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RESUMO 

A preocupação básica deste estudo é refletir sobre o papel do Exército Brasileiro - EB ao longo da 
história política do Brasil. Este artigo tem como objetivo analisar os motivos que levaram a criação 
do EB, verificar as grandes ocorrências históricas em que o Exército esteve diretamente ligado e 
que influenciaram a política nacional, e descrever a importância do EB na salvaguarda da 
democracia nacional. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando as 
contribuições de diversos autores como HUNTINGTON (1996), CASTRO (1997), ARAÚJO (1999) e 
KUNHAVALIK (2009), dentre outros, não menos importantes, que pudessem servir de subsídio para 
o presente trabalho. Dessa forma pode-se verificar quanto foi importante a criação de uma 
identidade para a Instituição, bem como a preocupação da formação do caráter civil, nacionalista e 
patriótico de seus quadros. Por fim, podemos concluir que o Exército sempre esteve presente nos 
grandes episódios do nosso país, contribuindo diretamente na maturação da democracia nacional 
influenciando os rumos políticos do país em todo período republicano (desde sua criação até o 
momento presente). O processo de transformação da Instituição reflete diretamente nos rumos da 
nação 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro. História. Política. Brasil. Criação.  

 
RESUMEN 

La preocupación básica de este estudio es llevar a una reflexión del papel del Ejército Brasileño – 
EB al curso de la historia política de Brasil. Este artículo tiene como objetivo analizar los motivos 
que llevaran a la creación del EB, verificar las grandes ocurrencias históricas en que el Ejército 
estuvo directamente relacionado y que influyeron la política nacional, y describir la importancia del 
EB en la salvaguardia de la democracia nacional. Para eso, se realizó una pesquisa bibliográfica 
considerando las contribuciones de diversos autores como HUNTINGTON (1996), CASTRO (1997), 
ARAÚJO (1999) e KUNHAVALIK (2009) y otros que pudiesen servir de subsidio para el presente 
trabajo. De esa forma se puede verificar cuanto se volvió importante la creación de una identidad 
para la institución, bien como la preocupación de la formación del carácter civil, nacionalista y 
patriótico de sus cuadros. Por fin, podemos concluir que el Ejército siempre estuvo presente en los 
grandes episodios de nuestro país, contribuyendo directamente en la maturación de la democracia 
nacional influyendo los rumos políticos del país en todo período republicano (desde su creación 
hasta el momento presente). El proceso de transformación de la Institución refleja directamente los 
rumos de la nación. 
 

Palabras-Clave: Ejército Brasileño. Historia. Política. Brasil. Democracia Nacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro (EB) tem como seu marco inicial o dia 19 de abril de 

1648, na Batalha de Guararapes, ocasião em que o Brasil expulsou os holandeses 

de Pernambuco. Embora existissem, no período colonial, militares com a missão de 

proteger os domínios portugueses na América e que atuaram na expulsão dos 

franceses do Rio de Janeiro, no século XVI, e do Maranhão, em 1615, foi apenas 

na luta contra os Holandeses, durante a Insurreição Pernambucana, no século 

XVII, que houve uma grande mobilização de efetivos. Tal mobilização composta 

por brancos locais (liderada por André Vidal de Negreiros), índios (liderados por 

Felipe Camarão), e de negros/mulatos (liderados por Henrique Dias) que começou 

a se desenvolver um sentimento de Defesa Nacional.  

A história do Exército Brasileiro começa oficialmente com o surgimento 
do Estado Brasileiro, ou seja, com a Independência do Brasil. Entretanto, 
mobilizações de brasileiros para guerra existem desde a colonização do 
Brasil. A data da primeira Batalha dos Guararapes (19 de abril de 1648), 
no contexto das invasões neerlandesas do Brasil, na qual o exército 
adversário dos Países Baixos foi formado genuinamente por brasileiros 
(brancos, negros e ameríndios), é tida como aniversário do Exército 
Brasileiro. (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
EXÉRCITO, 2017) 
 

A História de uma grande nação é destacada por marcos, também 

conhecidos como: Pontos de Inflexão. Estes se caracterizam pela mudança do 

curso e da direção da vida política, econômica, psicossocial, militar e/ou 

tecnológica. Nesse contexto, percebemos a importância da Batalha de Guararapes, 

pois nos traz reflexos até os dias atuais. 

Longe de significar somente vitórias militares, as batalhas tiveram uma 
dimensão muito maior. Representaram a libertação de um povo oprimido 
pela exploração econômica. Mas não apenas isso. Foi também uma luta 
pela raça e pela defesa da Fé Católica. A vitória luso-brasileira nos 
Guararapes teve dimensão nos quatro campos do Poder: político, 
econômico, psicossocial e militar. No campo militar, significou a formação 
da primeira idéia de Força Armada genuinamente nativa, com a gestação 
de uma doutrina própria, a Guerra Brasílica, que provou ser eficiente. A 
projeção dessas vitórias ultrapassou os limites do nosso território 
chegando, principalmente, à Europa, ainda um continente impregnado 
pela mentalidade colonizadora - exploratória. (MOREIRA, 1971, p.22) 

O presente trabalho tem como tema a importância do Exército Brasileiro ao 

longo da história política do Brasil: de sua criação até os dias atuais. O título nos 

leva a um pequeno paradoxo: pode o Exército, com sua grandeza, em algum 

momento da história, ter sido o coadjuvante?  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_dos_Guararapes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%B5es_holandesas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
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No transcorrer desse artigo veremos que em nenhum momento deixaríamos 

de ser o ator principal nesse país, uma vez que o nascimento do Exército se dá em 

meio a um fato importantíssimo de nossa História Nacional que é a Proclamação 

de nossa República. 

Sem dúvida, a construção da identidade nacional perpassa pela solidez 

das instituições do Estado Nacional. Ainda que o Brasil se tornasse independente 

de Portugal em 1822, o Exército Brasileiro teria a árdua missão em se solidificar 

como uma instituição capaz de fazer valer a integralidade do território nacional e 

salvaguardar a soberania brasileira contra quaisquer ameaças existentes. 

A lenta conformação do Exército como instituição começara a tomar corpo 

no Período Regencial. Tendo a pesada missão em atuar face ao período 

conturbado e marcado por diversas revoltas e insurreições internas nos vários 

rincões do Brasil. O Exército paulatinamente assumia a condição de fiador da 

estabilidade política interna do país. 

O início da modernização do Exército, imposto por necessidade, e face às 

contingências da Guerra do Paraguai, se daria a partir do último quarto do Século 

XIX. Somada à Questão Militar no Segundo Reinado e em meio às convulsões 

sociais e políticas existentes, o Exército passou a ser, a partir de boa parte dos 

quadros castrenses, o Poder Moderador na prática – até então exercido pelo 

Imperador segundo as funções normatizadas pela Constituição de 1891. 

É notório que após nossa Independência necessitaríamos passar por um 

processo de transformação nacional e, consequentemente, isso iria refletir 

diretamente nos rumos do Exército Brasileiro. 

Cabe ressaltar que, apesar da necessidade da formação de um Exército 

forte, o começo de nossa República pecou em não dar a importância que lhe era 

devido, principalmente em razão da Guerra da Cisplatina, ocasião em que D Pedro 

I entrou em conflito com o movimento emancipacionista dos líderes militares das 

elites espanholas da região da Cisplatina.  

A Guerra que durou 3 (três) anos resultou com enormes gastos financeiros 

do Império Brasileiro, além de grandes perdas humanas, o que resultou no 

desprestígio da carreira militar. Segundo Holanda (1974, p. 243) “Os militares 

culpavam o Imperador por não ter obtido equipamentos e mantimentos junto ao 

Parlamento. Os políticos, por outro lado, responsabilizaram o monarca pelos altos 

custos que o conflito causou aos cofres públicos.” 
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Tentativas como as implementadas pelos “Jovens Turcos”2 no decorrer dos 

anos 1910 e, pouco mais tarde, com a participação da Missão Militar Francesa no 

Brasil na preparação dos oficiais (e incluindo nisto a formação e a consolidação da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais – EsAO nos anos 1920), foram as que 

seguiram na preparação dos futuros oficiais capazes de pautar o Exército Brasileiro 

não apenas nas suas funções constitucionais, mas ao mesmo tempo capazes de 

promover a solidez do Estado Nacional. 

É bem verdade que, no processo de transição em que o Exército Brasileiro 

passava, o Brasil se encontrava em um processo de efervescência política, cultural 

e social. Somado com as greves do Movimento Operário no final dos anos 1910, a 

Semana da Arte Moderna e a criação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 

1922, o Exército também estava no centro das transformações existentes no país. 

Em meio às tentativas de modernização do EB, o movimento tenentista, liderado 

pelos oficiais de baixa patente, reivindicava, não apenas por transformações no 

interior do Exército, mas se inseriam como parte integrante do processo de 

profundas modificações da ordem política brasileira. 

