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“Corações mesquinhos lançam-lhes em rosto o pão que 
comem; como se os cobres do pré pudessem pagar a 
Liberdade e a Vida. Publicistas de vista curta acham-nos caros 
demais, como se alguma coisa houvesse mais cara que a 
servidão. Eles, porém, calados, continuam guardando a Nação 
do estrangeiro e de si mesma. Pelo preço de sua sujeição, eles 
compram a liberdade para todos e a defendem da invasão 
estranha e do julgo das paixões. Se a força das coisas os 
impede agora de fazer em rigor tudo isto, algum dia o fizeram, 
algum dia o farão. E, desde hoje, é como se o fizessem. 
Porque, por definição o homem da guerra é nobre. E quando 
ele se põe em marcha, à sua esquerda vai a coragem, e à sua 
direita a disciplina." 
 
Trecho da carta escrita por Moniz Barreto, em 1893, publicada 
no Jornal do Exército de Portugal, Nº 306.  



 
 

 

RESUMO 

 

Será o emprego do Exército Brasileiro em operações de Garantia da Lei e da 
Ordem, a representação de uma tendência contemporânea? A alta frequência com a 
qual o Exército tem sido empregado em operações dessa natureza suscitou 
questionamentos acerca do possível desvirtuamento nesse tipo de emprego. Assim 
sendo, o presente trabalho está alicerçado numa abordagem qualitativa, baseada no 
Process Tracing, que permitirá o rastreamento das Constituições Brasileiras e dos 
episódios históricos em que as tropas federais foram empregadas, para garantir a lei 
e a ordem no cenário interno. O objetivo da pesquisa é analisar a participação do 
Exército Brasileiro nos eventos internos, em diferentes períodos da história, para 
verificar se sua atuação em ações garantia da lei e da ordem, corresponde a um 
traço da cultura institucional.  
 
 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro, Emprego, Garantia da lei e da ordem. 
 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Is the use of the Brazilian Army in Law and Order Guarantee operations a 
representation of a contemporary trend? The high frequency with which the Army has 
been employed in operations of this nature has raised questions about the possible 
distortion in this type of employment. Thus, the present work is based on a qualitative 
approach, based on Process Tracing, which will allow the tracking of the Brazilian 
Constitutions and the historical episodes in which the federal troops were employed, 
to guarantee the law and order in the domestic scenario. The objective of the 
research is to analyze the participation of the Brazilian Army in internal events, in 
different periods of history, to verify if its performance in actions guaranteeing the law 
and order corresponds to a trait of the institutional culture. 
 
Keywords: Brazilian Army, employ, Law and Order Guarantee. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa versa sobre a atuação do Exército Brasileiro em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem no Brasil. Seu objetivo principal é identificar se esse 

tipo de emprego se configura em uma tendência atual ou em um traço característico 

da cultura institucional ou se configura uma combinação de ambos.  

Inicialmente, serão analisadas todas as Constituições brasileiras no que 

concerne à atribuição das Forças Armadas, particularmente, no tocante à previsão 

de atuação na Garantia da Lei e da Ordem. Em paralelo, serão estudados os 

principais episódios da história do Brasil em que houve atuação do Exército 

Brasileiro no restabelecimento da lei e da ordem em âmbito interno. Serão 

analisados o contexto e as circunstâncias, nas quais essas atuações foram 

concebidas. 

No prosseguimento, buscar-se-á a compreensão do papel das Forças 

Armadas, mormente no que diz respeito à segurança pública. Será verificada a 

relação estabelecida entre as atuações e o respectivo amparo legal para o uso do 

poder militar nesse mister. Aprofundar-se-á também o estudo da integração de 

conhecimentos e contextualização contemporânea do emprego das Forças Armadas 

em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, sobretudo, a partir da década de 

1990.  

Foi a partir desse marco temporal, que se passou a observar um 

crescimento considerável do emprego do estamento militar, em diversos estados da 

federação, como instrumento do poder político. O emprego dos militares ocorreu, na 

maioria das vezes, na tentativa de encontrar solução para os problemas advindos do 

surgimento de novas ameaças, que minaram a tranquilidade e o bem-estar dos 

cidadãos. 

O novo cenário, marcado pela modificação das relações entre os países, 

assinalou a superação da confrontação bipolar e proporcionou a diminuição da 

simetria, que até então, marcava o confronto Leste-Oeste. Essa nova realidade 

provocou uma mudança nos papéis atribuídos às Forças Armadas. 

É nesse aspecto que o argumento desenvolvido por Buzan e Wæver (2003) 

ganha consistência. Segundo a teoria dos complexos regionais de segurança, os 
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problemas de segurança estão intimamente relacionados com a região sem, no 

entanto, apartarem-se da esfera de influência da polaridade do sistema global. 

Para Kissinger (2015), o acelerado processo de globalização abriu espaço 

para que as relações internacionais adquirissem um viés cada vez mais multipolar, 

provocando uma revolução nos assuntos cívico-militares. Ao mesmo tempo, 

observava-se a ampliação no conceito de Segurança. Isso refletiu, sobretudo, em 

um aumento, no Brasil, do emprego do estamento militar federal na esfera estadual. 

Dessa forma, esse cenário abriu espaço para uma nova era na política internacional, 

restabelecendo parâmetros nas relações internacionais, colocando o indivíduo como 

principal ente a ser protegido (ROTHSCHILD, 1995). 

Rodrigues e Souza (2012) afirmam que no final do século XX entraram em 

evidência outras normas de exercício da violência, como os processos 

revolucionários, as guerras civis, o terrorismo, a atuação de movimentos 

guerrilheiros e o tráfico transnacional, configurando-se como novas ameaças. O 

rearranjo no cenário internacional, particularmente na América do Sul, implicou uma 

mudança de postura no setor de defesa brasileiro. Aquelas que eram consideradas 

como principais ameaças externas e internas foram, aos poucos, perdendo a 

importância.  

Após o início do século XX, o Brasil “tornou-se essencialmente uma potência 

status quo, preferindo uma ‘via diplomática’ e com um interesse fortemente vestido 

da estabilidade regional” (BUZAN; WÆVER, 2003, p. 314). Assim, pode-se verificar 

a proeminente influência do país no contexto das relações sul-americanas. 

A América do Sul se caracteriza por considerável estabilidade, a qual está 

ligada mais à hegemonia brasileira que à interferência dos Estados Unidos da 

América (FUCCILLE; REZENDE, 2013). Entretanto, ressalta-se que, no sistema 

internacional, grande parte dos Estados tem mobilizado seu aparelho de segurança 

e defesa, no sentido de reprimir o triângulo de sustentação do narcotráfico: 

produção, distribuição e consumo. 

 
À medida que se aprofundaram o capitalismo e a globalização, a demanda 
por drogas ilícitas (maconha, mas sobretudo cocaína, heroína e drogas 
sintéticas) cresceu vertiginosamente, gerando implicações de saúde pública 
e guardando relação importante com a escalada da violência nas 
grandes cidades (LIMA et al., 2017, p.46, grifo nosso). 
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A posição geográfica do Brasil, sobretudo por possuir como vizinhos os 

maiores produtores de cocaína do mundo – Colômbia, Peru e Bolívia1  –, por si só já 

se configura em uma ameaça potencial. Essa localização se comporta como um 

fator contribuinte para a crescente erosão da segurança pública nacional. 

Cabe salientar que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do 

mundo e figura como a principal rota utilizada pelos narcotraficantes, que produzem 

a cocaína nos países andinos e a exportam para a Europa2. Além disso, é cada vez 

maior a incidência do crime de lavagem de dinheiro que, por seu turno, tem estreita 

ligação com o tráfico de drogas e armas (LIMA et al., 2017). 

Tais fatores expõem o Brasil à atuação de organizações criminosas nacionais 

e internacionais. Estas organizações, por sua vez, aproveitam da porosidade das 

fronteiras brasileiras para manter em alta o ciclo vicioso do tráfico de drogas, que 

movimenta grandes quantidades de dinheiro e se constitui no principal responsável 

pelo crescimento exponencial da violência no país. 

O Brasil figura como o país com o maior número de cidades entre as 

cinquenta áreas urbanas mais violentas do mundo3. Não obstante, observa-se o 

colapso na segurança pública de várias cidades brasileiras e, por conseguinte, a 

degradação severa de sua capacidade de combate. Como consequência, esse 

quadro se traduz em pouca efetividade dos órgãos de segurança pública, na 

produção de respostas às organizações criminosas. 

Esse cenário, aliado à ousadia da criminalidade, tem contribuído 

sobremaneira para influenciar a decisão do Chefe do Executivo Federal, quanto ao 

emprego da expressão militar do Poder Nacional4 na garantia da lei e da ordem. 

Esta, nos últimos anos, aumentou consideravelmente. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, verificou-se um 

aumento sensível na participação do Exército Brasileiro (EB) em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. Dentre as mais destacadas, pode-se elencar: a 

Operação Arcanjo (2010-2012) e a Operação São Francisco (2014-2015). Esse tipo 

_____________ 
1 Disponível em: https://exame.abril.com.br/mundo/onu-confirma-colombia-como-principal-produtor-
de-cocaina-do-mundo/. Acesso em: 23/08/18. 
2 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/21/politica/1411333264_428018.html. Acesso 
em: 02/10/2018. 
3 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43309946. Acesso em: 04/10/2018. 
4 “Expressão militar do Poder Nacional é a manifestação de natureza preponderantemente militar do 
Poder Nacional, que contribui para alcançar e manter os Objetivos Nacionais” (ESCOLA SUPERIOR 
DE GUERRA, 2014b, p.71). 
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de atividade suscitou uma série de questionamentos quanto a um possível 

desvirtuamento acerca da atuação do EB, que, segundo alguns especialistas, 

deveria manter seu adestramento vocacionado para ações de defesa da pátria.  

Os comentários e publicações, feitos em sua maioria por militares, 

profissionais da segurança, do direito e da imprensa, têm como core a afirmação de 

um possível desvirtuamento da missão da Força Terrestre. No entanto, é oportuno 

salientar o que estabelece a Constituição Federal do Brasil de 1988, no que se 

refere à destinação das Forças Armadas: 

 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem (BRASIL, 1988, p. 118). 
 

Além disso, o documento de mais alto nível em questões de defesa do 

Brasil, a Estratégia Nacional de Defesa, postula que as Forças Armadas deverão 

direcionar esforços para a capacitação de tropa, vocacionada para o emprego em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem, alinhadas com os preceitos 

constitucionais. Prescreve também que a Estratégia Militar de Defesa contemple o 

emprego do estamento militar, considerando sua participação em operações dessa 

natureza (BRASIL, 2012). 

Charleaux publicou o artigo “Quando o Exército pode fazer papel de polícia 

no Brasil”, no qual relata que “depois de mais de 50 ataques em 20 cidades, Rio 

Grande do Norte pede socorro às Forças Armadas. Apesar de previsão 

constitucional, o recurso é visto como ‘desvirtuamento’ e sinal de falência da polícia5” 

(2016). 

Em outro artigo intitulado “Guarda pretoriana”, Pereira afirma que a presença 

das Forças Armadas nas favelas tem apresentado eficácia duvidosa e momentânea. 

Segundo o autor, o Ministério da Defesa se mostra ineficaz para melhor priorizar o 

emprego da expressão militar. Afirma ainda que esse tipo de atuação afeta o lado 

_____________ 
5 Artigo escrito pelo jornalista João Paulo Charleaux. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/08/01/Quando-o-Exército-pode-fazer-papel-de-
pol%C3%ADcia-no-Brasil. Acesso em: 14/11/2016. 



20 
 

operacional, comprometendo a prontidão para a principal missão constitucional, que 

é a defesa da Pátria e de sua soberania6. 

Leite Filho escreveu o artigo “O Exército nas favelas cariocas”, no qual relata 

que “assiste-se agora o desvirtuamento do emprego das Forças Armadas, máxime 

do Exército, sem preocupação com a definição de responsabilidades cabíveis às 

instituições nacionais elencadas na Constituição Federal7” (2017), reforçando o coro 

daqueles que enxergam a atuação do Exército, em operações dessa natureza, como 

desvirtuada. 

