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RESUMO 

 

 
O presente estudo trata do tema o Exército brasileiro na defesa da integridade 

nacional, abordando o surgimento do Exército na Batalha de Guararapes até a 

Revolução Farroupilha. Foram apresentados os aspectos históricos e sociológicos 

que corroboraram na garantia da integridade nacional, procuramos abordar o 

sentimento do soldado brasileiro nessas situações. Na revisão da literatura foram 

apresentados algumas personalidades fundamentais no êxito da manutenção da 

integridade nacional como Dias Cardoso e Felipe Camarão nas Batalhas de 

Guararapes; General Labatut na Guerra de Independência e o Duque de Caxias na 

Revolução Farroupilha, além disso buscou-se correlacioná-los com os aspectos 

sociológicos que os influenciaram a manterem-se firmes em seus ideais. Esses 

estudos apresentaram resultados que corroboraram para consubstanciar a hipótese 

de estudo, auxiliando a conclusão. Concluiu-se que sem o sentimento de Pátria, que 

começava a surgir naqueles combatentes miscigenados, e sem a atuação do 

Exército, certamente o Brasil teria sido repartido entre nações estrangeiras e não 

teria suas fronteiras atuais. 

 
Palavras-chave: Exército Brasileiro, Integridade Nacional, História Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study deals with the theme of the brazilian Army in the defense of 

national integrity, addressing the emergence of the Army in the Battle of Guararapes 

until the Farroupilha Revolution. We have presented the historical and sociological 

aspects that corroborated in the guarantee of the national integrity, we tried to 

approach the feeling of the Brazilian soldier in these situations. In the review of the 

literature were presented some fundamental personalities in the success of the 

maintenance of the national integrity as Dias Cardoso and Felipe Camarão in the 

Battles of Guararapes; General Labatut in the War of Independence and the Duke of 

Caxias in the Farroupilha Revolution, in addition it was tried to correlate them with 

the sociological aspects that influenced them to remain firm in their ideals. These 

studies presented results that corroborated to substantiate the hypothesis of study, 

aiding the conclusion. It was concluded that without the feeling of Motherland, which 

was beginning to emerge in those miscegenated fighters, and without the Army, 

Brazil would certainly have been divided among foreign nations and would not have 

its present borders. 

 

Key words: Brazilian Army, Nationality Integrity, Military History. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Na América tropical formou-se uma sociedade agrária em sua estrutura, 

escravocrata na técnica de exploração econômica e hibrida de índio, e mais tarde de 

negro, em sua composição. Onde haviam senhores de engenho com altar e capelão 

dentro de casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas 

ordens. (FREYRE, 2004) 

Como uma das justificativas da escolha do tema do trabalho temos que no 

ambiente militar é de suma importância o conhecimento da História Militar do Brasil, 

haja visto que o entendimento do passado é fundamental para a compreensão do 

presente e influencia em quais caminhos trilhar rumo ao futuro. Ademais, é dever do 

militar ter noção da história de seu País, para a aquisição de doutrina ou ideologia 

relacionadas a sua identidade. (COELHO, 1976)   

A presente pesquisa busca tratar do tema História Militar do Brasil, mais 

precisamente sobre a atuação do Exército Brasileiro na defesa da integridade 

nacional. 

Delimitamos o nosso foco de pesquisa na análise dos aspectos sociológicos e 

históricos das Batalhas de Guararapes, Guerra de Independência brasileira e 

Revolução Farroupilha. Sempre ressaltando como a atuação do Exército brasileiro 

foi imprescindível na manutenção da integridade nacional. 

Partimos da hipótese de que a atuação do Exército brasileiro foi 

imprescindível na manutenção da integridade nacional, sobretudo nos recursos 

humanos, sem a qual o Brasil teria se fragmentado, análogo ao que aconteceu com 

a América Espanhola, que não conseguiu manter sua integridade territorial e 

fragmentou-se em inúmeros outros países. 

Nosso objetivo geral foi: analisar a atuação do Exército brasileiro na garantia 

da plenitude do território brasileiro. Para atingirmos esse objetivo, seguimos o 

seguinte objetivo específico: analisar de que maneira as ações do Exército brasileiro 

nas Batalhas dos Guararapes, Guerra de Independência e Revolução Farroupilha 

estão relacionadas com a garantia da inteireza do Brasil, descrevendo o papel do 

soldado brasileiro e suas peculiaridades.  