Sem dúvidas, o Tenentismo se configurou como um movimento capaz de 

renovar o Exército Brasileiro, trazendo-o ao protagonismo da política nacional. Isto 

resultou na atuação político-militar dos tenentistas na Revolução de 1930, 

consagrando Getúlio Vargas à égide do poder político nacional. 

Volta e meia, o Exército Brasileiro seria chamado para cumprir as suas 

missões em seu papel moderador e executando as suas missões históricas em 

defender a ordem, mesmo com a existência de cidadãos comuns capazes de 

externalizar a sua cidadania e as suas posições políticas. 

Em tempos de transição, o Exército não apenas coibiu as ameaças como o 

Levante Comunista de 1935 e o avanço do integralismo no Brasil, como também 

teria o seu protagonismo em defesa da democracia contra o nazifascismo. Como a 

força armada mais popular, seria o Exército que ouviria o clamor da população e 

participaria na II Guerra Mundial com a atuação dos pracinhas na Frente 

Expedicionária Brasileira entre 1944 e 1945. 

Seja pela direita ou pela esquerda, o Exército teria a árdua missão de 

manter a solidez do Estado Nacional, mesmo em períodos de profunda 

instabilidade política, como em 1945, 1954-55, 1957, 1961-62 e 1964, ou até 

                                                 
2 Designação pela qual ficaram conhecidos os oficiais brasileiros que receberam formação militar na Alemanha 

nos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial. 
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mesmo a partir da Nova República, o Exército teria a árdua missão de exercer os 

princípios constitucionais conferidos a ele na Constituição de 1988, através das 

prerrogativas preconizadas no Art. 142. 

1.1 PROBLEMA 

Embora a missão precípua do EB, conforme prevê a Constituição Federal 

(CF) 1988, seja: “... à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 88, 

Artº 142, 2016, p.89), o Exército sempre esteve envolvido em grandes episódios da 

História Política de nosso país. A sua importância transcende os muros dos 

quartéis e sempre influenciaram, diretamente, os rumos da nação, por se tratar de 

uma instituição permanente, quer seja em tem tempo de Paz, ou em Guerra, deve 

estar com seus quadros em plena capacidade cognitiva e psicomotora para que 

possa alcançar o sucesso de suas competências e capacidades. 

Nessa perspectiva surgem algumas indagações que norteiam o 

desenvolvimento do presente trabalho: 

- Quais seriam as raízes históricas para a participação política do Exército 

Brasileiro e como ele, mesmo como instituição, atuaria como um “Poder 

Moderador”, em nome de conceitos como a defesa da Constituição, da legalidade e 

da democracia? 

- Se o Exército é uma instituição de solidez para a manutenção da 

soberania nacional e do Estado Democrático de Direito, por que ele, diferente das 

outras forças (Aeronáutica e Marinha), teria maior protagonismo nos rumos 

políticos do país? O que faria com que oficiais e praças do Exército Brasileiro 

tivessem maior participação política no Brasil, dentro ou fora do EB? 

- Mesmo em momentos de tentativas de divisões internas das Forças 

Armadas (Revolução Tenentista de 1924, Revolução de 1930, Revolução de 1964, 

...) como o Exército se portaria ao longo do tempo como o fiador da ordem legal e 

democrática do país? 

1.2 OBJETIVOS 

Do exposto e para fins de direcionar a metodologia do trabalho, foram 

apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos. 

O Objetivo Geral tem por finalidade, observar a importância do EB durante 

o desenvolvimento História Política Nacional, sendo o fiel moderador e responsável 
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pela estabilidade nacional e guardião da democracia. E, a fim de atender ao 

objetivo geral deste estudo científico, foram formulados objetivos específicos, 

abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo: 

a. Analisar os motivos e fatos históricos que levaram a criação de um 

Exército Nacional; 

b. Verificar as grandes ocorrências históricas em que o EB esteve 

diretamente ligado e que influenciaram a política nacional; 

c. Descrever a importância do EB na salvaguarda da democracia nacional. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Na última década vimos a política nacional envolvida em grandes casos de 

corrupção. Tais ações tinham como objetivo a tentativa da perpetuação no poder 

de um governo “populista” de esquerda, através da compra do apoio dos quadros 

políticos nacionais através da barganha por meio de cargos/ministérios e de 

propina conseguida através de recursos advindos de contratos superfaturados com 

empresas nacionais – também conhecidos como: “campeões nacionais”3. 

 Tais fatos culminaram na derrocada do último governo através do 

impeachment4 da presidente Dilma Rousseff, prisão do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e assunção de um candidato que tem raízes ligadas aos militares.   

O presente trabalho explicará como a necessidade da formação de um 

Exército Profissional culminaram, em vários momentos, na participação política dos 

militares na vida política nacional – seja para que o Exército pudesse cumprir com 

integralidade as suas missões institucionais como também o seu papel 

constitucional, além de salvaguardar a integridade da soberania política brasileira. 

Nunca houve, no decorrer do processo histórico, um plano sistematizado 

de atuação do EB visando a manutenção da ordem política, ainda que o Exército 

estivesse ciente de suas missões e deveres para manutenção da soberania 

nacional do país. É bem verdade que, no decorrer da Monarquia e, mais tarde, na 

República, a incompreensão de parte das elites políticas nacionais ao papel do 

Exército exigiu aos militares que evidenciassem, em diversos momentos, a sua 

                                                 
3 Concessão de privilégios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio de 

empréstimos a pequenos juros para grandes empresas que tenham potencial para se tornarem líderes globais.  
4 Impedimento (tradução nossa) – processo instaurado a grandes autoridades acusadas de infringir os deveres 

funcionais para que sejam afastadas de seus cargos. 
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existência como os fiadores da soberania nacional e do Estado Democrático de 

Direito. Tais razões motivaram o protagonismo dos militares na política nacional.  

A influência de militares na política não se resumiu apenas no Brasil, mas 

atingiu os países latino-americanos e até nações como a França, Alemanha, 

Espanha, Portugal e Turquia, com a atuação dos militares no processo político. 

Em diversos momentos da História do Brasil, o Exército teria um papel 

moderador no âmbito da defesa das instituições – ainda que nem sempre uma 

parcela da classe política tivesse a dimensão da solidez e da importância do 

Estado Nacional e do Estado Democrático de Direito, regido pelas respectivas 

constituições. Sempre que preciso, o Exército, através de seus quadros, traria a 

contribuição para a solidificação das instituições brasileiras, a partir de suas 

experiências e no processo empírico de aprendizado sobre a atuação do Exército 

na defesa e na garantia da lei e da ordem. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância da evolução do EB como 

Instituição de Estado responsável pela salvaguarda da democracia de nossa 

nação.  

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa se trata de um estudo original, realizado através da 

pesquisa bibliográfica, a partir da abordagem de literaturas existentes que abordem 

sobre assuntos atinentes ao Exército Brasileiro e a política nacional. As pesquisas 

bibliográficas terão como escopo a fundamentação teórica do trabalho. 

Para colher subsídios que permitissem reforçar os argumentos acerca da 

importância do Exército Brasileiro na História do nosso país, o presente trabalho 

contemplou a aplicação de um questionário que visa, através de uma pesquisa 

quantitativa por meio de perguntas fechadas de múltipla escolha, confirmar a 

hipótese do estudo. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O presente artigo tem como estudo um grande corte temporal, pois, busca 

desde a criação do Exército Brasileiro até os dias atuais abordar a sua influência na 

política nacional. Não seria necessário buscar apenas o corte temporal do governo 

militar como amostra capaz de mostrar a influência da Instituição nos rumos da 

História Política da nação? A resposta para essa indagação é não, uma vez que tal 



7 

 

fato poderia se resumir como um simples acontecimento. Conforme a abordagem 

de Braudel (1965, p. 264), “o acontecimento é explosivo, nouvélle sonnante5, como 

se dizia no século XVI. Com sua fumaça excessiva, ele enche a consciência dos 

contemporâneos, mas não dura muito, mal se vê sua chama.” 

Dessa forma concluímos que todo o trabalho histórico se remete ao 

passado, porém, a de se ter o cuidado do recorte temporal que irá ser escolhido, 

não se prendendo, apenas, a preferências exclusivas como forma de induzir o leitor 

a uma conclusão precipitada, ou como forma de tentar obter a narrativa dominante.  

Curtos espaços do tempo, ou acontecimentos, não constituem toda a 

realidade de um processo histórico e não dão respostas à altura diante da árdua 

tarefa em entender o comportamento político de uma instituição bicentenária como 

o Exército Brasileiro. 