Garcia publicou um estudo na Revista Brasileira de Direito Constitucional, 

com o título: “As Forças Armadas e a Garantia da Lei e da Ordem”, no qual relatou 

que o soldado jamais deveria ser empregado contra os cidadãos. Ele vai além, ao 

opinar que a ordem interior do Estado deveria ser estabelecida de maneira tal que 

não fosse necessário recorrer ao emprego do poder militar para esse mister. 

Defende, ainda, que o aparato voltado ao combate, não está vocacionado ao 

policiamento ostensivo e à repressão à criminalidade civil8. 

Lomba (2011) reforça o comentário do General Bini, ao ressaltar que, no 

texto constitucional, o emprego das Forças Armadas em operações de Garantia da 

Lei e da Ordem não aparece como sua vocação primeira. Outrossim esclarece que 

não foram elas concebidas para esse fim. 

Há que se considerar, entretanto, que, ao que parece, aqueles que 

apresentam o emprego do Exército em operações de Garantia da Lei e da Ordem 

como desvirtuado o fazem não em detrimento da atribuição constitucional prevista 

para as Forças Armadas. Se assim o fizessem, teriam dificuldade para sustentar 

seus argumentos, tendo em vista que o texto descrito no Artigo 142 da Lei Maior é 

claro, ao elencar suas três destinações: defender a Pátria, garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem.  

Percebe-se, na verdade, que a apreciação e o julgamento acerca desse 

desvirtuamento estão relacionados à quantidade de vezes em que o estamento 

militar brasileiro tem sido instado pelo poder político. A atuação das Forças Armadas 

_____________ 
6 Artigo escrito pelo General de Exército R1 Rômulo Bini Pereira. Disponível em: 
https://www.cantidiodantas.com.br. Acesso em: 16/11/2016. 
7 Artigo escrito pelo General de Exército R1 José Carlos Leite Filho. Disponível em: 
https://www.averdadesufocada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12411:180215-
o-exercito-nas-favelas-cariocas-&catid=48&Itemid=95. Acesso em: 15/12/2017. 
8 Artigo escrito pelo jurista Emerson Garcia. Disponível em: http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-
13/RBDC-13-041-Artigo_Emerson_Garcia_(Forcas_Armadas).pdf. Acesso em 15/12/2017. 
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tem sido recorrente para dirimir problemas relacionados à situação periclitante da 

segurança pública, nos Estados da federação. Vale ressaltar que a presente 

pesquisa não tem como objetivo analisar a eficácia ou a eficiência do emprego do 

Exército Brasileiro na garantia ou no restabelecimento da lei e da ordem no Brasil. 

Fazendo uma ligação da história com o período contemporâneo, convém 

lembrar que, durante o Período Colonial, os combates às invasões francesas e 

holandesas fortaleceram o espírito nacionalista. Assim, fez eclodir o embrião da 

Pátria, lançando as sementes da Nação e de suas Forças Armadas, que se 

materializou na emancipação do Brasil, do domínio português, em 07 de setembro 

de 1822.  

Durante o Império, o Estado passou por conflitos internos e externos, nos 

quais as Forças Armadas foram chamadas a intervir, pautando suas ações na 

obediência irrestrita às Instituições. Nesse sentido, reforça-se que a história 

brasileira é repleta evidências que dão conta que a formação embrionária das 

Forças Armadas está atrelada ao surgimento das primeiras ideias de Brasil e com 

ele se desenvolveu, em identidade e propósitos.  

Destarte, serão estudados, os principais eventos ocorridos no cenário 

nacional, que tiveram como protagonista o Exército Brasileiro, desempenhando um 

papel relacionado à segurança interna, que por sua magnitude, influência 

sociopolítica e repercussão marcaram a história do Brasil. 

Contudo, é importante salientar, que o presente trabalho não tem a pretensão 

de abordar todos os eventos em que o Exército Brasileiro foi empregado na Garantia 

da Lei e da Ordem para conter problemas na segurança interna do país. Assim 

sendo, a pesquisa será balizada pelos principais episódios que, internamente, 

representaram ameaça à estabilidade nacional, ocorridos entre os anos 1822 e 

2015. 

A escolha do marco inicial, o 1822, justifica-se, sobretudo, por assinalar o 

início da autonomia política do Brasil e, por conseguinte, caracterizar-se como um 

período de grande instabilidade política. Foi marcado pela eclosão de revoltas e 

levantes, o que implicou recorrentes participações de tropas federais, em diferentes 

províncias/estados da federação, atuando de forma decisiva para a história do país. 

O marco final do espectro temporal da presente pesquisa é o ano 2015. Esse 

foi o ponto escolhido, por ter sido o ano em que o emprego do Exército Brasileiro em 
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Operações de Garantia da Lei e da Ordem atingiu um ponto alto (GEDDES, 1990), 

com o término da Operação São Francisco, realizada no Complexo da Maré, no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Cabe aqui uma digressão, ao elencar no período delimitado pelos anos 1822 

e 2015, as principais oportunidades em que o Exército Brasileiro foi empregado para 

conter problemas relacionados à violência urbana ou que retrataram ameaça à 

estabilidade nacional:  

- No Império: Revolução Farroupilha, Cabanada, Cabanagem, Balaiada, 

Sabinada, Federação do Guanais, Revolta dos Malês, Insurreição Praieira, Revolta 

dos Muckers e Quebra-Quilos; 

- Na República Velha: Revolta da Armada, Revolução Federalista, Guerra de 

Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado e 

Movimento Tenentista; 

- No Estado Getulista: Revolução Constitucionalista, Intentona Comunista e 

Levante Integralista; 

- Na República Liberal Populista: Rebelião de Jacareacanga, Revolta de 

Aragarças e Revolta das Barcas; 

- No período dos governos militares: Luta armada de guerrilha urbana e rural 

e Guerrilha do Araguaia; 

- Na Nova República9: Operação Rio (1994), Operação Asa Branca (1999), 

Operação Mandacaru e Paz nas Estradas (1999), Operação Crime Organizado 

(2001), Operação Guanabara (2003), Operação Mamoré (2004), Operação Piauí 

(2004), Operação Minas Gerais (2004), Operação Vitória (2004), Operação Iguatemi 

(2006), Operação Entorno (2007), Operação Arcanjo (2010-2012), Operação Pré-

Eleições (2012), Operação Ilhéus (2014), Operação São Francisco (2014-2015) e 

Operação Dourados (2015). 

Serão analisados os conceitos e fundamentos das operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, bem como as cartas constitucionais brasileiras, no que diz respeito 

ao emprego do estamento militar para esse fim. Com isso, no decorrer da pesquisa, 

serão observados o papel reservado para as Forças Armadas, no que se refere ao 

_____________ 
9 De acordo com o Ministério da Defesa. Disponível em:  
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/tabelas_glo_atualizada.pdf. Acesso 
em: 03/03/2019. 
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seu emprego na segurança pública, bem como o processo gradual de construção da 

identidade da Força Terrestre. 

O título escolhido para a pesquisa assume um viés histórico, na medida em 

que se estabelece uma relação sinérgica entre passado e presente: O Exército 

Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem: representação de uma 

tendência contemporânea? Desta feita, entende-se que, ao analisar as condições, 

as circunstâncias e o contexto que permearam a atuação interna das tropas federais, 

para o restabelecimento e/ou Garantia da Lei e da Ordem no passado, será melhor 

compreendida a atuação das Forças Armadas, em particular, da Força Terrestre, na 

concepção das Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), 

desencadeadas em larga escala, nos dias atuais. 

Feitas as considerações supracitadas, o presente trabalho apresenta como 

objeto a atuação do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem. Assim sendo, a questão problema pode ser enunciada da seguinte forma: 

Qual a influência da cultura institucional brasileira na compreensão do 

emprego do Exército Brasileiro, em Garantia da Lei e da Ordem?” 

O trabalho ora apresentado tem como objetivo geral analisar a participação 

do EB nos eventos internos, em diferentes períodos da história, para verificar se sua 

atuação, em ações de GLO, corresponde a um traço da cultura institucional.  

Seu alcance, por conseguinte, criará as condições para investigar a seguinte 

tese: “A atuação do Exército Brasileiro para garantia da lei e da ordem internas, em 

prol da sociedade, representa um traço característico da cultura institucional 

brasileira, na medida em que se observa seu emprego ao longo da História, para 

assegurar a estabilidade e a manutenção da lei, da ordem e da normalidade no 

país”. 

Embora haja estudos nesse sentido, este trabalho se justifica por ainda 

permanecer uma lacuna, no que diz respeito à realização de estudos mais acurados, 

que tratem o assunto adotando uma abordagem histórica. Cabe destacar que 

embora o assunto Garantia da Lei e da Ordem esteja sendo explorado com 

recorrência na última década, não se observou, ainda, um trabalho que permitisse, 

com base histórica, estabelecer a relação entre a missão constitucional e a vocação 

da Instituição de estar sempre ao lado da população para protegê-la e garantir o 

bem comum. 
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O aprofundamento em pesquisas relacionadas ao tema contribuirá para o 

desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, constituindo-se em mais um 

instrumento para viabilizar a integração da sociedade com as questões de defesa. 

Além disso, poderá compor o arcabouço de argumentos que servirá como 

ferramenta de apoio à decisão de chefes militares, por ocasião do planejamento e 

execução de operações dessa natureza. 

Cabe salientar que este estudo está intimamente relacionado à experiência 

profissional do autor. O fato de ter participado de diversas operações de GLO10, seja 

como comandante de fração, seja como membro do Estado-Maior de Unidades de 

Infantaria, credencia este pesquisador para tratar do assunto com propriedade e 

serve como estímulo para a pesquisa, uma vez que, ao aliar a teoria com a prática, 

permite-se maior aprofundamento no trabalho. 

Fruto desse conhecimento empírico, a pergunta que norteia o problema de 

pesquisa se reveste de grande importância. Ao mesmo tempo, encorpa a justificativa 

desta empreitada, particularmente pelos questionamentos recebidos de seus 

subordinados, quando do acionamento para esse tipo de missão. 

Não raro, percebia-se que os subordinados não hesitavam em questionar 

seus comandantes acerca da pertinência da missão que iriam cumprir. Era patente, 

nas indagações, a interferência exercida por comentários e artigos veiculados pela 

mídia, que apontam para um desvirtuamento das Forças Armadas, quando são 

empregadas em missões dessa natureza. Esse tipo de dúvida gerou, por vezes, 

desgaste no desenvolvimento de um aspecto importante e muito caro aos militares: 

a liderança. 

O resultado da presente pesquisa poderá contribuir para a construção de 

massa crítica, que auxiliará no enriquecimento dos debates acerca do contexto atual 

do emprego do poder militar para a Garantia da Lei e da Ordem no país. Poderá 

_____________ 
10 Este pesquisador, na qualidade de Oficial da Arma de Infantaria, formado na Academia Militar das 
Agulhas Negras, participou das seguintes operações de GLO:   
- Como Comandante de Pelotão de Fuzileiros Paraquedistas (2001 a 2004): Operação Guanabara; 
Operação Abafa; Operação na Greve da PM de Vitória/ES; 
- Como membro do Estado-Maior de Batalhão de Infantaria (2010 a 2012): Operação Arcanjo, no 
Complexo do Alemão/RJ e Operação Rio+20; 
- Como Subcomandante de Organização Militar nível Subunidade: Operação Greve da PM de 
Salvador/BA; 
- Como Comandante de Organização Militar nível Subunidade: Operação Greve da PM de 
Manaus/AM e Jogos Olímpicos 2016. 
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colaborar também com o desenvolvimento de trabalhos de pesquisadores civis e 

militares que porventura se interessem pelo assunto. 

É notória, portanto, a relevância e a atualidade do tema proposto para os 

meios acadêmico, civil e militar. Poderá contribuir, ainda, com futuros trabalhos na 

área de concentração Defesa Nacional, na linha de pesquisa de Estudos da Paz e 

da Guerra. 

Nesta senda, o presente trabalho pretende verificar se a aplicação interna do 

aparato militar do país, que ocorria no passado e continua ocorrendo nos dias de 

hoje, representa uma tendência atual, uma característica intrínseca à formação do 

Exército e da identidade nacional, ou até mesmo, um padrão híbrido, relacionado ao 

emprego do estamento militar brasileiro. Será considerado o espectro temporal 

balizado pelos anos 1822 e 2015. 