Foram utilizadas principalmente fontes primárias, contudo utilizou-se escasso 

conteúdo de fontes secundárias. 

A presente monografia está assim estruturada: 
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No primeiro capítulo, foi feito uma introdução, delimitando nossa pesquisa em 

tempo, espaço e população. São apresentados os precedentes do problema de 

pesquisa, a hipótese e os objetivos.  

O segundo capítulo traz o referencial teórico que embasou a pesquisa, são 

apresentados, inclusive, o método de pesquisa empregado. Procuramos expor 

conhecimentos necessários para o trabalho, fundamentais para entender o porquê 

da atuação do Exército foi imprescindível na garantia da inteireza do Brasil. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos a fim de comprovar 

cientificamente a nossa hipótese. 

No terceiro e último capítulo são feitas análises dos conflitos tratados nessa 

monografia que são a Guerra Luso-Holandesa, as Guerras da Independência e a 

Revolução Farroupilha. Nesse contexto, analisa-se os aspectos históricos e 

sociológicos fundamentais na compreensão do referido tema. Com isso somos 

levados a uma conclusão sobre nossa hipótese, tudo baseado nas informações 

encontradas nos capítulos anteriores. Ao findar a exposição dos dados, realizou-se 

uma conclusão sobre a pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi formulada seguindo os aspectos de metodologia e de 

fundamentação teórica. A proposta da pesquisa é relativa à análise da atuação do 

Exército Brasileiro na defesa da integridade nacional, compreendida desde o seu 

surgimento nas Batalhas do Guararapes à Revolução Farroupilha. 

Tendo em vista a relativa facilidade em se obter os dados para a investigação 

nessa pesquisa e tendo como objetivo correlacionar os resultados com os dados 

obtidos do Brasil, realizou-se uma pesquisa classificada quanto ao nível de 

profundidade como do tipo exploratória. 

Quanto à coleta de dados, foi realizada a pesquisa bibliográfica e documental, 

obtendo assim os principais dados a serem analisados. 

 

2.1 Revisão da literatura  

 

 A história militar do Brasil é marcada por inúmeros conflitos armados, muitos 

desses envolveram personagens estrangeiros que buscavam a exploração das 

riquezas naturais brasileiras e a criação de territórios coloniais. Nesse contexto 

destaca-se a Holanda no século XVII, que teve atuação no nordeste brasileiro. 

As invasões holandesas:  

O Domínio neerlandês no Brasil representou o episódio central do conflito 
que, no século XVII, opôs Portugal à República das Províncias Unidas dos 
Países Baixos em torno do controle do açúcar brasileiro, do tráfico negreiro, 
de que este dependia, e do comércio das especiarias asiáticas. O saldo da 
luta, no balanço dado por C. R. Boxer, foi “umas vitória para os 
neerlandeses na Ásia, um empate na África ocidental e uma vitória para os 
portugueses no Brasil”. A leitura estritamente militar do domínio batavo no 
Brasil induz a crer que ele teria se encerrado em janeiro de 1654 com a 
rendição do Recife, preso em tenaz pelo exército luso-brasileiro e pela 
terceira armada da Companhia Geral de Comércio. Na realidade, a 
capitulação de campina do Taborda foi o desfecho brasileiro, mas não o 
internacional, da pugna luso-neerlandesa. (MELLO, 2011, p.1) 
 

 Uma das principais característica das Guerras luso-holandesas foi o advento 

da brasílica, uma vez que os luso-brasileiros encontravam-se desamparados da 

metrópole. As técnicas desse modo de guerrear consistiam em improvisação de 

meios para enfrentar o exército profissional holandês. Além disso, houve um 

judicioso aproveitamento do terreno e do emprego de táticas silvícolas, tudo isso 

causaria surpresa e admiração entre os europeus. (BRASIL, 1972) 
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 O principal legado deixado pela vitória sobre o holandeses foi o fortalecimento 

militar do Brasil, visto que a Guerra acarretou o aumento das guarnições militares 

dos principais núcleos populacionais brasileiros. Outra consequência marcante 

desse conflito foi que o povo, muito particularmente da Bahia para o norte, passou a 

ter mais simpatia para com a força terrestre, admitindo-a como um meio para a sua 

defesa e de seus bens. (BRASIL, 1972) 

 Outro conflito marcante na história brasileira foi a Guerra de Independência. 

