefiado pelo general Rafael de Sousa Aguiar,
bastando a formalização da troca de comando entre os citados generais para o
apoio integral aos rebeldes.
A região Centro-Oeste também ficou sob controle de oficiais contra
revolucionários, os quais encontravam-se aliados aos governos estaduais. As
operações militares foram desfechadas pelo coronel Carlos de Meira Matos, do 16º
Batalhão de Caçadores, em Cuiabá. O deslocamento de tropas motorizadas de
Cuiabá para a Capital Federal se deu sem qualquer obstáculo. No dia 2 de abril, pela
manhã, Brasília já estava ocupada pelas guarnições do coronel Meira Matos.
Em posição estratégica no teatro de operações militares, por encontrar-se às
margens da Rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e o Rio de
Janeiro, a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, aderiu aos contra
revolucionários. O seu comandante à época era o General Emílio Garrastazu Médici,
sob cujas ordens, oficiais e cadetes cavaram trincheiras ao longo da rodovia Rio-São
Paulo e asseguraram o controle da região.
6.6 A AÇÃO POLÍTICA NO CONGRESSO
Na noite de 1º de abril de 1964, por convocação do presidente do Congresso,
senador Moura Andrade, iniciou-se uma tumultuada sessão para deliberar sobre o
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que ocorria no Brasil. Essa sessão terminou considerando vago o cargo de
Presidente da República.
Assim, o Congresso Nacional garantiu suporte institucional para o movimento
de 31 de março. Em seguida, às 3h45 da madrugada de 2 de abril, acompanhado do
presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Ribeiro da Costa, foi dada a posse
interina da Presidência conforme previsto na Constituição de 1946 e como já
ocorrera em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros.
No entanto, dando prosseguimento à ação política, O novo chefe de Estado
ficou no cargo por menos de duas semanas. Em 11 de abril de 1964, com 361 votos
favoráveis e 72 abstenções, o Congresso Nacional elegeu o Marechal Castello
Branco Presidente da República para completar o mandato que fora de Jânio e
Jango.
6.7 O APOIO DA SOCIEDADE AO MOVIMENTO
A Contra Revolução foi saudada por importantes setores da sociedade
brasileira. Grande parte do empresariado, da imprensa, dos proprietários rurais, da
Igreja Católica, vários governadores de estados importantes, como Carlos Lacerda,
da Guanabara, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Ademar de Barros, de São
Paulo, bem como amplos setores de classe média apoiaram a intervenção militar,
como modo de pôr fim à ameaça de esquerdização do governo e de se controlar a
crise econômica.
No âmbito internacional, a Contra Revolução também foi recebida com alívio
por diversos países, principalmente pelos Estados Unidos, satisfeitos de ver que o
Brasil não seguia o mesmo caminho de Cuba. O governo norte-americano
acompanhou de perto o desenrolar dos acontecimentos, principalmente por meio de
seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, e do adido militar, Vernon Walters.
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Figura 67 - Capa do Jornal o Globo em 1964
Fonte: Revista Carta Capital

6.8 A CONSOLIDAÇÃO
A incontestável superioridade dos contra revolucionários e o apoio que tinham
por parte de diversos setores da sociedade foi determinante para que não ocorresse
uma batalha militar. Ainda assim, na hipótese de um confronto entre as tropas
rebeldes e o dispositivo militar legalista, a balança penderia contra o governo. O
presidente João Goulart, além de contar com o apoio de um número reduzido de
governadores, não controlava mais a cadeia do comando das Forças Armadas.
Um panorama sucinto desta correlação de forças mostra as razões do
sucesso da operação militar vitoriosa, que permitiu o controle da situação em pouco
mais de 24 horas. Isso explica, também, a decisão de João Goulart de impedir
qualquer reação ao movimento desfechado contra ele.
Na sequência, as articulações bem-sucedidas na área militar de um grupo de
oficiais que apoiavam Castello Branco e o apoio dos principais líderes políticos civis
favoráveis à Contra Revolução foram decisivos para que, no dia 15 de abril de 1964,
esse oficial general assumisse a presidência da República, eleito dias antes pelo
Congresso Nacional. O novo presidente assumiu o poder prometendo a retomada do
crescimento econômico e o retorno do País à "normalidade democrática".
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6.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A GRANDE ASCENSÃO AO PODER.
Verifica-se, portanto, que após o movimento de 1930, nasceu um novo
pensamento militar a respeito da política, cujo principal representante foi Góis
Monteiro, que desempenhou destacado papel no cenário político nacional, sendo um
dos mentores do Exército durante todo o período varguista. Esse oficial via a sua
instituição como uma organização nacional que devia desenvolver política própria.
Assim, chegou ao fim a ideia de soldado-cidadão, dando lugar a uma
concepção de corporação e classe, fazendo desaparecer a ideia de intervenção
contestatória e surgir a da intervenção controladora, que foi determinante para a
disposição por parte dos militares de assumirem os destinos da nação frente à
ameaça comunista.