Muito embora o corte temporal da pesquisa tenha sido estabelecido entre os 

anos 1822 e 2015, é oportuno salientar que, durante a redação do presente trabalho, 

o estado do Rio de Janeiro esteve sob intervenção federal, na área da segurança 

pública. O dispositivo foi instituído por meio do Decreto 9.288, de 16 de fevereiro de 

2018, que transferiu a gestão da segurança pública fluminense, da esfera estadual 

para o comando de um interventor militar.  

Esse fato, por si só, robustece a importância e a atualidade da pesquisa, 

tendo em vista que, neste contexto, as Op GLO são utilizadas em larga escala, para 

que se atinja o objetivo dessa medida política: pôr termo à situação calamitosa em 

que se encontra a ordem pública neste Estado da federação. 

A pesquisa está estruturada em cinco capítulos organizados de maneira que 

facilite o encadeamento das ideias do leitor. Espera-se que, de forma progressiva, 

viabilize uma resposta ao problema de pesquisa, permitindo assim a consecução do 

objetivo geral. 

O primeiro capítulo é a “Introdução”, por meio da qual o autor ambienta o 

leitor, apresentando um panorama geral do trabalho. Expõe aspectos peculiares da 

pesquisa, tais como: tema, objetivo, justificativas, problema, pergunta de pesquisa e 

a tese a ser defendida. 

O segundo capítulo é o “Arcabouço Analítico”, em que é apresentada a 

revisão bibliográfica. Esta vem alinhada à exposição de conceitos que serão 
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explorados no transcorrer do trabalho e à abordagem metodológica, que será 

utilizada para direcionar a pesquisa. 

O terceiro capítulo, chamado “A Constitucional destinação e a atuação do 

Exército nos problemas internos entre os anos 1822 e 1988”, destaca a missão das 

Forças Armadas, prevista em cada uma das sete Cartas Constitucionais. Também 

explora sua participação nos principais eventos internos, no período assinalado.  

O quarto capítulo, chamado “A Constitucional destinação e a atuação do 

Exército nos problemas internos entre os anos 1988 e 2015”, que complementa o 

anterior e destaca as oportunidades em que o Exército Brasileiro foi empregado para 

garantir a lei e a ordem no território nacional, após a promulgação da atual 

Constituição Federal até o ano de 2015. 

Por fim, o quinto capítulo, chamado “Ideias conclusivas”, trata sobre as 

considerações e implicações da elevada demanda atual, acerca do emprego da 

Força Terrestre para garantir a lei e a ordem. Abordar-se-ão seus reflexos para a 

Instituição e para a sociedade brasileira no cenário contemporâneo. 
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2. ARCABOUÇO ANALÍTICO 

 

O presente trabalho está alicerçado em uma abordagem qualitativa, baseada 

no Process Tracing (PT) ou rastreamento de trajetória (tradução livre), com a 

finalidade de fornecer ferramentas adequadas e suficientes para investigar as 

constituições brasileiras e os episódios históricos, nos quais as tropas federais foram 

empregadas para garantir a lei e a ordem. Ao mesmo tempo, permite uma análise 

sobre as operações de GLO, em um debate mais amplo. Fruto da análise, e para 

melhor compreender a metodologia a ser aplicada, as variáveis que estão sendo 

observadas são: a vontade política do Poder Executivo brasileiro (variável 

independente) e as Operações de Garantia da Lei e da Ordem (variável 

dependente). 

É oportuno salientar que seria possível realizar a abordagem da presente 

pesquisa segundo o institucionalismo histórico11. Essa metodologia está relacionada 

com projetos científicos focados em esclarecer a construção, a manutenção e a 

adaptação das instituições (SANDERS, 2008). Também se presta a “elucidar o papel 

desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos” 

(HALL; TAYLOR, 2003, p. 194). Contudo, analisando o escopo do trabalho, 

entender-se-á que o PT se revela mais adequado às circunstâncias e ao contexto, 

nos quais o trabalho se desenvolve. 

Cabe ressaltar que a escolha metodológica está intimamente ligada ao 

objetivo geral e à pergunta de pesquisa. Dessa forma, assume-se que a metodologia 

utilizada permitirá atingir o objetivo geral da pesquisa, qual seja: analisar a 

participação do Exército Brasileiro nos eventos internos, em diferentes períodos da 

história, para verificar se a atuação em ações de GLO corresponde a um traço da 

cultura institucional. 

Nesta senda, entende-se que a pergunta de pesquisa justifica o método 

empregado. Assim, o estudo pretende responder a seguinte questão: qual a 

influência da cultura institucional brasileira na compreensão do emprego do Exército 

Brasileiro, em Garantia da Lei e da Ordem? 

_____________ 
11 Existem, na cultura institucional brasileira, elementos culturais que reforçam o padrão de 
comportamento que implicam a repetida utilização das Forças Armadas em território nacional. A 
mesma explicação pode ser dada por uma lógica de construção da trajetória de dependência, tal qual 
afirma o institucionalismo histórico. 
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Para tanto, o trabalho tem nos objetivos, geral e específicos, os balizadores 

para a solução dessa questão. Estes orientarão o esforço da pesquisa no intento de 

defender a seguinte tese: a atuação do Exército Brasileiro para Garantia da Lei e da 

Ordem internas, em prol da sociedade, representa um traço característico da cultura 

institucional brasileira, na medida em que se observa seu emprego ao longo da 

História na sustentação da estabilidade e na manutenção da lei, da ordem e da 

normalidade no país. 

Dessa forma, é interessante pontuar que a cultura política brasileira é o 

mecanismo causal em análise, no espectro espaço-tempo em que está centrada a 

presente pesquisa. De acordo com Beach (2016), o núcleo do PT envolve o 

mapeamento de mecanismos causais responsáveis por conectar as causas ao 

resultado, que neste trabalho é materializado pelo emprego do Exército Brasileiro, 

para garantir a lei e a ordem no país. 

A pesquisa pretende descrever uma série de eventos baseados em uma 

condição inicial que, no caso deste trabalho, é a previsão constitucional para o 

emprego das Forças Armadas. Entende-se assim que esses episódios podem 

fornecer uma narrativa descritiva plausível sobre o que ocorreu ao longo da história 

do Brasil, ainda que esclarecer o porquê de terem ocorrido não constitua o ponto 

focal do trabalho. 

Beach e Pedersen (2011) sugerem que o PT seja dividido em três variantes 

distintas: teste teórico, construção de teorias e explicação de resultado. Esta última é 

a variante que balizará a construção deste trabalho. Sendo assim, buscar-se-á uma 

explicação mínima suficiente de um resultado particular, assumindo que a suficiência 

pode ser definida como uma explicação, que clarifica todos os aspectos importantes 

de um resultado, sem a presença de fatores redundantes (MACKIE, 1965). 

Tendo em vista se tratar de uma explicação peculiar, o resultado desejável 

não pode ser alcançado por meio da adoção de um mecanismo generalizável, o que 

implicaria o uso de mecanismos não sistemáticos, próprios para o fim a que se 

destinam. Estes mecanismos, por sua vez, desempenham papel importante na 

explicação do resultado e podem ser análogos à interpretação histórica dos eventos 

(BEACH; PEDERSEN, 2011). 
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“PT in political science is often defined by the ambition to trace causal 

mechanisms12” (BENNETT, 2008a, 2008b; CHECKEL, 2006; GEORGE; BENNETT, 

2005, apud BEACH; PEDERSEN, 2011, p. 4). Beach e Pedersen reforçam essa 

assertiva ao afirmarem que o PT é indubitavelmente o método que mais se adequa 

ao estudo dos mecanismos causais (2011). Glennan define mecanismos causais 

como “a complex system, which produces an outcome by the interaction of a number 

of parts13” (1996, p. 52). 

Dessa maneira, a observação da presença de mecanismos causais é análoga 

à observação de impressões digitais, que auxiliam o resultado de um trabalho 

investigativo (BEACH, 2016). Sua existência possui aspecto associativo, ou seja, a 

partir do momento que se identifica sua presença, entende-se como sinal suficiente 

para a manifestação do fenômeno. 

Por isso, Bennett e George (1997) afirmam que o PT é um estudo de 

evidências, para se definir quais são as impressões digitais ou a identidade dos 

mecanismos causais. Assim, é possível verificar se eles se comportam como 

condição concorrente ou contribuinte para a ocorrência de determinado fenômeno. 

Nesse sentido, a metodologia elencada para o desenvolvimento do presente 

trabalho vai permitir a identificação, ou não, da impressão digital nos episódios em 

que a atuação do estamento militar foi caracterizada pelo cumprimento de sua 

missão constitucional de garantir a lei e a ordem, ocorridos ao longo da história. 

Para tanto, no decorrer do trabalho, será analisada a atuação do Exército 

Brasileiro em episódios que transcorreram em momentos e lugar distintos, ao longo 

da história do Brasil. Esses episódios, no entanto, guardam entre si, características 

comuns com relação ao cenário em que ocorreram, tais como: o fato de terem 

ocorrido em solo pátrio; ameaçado a lei e a ordem vigentes; colocado em xeque a 

segurança e estabilidade do ambiente e o bem-estar da sociedade.  

Assim, o rastreamento de trajetória permitirá a compreensão do 

comportamento do governo federal, no que se refere à aplicação da expressão 

militar do Poder Nacional, quando da configuração de um cenário que possua 

características semelhantes às dos episódios analisados. 

_____________ 
12 RT na ciência política é muitas vezes definida pela ambição de traçar mecanismos causais 
(tradução nossa). 
13 Um sistema complexo que produz um resultado pela interação de um número de partes (tradução 
nossa). 
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Parte do passado para o presente, baseando-se em uma condição inicial 

antecedente (previsão constitucional) e vai coletar evidências relevantes, 

relacionadas aos problemas afetos à ordem interna. Com isso, identificará um 

mecanismo causal que se repita, de forma sistemática, ao longo de uma trajetória 

temporal, tendo em vista que, na visão de Mayntz, mecanismos “recurrent processes 

linking specified initial conditions and a specific outcome14” (2003, p. 4-5).  

Essa ferramenta metodológica permitirá a exploração de acontecimentos 

históricos, que retratam a atuação das forças federais, em prol da solução de 

problemas internos, bem como o contexto que os cercam, a partir da recuperação da 

subjetividade dos fatos (RANGEL FLORES, 2014). De certa forma, facilitará o 

entendimento acerca do comportamento do Estado brasileiro, face aos problemas 

ligados à segurança pública ou à manutenção da lei e da ordem no país.  

Mahoney (2015) assegura que o rastreamento de trajetória é um método 

central nos estudos relacionados à segurança. Com efeito, este trabalho pretende 

verificar, por meio da análise causal, as condições necessárias e contribuintes, para 

compreender a sequência de eventos em que as Forças Armadas foram 

empregadas em território nacional, com objetivo de retomar a normalidade. Nestes 

casos, observar-se-á se fatores localizados em diferentes pontos no tempo, 

concorrem para explicar a ação do mecanismo causal e sua preponderância na 

produção do resultado. 

Para explicar o emprego do Exército Brasileiro em GLO, de maneira 

adequada, buscar-se-á incluir argumentos sobre o mecanismo causal, tendo em 

vista que a “causação” não pode ser descartada como regularidade comportamental. 

Segundo Bennett e George, “causal mechanisms are also relevant to policy 

interventions because the ability to predict outcomes may not confer the ability to 

affect them through manipulable variables15” (1997, p. 3).  

Dessa forma, o emprego do EB nessa função, que por natureza é uma 

intervenção política, ressalta a relevância da análise do mecanismo causal do 

trabalho, pois, mesmo que seja possível prevê-lo no cenário interno, as variáveis 

elencadas para a pesquisa, podem não ter a capacidade para modificar o resultado. 