Há um mito recorrente sobre a independência brasileira que diz respeito ao caráter 

pacífico da separação com os portugueses, nessa visão tudo teria sido resolvido 

com uma negociação entre o rei D. João VI e seu filho D. Pedro com algumas 

escaramuças isoladas e praticamente sem vítimas, contudo trata-se de um 

equívoco. A Guerra foi longa e desgastante, com duração de 21 meses, entre 

fevereiro de 1822 e novembro de 1823. Nesse período milhares de pessoas 

morreram nos campos e mares onde travaram-se o conflito. (GOMES, 2010) 

 A Guerra de Independência foi imprescindível para a formação do Brasil, onde 

pode-se expulsar os colonizadores do território brasileiro, formando o estado 

brasileiro. (BRASIL,1972) 

 Por último ressalta-se a Revolução Farroupilha, ocorrida nos estados do Rio 

Grande do Sul e Paraná. Nesse conflito houve a possibilidade de cisão do território 

brasileiro por atores preponderantemente nacionais. Nesse período chegou a ser 

criada a efêmera República Juliana no território supra citado, contudo não chegou a 

ser estabelecer de fato devido as ações enérgicas das tropas legalistas. (BRASIL, 

1972) 

 Sobre a atuação do Duque de Caxias nesse conflito destaca-se: 

Manobrando desde o litoral, Caxias progressivamente reduziu o território 
dominado pelos rebeldes, comprimindo-os entre suas forças e as fronteiras. 
Fechadas estas e batidos os principais grupos, a pacificação veio rápida. 
Reinava, há muito, a discórdia entre os chefes mais categorizados. Todos 
cansados de tantas agruras pelo interior. 
Caxias compreendeu bem o espírito e a mentalidade do povo rio-
grandense. A sua intervenção, decisiva no sentido de desarmar os ânimos. 
Não era o grande cabo de guerra que, com valor, soube vencer o inimigo. 
Agora, o diplomata, na hora da paz reconhecia a estirpe do adversário, e 
pugnava por seus direitos, como pessoa humana e compatriota. (BRASIL, 
1972, p.479) 
 

 Com essas e outras atuações nos campos de batalha, percebe-se a grandeza 

com a qual o Marechal Luís Alves de Lima e Silva conseguia manobrar as contendas 
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e solucionar inúmeros litígios envolvendo o Brasil. Por isso recebeu a alcunha de 

“Pacificador”. 

 

Figura 1 - Fotogravura de Luís Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias, patrono do Exército 
Brasileiro. 

 

Disponível em: https://www.wikipedia.org/ 
Acesso em: 21 maio 2019 

     

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando confirmar o apresentado pela literatura, formulou-se o seguinte 

problema de pesquisa: De que forma a atuação do Exército Brasileiro ajudou na 

defesa da integridade nacional? Quais os aspectos sociológicos estão inseridos 

nesse contexto? 

 Parte-se da hipótese de que dentre inúmeras ameaças à integridade nacional, 

tanto internas ou externas, somente uma força articulada, com objetivos bem 

definidos e coesos, conseguiria neutralizar tais contendores. 

https://www.wikipedia.org/
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 Logo, os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: 

leituras preliminares para aprofundamento sobre o tema e coleta de dados; e análise 

e comparação dos dados coletados. Os objetivos do presente trabalho foram: 

analisar os aspectos históricos e sociológicos dos períodos que houveram 

necessidade de uma intervenção militar na garantia das fronteiras brasileiras.  

Visou-se especificamente a revisão bibliográfica para a elaboração do 

trabalho, comparando-se, ao final, as análises obtidas. 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os 

procedimentos metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

aprofundar-se no tema e colher a base teórica do trabalho. Após esse levantamento 

de informações, foi analisado toda a literatura relativa as Batalhas do Guararapes, a 

Guerra da Independência e da Revolução Farroupilha, realizando, em seguida, uma 

breve conclusão sobre os conhecimentos internalizados dessas três realidades, 

abordando os aspectos sociológicos. 