Durante o João Goulart (1961-1964), a ideologia comunista se apresentava no
âmbito da esfera mais alta do poder por meio de uma mobilização política em torno
das reformas de base. O presidente julgava que o marxismo seria capaz de assumir
o poder e para tanto pretendeu outorgar uma constituição sindicalista.
Lideranças radicais propuseram soluções revolucionárias que passavam ao
largo do sistema representativo, ficando evidente, portanto, que a esquerda não
pretendia jogar o jogo democrático, tentando uma mudança das regras em vigor,
pedindo a convocação de uma assembleia constituinte ou, ainda, pedindo
abertamente o fechamento do Congresso.
Nesse contexto, ocorreu uma sequência de eventos que abalaram as Forças
Armadas por seu caráter de quebra da hierarquia e disciplina, tais como a revolta
dos Sargentos em 1963 na capital do País e a tomada das bases aéreas de São
Paulo, realizando a prisão de oficiais ou, ainda, a rebelião dos marinheiros e
fuzileiros navais em 1964 no sindicato dos metalúrgicos do Rio de Janeiro com a
aquiescência de João Goulart.
Assim, com o caminho para o comunismo se descortinando no Brasil, a
caserna, atenta à conjuntura nacional e internacional, nos anos anteriores a 1964,
passou a tomar medidas para evitar o espalhamento da ideologia marxista no seu
seio. Foi promovida uma união no Exército com o fim de combater o avanço
comunista, transformando-o em um bloco sólido em condições de garantir a
soberania e segurança nacional, o que se mostrou fundamental para a vitória em
1964.
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No âmbito da sociedade, a radicalização efetuada pelos marxistas acabou
acordando o espírito de resistência dos patriotas no meio político, na mídia e no
povo. Quase a totalidade da mídia e a população passaram a se manifestar exigindo
a intervenção das Forças Armadas para barrar a ameaça comunista que avançava
no País.
Dessa forma, deu-se início na madrugada do dia 31 de março, a ação militar
que derrubou o Presidente João Goulart, sendo que praticamente não houve reação
do governo e dos grupos que lhe davam apoio, uma vez que não conseguiram
articular os militares que apoiavam o governo e, da mesma forma, fracassou uma
greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores (CGT).
Concomitantemente à ação militar, o Congresso Nacional passou a agir de
forma a garantir suporte institucional para o movimento de 31 de março, declarando
vago o cargo de Presidente da República na madrugada do dia 2 de abril e
empossando interinamente o então Presidente da Câmara dos Deputados. Duas
semanas depois, o parlamento elegeu o Marechal Castello Branco como Presidente
da República, tudo com o apoio dos diversos setores da sociedade.
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7. CONCLUSÃO
Verificou-se a intensa participação dos militares do Exército Brasileiro durante
o ciclo revolucionário nacional, ocorrido entre os anos de 1922 e 1964, sendo que os
movimentos estudados foram os tenentistas, ocorridos na década de 1920,
notadamente os de 1922, 1924 e a Coluna Miguel Costa-Prestes (1925-1927), e os
de 1930 e por fim o de 1964.
Observou-se que o Tenentismo, movimento na sua maioria composto por
jovens oficiais e alguns poucos oficiais de maior patente, envolveu um conflito
geracional em um Exército que, na década de 1920, estava empenhado em
modernizar-se. Porém, esse grupo acreditava que não bastava a preparação
profissional para cumprir integralmente com sua responsabilidade para com o País.
Na visão dos tenentes, o Exército deveria ser partícipe da vida política brasileira,
colaborando com a evolução do Brasil como nação.
A notória insatisfação desses militares com a República Velha, que se
caracterizava pelo domínio da política por oligarquias regionais, serviu de
combustível para as revoltas ocorridas na década de 1920, as quais, apesar de
terem fracassado sob o ponto de vista militar, serviram para agregar experiência aos
seus líderes e fortalecer um idealismo que se perpetuou por décadas e foi de grande
importância no processo dos movimentos que viriam a ocorrer nas décadas
seguintes.
Já a partir de 1930, tal experiência e fortalecimento dos ideais tenentistas
colaboraram para a vitória do movimento que alçou Getúlio Vargas ao poder,
rompendo com a República Velha e dando início ao período denominado Segunda
República. A participação dos tenentes foi fundamental para êxito das ações militares
que proporcionaram a tomada do poder por parte de Vargas.
Os líderes tenentistas apoiaram a revolta de 1930 por não concordarem o
sistema político então vigente, que se caracterizava pelo coronelismo. Atraia-os a
possível participação em uma nova gestão nacional por meio da qual visualizavam
uma oportunidade de colaborar com a regeneração do sistema jurídico-político, com
um equilíbrio entre os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, além de um
certo nacionalismo econômico e a modernização da sociedade.
Dessa forma, com sua execução, o movimento de 1930 passou a ter grande
importância na história do Brasil por representar o rompimento com a política velha,
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uma vez que foram implementadas significativas mudanças políticas, sociais e
econômicas na sociedade brasileira.