_____________ 
14 Processos recorrentes ligando condições iniciais especificadas e um resultado específico (tradução 
nossa). 
15 Mecanismos causais também são relevantes para intervenções políticas porque a capacidade de 
prever resultados pode não conferir a capacidade de afetá-los através de variáveis manipuláveis 
(tradução nossa). 
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Por isso, os efeitos causais e o mecanismo causal são primordiais para determinar a 

causalidade do processo (BENNETT; GEORGE, 1997). 

Interessa, portanto, ao escopo do trabalho, não a especificidade dos 

episódios ou revoltas internas, em que os militares foram empregados como solução 

para a crise. Interessa sim a identificação dos padrões comportamentais, tanto do 

estamento político, quanto do militar, que culminou na decisão do primeiro pelo 

emprego do segundo, na tentativa de retomada da situação de normalidade. 

Entende-se, portanto, à luz do que afirmam Bennett e George (1997), que o 

PT pode ser aplicado ao processo causal, abarcado pela presente pesquisa. Isso é 

possível porque envolve preferências, intenções, motivações, crenças ou 

aprendizado, nos níveis individual e organizacional, tanto por parte do estamento 

político, como por parte do estamento militar brasileiro. 

De acordo com Checkel (2006), os mecanismos causais operam em um nível 

analítico, propenso a ampliar a credibilidade da pesquisa. Isso se dá por conta do 

refinamento das informações colhidas acerca dos processos recorrentes que, por 

sua vez, conectam condições iniciais a um resultado específico. 

Assim, compreende-se que o mecanismo causal (cultura política brasileira) 

proverá conexões entre a Instituição e o Estado, de relevância tal que o 

rastreamento de trajetória identifique a existência de uma cadeia causal. Esta é 

capaz de interconectar a previsão constitucional para a destinação das Forças 

Armadas, às Operações de Garantia da Lei e da Ordem, realizadas pelo estamento 

militar no Brasil (GEORGE; BENNETT, 2005). 

Com isso, o estudo verifica se os eventos internos, que ensejaram a 

participação das Forças Armadas, enquadram-se no que Clayton Roberts chamou 

de coligação convergente. Segundo esse conceito, o resultado a ser explicado 

decorre da convergência de várias condições (GEORGE; BENNETT, 2005) que, via 

de regra, culminam com o governo central, empregando o estamento militar 

brasileiro para o restabelecimento da lei e da ordem no Brasil. 

Bennett e George (1997) afirmam que não se faz necessário ter todos os 

casos para estudo, uma vez que casos isolados, preferencialmente os cruciais, são 

bastante reveladores. Assim sendo, este trabalho aborda aqueles episódios mais 

relevantes, tanto do ponto de vista da concepção do emprego militar, como do 

contexto político e social em questão. Isso permite a inferência e a construção de 
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uma explicação sobre como as variáveis interagiram, ao longo do tempo, para 

influenciar a cadeia causal na produção de um determinado resultado. 

No que se refere à escolha dos casos, serão estudados aqueles que 

evidenciem argumentos persuasivos e que estabeleçam a razoabilidade da 

alegação. Para tanto, é necessário avaliar cada caso, sob a lente do emprego do 

Exército Brasileiro na seara do restabelecimento do ambiente de lei e ordem e, ao 

mesmo tempo, trazer as evidências de que essas intervenções foram contribuintes 

para a solução dos problemas que estimularam seu acionamento (GEDDES, 1990). 

Dessa maneira, com relação ao período compreendido entre 1822 e 1988, 

serão selecionados os episódios em que o Exército Brasileiro foi empregado para 

garantir a estabilidade nacional ou para conter problemas relacionados à violência, 

seguindo o critério de historiadores brasileiros (CALÓGERAS, 1938); (FAORO, 

2013); (FAUSTO; FAUSTO, 1994); (CARVALHO, 2006) e (SILVA; BASTOS, 1976), 

conforme tabela 2, do Apêndice C. 

O critério adotado para eleger os casos de operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, ocorridos entre os anos 1988 e 2015, levará em consideração as 

informações de duas fontes distintas: o Ministério da Defesa (MD) e o Comando de 

Operações Terrestres (COTER).  

O Ministério da Defesa, enquanto Órgão do Governo Federal incumbido de 

exercer a direção superior das Forças Armadas, reforça sua articulação e facilita a 

fluidez do estamento militar com outras áreas do Estado. Possui, em sua página 

eletrônica, um estudo sobre as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em que 

aborda o período compreendido entre 1992 e 201916, no qual as classifica nos 

seguintes tipos: violência urbana, greve da polícia militar, segurança de eventos, 

garantia da votação e apuração e, outras. 

O Comando de Operações Terrestres, Órgão de Direção Operacional 

(ODOp), tem por missão orientar e coordenar o preparo e o emprego da Força 

Terrestre, de acordo com as políticas e diretrizes estratégicas do Exército. Assim 

sendo, foi enviado um documento (constante do Apêndice A) solicitando a esse 

ODOp, informações acerca das oportunidades em que o Exército atuou em Op GLO, 

_____________ 
16 Trabalho realizado pelo Ministério da Defesa, versando sobre o histórico de Operações de Garantia 
da Lei e da Ordem. Disponível em: 
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/metodologias_estudos.pdf. Acesso 
em: 02/03/2019. 
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no período compreendido entre os anos 1988 e 1992, uma vez que na tabela do 

Ministério da Defesa não constam esses dados. 

Isto posto, considerar-se-á, para os eventos ocorridos após o ano 1988, a 

classificação adotada pelo Ministério da Defesa. Serão abordados os casos 

enquadrados como sendo do tipo “Violência Urbana”, particularmente aqueles que 

tiveram duração superior a doze (12) meses, conforme tabela 3 do Apêndice C. 

“Os casos são selecionados precisamente porque compartilham o traço que 

se quer explicar” (GEDDES, 1990, p. 143). Assim sendo, entende-se que, 

invariavelmente, os episódios explorados no presente trabalho exercerão influência 

direta na conclusão. Foram elencados casos contrastantes, sobretudo, para reforçar 

a presença de características estruturais comuns, sendo importantes para fortalecer 

a argumentação e tornar a ideia mais persuasiva (GEDDES, 1990). 

Ainda sobre a escolha da variante de PT empregada, cumpre notar que essa 

pesquisa não abre o precedente para a formulação de hipóteses. Primeiro, porque 

não se trata de teste, tampouco de construção de teoria. Em segundo lugar, há que 

se sublinhar que o trabalho faz um apanhado de eventos ocorridos no passado. 

Sendo assim, qualquer hipótese elencada seria meramente por força do método, 

não tendo, por óbvio, força alguma para modificar o resultado do que já ocorreu na 

história do país (GEORGE; BENNETT, 2005). 

O presente trabalho analisa episódios do passado e casos contemporâneos 

de emprego do Exército (FA) em Op GLO, valendo-se de fontes primárias e de 

outras fontes de dados, aproveitando assim as histórias, que são “truths of our 

experiences17” (RIESSMAN, 1993, p. 22). 

A esse respeito, partindo do princípio assinalado por Creswell (2012), de que 

qualquer história contada contém um elemento de verdade, será realizada uma 

triangulação. Dessa forma, é possível validar e agregar valor ao resultado da 

pesquisa, combinando várias fontes que abordam o assunto do trabalho. 

Com isso, a metodologia utilizada, tal como um instrumento de navegação, 

permite que o caminho a ser percorrido pela pesquisa seja orientado rumo ao 

destino, de forma objetiva e direta. Com isso, o emprego desse instrumento contribui 

para que a construção do trabalho ocorra nas três dimensões assinaladas por 

Creswell (2012), a saber: i) interação, que permite observar o Exército Brasileiro 

_____________ 
17 Verdades de nossas experiências (tradução nossa). 
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como instrumento de interação social do Brasil; ii) continuidade, no sentido de 

considerar o papel desempenhado pelo Exército no passado, no presente e que 

provavelmente continuará desempenhando no futuro; e, iii) situação, que aborda o 

contexto político e social em que os militares foram empregados, limitado ao 

ambiente físico imposto e ao propósito do poder político que demandou a ação 

militar. 

Para facilitar o encadeamento lógico das ideias, o trabalho será desenvolvido 

seguindo a ordem cronológica dos fatos: da concepção das cartas constitucionais 

brasileiras até a ocorrência das principais revoltas internas e operações militares, 

que evidenciaram a aplicação do estamento militar, para dar a solução adequada 

aos problemas apresentados. Assim sendo, os episódios serão discorridos, segundo 

a linha temporal, balizada pela História do Brasil. 

 

 

2.1 Segurança e Defesa 

 

Os estudos de Segurança e Defesa estabelecem uma simbiose entre o 

emprego do poder militar e os principais fatores que orientam a segurança e a 

defesa no Brasil, robustecendo assim a afirmação de Clausewitz (1984, p. 87) de 

que “a guerra é a continuação da política por outros meios[...]”. 

Neste sentido, Buzan e Hansen (2012) ressaltam que os estudos atinentes ao 

conceito de segurança internacional surgiram de debates sobre como proteger o 

Estado contra ameaças externas e internas após a Segunda Guerra Mundial. A partir 

desse marco histórico, outros acontecimentos concorreram para que o mundo 

assumisse uma característica multipolar, principalmente no que se refere às relações 

internacionais. Esse processo influenciou diretamente o surgimento de um ambiente 

operacional difuso e extremamente complexo, em que as ameaças se configuraram 

de formas diversificadas, provocando instabilidade e a consequente eclosão de 

conflitos locais e regionais. 

Tal apreciação fomentou o surgimento do conceito de “multidimensionalidade” 

da segurança, para fazer face ao aparecimento de novas ameaças aos Estados 

Nacionais, particularmente, após a última década do século XX. Saint-Pierre (2011) 

conceitua o termo ameaça como uma representação, um sinal, uma disposição, 
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gesto ou manifestação percebida como o prenúncio de uma situação não desejada 

ou de risco para a existência de quem percebe. 

Neste sentido, um alargamento do conceito de Segurança Nacional é 

estabelecido, ratificado pelos documentos de Defesa do Brasil. Isso implica o 

aumento considerável do emprego das Forças Armadas em Operações para garantir 

a lei e a ordem, decorrente da debilidade ou fragilidade dos órgãos de Segurança 

Pública. 

Entretanto, esse tipo de emprego requer melhor preparo dos militares, 

principalmente no que se refere a táticas, técnicas e procedimentos. Além disso, tem 

provocado considerável desgaste no estamento militar do país. Verifica-se com isso 

a sobreposição das atividades desempenhadas pelos entes responsáveis pela 

defesa em assuntos que, originalmente, eram da competência daqueles 

responsáveis pela segurança. 

Saint-Pierre (2011) afirma que, em caso de inadequação ou insuficiência de 

uma das instituições armadas responsáveis pela segurança do Estado, o governo 

deve assegurar sua recuperação. Uma tendência cada vez mais utilizada é a 

substituição de uma delas pela outra, ampliando assim seu emprego para solucionar 

questões de segurança pública. 

As ideias de Thomas Hobbes serão basilares, já que defendem que a 

segurança do indivíduo é obtida a partir do fortalecimento da autoridade do Estado. 

Neste contexto, o emprego das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem 

está alinhado com o pensamento de Aron (2002). Para este autor, existe uma forte 

ligação entre os poderes político e militar, uma vez que a política condiciona a 

estratégia e a tática. As ideias de Thomas Hobbes serão basilares, já que defendem 

que a segurança do indivíduo é obtida a partir do fortalecimento da autoridade do 

Estado. 

Esse fenômeno se observa também na Estratégia Nacional de Defesa, ao 

assegurar que “a subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional 

é pressuposto do regime republicano e garantia da integridade da nação” (BRASIL, 

2012a, p. 50). 

A Política Nacional de Defesa conceitua Defesa Nacional como “conjunto de 

medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do 

território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 
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preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (BRASIL, 2012b, p. 15). No 

mesmo documento, Segurança é descrita como “condição que permite ao País 

preservar sua soberania e integridade territorial, promover seus interesses nacionais, 

livre de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício dos direitos e 

deveres constitucionais” (BRASIL, 2012b, p. 15). 