À primeira vista, o passado é esta massa de pequenos fatos, uns bem 
claros, bem visíveis, outros obscuros e indefinidamente repetidos, estes 
mesmos dos quais a microssociologia ou a sociometria, na atualidade, 
fazem sua coleta diária (há também uma micro-história). Mas esta massa 
constitui toda a realidade, toda a espessura da história, sobre a qual pode 
trabalhar à vontade a reflexão científica. A ciência social tem quase 
horror ao acontecimento. Não sem razão: o tempo curto é a mais 
caprichosa, a mais enganadora das durações. (BRAUDEL, 1965, p.265, 
grifo nosso). 

Sendo assim, é através do estudo de História de Longa Duração que ao 

final desse trabalho chegaremos à conclusão da influência política da Instituição 

Exército Brasileiro no tempo presente. Entre diversos momentos da História do 

Brasil Republicano, paulatinamente o Exército exerceria o papel moderador – 

incluindo não apenas o aprendizado, como também a experiência dos quadros 

castrenses – principalmente em tempos de instabilidade, envolvendo diversos 

atores sociais e políticos.  

 ...Por que o tempo de hoje quase não se compreende a não ser ligado ao 
tempo de amanhã? O autor dessas linhas (historiador para quem a 
História é ao mesmo tempo, conhecimento do passado e do presente, do 
"tornado" e do "tornar-se", distinção em cada "tempo" histórico, quer seja 
de ontem ou de hoje, entre o que dura, é perpetuado, perpetuar-se-á 
vigorosamente — e o que não é senão provisório, até mesmo efêmero), o 
autor dessas linhas responderia de bom grado que é toda a História que é 

preciso mobilizar para a inteligência do presente... (BRAUDEL, 2013, 
p. 235) 

Nesses quase 200 anos de história (levando-se em conta a criação do 

Exército a partir da Independência do Brasil), o EB passou por importantes 

reestruturações ao longo não apenas do período monárquico, mas no decorrer da 

                                                 
5 Novo som (tradução nossa). 
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História do Brasil Republicano – ainda que implicasse, em determinados 

momentos, por fortes convulsões internas e houvesse o expurgo de determinados 

segmentos no interior do mundo castrense para que o EB viesse cumprir as suas 

missões institucionais, mantendo os dois pilares de sua coesão: a hierarquia e a 

disciplina. 

2.1.1 Raízes históricas do Exército e sua influência na política nacional 

2.1.1.1 A Criação do Exército Brasileiro 

A criação do Exército é tida, nas literaturas, à partir do final da luta pela 

Independência do Brasil da Coroa Portuguesa. Inicialmente foi conhecido pelo 

nome de Exército Imperial do Brasil e a composição inicial da tropa era de 

mercenários brasileiros, soldados que compunham o exército imperial português e 

estrangeiros leais à liderança de Dom Pedro6.  

Porém, era necessária a ampliação e o crescimento institucional do 

Exército para que pudesse garantir a manutenção da independência brasileira de 

Portugal. É notória a afirmação de que um Estado Nação que queira salvaguardar 

a sua soberania nacional precisa de instituições fortes que se constituam como o 

braço armado deste Estado – inclusive como elemento de dissuasão e de 

salvaguarda da sua autodeterminação político-territorial.  

Tal objetivo foi conseguido por meio do alistamento forçado de cidadãos, 

imigrantes estrangeiros, mercenários e escravos brasileiros neste primeiro 

momento. Se tornava necessário a existência de capital humano para que o 

Exército Brasileiro, recém-criado, pudesse assegurar não apenas a sua 

independência, bem como a unidade territorial do país. 

O 3º batalhão de Caçadores, aquartelado em São Cristóvão, manteve-se 
fiel a D. Pedro, o que ocasionou grande aborrecimento ao comandante da 
Divisão. A atitude dos militares portugueses obrigou o General Joaquim 
Xavier Curado (brasileiro), o Coronel Luís Pereira da Nóbrega de Sousa 
Coutinho (brasileiro) e o Brigadeiro Joaquim de Oliveira Álvares 
(português) a convocar imediatamente os comandados para apoiar o 
Príncipe Regente, que decidiu preparar-se para se antepor à afrontosa 
oposição que lhe faziam. Acolhendo a iniciativa dos três chefes militares, 
resolveu desligá-los do Comando das Armas e encarregá-los de reunir nos 
quartéis do Campo de Santana os regimentos de linha e os corpos de 
milícias integrados por brasileiros, sob as ordens diretas da Regência. 
Mandou aceitar voluntários na Província do Rio de Janeiro e escreveu aos 
governos de São Paulo e Minas Gerais solicitando reforços. No Rio de 
Janeiro e arredores os cidadãos válidos, de todas as classes, acorreram 
aos quartéis, disputando o direito de alistar-se no Exército do Príncipe. Em 

                                                 
6 Dom Pedro só foi denominado como Pedro I após a Independência do Brasil de Portugal. 
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poucas horas formou-se uma legião, vibrante de patriotismo, clamando 
guerra ao insolente estrangeiro. Mais de 6 mil homens, incluindo padres, 
pegaram em armas. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2010). 

 

2.1.1.2 Guerra do Paraguai  

Embora vários acontecimentos do século XIX, tenham tido a participação do 

Exército Brasileiro para mudanças significativas na política nacional, como, por 

exemplo: A Guerra da Cisplatina – ocasião em que o Brasil, além de não evitar a 

independência do Uruguai, endividou-se; O episódio da “Noite das Garrafadas”; A 

Revolução de 7 de abril de 1931 – onde, graças ao apoio dos militares, D Pedro I 

abdicou ao trono7. Foi a Guerra do Paraguai que trouxe a preocupação da 

necessidade da formação de um Exército profissional e consequente a aspiração 

nacional de criação de uma República. 

A Guerra do Paraguai foi o trampolim para que o Exército capitulasse e 

chegasse a conclusão da necessidade de uma reestruturação. Uma vez que viu-se 

a dificuldade na mobilização de um contingente profissional, equipado e treinado 

que pudesse compor as frentes de batalha naquele teatro de operações.  

A deflagração da Guerra do Uruguai, seguida pela Guerra do 
Paraguai revelou o completo abandono que o Exército Imperial passou 
desde 1852. Não havia equipamento, munição, fardamento ou meios de 
transporte... com apenas 18.000 homens em 1864... Contudo, apesar dos 
números impressionantes, a falta de treinamento e equipamento, além da 
grande resistência da maior parte dos nacionais para serem enviados ao 
teatro de operações, anulou consideravelmente o potencial bélico da 
instituição. A partir de então a Guarda Nacional foi progressivamente 
sendo posta de lado em favor do Exército. (PEDROSA, 2004, p. 234) 

Caxias se vê obrigado a ter que combater o Exército de Solano de López 

que se caracteriza por ser profissional e bem adestrado. O Duque sabia das 

dificuldades que iria passar na frente de Batalha. Em determinado momento da 

Guerra, conforme Holanda (1974) narra em sua obra, Caxias envia uma carta a sua 

esposa em 8 de agosto de 1867, onde demonstra a descrença da vitória e que 

terminaria a Guerra sem vida, haja vista a falta de um contingente de militares 

adestrados e bem preparados sob seu comando, razão pela qual vê a possibilidade 

de permanecer detido por muito tempo em Tuiu-cuê. 

                                                 
7 ARMITAGE, João. História do Brasil: desde o período da chegada da família de Bragança, em 1808, até 

a abdicação de d. Pedro I, em 1831, compilada à vista dos documentos públicos e outras fontes originais 

formando uma continuação da História do Brasil, de Southey. Belo Horizonte: Itatiaia / São Paulo: 

EDUSP, 1981. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Paraguai
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“...o López não quer me dar batalha em campo razo, e só me espera atrair 
de suas trincheiras, aonde me não convém combater, não só porque 
nossos soldados são pela maior parte recrutas vindos para cá a 3 ou 4 
meses e tirados dos escravos de má conduta que os senhores se queirão 
ver livres deles, como o que seu número não é suficiente para bater os 
soldados de López, disciplinados e bem fortificados.” (HOLANDA, 2005, 
p.118) 

Apesar do Brasil sair como um dos vencedores, a Guerra da Tríplice 

Aliança contribui para a derrocada do Segundo Império e a instauração de uma 

república. O Exército sai fortalecido, mais organizado e moderno, com uma 

mentalidade de reestruturação e profissionalização de seus quadros. A vitória 

brasileira na Guerra do Paraguai contribui decisivamente para que os republicanos, 

apoiados pelos militares, pudessem realizar a Proclamação da República, em 15 

de novembro de 1889. 

Síntese Histórica do Exército do Início do Século XX 

2.1.1.3 O Brasil durante a 1ª Guerra Mundial 

Neutro durante os três primeiros anos da guerra, o Brasil iria mudar sua 

posição após ter o navio “Paraná” torpedeado em águas neutras, por alemãs, 

culminando com a morte de três militares brasileiros. Mais tarde, outro navio, 

denominado “Macau”, também foi afundado por meio de alemãs. Tais fatos 

abalaram as relações teuto brasileiras e levou a uma comoção da população que 

cobrou um posicionamento do presidente do Brasil a época, Venceslau Brás, que 

capitulou e aprovou por intermédio do congresso a declaração de guerra ao império 

alemão e austro-húngaro.    