A primeira constatação sobre o assunto foi a de que existia uma bibliografia 

bastante consistente sobre a parte histórica, porém um tanto quanto escassa sobre 

a parte sociológica. No entanto, a literatura consultada foi suficiente para a 

confecção do trabalho e para se alcançar os objetivos propostos. 

De posse dessa base teórica, foi feita uma análise de cada um desses 

períodos históricos e a coleta de ensinamentos diante do exposto nessas análises. 
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3 A ATUAÇÃO MILITAR NA INTEGRAÇÃO NACIONAL  

 

 Na busca pela comprovação dos resultados propostos por esta pesquisa, 

chegamos aos seguintes itens que se seguem. 

  

3.1 Guerra Luso-Holandesa 
 

3.1.1 Contexto Histórico 
 

 A Guerra Luso-Holandesa, que buscava a criação de territórios no Brasil, 

pode ser dividida em 4 períodos: 1º Período – A invasão da Bahia, 2º Período – 

Invasão de Pernambuco, 3º Período – Governo de Maurício de Nassau e 4º Período 

– Insurreição e restauração pernambucana. (BRASIL, 1972) 

 A ofensiva contra o território brasileiro começou com o fim da trégua existente 

entre as Províncias Unidas e a Espanha, com isso houve a criação da Companhia 

das Índias Ocidentais (WIC). (MELLO, 2011) 

 A invasões holandesas começaram com a ocupação de Salvador em 1624. 

Onde em pouco mais de 24 horas haviam dominado a cidade, mas não conseguiram 

sair de seus limites. Utilizando-se de táticas de guerrilhas e com reforços vindo da 

Europa, conseguiram conter a expansão dos invasores. Em menos de um ano foram 

expulsos por uma frota composta de 52 navios e 12 mil homens, que depois de 

duros combates, conseguiram a rendição dos batavos (maio de 1625). (FAUSTO, 

2001) 
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Figura 2 - A invasão holandesa de Salvador em 1624. 

 

 

Disponível em: http://www.zonacurva.com.br/a-invasao-holandesa-de-salvador-em-1624/ 
Acesso em: 21 maio 2019. 

 

 No ano de 1631, haviam em Recife cerca de 7.000 soldados holandeses que 

tentaram conquistar o Forte dos Três Reis Magos, no Rio Grande do Norte, contudo 

fracassaram. Os soldados batavos estavam desanimados com a maneira de 

guerrear dos brasileiros, que consumia vidas, roubava tempo e os holandeses 

apresentavam poucos resultados, chamada de Guerra Brasílica. (BRASIL, 1972) 

 Maurício de Nassau é descrito como administrador e soldado, muito do qual é 

caracterizado por sua atuação no Brasil, sobre Nassau pode-se dizer: 

A 23 de janeiro de 1637, desembarcou em Recife, na condição de 
“Governador, Capitão e Almirante-General das terras conquistadas ou a 
conquistar no Brasil”, o Conde João Maurício de Nassau, conhecido em 
nossa história como Maurício de Nassau. 
A Holanda o enviara, a fim de consolidar e expandir a conquista, pois era 
administrador de larga visão e soldado excepcional, provado na paz e na 
guerra nos campos de batalha europeus. 
Sob sua direção abriu-se o terceiro capítulo deste conflito, encerrado com o 
retorno para a Europa, após ver fracassado, por motivos alheios à sua 
vontade, o plano de recuperação econômica de Pernambuco. (BRASIL, 
1972, p.150) 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.zonacurva.com.br/a-invasao-holandesa-de-salvador-em-1624/
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Figura 3 - Maurício de Nassau em 1637. 
 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org 
Acesso em: 21 maio 2019. 