De maneira geral, observa-se que as agências responsáveis pela segurança 

externa, em vários países do mundo, passaram a atentar para as ameaças que se 

manifestam aquém das fronteiras. Por outro lado, as agências encarregadas pela 

manutenção da segurança interna, passaram a enxergar, “do lado de fora”, seus 

inimigos organizados em redes, provocando uma convergência de ameaças que 

afetam o Estado (BIGO, 2000). 

Essa convergência de ameaças, que combina agentes externos e internos, 

cria uma zona de confluência de responsabilidades nas duas dimensões da 

segurança: a que se volta para as ameaças externas e a que se ocupa das internas. 

Isso faz com que o Estado empregue seus instrumentos que eram, até então 

prioritariamente vocacionados para a atuação em questões de defesa externa, em 

questões de segurança interna. Considera-se que o próprio Estado “detém o 

monopólio legítimo sobre os meios de violência dentro das fronteiras” (RUDZIT; 

NOGAMI 2010, p. 9). 

O conceito ocidental de Segurança, explorado por Ayoob (1995), aponta que 

segurança é o conjunto de medidas de proteção contra ameaças externas. Contudo, 

esse conceito não pode ser aplicado nos países atualmente denominados de "Sul". 

Tal assertiva pode ser entendida pelo ponto de vista sob o qual as ameaças 

externas, para os países de "Sul", ocorrem em menor escala, sendo suplantadas 

pelas ameaças que se apresentam internamente, como narcotráfico, tráfico de 

armas, favelização, fragilidade da segurança pública (RUDZIT; NOGAMI, 2010). 

Segurança, como conceito abrangente, está relacionada com a garantia 

contra as diversas formas de ameaça, direcionadas ao indivíduo ou grupo social. É 

definida como “sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e 

a cada um de seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza” (ESCOLA 

SUPERIOR DE GUERRA, 2014, p. 76). 

Se a sensação de se sentir seguro está diretamente ligada à ausência de 

ameaças, a defesa se concentra em exercer o controle sobre elas. Então “é um ato 
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ou conjunto de atos realizados para obter ou resguardar as condições que 

proporcionam a sensação de segurança” (ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 2014, 

p. 77). 

Os conceitos, no entanto, são inter-relacionados e convergentes, tendo em 

vista que a defesa se materializa nas ações que vão permitir ao indivíduo, ou grupo 

social, o alcance da sensação de segurança. Desta forma, não há como conceber o 

tratamento de um termo apartado do outro, seja para questões internas, seja para 

questões voltadas para o espectro externo. 

A Paz de Westfália configurou-se em um importante ponto de inflexão, entre a 

Era Industrial e a Era do Conhecimento. Seus princípios preconizam que o equilíbrio 

de poder depende da paz duradoura e caracterizam o Estado moderno pela 

soberania, igualdade jurídica entre os Estados, territorialidade e não intervenção. 

Nas guerras da Era Industrial era possível observar conflitos bélicos de 

natureza estatal, ou seja, um Estado contra outro. Naquela época, o principal ativo 

dos elementos constitutivos do Estado18 era o território, o espaço vital19, proposto 

pelo geógrafo Friedrich Ratzel20. Era nesse território que se materializava o 

crescimento industrial e, por conseguinte, o desenvolvimento da economia e da 

produção para fins civis e militares. 

Na Era do Conhecimento, entretanto, passou a se observar um cenário 

diferente. A revolução tecnológica, iniciada com o advento da informática, da 

robótica e da rede mundial de computadores, influenciaram sobremaneira não só o 

modo de produzir, mas principalmente a maneira e a velocidade com as quais as 

informações e dados passaram a circular pelo mundo. 

Nesse cenário, verifica-se o surgimento de atores não estatais, com relevante 

potencial para comprometer o bem-estar da população, a segurança e a 

_____________ 
18 “Desde quando do problema do Estado passaram a tomar conta os juristas, o Estado tem sido 
definido através de três elementos constitutivos: o povo, o território e a soberania [...]” (BOBBIO, 
1987, p.94). 
19 “Porque, de fato, até hoje na geopolítica mundial, nas lutas por domínio de mercados e de zonas de 
influência, ou em questões de segurança (‘ameaça à segurança’) de um estado, a ‘teoria’ do espaço 
vital não é estranha à lógica dos argumentos e às justificativas apresentadas por muitos deles, 
somente o vocabulário é mais sutil e não aparece sob a forma de teoria e sim de doutrinas” 
(MACHADO, 2002, p.7). 
20 Friedrich Ratzel (1844-1904) pode ser considerado como um dos mais eminentes pensadores 
“clássicos” da ciência geográfica, além de também ser apontado como o fundador do sub-ramo da 
Geografia conhecido como Geografia Política. Disponível em: 
www.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia/article/download/31840/22924. Acesso em: 
16/09/2018. 
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tranquilidade, ameaçando a soberania dos Estados. Dessa forma, emprestam novo 

sentido ao combate moderno que, na atualidade, tem se caracterizado pelo 

antagonismo entre esses atores e o Estado. 

No Brasil, verificou-se uma modificação com relação às ameaças que 

compunham o cenário nacional. A fronteira sul, até então considerada maior área de 

tensão, cedeu lugar às novas ameaças, que agora se distribuem, principalmente, ao 

longo de toda faixa de fronteira21. Materializam-se em práticas de terrorismo, 

narcotráfico, pobreza extrema, crescimento populacional desordenado, desigualdade 

de renda e questões ambientais. 

O crescimento dessas ameaças transformou também o ambiente brasileiro, 

descortinando as características presentes no conceito V.U.C.A. (volátil, incerto, 

complexo e ambíguo)22. Essa transformação provocou mudança nas hipóteses de 

emprego do Exército Brasileiro, que passou a atuar em diversas cidades do país, 

para fazer frente aos problemas internos, gerados pelas falhas nas políticas de 

segurança pública dos estados da federação. 

A posição geográfica do Brasil, cuja faixa de fronteira engloba os três 

principais produtores de cocaína do mundo (Colômbia, Peru e Bolívia)23, constitui-se 

em ameaça considerável. Além disso, é um fator de insegurança, uma vez que 

grande parte das questões que descalcificam a segurança pública nas cidades 

brasileiras está diretamente relacionada com o narcotráfico. Com relação a esse 

tema, Rodrigues afirma que 

 
o narcotráfico deixou de ser encarado apenas como um problema de 
segurança nacional estadunidense para ser, também, classificado como 
uma questão de segurança nacional de cada país que contasse com tráfico 
ilícito em seu território. Assim, despontava a avaliação, por parte dos 
Estados Unidos, de que o narcotráfico crescera ao ponto de ser, também, 
um problema de segurança regional (RODRIGUES, 2012, p. 18). 
 

_____________ 
21 A região da Faixa de Fronteira caracteriza-se geograficamente por ser uma faixa de 150 km de 
largura ao longo de 15.719 km da fronteira brasileira. Disponível em: http://www.sudeco.gov.br. 
Acesso em 28/02/2019. 
22 The VUCA concept seems to have been first introduced in the early 90s by the US Army War 
College to refer to the multilateral world that emerged after the end of the Cold War and was 
characterised as being more Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous than ever before. 
Disponível em: http://www.oxfordleadership.com/leadership-challenges-v-u-c-world/. Acesso em: 
10/09/18. 
23 Disponível em: https://exame.abril.com.br/mundo/onu-confirma-colombia-como-principal-produtor-
de-cocaina-do-mundo/. Acesso em: 23/08/18. 
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No Brasil, a presença e atuação das organizações criminosas, em especial 

pelo volume, alcance e audácia das ações, tem colocado em xeque o papel tutelar 

do Estado. Com isso, percebe-se o aumento do emprego das Forças Armadas na 

seara da segurança pública, com a finalidade de proteger o principal elemento 

constitutivo do Estado, que se encontra ameaçado, no cenário contemporâneo: o 

povo. 

Observa-se, com isso, que as crescentes ameaças tornaram ainda mais 

complexo o entendimento do conceito de segurança que, segundo Saint-Pierre, 

tornou-se “segurança multidimensional”, a qual 

 
mistura indiscriminadamente vários elementos de natureza diferente (como 
ameaça, perigo, desafio, inimigo), de origens variadas (como sociais, 
políticas, econômicas, ambientais, energéticas),que requerem vários tipos 
de respostas (econômicas, de saúde pública, culturais, educativas, militares, 
policiais), articuladas por diferentes agências do Estado (os diferentes 
ministérios e secretarias do Estado), da sociedade e das pessoas (SAINT-
PIERRE, 2011, p. 409). 
 

No entanto, diante da tendência de expansão do conceito de segurança, 

deve-se considerar que nem todas as ameaças requerem uma resposta militar. O 

Estado possui outros instrumentos, além das Forças Armadas, para dar a resposta 

adequada para determinadas situações, englobando toda a sua essência (SAINT-

PIERRE, 2011). 

De acordo com Ayoob “uma situação de segurança/insegurança é definida em 

relação às vulnerabilidades, tanto internas quanto externas” (1995, p. 9). 

Considerando que “o Estado é a principal fonte de violência organizada, em que os 

agentes do Estado caracteristicamente agem em quatro atividades distintas: fazer a 

guerra; formar o Estado; proteger a população; e extrair riquezas” (TILLY, apud 

RUDZIT; NOGAMI, 2010, p. 9), cabe a ele a adoção de medidas apropriadas para 

neutralizar essas ameaças, que na maioria das vezes necessitam de soluções 

rápidas. 

Bigo (2000) aponta um caminho para se chegar à solução, ao afirmar que a 

segurança interna deve ser estudada como um processo de securitização, 

constituindo-se na capacidade de gerenciar e criar a insegurança. Porém, verifica-se 

que quanto maior a securitização, maior tende a ser a insegurança, afetando 

diretamente o bem-estar do indivíduo, no âmbito da sociedade em que vive. Assim 



40 
 

sendo, o ente responsável e capaz de reverter esse quadro é o Estado, que o faz, 

apoiado em suas instituições. 

Todavia, na maioria das vezes, as soluções adequadas, que deveriam atacar 

a causa, requerem muito tempo para se mostrarem efetivas. Assim, por intermédio 

do emprego das Forças Armadas, atuando nos efeitos do problema, isso é 

temporariamente suplantado, tendo em vista que a "capacidade de mobilização, de 

manobra e amplitude logística, permitem respostas quase imediatas e 

espetaculares" (SAINT-PIERRE, 2011, p. 415). 

Dessa maneira, a solução encontrada para os problemas que afetam a 

segurança pública em vários Estados do Brasil tem, via de regra, convergido para o 

emprego das Forças Armadas, na tentativa de devolver à sociedade, a sensação de 

viver em ambiente de paz e tranquilidade. 

Verifica-se que as atuais ameaças direcionadas ao Estado colocam em risco, 

mormente, dois dos seus três elementos constitutivos: povo e soberania. São as 

Forças Armadas os principais atores empenhados para neutralizá-las, exercendo o 

controle e proporcionando a sensação de segurança. Assim sendo, é lícito afirmar 

que sua atuação, na Garantia da Lei e da Ordem, pode ser interpretada como 

questão de defesa, para o Brasil. 

 

 

2.2 Segurança Pública 

 

A importância da compreensão do termo segurança pública, para o presente 

trabalho, reside no fato de que as atuações do Exército Brasileiro ocorreram em 

detrimento de problemas fortemente relacionados à debilidade da segurança pública 

de determinadas províncias ou estados da federação. Foram episódios marcantes 

no decorrer da história do país, guardadas as devidas proporções e contexto 

político-social. 

Para o Ministério da Justiça, 

 
a Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estaduais e à 
comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, 
prevenindo e controlando as manifestações da criminalidade e da violência, 
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efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites 
da lei24. 
 

Por esse prisma, verifica-se que a segurança pública é uma condição em que 

o Estado é o ente responsável por fornecê-la ao cidadão, permitindo assim, o 

exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, controlando os índices de 

criminalidade. 

Sapori contrasta o que chama de duas geografias da segurança pública: a 

dos países economicamente desenvolvidos e a dos latino-americanos. Para o 

primeiro grupo, o 11 de setembro de 2001, representou um marco relevante, a partir 

do qual o terrorismo tem sido a maior preocupação. Para o segundo grupo, a 

segurança pública está intimamente relacionada com a criminalidade nos centros 

urbanos (SAPORI, 2007). 