Na época o efetivo do exército era de cerca de 54 mil homens e com uma 

marinha que vinha perdendo a pujança após o período da República Velha (1898 – 

1930), a participação do Brasil na Guerra limitou-se no envio de um efetivo de 

oficiais e sargentos, operando junto ao exército francês – vide aí a influência para a 

escolha da Missão Militar Francesa para auxiliar na instrução e modernização do 

Exército Brasileiro -  e uma força médica de cerca de 100 homens. 

...a participação brasileira nas operações terrestres se resumiu ao envio 
de um corpo de sargentos e oficiais do Exército Brasileiro numa missão 
preparatória que havia sido enviada em meados daquele ano sob o 
comando do General Napoleão Felipe Aché para, operando junto 
ao exército francês, se inteirar das modernas técnicas de organização e 
combate empregadas no front ocidental...a Missão Médica, chefiada pelo 
Dr. Nabuco Gouveia e também subordinada ao General Napoleão Aché, 
foi a última a partir, com 86 médicos. (DONATO, 1987, p.153) 

A 1ª Guerra Mundial causaria grandes consequências na economia 

brasileira, uma vez que os países beligerantes estavam com a indústria voltada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Napole%C3%A3o_Felipe_Ach%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_de_Terra_Franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Ocidental_(Primeira_Guerra_Mundial)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabuco_Gouveia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/General
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para a fabricação de meios bélicos, tal fato fez com que, mesmo de forma tímida, 

iniciasse o desenvolvimento de uma indústria nacional. Porém, também ocorreu um 

aumento do custo de vida e da insatisfação popular, fatores que fortaleceram o 

aparecimento dos primeiros sindicatos trabalhistas e das grandes greves.  

2.1.1.4 A missão militar francesa 

O Exército nos idos de 1919, pós 1ª Guerra Mundial, enfrenta um grande 

problema de efetivo, de material e as escolas militares encontram-se em péssimas 

condições. Tais fatores são refletidos na falta da execução de exercícios práticos 

que viessem a adestrar os militares. As forças estaduais estavam melhores 

organizadas e com efetivos maiores que o EB. O efetivo das forças estaduais de 

São Paulo e Minas Gerais somavam na época cerca de 10 mil homens. Somado a 

isso, o material bélico utilizado pelo EB se tornara obsoleto. Na Tabela 1, abaixo, 

podemos verificar um quadro que descrimina o efetivo de oficiais do EB em 1919, 

dividido dentro das armas, quadros e serviços existentes na época. 

Como a Escola de Estado Maior está fechada e o efetivo é muito baixo, o 
governo brasileiro solicita aos integrantes das sociedades de tiro e aos 
estudantes universitários que ingressem nas fileiras do Exército, tendo em 
vista que algumas unidades militares estão tão desfalcadas de pessoal e 
de armamentos, que só existem no papel. (BELLINTANI, 2009, p.210) 

 

TABELA 1. Quadro de Efetivo de Oficiais do EB em 1919. 
Fonte: Bellintani (2009, p.212) 

 

 A participação brasileira junto aos batalhões franceses durante a 1ª Guerra 

Mundial, bem como o êxito Francês na guerra contribuíram na escolha da França 

como base da doutrina militar do EB e para a contratação da Missão Militar 

Francesa. Os manuais e regulamentos brasileiros começaram a ser modificados 

tendo como base a doutrina militar francesa. Conforme Blay (1995, p.104) “A 

França tornou-se uma referência cultural para as elites militares brasileiras”. É 
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criada a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) que tem como missão 

precípua atualizar e ampliar o conhecimento dos oficiais brasileiros. 

Cabe ressaltar que a Missão Militar Francesa era contra a participação, ou 
intervenção, de militares na vida política. Podemos ver isso explícito em um dos 
trechos da obra de Belliani (2009), onde relata um fato acerca da readmissão de 
tenentes as fileiras do Exército, que não haviam passado pela EsAO, após a 
Revolução de 30. 

Após a revolução de 1930 os tenentes são readmitidos nas fileiras do 
exército, fato que gera muitos problemas para ordem disciplinar, visto que 
não possuem cursos de aperfeiçoamento e são indivíduos acostumados 
a intervir na política, o que contraria a doutrina militar defendida 

pelos franceses. (BELLIANI, 2009, p.35, grifos nossos) 

2.1.1.5 O Tenentismo  

O tenentismo se caracterizou por ser um movimento político-militar que 

ocorreu entre as décadas de 1920 e 1930. Recebeu esse nome por se tratar de um 

movimento composto, em sua maioria, por oficiais de baixa patente (tenentes e 

capitães). Segundo Sodré (1985, p.55) o tenentismo era uma: “organização de 

agrupamentos militares aguerridos que buscavam, pela luta armada de início, 

ocupar espaço na área política, impondo mudanças que não importassem em tocar 

na estrutura do exército”. 

 Os tenentistas estavam descontentes com as ações políticas e sociais das 

oligarquias cafeeiras, defendiam reformas políticas e sociais com base na 

moralidade política e combate a corrupção. Lutavam declaradamente por mais 

participação no Governo, voto secreto e o fim das oligarquias. Tais aspirações 

coincidiam com o sentimento da classe média, conforme Fausto (1977): “Durante 

os anos vinte, tornou-se, para todas as camadas intermediárias e populares da 

sociedade, o grande depositário das esperanças de uma alteração da ordem 

vigente”. 

2.1.1.6 A Revolução de 30 e a Era Vargas 

Durante o período da República Velha (1889-1930) as eleições à presidência 

ocorriam a cada quatro anos e os eleitos se revezavam entre os presidentes dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais, vigorando a conhecida “política do café-

com-leite”. Dessa feita, após o governo de Washington Luís (1926-1930), eleito por 

São Paulo, o sucessor natural deveria ser um líder mineiro. No entanto, 

Washington Luís optou por apoiar o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, que 

pertencia ao Partido Republicano Paulista, o mesmo partido a que pertencia. 
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A atitude do presidente causou um desconforto aos líderes mineiros fazendo 

com que o presidente do Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, enviasse uma carta a Washington Luís, a fim de sugerir uma solução 

para a indicação para a sucessão presidencial como sendo o jovem doutor Getúlio 

Vargas. No entanto, Washington Luís não capitula e apoia Júlio Prestes que acaba 

por ganhar as eleições. 

A revolução de 1930 é dirigida por ex-alunos formados nas escolas dirigidas 

pela Missão Militar Francesa, dentre eles podemos citar o então Cel Goés Monteiro 

que, segundo Bellintani (2009, p.377) era um dos principais articuladores dos 

revoltosos do meio militar no Rio Grande do Sul: “Góes Monteiro é um dos 

responsáveis pela Revolução de 1930, agindo nos bastidores junto a Flores da 

Cunha e Osvaldo Aranha”. 

Washington Luís ainda tenta, de forma pacífica, uma solução para os 

problemas existentes, no entanto as lideranças sulistas não desejam um resolução 

diplomática para o ocorrido. Sendo assim, a luta começa e os revolucionários 

avançam com vantagem sobre as tropas federais, obrigando o presidente a 

convocação de reservista; tal atitude causa um descontentamento entre os 

reservistas e os seus familiares, gerando um número elevado de insubmissos. 

“O número de insubmissão deve ser considerada porque o governo 
decidiu prolongar para oito dias o prazo da chamada e declarou que os 
reservistas estão em princípio destinados a manter a ordem interna e que 
serão enviados ao front apenas em caso de extrema necessidade.” 
(BAUDOUIN, 1930) 

 A assunção de Vargas ao poder só foi conseguida graças a participação dos 
militares na Revolução de 30. O Estado Novo, após assumir o comando do país, 
como forma de externar sua gratidão aos militares, os trazem para participarem, 
lado a lado, da política. 