 

 O último período desse conflito é a expulsão dos flamengos do Brasil. Sendo 

que o principal centro da revolta contra os holandeses localizou-se em Pernambuco, 

onde destacaram-se as figuras de André Vidal de Negreiros e João Fernandes 

Vieira. Juntaram-se a eles o negro Henrique Dias e o índio Filipe Camarão. Depois 

de alguns êxitos iniciais dos luso-brasileiros a guerra entrou num impasse, 

estendendo-se por vários anos. O impasse foi encerrado duas batalhas de 

Guararapes, com a vitória dos sublevados (1648 e 1649). Ademais, houveram uma 

série de circunstâncias que complicaram a permanências dos batavos no território 

brasileiro, destacando a crise da Companhia das índias Ocidentais, a existência de 

um grupo na Holanda favorável à paz com Portugal por motivações comerciais e o 

https://pt.wikipedia.org/
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início da guerra entre a Inglaterra e a Holanda, em 1652. Finalizou-se o domínio 

holandês no ano seguinte, quando uma esquadra ´portuguesa cercou Recife por 

mar, chegando-se afinal a capitulação em 1654. (FAUSTO, 2001) 

 

Figura 4 - Batalha dos Guararapes. 
 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org 

Acesso em: 21 maio 2019. 

 

 Nesse contexto da Guerra Luso-Holandesa, torna-se perceptível o quão 

fundamental foi a atuação militar na defesa da integridade daquela colônia que anos 

depois seria de fato consolidada em um país chamado Brasil.   

 

3.1.2 Dos aspectos sociológicos  
 

 Freyre (2004) conceitua uma das principais características que garantiram a 

manutenção das posses coloniais pelo portugueses foi a miscibilidade. Isso porque 

nenhum povo colonizador, excedeu ou sequer igualou-se nesse ponto aos 

portugueses. Povo que miscigenou-se com os povos nativos de suas colônias, 

originando filhos mestiços que conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas 

e competir com povos colonialistas na eficácia de ação colonizadora.   

 Nesse contexto de luta pela garantia dos territórios brasileiros, destaca-se 

algumas características inerentes aos militares que comandaram tropas contra os 

invasores holandeses, como a capacidade de coerção.  

https://pt.wikipedia.org/
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A capacidade de coerção tornou-se, dentro dos agrupamentos humanos, 
um componente essencialmente exógeno da autoridade do líder, isto é, 
deve existir, ser especificamente criado como poder e oferecer-se, de fora 
como ação de liderança. O reconhecimento de habilitações adequadas e a 
capacidade suasória são componentes endógenos; devem provir de 
habilidades pessoais do líder, reconhecidamente necessárias, ou existir 
como fruto de qualidades congênitas em sua excepcional individualidade ou 
do emprego de técnicas eficazes. (BROCHADO, 2001, pag.29) 
 

 Nesse interim da Guerra, surgiu entre os brasileiros uma forma de combate 

genuinamente brasileira, desenvolvendo-se a partir dos modos operantes e da 

pluralidade das tropas luso-brasileiras, que eram compostas por brancos, negros, 

indígenas e miscigenados. Essa forma de combate empregada em solo tropical foi 

chamada de Guerra brasílica. 

 Nesse modo de guerrear foram organizadas companhias de emboscadas, 

lideradas pelos capitães mais aguerridos: Rebelinho, Sebastião Souto, Dias 

Cardoso, Filipe Camarão (indígena), Vidal de Negreiros, Domingos Fagundes e 

outros. Marcados pela sabotagem, irromperam, inesperadamente, em todos os 

pontos do território ocupado, destruindo canaviais, tomando recursos, punindo 

colaboracionistas e mantendo viva a esperança da liberdade do invasor. Além disso, 

houve uma perda, por parte do inimigo, da locomoção no território conquistado. 

Aonde quer que fosse os batavos, e a qualquer hora, a morte os rondavam por 

flechadas ou bala. (BRASIL, 1972) 

 

3.1.3 Conclusão Parcial 
 

 As invasões holandesas no nordeste brasileiro e sua subsequente expulsão, 

principalmente por grupos nacionais, podem ser consideradas conditio sine qua non 

para consubstanciar a importância do Exército brasileiro no combate aos invasores 

estrangeiros e a garantia da inteireza daquela colônia que mais tarde originou o 

Brasil como conhecemos atualmente. Isso porque o surgimento da força terrestre 

brasileira remonta a primeira Batalha de Guararapes, em 1648, onde um grupo de 

homens com pouco treinamento, mal armados e com equipamentos precários 

tiveram a coragem de enfrentar um exército europeu profissional, logrando êxito e 

impondo um derrota incomensurável ao invasor holandês. 