Para embasar o conceito e o pensamento acerca do que se entende por 

segurança pública, faz-se necessário observar as concepções de Estado 

hobbesiana e weberiana, bem como as considerações relacionadas aos tratados e 

convenções internacionais, constituição federal e legislação infraconstitucional. 

Segurança pública traduz uma relação que se desenvolve entre Estado e 

sociedade, no âmbito coletivo; e/ou entre Estado e cidadão, se a análise for no 

âmbito individual. Essa relação se caracteriza por ser o Estado o provedor e a 

sociedade, ou o cidadão, constituir o universo dos clientes. 

Entende-se, portanto, que a segurança pública, enquanto ação estatal, que 

visa o bem da sociedade, envolve as dimensões política e cultural. No que se refere 

à política, verifica-se que a referida ação estatal carrega implicitamente o caráter e a 

tendência que revelam os interesses dos pequenos grupos que podem se beneficiar 

das decisões adotadas. 

Na dimensão cultural, há que se entender que tanto os políticos como os 

cidadãos possuem valores e costumes típicos do seu tempo, que basicamente vão 

ditar as possibilidades e necessidades, proeminentes em cada época analisada 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2007).  

Daí a importância de se verificar as características centrais do Estado, no que 

se refere à garantia da ordem, segundo as concepções de Thomas Hobbes e Max 

_____________ 
24 Disponível em: <www.justica.gov.br/sua-seguranca/sugurancapublica/orgaos-de-seguranca-
1/conceitos-basicos>. Acesso em 08/10/18). 
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Weber, pois seus pensamentos não estão circunscritos apenas à época em que 

foram concebidos, pois esses autores trouxeram questões atemporais que ajudam 

na compreensão dos fenômenos sociais atuais (BELLI, 2004). 

 

2.2.1 O Estado por Thomas Hobbes e Max Weber 
 

Thomas Hobbes, teórico político e filósofo inglês, projetou suas principais 

ideias sobre o Estado em sua obra “Leviatã”. Hobbes externava a necessidade da 

existência de um Estado forte que, por sua vez, era o centro da soberania política, 

que possuísse a prerrogativa do exercício legítimo da violência física. Para ele, a 

guerra de todos contra todos constituía a base do que se convencionou chamar 

Estado de natureza, anárquico, assentado na hostilidade e na igualdade de 

condições entre os homens. 

De acordo com Hobbes, as principais causas de discórdia eram a competição, 

a desconfiança e a busca pela glória. Não por acaso, ele afirma que nesse Estado 

“há um temor contínuo e ameaça de morte violenta” (HOBBES, 2009, p. 95). Daí a 

necessidade do surgimento de um Estado forte, que fosse capaz de organizar a 

sociedade e arrefecer os sentimentos e instintos do homem da época em que a 

injustiça não encontrava espaço, uma vez que não existiam governantes, leis e 

poderes (SANTOS, 2012). 

Para que o homem pudesse viver em paz e segurança, Hobbes entendia que 

era necessário haver um contrato entre o Estado e o homem. De acordo com esse 

contrato, o Estado, com a aquiescência do homem, deveria ser capaz de garantir a 

ordem e o bem-estar, neutralizando assim o ambiente hostil que reinava no Estado 

de natureza, mesmo que fosse necessário o uso da violência.  

Era uma transferência de parte dos direitos do homem para o Estado, que se 

convencionou chamar de “Contrato Social”. Este se justificava, em larga medida, 

porque “[...] se cada qual fizer tudo aquilo a que tem direito, reinará a guerra entre os 

homens” (HOBBES, 2009, p. 98). O Contrato Social materializava a garantia da 

justiça por um Estado forte, com poder coercitivo tal que pudesse subjugar os 

instintos mais vorazes do homem na busca pela satisfação de seus intentos 

individuais. 
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Hobbes descreve que o ato de delegar o poder ao Estado, para promover o 

bem comum, era a única forma de promover um ambiente, no qual os cidadãos 

pudessem usufruir dos frutos do seu esforço, de maneira segura e tranquila. 

Hobbes afirmou o seguinte: 

 
Quem detém a soberania pode fazer tudo o que considere necessário fazer, 
antecipadamente, para a preservação da paz e da segurança, mediante a 
prevenção da discórdia, no interior, e da hostilidade, no exterior, bem como 
tudo o que for necessário para recuperar a paz e a segurança, se estas 
forem perdidas (HOBBES, 2009, p. 130). 

 

Dessa assertiva, é possível depreender que ele já enxergava a importância da 

atuação do Estado, na conformação das vontades entre o homem bom e o homem 

mau. A intervenção do soberano aparece como atribuição intrínseca do Estado 

moderno, em nome do bem comum, visando o estabelecimento do bem-estar, do 

ambiente seguro e estável, para salvaguardar a lei e a ordem. Para tanto, haveria a 

necessidade de se possuir a espada, ou seja, a força que lhe garantisse o exercício 

dessa condição. 

Karl Emil Maximilian Weber foi um intelectual alemão, nascido em 1864, que 

defendia a ideia de que o núcleo central do Estado moderno era constituído pelo uso 

da força e pelo monopólio legítimo da violência física. Afirmava que o “[...] Estado 

moderno pode ser definido pelos meios peculiares que lhe são próprios, como é 

peculiar a toda associação política: o uso da força física. Qualquer Estado se baseia 

na força [...]” (WEBER, 2003, p. 9). 

“O Estado moderno é uma associação que tem como função a organização 

da dominação” (WEBER, 2003, p. 19). Dessa forma, entende-se que a dominação, a 

qual Weber se refere, está alicerçada pela legitimidade que o Estado tem para o 

exercício da violência. Para ele, esse era o argumento que permitia ao Estado 

subjugar os instintos do homem, para atingir o nível de convivência adequado. 

É de Weber a análise sobre os três tipos de dominação: tradicional, 

carismática e legal. A primeira advém do passado, dos costumes já consagrados e 

da pré-disposição em respeitá-los, sendo exercida pelo patriarca. A segunda está 

ligada ao carisma do dominador, relaciona-se com dom, que atrai a confiança e a 

devoção. É exercida por um profeta, pelo chefe guerreiro eleito, quem possui perfeita 

sintonia com a sociedade (WEBER, 2003). Entretanto, para o propósito do presente 

trabalho, o foco é a dominação legal. 
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Como o próprio nome sugere, repousa na legalidade e no amparo fornecido 

pelos estatutos e na obediência impessoal às autoridades constituídas. É esse tipo 

de dominação que o Estado exerce sobre a sociedade. Ao observar os elementos 

constitutivos do Estado moderno, quais sejam o governo soberano, o povo e o 

território, Weber assinala que o território estará em harmonia, na medida em que o 

governo, em nome do Estado, faça uso do monopólio legítimo da violência. Seja de 

maneira coercitiva ou dissuasória, deve exercer a dominação legal sobre seu povo, 

resguardando e protegendo seus direitos e garantias individuais. 

O Estado Democrático de Direito busca o equilíbrio entre liberdade e 

igualdade entre os seres humanos e, por isso, exige a constante atenção às normas 

jurídicas em vigor. Assim sendo, é interessante que se conheça o conceito 

segurança pública, segundo a percepção jurídica. No próximo tópico, observar-se-á 

como o termo segurança pública se relaciona com o ordenamento jurídico atual. 

 
2.2.2 A Segurança Pública segundo o ordenamento jurídico 
 

A segurança pública está relacionada à preservação da vida e da liberdade 

dos indivíduos. Por isso, não deve ser encarada como direito abstrato e exige a 

atuação das Instituições Públicas, na adoção de medidas efetivas e suficientes para 

garantir a paz e a harmonia, para o convívio em sociedade.  

Não por acaso, o tema é destacado em tratados internacionais, na atual 

Constituição Federal do Brasil, bem como em legislação infraconstitucional e é tido 

como importante pilar dos Estados Democráticos de Direito. A Declaração de 

Direitos da Virgínia25, de 1776, que precedeu a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América, estabeleceu, no Artigo 1º, que todos os homens são 

livres, independentes e titulares de certos direitos inatos. Esses direitos são: a vida, 

a liberdade, a felicidade e a segurança (grifo nosso). O documento ressalta que 

nenhum homem deve privar seus herdeiros do acesso a esses direitos 

fundamentais. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão26, concebida em 1789 na 

França, assinala que a garantia dos direitos e a separação dos poderes são 

_____________ 
25 THE VIRGINIA DECLARATION OF RIGHTS, 16/08/1776. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Declaration_of_Rights > Acesso em: 13/09/2018. 
26 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Responsável 
Ministro José Gregori. Declaração de direitos do homem e do cidadão. França, 26 de agosto de 1789. 
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essenciais para a existência da Constituição. Esclarece, ainda, em seu Artigo 2º, que 

o propósito da associação política reside na preservação do direito à liberdade, à 

propriedade e à segurança (grifo nosso). 

Nesta senda, a Declaração Universal de Direitos Humanos27, proclamada pela 

resolução 217A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, considera, no 

seu preâmbulo, a proteção do Estado de Direito como essencial para salvaguardar o 

homem da tirania e da opressão. Assevera, ainda, no Artigo 3º, que toda pessoa tem 

direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (grifo nosso). 

O Artigo 12 estabelece que ninguém será sujeito a qualquer interferência na 

sua vida privada e menciona que todos têm direito à proteção da lei, desde que 

reconheçam e respeitem os direitos e liberdade dos outros, satisfazendo as justas 

exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar da sociedade democrática, tal 

como se verifica no inciso 2 do Artigo 29. Daí percebe-se o caráter interdependente 

do direito à segurança, em relação aos demais direitos individuais. No momento em 

que o Estado proporciona segurança ao indivíduo, viabiliza o exercício da vida, da 

liberdade e da propriedade, resguardando a ordem e a harmonia da coletividade 

(RODRIGUES, 2009).  

No preâmbulo da Magna Carta Brasileira, a segurança provida pelo Estado é 

qualificada como valor supremo da sociedade comprometida com a ordem interna. O 

tema ainda é abordado no Artigo 5º que trata da garantia da inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Além disso, o Artigo 

6º enquadra a segurança também como direito social, salientando sua importância 

para a preservação da sociedade democrática, pacífica e harmônica (BRASIL, 

1988). 

O Artigo 144 é categórico ao designar a segurança pública como obrigação 

do Estado, ao mesmo tempo que atribui a todos responsabilidade para com o 

assunto. Para tanto, elenca os órgãos investidos de poder e autoridade para exercê-

la: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias 

civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 1988). 

                                                                                                                                                         
(In Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do 
espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva. APUD. FERREIRA Filho, Manoel G. et. alli. Liberdades 
Públicas São Paulo, Ed. Saraiva, 1978.) Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/> Acesso 
em: 13/09/2018. 
27 HUMANOS, Declaração Universal Dos Direitos. Disponível em:< http://unesdoc. unesco. 
org/images/0013/001394/139423por. pdf>. Acesso em: 13/09/2018. 
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Dessa forma, a Constituição Federal do Brasil institui a segurança pública 

como obrigação de um “ente”: o Estado. Contudo, prevê o compartilhamento da 

responsabilidade pela sua execução, entre todos os cidadãos, emprestando sentido 

democrático ao tema (SOUZA, 2008). 

Cabe salientar que o Decreto 3.897, de 24 de agosto de 2001, orienta o 

planejamento, a coordenação e a execução das ações das Forças Armadas, na 

Garantia da Lei e da Ordem. Nesse contexto, as FA desenvolvem ações de polícia 

ostensiva, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência 

constitucional e legal das Polícias Militares, observados os termos e limites impostos 

a estas últimas pelo ordenamento jurídico. Para isso, devem ser constatados como 

indisponíveis, inexistentes ou insuficientes os meios previstos no Artigo 144 da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2001). 

Além disso, a Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, que dispõe 

sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças 

Armadas, estabelece as condições e particularidades para o emprego em operações 

para Garantia da Lei e da Ordem.  