A ala rebelde do Exército, os tenentes, está incorporada ao governo desde 
1930. A revolução de 1932, em São Paulo, possibilita a remoção dos 
descontentes com o novo governo e a promoção dos militares simpáticos 
ao novo regime ao EME, no preenchimento dessas vagas. O levante de 
1935 serve como mais um pretexto ao desfecho do golpe, pois, o motim 
oportuniza com que Góes Monteiro proponha aos militares e a Getúlio a 
instalação de um governo ditatorial. A participação do Exército na vida 
política nacional é intensa e relevante. Tanto vindos da esquerda, como da 
direita, os levantes e manifestações são pertinentes, gerando novas 
diretrizes. O profissionalismo do exército elevou a moral dos militares e da 
instituição de maneira geral, assim em 1937 o governo estadonovista é 
constituído pelo poder militar e 38 pelo poder político lado a lado. A 
coesão militar e a representativa da alta cúpula militar concede crédito 

político à instituição que emerge no seio político e militar. (BELLINTANI, 
2009, p.37)  

2.1.2 O protagonismo do Exército nos rumos políticos do Brasil 
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Ao falamos sobre o Exército nos rumos políticos do país, a maioria das 

pessoas tendem a pensar somente no governo militar. Embora tenhamos mostrado 

no decorrer desse trabalho as inúmeras oportunidades em que a participação do 

Exército foi decisiva para as mudanças do rumo da direção do país, o fato mais 

marcante foi o Governo Militar, pois, foi o período em que os militares estiveram na 

direção do país.  

Cabe ressaltar que esse fato não foi algo planejado, ou tenha sido um 

desejo dos militares, mas foi um somatório de acontecimentos que culminaram com 

a assunção de Castelo Branco ao poder em 1964. Porém, para entendermos esse 

desfecho, temos que entender os antecedentes históricos que levaram a isso.   

2.1.2.1 O Governo de João Goulart  

Para entender os fatos que levaram a Contra Revolução de 1964, deve-se 

voltar ao passado e entender alguns fatos que nos levam a levantar algumas 

indagações: Qual foi a inspiração ideológica? Qual caráter da revolução que 

queriam fazer? Como se estruturaram? Em que segmentos sociais e de que forma 

recrutavam seus quadros? Que objetivos buscavam alcançar por meio de suas 

ações? 

Como forma de responder de forma sucinta a tais perguntas e chegarmos a 

uma conclusão lógica, voltamos no tempo à III Internacional, ou Comintern, ou 

Internacional Comunista (IC) que ocorreu em 1919, dirigida por Lenin, e, 

alicerçada, por meio da base física da Revolução Russa e pelos êxitos alcançados 

na 1ª Guerra Mundial. Nessa IC foram estabelecidas 21 condições para a filiação 

dos partidos comunistas, das quais relacionamos as seguintes: 

“... 3ª – Nos países burgueses, a ação legal deve ser combinada com a 
ação ilegal. Nesses países, deverá ser criada uma aparelhagem 
clandestina do Partido, capaz de atuar decisivamente no momento 
oportuno. 
4ª – Deverá ser feita ampla campanha de agitação e propaganda nas 
organizações militares, particularmente no Exército. 
... 
6ª – Todos os partidos comunistas devem ser internacionalistas e 
renunciar ao patriotismo e ao pacifismo social. Deverá ser demonstrado 
aos operários, sistematicamente, quem sem a derrubada revolucionária do 
capitalismo não haverá desarmamento nem paz mundial. 
... 
14ª – Todos os partidos comunistas são obrigados a prestar todo o auxílio 
necessário às Repúblicas Soviéticas, na sua luta face à contra revolução. 
... 
16ª – Todos os partidos comunistas são obrigados a obedecer às 
resoluções e decisões da Internacional Comunista, considerada como 
partido mundial único.” (MACIEL, 2012, p.7)  
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No Brasil, a IC leva a criação do Partido Comunista – Seção Brasileira da 

Internacional Comunista (PC-SBIC) que mais adiante, e 1934, acaba mudando o 

seu nome para Partido Comunista do Brasil (PCB) que tem como ideal a luta por 

meio de uma frente popular integralista. Devido as crises econômicas das décadas 

de 30 e 40, o PCB muda seu foco e encaminha sua luta por meio de uma revolução 

operária e camponesa, através da tomada violenta das terras e a sua defesa pelas 

armas.  

Para a implementação do comunismo, segundo a linha “marxista-leninista”, 

era necessário que fossem seguidos estágios de chegada ao poder: Primeiramente 

através da via democrática, após isso haveria um estágio intermediário de 

transição do atual sistema político ao socialismo (ditadura do proletariado) e, 

finalmente, chegaria ao comunismo. 

Nos idos de outubro de 1961 foi realizado um Comitê Central do PCB que 

teve suas resoluções publicadas em uma revista intitulada Novos Rumos. Entre 

algumas das diretrizes abordadas podemos citar o seguinte trecho: 

É necessário chamar a atenção para duas incompreensões quanto à 
nossa linha política, as quais têm acarretado erros na atuação de alguns 
camaradas. A primeira consiste na absolutização da possibilidade da 
saída pacífica da nossa revolução, isto é, na exclusão da possibilidade de 
uma saída não pacífica da revolução brasileira. A outra incompreensão é o 
entendimento de que o caminho pacífico significa um processo idílico, sem 
choques e conflitos sociais, e que, por tal motivo, não devemos aguçar as 
contradições de classes e aprofundar a luta contra o inimigo. (NOVOS 
RUMOS, 1961, p.8) 

  Conforme abordado na obra ORVIL, após o comitê realizado em 1961, 

pelo PCB, estava traçada a tática a ser adotada pelo partido: 

- defender a realização de um plebiscito sobre as modificações 
introduzidas na Constituição; 
- apoiar o lançamento da Frente de Libertação Nacional, primeira tentativa 
de vulto para o estabelecimento de uma frente única de esquerdas; 
- apoiar os movimentos grevistas; 
- buscar o domínio sindical; e 
- mobilizar as massas em torno de diversos eixos táticos, tais como: o 
restabelecimento de relações diplomáticas com a URSS, a solidariedade 
ao ovo cubano, a suspensão da remessa de lucros para o exterior, o 
combate à carestia com uma política financeira livre das imposições do 
FMI, o congelamento de preços dos produtos de consumo popular, a 
defesa das estatais, a liberdade e autonomia sindicais, a reforma agrária 
radical, o registro legal do Partido e o direito de voto aos analfabetos e aos 
soldados. (MACIEL, 2012, p.58) 

João Goulart – Jango, que ascendeu ao poder após a renúncia de Jânio 

Quadros e plebiscito realizado em 1963, apesar de inteligente, não compreendia a 

importância de sua missão frente a um país que estava assolado por dívidas, 
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inflação, instabilidade partidária e sindical, dirigida pelo PCB. Somado a isso, 

Jango, segundo Afonso Arinos “...possuía em grau conspícuo: o de ordenar 

metodicamente a desordem”8, tudo aquilo que o Brasil não necessitava de um líder 

político. 

A assunção ao poder por Jango foi o canal pelo qual o PCB viu seu 

primeiro objetivo estratégico ser alcançado – chegar ao poder de forma 

democrática. A partir desse momento seguiria à risca a agenda da esquerda de tal 

forma que conseguisse implementar o comunismo no país. 

2.1.2.2 A política e os quartéis 

Dentro dos quartéis o então Ministro da Guerra, Marechal Henrique 

Teixeira Lott, ao concorrer à presidência da república nas eleições de 1960, leva a 

política partidária para o interior da caserna com a participação de subtenentes e 

sargentos que se envolvem por meio do discurso “nacionalista” do Ministro. Apesar 

da derrota do Marechal Lott, nas eleições de 1962, os subtenentes e sargentos 

concorrem as eleições de 1962, porém o Tribunal Superior Eleitoral os tornou 

inelegíveis. 

Em janeiro de 1963, o Clube dos Suboficiais e Sargentos das Forças 

Armadas e Auxiliares, descontentes com os seus baixos salários, contrários ao que 

havia ocorrido nas eleições e sendo insuflados por políticos comunistas, realizou 

uma reunião a fim de criar diretrizes a serem seguidas como forma de pressionar o 

governo de Jango. 

O envolvimento dos militares na política trouxe reflexos dentro da caserna, 

dentre eles podemos citar a quebra da disciplina, a sindicalização, a substituição do 

Ministro da Guerra de 1963 – do General (Gen) Amaury kruel, pelo Gen Jair Dantas 

Ribeiro (por ser considerado mais flexível e por admitir a criação de clubes e 

grêmios de militares no interior dos quartéis). Tudo isso colaborou para que 

sargentos se rebelassem em Brasília reivindicando a implantação de um regime de 

cunho popular. 

Afetada a disciplina e desmoralizada a autoridade, não se constituiu em 
grande surpresa a rebelião dos sargentos de Brasília, em 12 de setembro 
de 1963. Nessa madrugada, sucessivamente, os sargentos apossaram-se 
do Ministério da Marinha, da Base Aérea, da Área Alfa (da Companhia de 
Fuzileiros Navais), do Aeroporto Civil, da Rodoviária e da Rádio Nacional. 
Pretendiam, com isso, numa primeira fase, dominar a Capital Federal e, 

                                                 
8 FRANCO, Afonso Arinos Melo. “Problemas políticos brasileiros”. Rio de Janeiro: Ed. Livraria José 

Olímpio, 1975, p.171. 
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posteriormente, expandindo a ação, implantar um regime de cunho 
popular. (MACIEL, 2012, p.77). 