 Esse modo de guerrear e a bravura do modo de combater fez com que os 

batavos não retornassem a invadir o Brasil novamente, demostrando que o povo 

brasileiro não se submeteria e nem aceitaria o esfacelamento do território.  
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3.2 Guerra da Independência 
  

3.2.1 Contexto Histórico 
 

A história brasileira, por muitas vezes, é tida como sendo pacífica, com 

ocorrências pontuais de pequenos conflitos. Esse aspecto é resultado da 

pouquíssima carga horário da matéria de História Militar do Brasil na grande parte 

das escolas ao redor do País. A independência brasileira, enquadra-se nesse 

contexto, pois poucos sabem da existência da Guerra da Independência travada 

entre o Brasil e Portugal. 

 

Figura 5 - Proclamação da Independência em 1822. 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org 

Acesso em: 21 maio 2019. 

 

 Para Gomes (2010) há um mito sobre a pacificidade da independência 

brasileira, onde tudo teria se resumido a uma negociação entre o rei D. João VI de 

Portugal e seu filho D. Pedro, existindo apenas algumas escaramuças isoladas e 

praticamente sem vítimas. Contudo trata-se de um erro, pois a guerra foi longa e 

desgastante, durando 21 meses (entre fevereiro de 1822 e novembro de 1823). 

Nesse período, milhares de pessoas perderam a vida nos diversos locais em que se 

travou o conflito. 

https://pt.wikipedia.org/
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 Sobre o início do conflito:  

A guerra foi travada em duas frentes simultâneas No sul, as tropas 
portuguesas resistiram mais de um ano em Montevidéu, capital da província 
Cisplatina, então parte do Império brasileiro. Sitiadas pelo general Frederico 
Lecor, futuro barão de Laguna, renderam-se em 18 de novembro de 1823. A 
outra frente de combate se estendeu pelas regiões Norte e Nordeste, cujas 
províncias se dividiram em 1822. Fortes redutos de comerciantes 
portugueses, Pará e Maranhão simplesmente ignoraram o Grito do Ipiranga 
e declaram apoio irrestrito às cortes de Lisboa. Piauí e Alagoas também 
permaneceram obedientes a Portugal por um tempo. Rio Grande do Norte e 
Ceará mergulharam em um período de grande confusão, do qual sairiam 
fieis ao Rio de Janeiro. Pernambuco também relutou, mas também aderiu a 
causa de D. Pedro I. A sorte da Independência, no entanto, se decidiria na 
Bahia, posição estratégica escolhida pelos portugueses para resistir e, se 
possível, reconquistar a partir dali as demais províncias rebeldes. (GOMES, 
2010, pag.164) 
 

 Visando a expulsão dos portugueses do Brasil, preparou-se no Rio de Janeiro 

uma força expedicionária comandada pelo general francês Pedro Labatut, 

participante das campanhas de Napoleão Bonaparte, na Europa. Coube a ele a 

realização de um cerco ao redor das tropas lusitanas que estavam em posições 

fortificadas na capital baiana. Nesse período houveram os enfrentamentos em Pirajá 

e Cabrito, onde a força lusa foi derrotada pelo espírito agressivo dos brasileiros. 

(BRASIL, 1972) 
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Figura 6 - Marechal Labatut. 

 
 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org 

Acesso em: 21 maio 2019. 

 

Após o afastamento de Labatut do comando das operações, coube ao 

Coronel José Joaquim de Lima e Silva (tio do futuro Duque de Caxias) a 

consolidação da vitória na Bahia. Não foi sem grandes sacríficos e derramamento de 

sangue que o nordeste integrou-se no seio da pátria independente. (BRASIL, 1972) 

 Nesse período da Guerra de Independência destaca-se que dois dos maiores 

Generais da história brasileira receberam batismo de fogo nos conflitos: tenente Luís 

Alves de Lima e Silva - mais tarde Duque de Caxias, comandante do Batalhão do 

Imperador, no sítio da capital baiana, e Manuel Luís Ozório, das forças brasileiras 

que cercavam Montevidéu. (BRASIL, 1972) 

 

 

https://pt.wikipedia.org/
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3.2.2 Dos aspectos sociológicos 
 

 De acordo com Coelho (1976) uma característica marcante nesse período de 

Guerra de Independência foi a forma particularmente violenta de recrutamento dos 

soldados, havendo muitas vezes uma natural repulsa pelo elemento militar.    