Verifica-se, assim, na legislação mencionada, a disposição de prever o 

emprego das Forças Armadas, na segurança pública. Cabe sublinhar, entretanto, 

que são atividades típicas e finalísticas dos órgãos designados pelo Estado para 

esse mister. Assim sendo, entende-se que a segurança pública está diretamente 

relacionada com a Garantia da Lei e da Ordem no país. 

De maneira geral e para os efeitos da presente pesquisa, entende-se que 

segurança pública é o conjunto de medidas empreendidas pelo Estado, cujo ponto 

focal é a proteção dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas. Quando 

exercida, é capaz de contribuir para harmonia, paz social e o bom convívio no seio 

da sociedade. Além disso, quando observado à luz da atual Constituição Federal e 

dos dispositivos infraconstitucionais em vigor, apresenta certa afinidade com a 

Garantia da Lei e da Ordem. Em primeiro lugar, por se tratar de uma obrigação do 

Estado e, em segundo, por ser atividade de caráter ordinário, constante da Lei Maior 

do país, voltada para o bem-estar social. 

Há, portanto, que se destacar que os Órgãos de Segurança Pública são os 

atores principais, originalmente relacionados e vocacionados para a proteção do 

indivíduo. As Forças Armadas, que possuem no escopo de suas atribuições 
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constitucionais a Garantia da Lei e da Ordem, também o fazem, sobretudo, em uma 

abordagem mais abrangente, com o foco na proteção do Estado que, por sua vez, 

guarda na tríade dos elementos que o constitui: o povo, o território e a soberania. 

 

 

2.3 As Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

 

A conjuntura nacional tem se configurado em um ambiente de ameaças 

difusas, nas quais as atividades ilícitas, conjugadas com a ausência do poder 

público, concentração populacional, falta de políticas públicas e degradação 

ambiental, tem provocado graves problemas de governança. 

A maneira como o Estado brasileiro emprega as Forças Armadas para se 

contrapor aos problemas relacionados à dimensão da segurança, que se volta para 

as ameaças internas, é processada por intermédio das operações de Garantia da 

Lei e da Ordem. O principal amparo jurídico que prevê esse tipo de emprego está 

elencado no caput do Artigo 142, da Constituição Federal de 1988, pormenorizado 

pelo Artigo 15 da Lei Complementar nº 97. 

A missão das Forças Armadas está definida na Constituição Federal da 

seguinte maneira: 

 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem (BRASIL, 1988, p. 118, grifo nosso). 
 

Assim, verifica-se que o emprego do Poder Militar perpassa a agenda da 

Defesa e está colimado com o sentido mais amplo de segurança, conforme previsto 

na Política Nacional de Defesa (PND), atualizada em 2012. 

O Ministério da Defesa, por sua vez, define Op GLO como uma operação 

militar determinada pelo Presidente da República, em que ocorre o emprego das 

Forças Armadas de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado. Elas devem ocorrer em situações de esgotamento dos instrumentos para 

isso previstos no Art. 144 da Constituição da Federal/88 ou em outras, em que se 

presuma ser possível a perturbação da ordem (BRASIL, 2014c, p. 14-15). 
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O emprego das FA em Op GLO, segundo a Doutrina Militar Terrestre (DMT), 

ocorre em uma situação de não-guerra e se caracteriza pelo não envolvimento do 

Poder Militar no combate propriamente dito. A exceção se dá em circunstâncias 

especiais, nas quais este poder é usado de forma limitada. Observa, ainda, que o 

ambiente operacional se tornou congestionado, uma vez que as operações tendem 

a ser desenvolvidas predominantemente em áreas humanizadas ou no seu entorno 

(BRASIL, 2014a). 

Ressalta-se que as operações em tela ocorrem por iniciativa de quaisquer dos 

poderes constitucionais, devendo possuir caráter excepcional, episódico e 

temporário (grifo nosso). Segundo Oliveira (2016), no que se refere às principais 

operações de não-guerra implementadas pelo Ministério da Defesa, o cenário atual 

tem demandado um esforço recorrente em Op GLO. 

O Manual de Campanha EB70-MC-10.223 Operações, aprovado pelo 

Comandante de Operações Terrestres, por meio da Portaria 51, de 08 de junho de 

2017, enquadra as Op GLO no escopo das Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências (OCCA). Estas constituem as Operações Básicas 

realizadas pela Força Terrestre, juntamente com as tradicionais operações ofensivas 

e defensivas. 

As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, por sua vez, 

são aquelas que normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o 

emprego do poder militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o 

combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. São elas: 

 
a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo; 
e) sob a égide de organismos internacionais; 
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 
g) outras operações em situação de não guerra (BRASIL, 2017, p. 3-15, 
grifo nosso).  
 

À luz do manual Operações, a Garantia da Lei e da Ordem é um tipo de 

operação militar desencadeada episodicamente e que tem por finalidade a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Devem ocorrer, em área previamente estabelecida e por tempo determinado, 

quando do esgotamento da capacidade dos órgãos previstos no Artigo 144 da 
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Constituição Federal ou até em situações que exista a possibilidade presumida da 

perturbação da ordem (BRASIL, 2017, p. 3-16, grifo nosso). 

As definições de Operação de Garantia da Lei e da Ordem são emitidas pelo 

Ministério da Defesa, órgão que exerce a direção superior das Forças Armadas e 

pelo Comando de Operações Terrestres, que é o órgão de direção setorial do 

Exército Brasileiro e responsável pela orientação e coordenação, do preparo e 

emprego da Força Terrestre. Nessas orientações, verificam-se que, no contexto 

contemporâneo, outras variáveis demandaram o emprego das Forças Armadas em 

Garantia da Lei e da Ordem. 

Assim sendo, o Ministério da Defesa, embasado num estudo metodológico28, 

classificou as operações dessa natureza por tipos, que estão diretamente 

relacionados com os seguintes propósitos: contribuir com a segurança pública para 

conter a violência urbana; contribuir com a segurança pública em períodos de greves 

das Polícias Militares; contribuir com a segurança pública, quando da realização de 

eventos; garantir a votação e apuração dos pleitos eleitorais e; outros casos, como 

ações referentes à questões indígenas e segurança de instalações de interesse 

nacional. 

Para os fins do presente trabalho, considerar-se-á como Operação de 

Garantia da Lei e da Ordem os casos de emprego das Forças Armadas, em 

particular do Exército Brasileiro, sob o fulcro da contenção da violência urbana. A 

adoção desse critério advém do entendimento de que, ao se empenhar o estamento 

militar para esse fim, fica caracterizada a debilidade do sistema estadual de 

segurança pública, evidenciando assim o esgotamento da capacidade dos Órgãos 

de Segurança Pública, elencados no Artigo 144 da CF/88, ao qual o Artigo 15 da Lei 

Complementar nº 97/99 se refere. 

Cabe ressaltar que os demais tipos elencados pelo Ministério da Defesa 

extrapolam o interesse dessa pesquisa, muito embora, possam, em maior ou menor 

grau, abrir precedentes para agravar a situação de violência, comprometendo a paz 

e a estabilidade social. De acordo com o Ministério da Defesa29, verificou-se que, a 

_____________ 
28 Estudo das operações de GLO no período de 1992 e 2019. Disponível em: 
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/metodologias_estudos.pdf. Acesso 
em: 04/03/2019. 
29 Conforme planilha do Ministério da Defesa. Disponível em: 
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/tabelas_glo_atualizada.pdf. Acesso 
em: 04/03/2019. 
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partir de 1992, o emprego do Exército Brasileiro para conter problemas relacionados 

à violência urbana representa 17%. O Estado do Rio de Janeiro foi palco de 47,8% 

dessas atuações, seguido pelos Estados de Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do 

Sul e Rio Grande do Norte, que receberam o apoio do governo federal em 12,8% 

das operações dessa natureza. 

Para que o Exército exerça essa destinação constitucional, é imperioso que 

se aplique o poder militar baseado na observância dos princípios da razoabilidade, 

da proporcionalidade e da legalidade. As atribuições subsidiárias também se 

encontram abarcadas pelas Operações de Cooperação e Coordenação com as 

Agências, todavia, no caso das FA são estabelecidas pela Lei Complementar nº 

97/99 e são compostas por atribuições gerais e particulares. 

As gerais destinam-se à cooperação com o desenvolvimento nacional e com 

a defesa civil, de acordo com determinação presidencial. As atribuições particulares, 

são diferenciadas para cada Força Singular, cabendo ao Exército o disposto no 

Artigo 17A: 

 
Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições 
subsidiárias particulares: (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
I – Contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que 
digam respeito ao Poder Militar Terrestre; (Incluído pela Lei Complementar 
nº 117, de 2004) 
II – Cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 
excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e 
serviços de engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
III – Cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na 
repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território 
nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de 
instrução; (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
a) patrulhamento; (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
b) revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 
aeronaves; e (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 
c) prisões em flagrante delito. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 
2004) (BRASIL, 1999, p.10). 
 

Para melhor compreender a questão, é conveniente que se examine primeiro 

a origem do termo subsidiário30, que está relacionado àquele que ajuda, que auxilia, 

que fortifica ou reforça. De acordo com Hoffe, “a subsidiariedade defende um 

escalonamento vertical do Estado, na qual permaneça o máximo possível de 

competências nas instâncias inferiores” (HOFFE, 2005, p. 173). Amaral Júnior 

_____________ 
30 Disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/subsidiária. Acesso em: 27/Jun/2018. 
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(2008) advoga que o princípio da subsidiariedade prevê a interferência de um ente 

maior na seara do menor apenas na impossibilidade do último em desempenhar 

suas funções. 

A partir do descrito no Artigo 144 da Constituição de 1988 depreende-se que 

a responsabilidade primeira sobre as ações direcionadas para a preservação da 

ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio é dos Órgãos de 

Segurança Pública, enumerados nos Incisos de I a V. 

Com isso, para que as FA sejam empregadas nesse mister, é necessário que 

se configurem as condicionantes elencadas nos parágrafos 2º e 3º da Lei 

Complementar nº 97/99. Assim, somente após o reconhecimento formal do Chefe do 

Executivo Federal ou Estadual, da indisponibilidade, da inexistência ou da 

insuficiência dos instrumentos constitucionais desempenharem suas atribuições, no 

que concerne à segurança pública em determinado estado da federação. 

Ora, se a atuação das FA se dá só e somente só, após o esgotamento das 

competências das instâncias inferiores, e o ente maior, que é o governo federal, 

interfere quando é patente a impossibilidade de o ente menor, representado pelo 

governo estadual, solucionar seus problemas internos, evidenciada está a aplicação 

do princípio da subsidiariedade. 

Dessa maneira, é lícito afirmar que, ao observar os dispositivos constitucional, 

infraconstitucional e o princípio da subsidiariedade, as Op GLO podem ser 

compreendidas, acima de tudo, como atribuição ordinária por conta da destinação 

constitucional das Forças Armadas. Também é subsidiária, pelo que fora exposto, e 

devido ao caráter particular de sua execução. 

Convém ressaltar que o atual regramento constitucional sinaliza como padrão 

a não intervenção, separando em esferas distintas as competências federal e 

estadual, tal como elucida o Artigo 34:  

 
A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 
I - manter a integridade nacional;  
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 
Federação; 
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:  
a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 
consecutivos, salvo motivo de força maior; 
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta 
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; 
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;  
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VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:  
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 
b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal; 
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde 
(BRASIL, 1988, p. 35). 
 

Contudo, a atuação das Forças Armadas em GLO, mesmo que ocorra a 

pedido do Chefe do Executivo estadual como tem ocorrido, configura-se em uma 

interferência na seara estadual. Deve ocorrer somente após o evidente esgotamento 

da capacidade preconizada nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 15, da Lei 

Complementar nº 97. 

Sem embargo, esse esgotamento exige análise criteriosa para sua 

determinação. Está vinculado aos termos elencados no parágrafo 3º do Artigo 15, da 

Lei Complementar nº 97: inexistência, indisponibilidade ou insuficiência. Para se 

considerar como esgotados os órgãos listados no Artigo 144 da Constituição Federal 

de 1988 devem ser enquadrados em um desses três termos, o que os tornam uma 

condicionante para o emprego da tropa em GLO. 

Sublinha-se que a competência para reconhecer o esgotamento da Polícia 

Federal e da Polícia Rodoviária Federal cabe ao Presidente da República. 