Destaca-se, também, que fez surgir no cenário político nacional um novo líder,
o General Góis Monteiro, que se tornou um expoente no meio militar e passou a ser
um dos influenciadores de Getúlio e da política brasileira. Esse oficial passou a ser o
principal representante de um novo pensamento militar a respeito da política e via a
instituição como uma organização nacional que devia desenvolver política própria.
Esse novo pensamento militar, que colocou fim à ideia do soldado-cidadão,
substituindo-a pela concepção de corporação e classe, fez desaparecer a
intervenção contestatória. Dessa forma, surgiu a proposta da intervenção
controladora que foi determinante para a disposição por parte dos militares de
assumirem os destinos da nação frente à ameaça comunista na década de 1960.
Contudo, enquanto nascia esse novo pensamento militar, as esquerdas no
Brasil se articulavam e tentavam chegar ao poder. Tais tentativas se ocorreram tanto
por meio da força, como na Intentona Comunista de 1935, como por meio da
inserção de elementos marxistas nas diversas esferas do poder, sendo que as duas
formas contavam com o apoio do exterior.
Nesse contexto, durante o governo de João Goulart (1961-1964), a ideologia
comunista já se encontrava no âmbito das mais altas esferas do poder. O próprio
Presidente, mostrando-se adepto ao marxismo, passou a propor as reformas de
base e julgava que o marxismo seria capaz de assumir o poder.
Destaca-se, ainda, a atuação de lideranças marxistas radicais que
propuseram soluções diferentes do sistema representativo, ficando evidente,
portanto, que não pretendiam manter a democracia, mas uma ditadura de esquerda.
Pretendiam uma mudança das regras em vigor, solicitando a convocação de uma
assembleia constituinte ou até mesmo conclamando abertamente o fechamento do
Congresso.
O meio militar passou a sentir os reflexos negativos do marxismo que se
alastrava pelo País. Uma sequência de eventos passou a colocar em risco as
instituições militares devido a seu caráter de quebra da hierarquia e disciplina. Entre
esses eventos, destacam-se a revolta dos Sargentos em 1963, na capital do País, e
a tomada das bases aéreas de São Paulo, realizando a prisão de oficiais, bem como
a rebelião dos marinheiros e fuzileiros navais em 1964, no sindicato dos
metalúrgicos do Rio de Janeiro, com a aquiescência de João Goulart.
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Contudo, os líderes militares não estavam alheios ao avanço comunista no
Brasil e no exterior. No âmbito do Exército, passou-se a implementar medidas para
evitar o espalhamento da ideologia marxista no seu seio. Nesse sentido, destacouse a figura do Marechal Dennys, que, ainda no início da década de 1960,
percebendo a ameaça marxista, passou a tornar a instituição um bloco sólido em
condições de garantir a soberania e segurança nacional.
Dessa forma, quando a sociedade passou a exigir das Forças Armadas uma
atitude enérgica diante da radicalização das esquerdas, o Exército agiu de forma
cirúrgica, conseguindo articular-se de maneira a evitar uma guerra civil quando da
deposição de João Goulart, que com a ajuda de apoiadores ensaiou uma resistência,
mas desistiu quando constatou que não tinha o apoio necessário.
Entretanto, faz-se importante ressaltar, que o apoio à ação militar tanto antes,
na forma de apelo por diversos setores da sociedade, como depois, ao ressaltar-se a
atuação do Exército, foi amplo, contando com praticamente a totalidade da mídia e
da população, bem como por parte da maioria dos políticos, entre eles diversos
governadores de estados e parlamentares.
Cabe, ainda, observar que o movimento teve respaldo no Congresso Nacional,
o qual deu suporte institucional para o movimento de 31 de março. O parlamento
declarou vago o cargo de Presidente da República na madrugada do dia 2 de abril e
empossou, interinamente, o então Presidente da Câmara dos Deputados. Na
continuidade, duas semanas depois, elegeu o Marechal Castello Branco como
Presidente da República.
Portanto, fica evidente que de 1922 a 1964, ocorreu um verdadeiro ciclo
revolucionário no Brasil, iniciado com o tenentismo e concluído por meio da
ascensão ao poder do ideal surgido na década de 1920. Os antigos tenentes
revolucionários atingiram o generalato e fizeram sua última intervenção cirúrgica na
política brasileira por meio da Contrarrevolução que afastou a ameaça comunista na
década de 1960.
Esses líderes, forjados nos diversos movimentos revolucionários ao qual
tomaram parte ao longo de décadas, fizeram do Exército uma instituição mais forte e
coesa, que não se deixou manipular e não aceitou a cooptação de generais por
parte do Governo João Goulart, o que foi fundamental para a vitória, em 1964, da
liberdade sobre o comunismo.
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Por fim, conclui-se, que a participação dos militares do Exército Brasileiro no
Ciclo Revolucinário do Brasil, ocorrido de 1922 a 1964, foi intensa e gradualmente
mais decisiva, na medida em que os participantes foram ganhando experiência e
ascendendo aos postos na Força. Do fracasso na década de 1920, os militares
passaram ao sucesso, mas como coadjuvantes, em 1930, e a protagonistas em
1964, definindo o destino da nação rumo à modernidade e afastando-a do
totalitarismo comunista.
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