As crises internas do país envolvendo militares e políticos foi uma 

constante nos anos de 1963-64 podemos citar dentre elas:  

- A tentativa de implementação de um golpe de estado implementado por 

João Goulart por meio da decretação de Estado de Sítio, dissolução do Congresso 

e prisão do governador do Estado da Guanabara; 

- O Grupo dos Onze - ideologia implementada por Lionel Brizola fazendo 

um comparativo com os onze jogadores que compõe um time de futebol – nessa 

metáfora Brizola incentiva que a população pegue em armas e que serão apoiados 

por praças favoráveis ao comunismo; 

-  A rebelião dos marinheiros no Rio de Janeiro; 

- O plano revolucionário articulado por Jango sob o pretexto de realizar a 

Reforma de Base; 

- O comício da Central de 13 de março de 1964, presidido por Jango, 

Ministros Militares e Brizola; 

- A reunião na sede do Automóvel Clube no Rio de Janeiro – realizada em 

30 de março de 1964 pela Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia 

Militar do Rio de Janeiro e com a presença de Jango que fez um discurso 

inflamado em cadeia nacional e reivindicando a Reforma de Base. 

2.1.2.3 A queda de Jango e o protagonismo do EB 

O início do movimento revolucionário, fomentado por João Goulart, estava 

previsto para a noite de 2 para 3 de abril, no entanto acabou sendo antecipado 

para 31 de março de 1964. As tropas sediadas em Minas Gerais iniciaram a sua 

marcha em direção ao Rio de Janeiro e se defrontaram com tropas do I Exército, 

que haviam sido deslocadas para barrá-las. Não houve embate, pelo contrário o 

sentimento de democracia existente na maioria dos militares impediu um confronto 

entre brasileiros. Tal fato ocorreu com as tropas do I e II Exército que se 

deslocavam do eixo Rio de Janeiro – São Paulo. 

A atitude dos militares era uma aspiração nacional e tal fato foi 

materializado através da “Marcha da família com Deus para a Liberdade” composta 

por operários, estudantes, senhores idosos e crianças, mulheres, todas as 

categorias sociais e credos. 

Políticos que se empenharam em prol da democracia fizeram discursos 

ríspidos favoráveis a atitude tomada elos militares, principalmente os governadores 
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de Minas Gerais, São Paulo e da Guanabara, conforme texto extraído do livro 

ORVIL: 

Carlos Lacerda, com a veemência que lhe era particular, falava aos 
cariocas: “O Senhor João Goulart acobertou, patrocinou, estimulou toda 
essa gente, jogando marinheiro contra soldados, farda contra farda, classe 
contra classe, brasileiro contra brasileiro. Assim, não era possível que 
Marinha, Aeronáutica e Exército suportassem tamanha impostura e 
tamanha carga de traição. Deus é bom. Deus teve pena do povo”. 
(MACIEL, 2012, p.112). 

Após a retirada de João Goulart do poder, o Ato Institucional nº1, redigido 

pelos Comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica, teve por finalidade 

trazer a segurança para a nação, garantindo a manutenção da Constituição de 

1946 e dos poderes do Congresso Nacional, buscando, dessa forma, a 

manutenção da ordem nacional e a reconstrução física, moral, econômica e 

financeira do país.  

O Congresso Nacional, por sua vez, atendendo as aspirações do meio 

político, das industrias, e da população civil, elegeu, por maioria absoluta, como 

novo presidente do Brasil o General Humberto de Alencar Castelo Branco (Chefe 

do Estado Maior do Exército).   

2.1.3 O EB pós Governo Militar até os dias atuais 

Entretanto, após o início da Nova República – como é chamado o período pós 

Governo Militar, o Exército passaria por reformulações. Além, claro, de suas 

missões constitucionais, outras missões, não menos importantes, foram impostas a 

Instituição, conhecidas como ações subsidiárias, que encontram seu amparo na Lei 

Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, dependendo apenas da aquiescência 

do Comandante em Chefe, o Sr Presidente da República, a autorização do 

emprego das Forças Armadas. 

Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, 
também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências 
exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e 
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, 
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de 
qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e 
ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do 
Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 97, alterada pela LEI COMPLEMENTAR Nº 136 de 
2010, 2013, p.9) 

O EB passou por um período, pós governo militar, em que alguns setores 

da sociedade se indagavam sobre sua importância, pois o Brasil não lutava uma 

guerra convencional a mais de meio século sem qualquer contencioso interestatal, 

e a fronteira sul com a Argentina não era mais motivo de maiores preocupações. 
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Isso tudo corroborou para que o governo viesse a priorizar a sua meta fiscal e 

realizasse contingenciamento fiscal com os recursos que seriam destinados a 

Defesa, atingindo em cheio o próprio funcionamento do Estado Nacional.  

Com a dispensa de contingente expressivo e desativação de quartéis, qual 

seria a nova lógica do Exército Brasileiro? Eram tempos em que o Estado passava 

a colocar sob a ótica da iniciativa privada a utilização de setores estratégicos e 

essenciais ao país. A ingerência sob o patrimônio nacional cada vez mais se 

tornava diminuta, a ponto de se refletir em instituições históricas como o EB. 

O esforço do governo pela manutenção da meta fiscal levou o presidente 
Fernando Henrique Cardoso a autorizar, por meio de decreto publicado no 
Diário Oficial, o Ministério do Exército a dispensar 44 mil recrutas do 
contingente de 52 mil alistados em março passado para o serviço militar 
obrigatório. Os recrutas deveriam sair apenas em novembro, mas serão 
licenciados no fim do mês...O serviço de comunicação do Ministério da 
Defesa confirmou ainda que está em estudo a proposta de desativação de 
unidades do Exército por causa da falta de dinheiro para manter alguns 
setores. (ESTADÃO, 2002) 

As ações subsidiárias fizeram com que as Forças Armadas (FA) viessem a 

estar na vitrine e estampar as capas dos jornais, contribuindo para que sua 

credibilidade frente a opinião pública aumentasse consideravelmente. O efeito 

reverso paradoxalmente beneficiaria as Forças Armadas junto à sociedade, pois 

ela seria a representação da presença do Estado onde ele não estava, nos rincões 

mais isolados e recônditos do Brasil.  

Por outro lado, as forças armadas se consolidam como a instituição em 
que o brasileiro mais confia. No primeiro trimestre de 2014, 64% da 
população afirmava confiar nas Forças Armadas. Essa taxa subiu para 
68% no primeiro trimestre deste ano. Em seguida, aparece a Igreja 
Católica, que passou a ter 57% da confiança da população, contra 54% 
em 2014; emissoras de TV viram sua confiança subir de 31% para 34% 
em um ano e a polícia teve um aumento de 30% para 33%. (ESCOLA DE 
DIREITO DE SÃO PAULO, 2015).  

Essa credibilidade foi essencial na manutenção da democracia do país nos 

últimos anos, pois frente a conturbada eleição de 2014, financiada através de 

dinheiro de empresas privadas – “os campeões nacionais” e através de “pedaladas 

fiscais” – operações financeiras realizadas pelo Tesouro Nacional, a fim de 

apresentar melhores indicadores econômicos ao mercado financeiro e aos 

especialistas em contas públicas; o Exército se via com a missão de manter a 

integridade da democracia rechaçando um possível golpe de esquerda que tinha 

como objetivo evitar o Impeachment de Dilma Rousseff.  
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O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, revela em 
entrevista a VEJA que a instituição foi sondada e rechaçou a hipótese de 
apoiar a decretação de estado de defesa nos dias tensos que 
antecederam o impeachment de Dilma. Villas Bôas não diz quais foram os 
políticos que fizeram a consulta, mas reconhece que as Forças 
Armadas ficaram “alarmadas” com a perspectiva de serem empregadas 
para “conter as manifestações que ocorriam contra o governo”. “Nós 
temos uma assessoria parlamentar no Congresso que defende nossos 
interesses, nossos projetos. Esse nosso pessoal foi sondado por políticos 
de esquerda sobre como nós receberíamos uma decretação do estado de 
defesa”, afirmou Villas Bôas. Na entrevista a VEJA, o comandante do 
Exército também manifesta preocupação com o “perigo” de surgir no país 
líderes populistas com discursos “politicamente incorretíssimos, mas que 
correspondem ao inconformismo das pessoas.” (REVISTA VEJA, 2017). 
de 30% para 33%. (ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO, 2015).  

O Comandante do Exército Brasileiro – General Villas Bôas demonstrou ser 

legalista e fiel defensor da Constituição Federal através de seus discursos 

moderados e o bom senso ao empregar as palavras frente a crise política. Mostrou, 

por meio de suas atitudes, que o julgamento que a opinião pública fizera a 

Instituição pelos fatos ocorridos em 1964 não condizia com o pensamento da 

caserna que, naquela oportunidade, tinha como objetivo atender os anseios 

nacionais frente a uma assunção comunista que ameaçava a democracia.  