Contudo já no decorrer da guerra houve o afloramento do sentimento 

nacionalista da população brasileira. Esse aspecto é evidenciado no alistamento das 

tropas para combaterem os lusitanos, no principio houveram diversas formas de se 

evitar a convocação por parte dos jovens, contudo com o desenrolar do conflito e a 

exteriorização da bravura dos soldados brasileiros, ocorreram casos de alistamentos 

voluntários em massa. (BRASIL, 1972) 

 

3.2.3 Conclusão parcial 
 

 A Guerra de Independência indubitavelmente demonstra a necessidade da 

tropa terrestre na criação do estado brasileiro. Destacando-se a atuação do 

Marechal Pedro Labatut na organização e comando do exército pacificador na 

Bahia, onde os conflitos mostraram uma face mais dura. 

 O espírito do provo brasileiro foi outro fator fundamental na consolidação da 

independência brasileira, haja visto que houve em grande parte da população 

brasileira o afloramento de um sentimento nacionalista, necessário para a expulsão 

dos portugueses.   

  

 

3.3 Revolução Faroupilha 
 

3.3.1 Contexto histórico 
 

 Analisando a Revolução Farroupilha, pode-se compreender como esse 

conflito foi uma das maiores ameaças a integridade nacional do período monárquico. 

Destacando-se a semelhança com os demais movimentos republicanos que 

ocorreram na América do Sul e capacidade organizacional das forças rebeldes. 

 De acordo com Fausto (2001), o início do conflito se deu quando os gaúchos 

passaram a se queixar de pagarem altos impostos, muitas vezes eram obrigados a 

cobrir despesas de Santa Catarina e de outras regiões. Além dessa questão, 
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houveram outras razões de descontentamento, como a taxação de gado na fronteira 

com o Uruguai e a o receio da criação da Guarda Nacional. 

 Com esse ambiente de insatisfação de grande parte dos gaúchos, iniciou-se o 

movimento. Primeiramente os Farrapos recrutaram alguns oficiais do Exército, 

também foram incorporados ao menos duas dezenas de revolucionários italianos 

refugiados no Brasil, sendo o mais célebre deles Giuseppe Garibaldi. A figura mais 

importante do movimento foi Bento Gonçalves, filho de um rico estancieiro, com 

larga experiência militar nas guerras da região. (FAUSTO, 2001) 

 

Figura 7 - Bento Gonçalves da Silva. 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org 

Acesso em: 21 maio 2019. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/
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 Sobre a Guerra dos Farrapos:  

A luta foi longa e baseada na ação da cavalaria. Garibaldi e Davi Canabarro 
levaram a guerra ao norte da província, assumindo por uns tempos o 
controle de Santa Catarina. Na região gaúcha dominada pelos rebeldes foi 
proclamada na cidade de Piratini, em 1938, a República de Piratini, cuja 
presidência coube a Bento Gonçalves. 
A posição do governo central foi entremeada de combatesse concessões 
aos rebeldes. A liderança dos Farrapos era constituída de gente de elite e a 
região onde lutavam tinha para o Império grande importância estratégica. 
Por exemplo, em princípios de 1840 o governo cedeu a uma das principais 
exigências econômicas dos “farrapos”, decretando uma taxa de importação 
de 25% sobre a carne salgada vinda do Prata que concorria com a nacional. 
(FAUSTO, 2001, pag.92-93) 
 

 
 

Figura 8 - Carga de cavalaria dos farrapos. 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org 

Acesso em: 21 maio 2019. 

 

No ano de 1842 houve um fator decisivo para a vitória legalista: a nomeação 

de Caxias para Presidente e Comandante das Armas do Rio Grande do Sul. O 

Barão de Caxias, cuja atuação rápida e feliz nas províncias de São Paulo, Minas 

Gerais e Maranhão lhe havia granjeado notável estima e acatamento, tanto no 

mundo militar, como no civil. Ele combinou habilmente uma política de ataque militar 

https://pt.wikipedia.org/
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e medidas de apaziguamento. Afinal, em 1845, após acordos em separado com 

vários chefes farrapos, Canabarro e Caxias assinaram os termos para a paz. Não foi 

uma rendição incondicional. O governo imperial assumiu as dívidas da República 

Piratini e foi concedida uma anistia geral aos revoltosos, os oficiais farroupilhas 

foram integrados, de acordo com suas patentes, ao Exército brasileiro. (BRASIL, 

1972) 