"No auge da crise que culminou no afastamento de Dilma, em 2016, coube 
a Villas Bôas o papel de apaziguar os ânimos daqueles que defendiam 
uma intervenção das Forças Armadas, a exemplo do que ocorreu em 
1964. O general foi firme, disse que o Exército defendia “a manutenção da 
democracia, a preservação da Constituição e a proteção das instituições”. 
“Desde 1985 não somos responsáveis por turbulência na vida nacional e 
assim vai prosseguir. O emprego das nossas forças será sempre por 
iniciativa de um dos poderes [Executivo, Legislativo e Judiciário]”, afirmou, 
na ocasião." (GAZETA DO POVO, 2019). 
 

Estávamos agora envolvidos, novamente, nos rumos da história política e 

na manutenção da nossa democracia. Os discursos e as posições firmes do antigo 

Cmt EB permitiram a manutenção de nossa democracia e que as instituições se 

mantivessem imaculadas. Independente de pressões externas as decisões 

tomadas não poderiam abalar o bastião das instituições e a incolumidade da 

nação, deveriam continuar sendo tomadas tendo como princípio a legalidade. 

Face a estes fatores apresentados e elencados e diante do tempo exíguo 

para a apresentação deste trabalho, escolhemos como o nosso recorte tempo o 

período compreendido entre 1889 e 2019, isto é, a própria História do Brasil 

Republicano, desde a sua proclamação até o primeiro ano do governo de Jair 

Bolsonaro.  

Embora seja importante o papel do EB no período imperial, 

compreendemos que a modernização do Exército e o seu protagonismo face aos 

momentos cruciais em que o país esteve envolvido ocorreu na República em seus 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/eduardo-villas-boas/
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diversos momentos. Isto envolverá inclusive a análise do papel do Exército 

Brasileiro dentro da ótica da História do Tempo Presente – o que se torna bastante 

delicado o estudo deste tema, onde o objeto de estudo não é apenas estudado 

como também vivenciado cotidianamente pelo autor do trabalho; envolvendo, 

assim, diversas idiossincrasias na análise sobre o objeto, isto é, o Exército 

Brasileiro. 

Por fim, as idéias-chave pesquisadas foram: a criação do Exército Brasileiro, 

a formação dos oficiais; os jovens turcos e o tenentismo, a missão militar francesa, 

o Brasil pós Primeira e Segunda Guerra Mundial; as crises políticas antes de 1964; 

o Governo Militar; e a Política Nacional. 

 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados na literatura nacional, em português, que nos levam à 

consciência situacional da importância do Exército nos rumos da história política do 

Brasil; 

- Estudos e materiais jornalísticos passados e atuais que retrataram fatos 

que contribuíram de forma singular para a consciência situacional de nossos 

líderes e que refletiram diretamente em suas ações; 

- Posicionamentos políticos de esquerda e direita, que levaram em 

consideração o contexto histórico do período abordado, na importâncias das ações 

dos líderes militares e suas consequências no reflexo histórico da política nacional. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam através, apenas, de um enfoque político as ações 

dos militares na História de nosso país, sem levar em consideração o contexto 

histórico do momento; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente ao pensamento 

marxista-leninista. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

a) Pesquisa bibliográfica – a fim de buscar o conhecimento específico 

que permitisse uma fundamentação teórica acerca da questão a ser abordada; e 
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b) Questionário – aplicado por meio da ferramenta Google Docs e 

disponibilizado através do endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbX4ZFpnyQ8zMECjtAnwzucr_IGl494

2WSuGagGf3iJsTuFw/viewform?vc=0&c=0&w=1.   

2.2.1 Pesquisa Bibliográfica 

Inicialmente será realizada a coleta de dados, através de um criterioso 

levantamento bibliográfico, como forma de concluir quais foram as motivações que 

levaram a criação do EB. O balanço historiográfico sobre o tema se tornará 

imprescindível para os objetivos deste trabalho. Outrossim, veremos quais 

Exércitos serviram como base da doutrina militar e como foi desenvolvido o 

planejamento da formação dos oficiais ao longo do tempo.   

Verificaremos quais foram as principais influências do EB dentro da política 

nacional e as consequências de suas ações ao longo da História. Será observado o 

porquê da Instituição estar vinculada a política, apesar das inúmeras tentativas de, 

durante a formação dos jovens oficiais, não haver o estímulo institucional e evitar-

se ao máximo o desenvolvimento político de seus quadros durante a formação 

militar, uma vez que a missão do EB reside em assegurar a Defesa da Pátria e a 

garantia dos Poderes Constituídos. 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir de civis e militares que 

tivessem, no mínimo, o Ensino Médio completo, pois seria necessário um mínimo 

de conhecimento acadêmico para que pudessem, de forma fidedigna, responder ao 

questionário e nos fornecer, à partir de tal amostra, um dado mais confiável e que 

viesse a corroborar os estudos realizados e a conclusão que se tende chegar ao 

término desse artigo. As respostas foram tabuladas dentro de um total de 143 

participantes voluntários. 

 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo será realizada uma apresentação, por meio de gráficos, dos 

resultados obtidos do questionário aplicados, bem como uma análise a luz da 

literatura pesquisada. Por fim, chegar a uma conclusão do objeto formal do estudo. 

3.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbX4ZFpnyQ8zMECjtAnwzucr_IGl4942WSuGagGf3iJsTuFw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbX4ZFpnyQ8zMECjtAnwzucr_IGl4942WSuGagGf3iJsTuFw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Durante o desenvolvimento do trabalho foi realizado um questionário, 

respondido por voluntários civis e militares. A análise do resultado será 

apresentada a seguir e serviu para ratificar a idéia força do presente trabalho. 

3.1.1 Critério para escolha da amostra 

A idéia principal da aplicação de um questionário foi de, por meio de uma 

análise quantitativa, reforçar a tese do presente trabalho. Entretanto seria 

necessário um público que tivesse conhecimento da história do país. Sendo assim, 

buscou-se pessoas com o grau de escolaridade de no mínimo Ensino Médio 

completo.  

Outro critério que buscou-se durante a aplicação do questionário foi a 

heterogeneidade da amostra entre civis e militares, para que dessa forma 

pudéssemos chegar a uma resposta mais fidedigna e menos tendenciosa possível. 

Participaram um total de 145 pessoas, no entanto foram computadas 143 

respostas. Desse efetivo de participantes 61,3% eram militares cursando a EsAO 

2019 e os demais civis, conforme podemos analisar através dos gráficos 1 e 2, 

abaixo: 

  

 
 GRÁFICO 1 – Qualificação Acadêmica da amostra. 
 Fonte: O autor 
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GRÁFICO 2 – Porcentagem de civis e militares que responderam o questionário. 
Fonte: O autor 
 
 
 
 

 

3.1.2 Conhecimento da história do EB 

A falta de conhecimento da história do EB causa na população uma visão 

deturpada de sua missão constitucional, bem como a realizar uma interpretação 

errada de fatos ligados ao Exército.  

A história do EB não se resume apenas ao romantismo de sua criação, ou 

aos feitos sagrados do Duque de Caxias, mas remete na atuação dos líderes 

militares, ao longo dos anos, que maturaram a democracia do país, tornando-o um 

expoente na América e um dos grandes no mundo. 

O questionário aplicado no referido trabalho mostra que até capitães em 

aperfeiçoamento no Exército desconhecem a história da instituição. Se por um lado 

isso nos leva a uma preocupação, pois é através do conhecimento da história do 

nosso Exército e de nossa nação que poderemos desmistificar falácias que são 

levantadas da época da Contra Revolução de 64 e do Governo Militar, por outro 

lado mostra que uma minoria tem total desconhecimento, ou conhece pouco da 

nossa história, conforme o gráfico 3 a seguir.   
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GRÁFICO 3 – Conhecimento da História do EB. 
Fonte: O autor 

 

3.1.3 Participação do EB na política nacional 

Pudemos perceber, ao longo da pesquisa bibliográfica realizada para 

compor o presente trabalho, que desde a criação do nosso Exército, em 

Guararapes, quer seja nos dias atuais, sempre fomos os atores principais da 

história política do país. 

Essa afirmativa não significa que o Exército sempre foi intervencionista nas 

questões nacionais, mas tenta fortalecer a idéia de que as aspirações da 

população brasileira sempre foram as razões pelas quais o EB lutou, uma vez que 

os militares são a representação de uma parcela da população.  

Isso se refletiu na abdicação de D Pedro I (causada pelo descontentamento 

da população com a crise que assolou o país devido a Guerra da Cisplatina); na 

tentativa de dissolução do Congresso pelo imperador; na Independência do Brasil; 

na Revolução de 30; na Contra Revolução de 64; dentre tantos outros fatos 

históricos que ocorreram no nosso país. 