 

3.3.2 Dos aspectos sociológicos 
 

 A Revolução Farroupilha foi um movimento marcado, no princípio, por 

excessos em ambos os lados envolvidos na contenda. O resultado disso foi o 

prolongamento do conflito por quase 10 anos. Brochado (2001) preconiza que a 

honra dos soldados é um fator fundamental na consolidação da paz. Caxias soube 

perfeitamente como preservar a honra dos soldados farrapos, o resultado foi o 

apaziguamento definitivo dos ânimos, resultando o fim do conflito. 

 Outro aspecto importante que se pode depreender desse conflito é a falsidade 

do conceito pacifista da história brasileira. Maul (1950) afirma que esse conceito está 

relacionado com Marxismo, onde busca-se suprimir o ideal da vida dos povos. A 

Revolução Farroupilha materializa exatamente o oposto, onde houve uma situação           

direta, ou indiretamente, daquele conflito belicoso.  

 

3.3.3 Conclusão parcial 
 

 Nesse contexto, pode-se inferir que a Revolução Farroupilha teve um papel 

impar na consolidação da formação do estado brasileiro, isto porque esse 

movimento foi semelhante aos demais movimentos de independência que ocorreram 

nos diversos países da América espanhola. O governo brasileiro, representado por 

Caxias, conseguiu sufocar o conflito, extinguindo a criação da Republica de Piratini. 

Ademais, deve-se destacar a atuação de Caxias no conflito, fundamental para 

apaziguar os ânimos e consolidar a paz naquela província revoltosa. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Nossa pesquisa teve como objetivo analisar a atuação do Exército brasileiro 

na garantia da integridade nacional. Para atingirmos esse objetivo, seguimos o 

seguinte objetivo específico: analisar de que maneira o Exército brasileiro foi 

fundamental na garantia da consolidação das fronteiras do Brasil como conhecemos 

atualmente, tendo como foco os homens que formavam essa organização militar. 

Partimos da hipótese de que o Exército brasileiro foi imprescindível na defesa, 

expansão e consolidação das fronteiras. Sendo fundamental na expulsão dos 

invasores externos e no apaziguamento dos ânimos internos. Pode-se afirmar que 

esteve sempre demonstrando o Braço Forte, na expulsão dos holandeses e 

portugueses do território nacional, e a Mão Amiga, quando souberam 

magnanimamente apaziguar os ânimos da Revolução Federalista.   

Analisou-se da pesquisa bibliográfica que a força terrestre esteve sempre 

presente nos conflitos que ameaçaram nossa integridade nacional e teve 

participação determinante. A expulsão dos holandeses do nordeste brasileiro, fruto 

de uma guerra de desgastes, a consolidação da Independência brasileira, onde 

expulsaram-se os colonizadores, e a Revolução Farroupilha, cuja insatisfação local 

chegou a fragmentar o território na Republica de Piratini, são fatores para 

consubstanciar o quão importante foi o Exército na garantia das fronteiras 

brasileiras.  

Notou-se também a necessidade de um estudo sociológico desses períodos 

históricos, visto que em cada situação houve um modo de agir especifico da 

situação, muitas vezes esse contexto é imprescindível para a compreensão do 

período histórico. Esse conceito fica bem evidenciado nesses conflitos, onde através 

das situações a que estavam submetidos os soldados brasileiro, puderam-se tomar 

decisões sobre como atacariam os problemas e conseguiriam vencer as limitações, 

culminando sempre com a vitória do lado legalista. 

A presente pesquisa nos levou a concluir que a Força Terrestre foi 

fundamental para a formação do Brasil como conhecemos atualmente, sem o qual 

nosso país provavelmente não resistiria as invasões e revoluções internas, 

culminando na fragmentação do território e criação de inúmeros outros países, como 

ocorreu com a América espanhola. Sendo assim, foi confirmada a hipótese da 

pesquisa. Encerrando nosso trabalho concluímos que o Exército teve papel singular 
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na defesa, expansão e consolidação das fronteiras do território brasileiro, tendo 

como principal fator decisivo na vitória a atuação dos homens que compunham o 

efetivo das forças combatente.  
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