A amostra, que participou na aplicação do questionário realizado pelo 

autor, corrobora com a idéia força do trabalho: Em todos os fatos políticos 

importantes ocorridos na história política do país o EB estava envolvido e continua, 

de forma silente exercendo a sua influência para a manutenção da democracia, 

conforme observamos através dos gráficos 4, 5 e 6, abaixo. 
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GRÁFICO 4 – Em que eventos da história política o EB esteve presente, segundo a amostra.    

Fonte: O autor                                                         

 

GRÁFICO 5 – Maioria crê que o EB sempre esteve envolvido diretamente nos fatos políticos 
nacionais. 
Fonte: O autor 

 

GRÁFICO 6 – O EB tem influenciado na política 

até os dias atuais? 
Fonte: O autor                                                             

 

3.1.4 Grau de confiabilidade no EB 

O grau de confiabilidade da nação na instituição EB foi a principal razão 

que levou, e leva, os militares a serem o bastião da ordem e do progresso nacional. 

Embora não haja qualquer doutrinação dentro dos quartéis, ou anseio do Exército 

na participação da vida política nacional, é o anseio popular e a defesa democracia 

que faz com que em momentos de instabilidade a interferência do EB se faça 
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necessária. 

Foram as posições firmes e centradas do General Eduardo Dias da Costa 

Villas Bôas, antigo comandante do EB, que fizeram com que o judiciário e o 

legislativo tomasse decisões coerentes ao desejo popular e a legalidade. Também 

foi a incolumidade às instituição e a democracia que o fizeram impedir a aspiração 

da antiga chefe do executivo, presidente Dilma Rousseff, de realizar um golpe, 

parecido com o de Jango – decretação de estado de sítio, para impedir o seu 

impeachment.      

Antes das eleições de 2018, parcela da população clamava por uma 

intervenção militar no país, pois já não suportavam a instabilidade política e as 

notícias de corrupção que eram noticiadas dia e noite. No entanto, não cabia as 

Forças Armadas a intervenção no Estado a não ser que fosse em cumprimento ao 

estabelecido no Artº 142 da CF/88. 

Sendo assim, o anseio da população se fez valer nas urnas. O povo 

elegeu, democraticamente, o Capitão da reserva Jair Messias Bolsonaro. Embora 

já não se encontre nas fileiras do EB a bastante tempo, a veiculação da imagem do 

atual presidente, pela opinião pública, às Forças Armadas foi (e continua sendo) 

muito forte e isso influenciou de forma decisiva o desfecho das eleições.  

Abaixo podemos observar, através do gráfico 7, podemos ratificar, através 

da amostra que respondeu o questionário, o grau de confiança que a população 

tem no EB. 

         

GRÁFICO 7 – Qual seu grau de confiabilidade no 
EB? 
Fonte: O autor 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 
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compreensão sobre a opinião a respeito da importância da participação do Exército 

Brasileiro na história política do país. 

A revisão de literatura possibilitou consolidar o que havia sido proposto no 

tema do presente estudo e dirimir dúvidas que haviam acerca dos assuntos 

estudados.  

De maneira indireta, esse trabalho pôde contribuir para um entendimento de 

que as grandes ocorrências históricas em que o EB esteve diretamente ligado e 

que influenciaram de forma decisiva nos rumos da política nacional foram em razão 

da busca em atender as aspirações nacionais. 

Ademais, durante a pesquisa buscou-se mostrar que a credibilidade 

desenvolvida pela população nas Forças Armadas, em particular no EB, em 

decorrência de sua importância no decorrer da história, o impede de ser um mero 

coadjuvante na consolidação da democracia nacional e de que sua atuação é 

importante na garantia da incolumidade dos poderes constitucionais. 

O Exército Brasileiro é uma instituição apolítica e apartidária. Não é 

estimulada, em nenhuma ocasião, dentro da caserna, a participação de militares da 

ativa, ou da reserva, na vida política nacional. Todos os quadros tem a plena noção 

de que o Comandante Supremo das Forças Armadas é o Presidente da República 

e de que nossa missão constitucional é a defesa da pátria, a garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

Conclui-se, portanto, que embora haja uma preocupação constante das 

Forças Armadas em se buscar que se desvincule a imagem da Força a política 

nacional isso será impossível, pois sempre fomos e sempre seremos os 

garantidores da estabilidade e da democracia nacional.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA A FIM 
DE COMPROVAR A RELAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
COM AS EXPRESSIVAS MUDANÇAS NO CURSO DA HISTÓRIA POLÍTICA DO 
BRASIL.  

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
  

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares 

do Cap Inf Michael Pinheiro da Silva, cujo tema é: A importância do Exército Brasileiro 
ao longo da história política do brasil: de sua criação até os dias atuais. Pretende-se, 

através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para a idéia força que se 
pretende desenvolver no presente estudo. 

A fim de verificar se no passado houve uma participação do Exército nas 
decisões políticas e se tal fato ainda acontece no presente é que o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo, e se possível, que faça 
sugestões que possam enriquecer o portfólio do presente estudo.  

A experiência do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes a história da nossa nação e na importância do 
Exército na política nacional e na consolidação da democracia. Será muito 
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Michael PINHEIRO da Silva (Capitão de Infantaria – AMAN 2007) 

Celular: (21) 98041-4588 

E-mail: mpinheirods@gmail.com  
 

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

1. Qual sua qualificação acadêmica? 

  (    ) 3º Grau Completo     (    ) 3º Grau Incompleto  (    ) Ensino Médio Completo 

 
2. O Sr é Civil ou Militar? 

  (     ) Civil                           (     ) Militar 

ASPECTOS DE CONHECIMENTO INSTITUCIONAL E DA HISTÓRIA DO BRASIL 

 
3. Como o Sr qualifica seu grau de conhecimento da história do Exército 

Brasileiro? 

(     ) Muito                        (     ) Pouco                      (     ) Desconhece 
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4. Em que eventos da política nacional o Sr crê que o Exército Brasileiro (EB) 
esteve diretamente ligado? 

 (     ) Proclamação da República 
 (     ) Movimento Tenentista 
 (     ) Governo Militar  

         (     ) Todas as alternativas anteriores 
 (     ) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
5. O Sr crê que o EB sempre esteve envolvido diretamente nos fatos políticos 

nacionais? 

      (     ) Sim                                                 (     ) Não 
 
 

EB NA ATUALIDADA E CONFIABILIDADE 

 
6. O Sr acredita que o EB tem influenciado na política até os dias atuais? 

      (     ) Sim                                                 (     ) Não                                                     
 

7. Qual seu grau de confiabilidade no EB? 

      (     ) 5 – total      (     ) 4 – muito bom       (     ) 3 – médio    (     ) 2 – regular  

       (     ) 1 – péssimo  

 
 
 
 

  

FECHAMENTO 

 
8. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
Obrigado pela participação. 
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ANEXO B: Solução Prática 
 

A presente pesquisa concluiu que é de vital importância ao militar do 
Exército Brasileiro conhecer a história do seu país e de sua instituição. Embora, 
após o período do Governo Militar a instituição julgasse importante estar como 
coadjuvante no estado brasileiro, pudemos verificar que o posicionamento firme do 
antigo Cmt Ex Gen Villas Bôas impediu que se articulasse um golpe ao estado 
democrático de direito pela antiga presidente da república Dilma Roussef, que 
buscava através da decretação de estado de defesa impedir que fosse realizado o 
processo de impeachment. O conhecimento, quer seja dos aspectos históricos, 
quer seja dos aspectos políticos auxiliará a mitigar possíveis ações que ocorreram 
no passado e resultaram em falhas cruéis. 

Cabe ressaltar que todos os militares têm o dever de agir e pautar suas 
ações dentro da legalidade, respeitando as normas, leis e regulamentos em vigor. 

Para que possamos desenvolver essa capacidade crítica e proteger 
possíveis vulnerabilidades seria interessante as seguintes medidas: 
- Desenvolver o estudo da história política do Brasil nos colégios militares, mais 
precisamente no ensino médio. 
- Ser dado maior ênfase nas escolas militares (EsSA, AMAN, EsFCEx, IME) o 
ensino de história militar voltada aos acontecimentos nacionais em que o Exército 
esteve diretamente ligado. 

Tais sugestões tem por finalidade acelerar o processo de tais 
conhecimentos que acabam sendo enfatizados apenas no momento em que o 
militar realiza os estudos atinentes a prova da Escola de Comando e Estado Maior 
do Exército, porém vemos o quanto os oficiais subalternos e intermediários 
influenciaram diretamente nos rumos de determinados episódios da história política 
nacional. 

A idéia força não é de que o militar se envolva, ou influencie a política 
nacional. Mas que tenha a precisa noção do papel das Forças Armadas como o 
bastião da democracia nacional.   