Outrossim, aos governadores dos Estados compete reconhecer como exaurida a 

capacidade das Polícias Militar e Civil, bem como dos Corpos de Bombeiros 

Militares. São estas autoridades os tutores dos instrumentos responsáveis pela 

preservação da segurança pública e, como tal, devem ser os agentes responsáveis 

por reconhecer essa condição. 

Considerando os instrumentos relacionados no Artigo 144, no que se refere à 

capacidade de atuação, voltada para o propósito da sua existência, os termos 

inexistência e indisponibilidade permitem um juízo de valor quantitativo. Por outro 

lado, a insuficiência assume também valor qualitativo (AMARAL JÚNIOR, 2008). 

Esse juízo, contudo, adquire maior complexidade, uma vez que a condição 

primeira para que haja a insuficiência é a existência e a disponibilidade. Daí emerge 

o entendimento de que a determinação da insuficiência assume caráter deveras 

subjetivo. 
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Por esse motivo, é importante observar criteriosamente as condicionantes, 

sobretudo, por embasarem a decisão do estamento político, sobre empregar ou não, 

as Forças Armadas no território nacional, para dirimir problemas internos, que têm 

deteriorado a paz e a segurança no país. 

Os conceitos ora apresentados se complementam e comporão, de forma 

sinérgica, o embasamento teórico do trabalho. Serão respeitadas as devidas 

proporções e particularidades do tempo e do espaço, em que os episódios 

abordados na presente pesquisa se desenvolveram. 

 
 
2.4 Cultura Institucional Brasileira 
 

A cultura nacional é constituída pelo conjunto de símbolos, práticas, ideias e 

comportamentos, que transmitidos entre as gerações representa a herança 

intangível da humanidade. 

Para Gray, cultura é assim definida: 

 
Culture or cultures comprise persistent socially transmissible ideas, 
attitudes, traditions, mental habits, and preferred methods of operation that 
are more or less specific to a particular geographically established security 
community that has had a unique historical experience31 (GRAY, 1999, p. 
131). 
 

Para Winslon, “culture is a collective ‘programming of the mind’ which 

distinguishes members of one national culture from another”32 (WINSLON, 2007, p. 

85). 

Cultura está ligada a toda produção material e imaterial da sociedade, inclui 

símbolos, valores e conhecimento. Além disso, engloba todas as formas de relação 

social, bem como as regularidades do comportamento dos membros da sociedade. 

“Consiste lato senso em todas as formas de comportamento, explícitas ou implícitas, 

adquiridas ou transmitidas, mediante símbolos e constitui-se no patrimônio 

singularizador dos agrupamentos sociais humanos” (ESCOLA SUPERIOR DE 

GUERRA, 2014b, p. 56). 

_____________ 
31 Cultura ou culturas compreendem ideias, atitudes, tradições, hábitos mentais e métodos de 
operação preferenciais socialmente transmissíveis que são mais ou menos específicos para uma 
comunidade de segurança específica estabelecida geograficamente que teve uma experiência 
histórica única (tradução nossa). 
32 A cultura é uma ‘programação da mente’ coletiva que distingue os membros de uma cultura 
nacional de outra (tradução nossa). 
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Algumas empresas e instituições são conhecidas por possuírem 

peculiaridades, que advém da cultura desenvolvida que as identifica e é chamada de 

cultura organizacional ou institucional. Esta, por sua vez, concatena crenças e 

hábitos que são convencionados por meio de atitudes, valores e regulamentos que, 

quando incorporados, fortalecem aquela organização ou instituição. 

Para Schen, a cultura pode ser definida como  

 
A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it 
solved its problems of external adaptation and internal integration, that has 
worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to 
new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to 
those problems33 (SCHEN, 1992, p. 17). 
 

Jacques se refere ao conceito como forma tradicional de pensar e fazer as 

tarefas, que se caracteriza por ser comum aos integrantes da organização. Isso 

implica aprendizado, incorporação e aceitação por parte de todos os funcionários 

(JACQUES, 1951). Chiavenato assevera que o termo “representa o conjunto de 

hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas, 

compartilhado por todos os membros da organização” (CHIAVENATO, 2010, p. 159). 

Para os fins do presente trabalho, assume-se, portanto, que no caso das 

Forças Armadas e, em particular, do Exército Brasileiro, a cultura institucional é 

composta por aspectos formais e abertos, que são de fácil percepção, tais como: 

estrutura organizacional; descrição dos cargos; objetivos e estratégia; práticas 

operacionais; políticas e diretrizes de pessoal; métodos e procedimentos próprios.  

Possui também aspectos informais e ocultos que, como o próprio nome 

sugere, são de percepção mais difícil e estão relacionados às atitudes das pessoas. 

Mesclam-se aspectos como crença e história, valores e tradições, que sintetizam a 

forma peculiar de seu funcionamento e refletem no comportamento de seus 

integrantes (CHIAVENATO, 2010). 

Além disso, a fiel observância dos preceitos legais e a obediência aos 

superiores hierárquicos também fazem parte da cultura arraigada nas instituições 

que juntas compõem as Forças Armadas do Brasil. No tocante à cultura política, 

_____________ 
33 Um padrão de pressupostos básicos compartilhados que foi aprendido por um grupo ao resolver 
seus problemas de adaptação externa e integração interna, que funcionou bem o suficiente para ser 
considerado válido e, portanto, para ser ensinado aos novos membros como a maneira correta de 
perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas (tradução nossa). 
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observar-se-á as origens, costumes, atitudes e valores que, desde a emancipação 

do país, nortearam as decisões políticas do Brasil. 

Com efeito, a despeito da amplitude do assunto, serão analisadas a Cultura 

Institucional do Exército Brasileiro e a Cultura política brasileira, por apresentarem 

relação direta com o objeto da presente pesquisa.  

 
2.4.1 Cultura Institucional do Exército Brasileiro 
 

Entende-se que o Exército começa oficialmente com o surgimento do Estado 

brasileiro. Porém, teve sua criação, de fato, apenas por meio da Constituição 

Federal de 1824. Segundo a Carta Magna em vigor, a Instituição é qualificada como 

nacional, por possuir em sua composição homens e mulheres de todas as regiões 

do país e pelo comprometimento com os interesses e valores culturais nacionais. É 

permanente, pelo fundamento e preceito constitucional, sublinhado em todas as 

constituições federais, o que ratifica o papel leal da Instituição perante a sociedade 

brasileira. Também é regular, em consonância com a Constituição Federal vigente e 

com leis específicas que regulam atribuição, efetivo e organização, ainda, pelo uso 

ostensivo dos símbolos, uniformes e equipamentos, para servir aos interesses da 

nação com probidade (BRASIL, 2014c, grifo nosso). 

A figura do Imperador, que era “príncipe de uma dinastia de soldados em que 

era reconhecido o princípio de que ‘o rei senta praça ao nascer’ [...]” (COELHO, 

2000, p. 51), representou a ligação afinada entre o nascimento da cultura militar e o 

início da formação da nacionalidade genuína, que floresceu com o surgimento do 

Estado independente brasileiro. Dessa forma, entende-se que a construção da 

identidade militar se confunde com a própria construção da identidade do Brasil. 

Pode-se dizer que a cultura militar é um ramo da cultura nacional, com seus 

parâmetros atrelados aos valores, virtudes, princípios e atividades típicas da 

caserna. Marinha, Exército e Força Aérea são as três componentes, cada qual com 

suas especificidades que materializam o conjunto Forças Armadas.  

Existe, contudo, algo que sempre as uniu: valores, virtudes e princípios. 

Portanto, é correto dizer que os profissionais das armas compartilham valores e 

tradições, memórias e costumes comuns. Estes, por sua vez, refletem nos aspectos 

comportamentais concretos, como uso de uniformes e símbolos; e abstratos, como 

canções e linguagem própria, que juntos personificam as tradições militares.  
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Isto posto, nesse aspecto, o que se aplica para o conjunto Forças Armadas 

pode ser aplicado também a um elemento desse conjunto: o Exército Brasileiro. Há, 

portanto, uma intersecção, representada por aspectos comuns entre as três Forças. 

Dessa forma, para os fins aos quais esse trabalho se destina, equivale dizer que, no 

aspecto cultural, ao se referir ao conjunto, entende-se que o foco da análise é o 

Exército Brasileiro. 

Schein (1992) argumenta que toda cultura está dividida em três níveis 

distintos de apresentação: artefatos, valores compartilhados e pressuposições 

básicas. Os artefatos são o primeiro nível, o mais superficial, sendo por isso o mais 

facilmente identificado. São os que definem a cultura e incluem padrões de 

comportamento dos integrantes. É perceptível no modo de se trajar, no linguajar e 

no comportamento externado pelos membros.  

No caso dos militares, esse nível é representado pela farda, pelo vocabulário. 

É externado por jargões e pelos trejeitos típicos do comportamento militar. Além do 

que, seus símbolos, histórias e heróis também exemplificam bem os artefatos da 

cultura institucional das Forças Armadas. 

Os valores compartilhados correspondem ao segundo nível da cultura. São 

esses valores que balizam a conduta e a ética da organização. “As Instituições 

Militares possuem referenciais fixos, fundamentos imutáveis e universais” (BRASIL, 

2014c, p.4-7), responsáveis pela eficiência, eficácia e pelo caráter perene das 

Forças Armadas. Esses referenciais são os valores militares que, no caso do 

Exército, são: patriotismo, civismo, fé na missão da Instituição, amor à profissão, 

espírito de corpo, aprimoramento técnico-profissional e a coragem. 

A importância dos valores para os militares reside na maneira como eles 

encaram a profissão (COELHO, 2000). Para eles, a carreira das armas é um 

sacerdócio, uma servidão, consubstanciada na abdicação voluntária e perene do 

conforto e das comodidades, em prol do prazer de servir à Pátria. 

Atualmente, o grande desafio para as Forças Armadas é manter os valores 

militares em meio a uma sociedade, cujos valores são alvo de contestações 

sistemáticas. Daí a necessidade de possuir profissionais que cultuam os valores da 

Instituição em seus quadros, correspondendo a confiança que sociedade deposita 

na Força Terrestre. 
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Maquiavel já alertava para o perigo de se possuir Forças Armadas carentes 

de valores e princípios, desprovidas de compromisso e responsabilidades.  

 
Se alguém basear seu Estado em armas mercenárias, nunca estará seguro 
nem terá estabilidade, porque tais tropas são desunidas, ambiciosas, sem 
disciplina, infiéis, valentes entre os amigos e vis diante dos inimigos. [...] A 
causa disso é que não há outro vínculo ou motivo que as mantenha em 
campo senão o soldo, o que nunca será suficiente para que se disponham a 
morrer por você (MAQUIAVEL, 2010, p. 86). 
 

As pressuposições básicas são o terceiro nível da cultura e o fato de serem 

subjetivos e, por vezes ocultos, dificulta, sobremaneira, sua percepção e 

identificação. Correspondem a crenças inconscientes, percepções, sentimentos e 

pressuposições dominantes, em que os integrantes acreditam ser fundamentais para 

justificar a razão da existência da organização (CHIAVENATO, 2010). 

Pressupõe o correto, a forma certa de fazer as coisas. Para as Forças 

Armadas, esse nível corresponde às virtudes, tais como: espírito de cumprimento de 

missão; obediência inconteste; disciplina consciente, que dispensa a fiscalização; 

camaradagem; lealdade e probidade, o que as tornam uma Instituição permanente e 

regular, que sobrevive ao longo do tempo. 

As virtudes encontram referência consistente na teoria transmitida pelos 

gregos e romanos. Ao se referir a um dos discursos de Sócrates, Platão argumentou 

que, considerando o processo de criação de uma cidade, a perfeição seria atingida, 

se nessa cidade fossem encontradas quatro virtudes cardeais: sabedoria, 

representada pelos filósofos; temperança, pelo povo sereno; justiça, pelo equilíbrio 

na distribuição de bens; e coragem, representada pelos guerreiros, que a 

guardariam (PLATÃO, 2004).  

Para os guerreiros, Sócrates alertava que, para que cumprissem bem a sua 

missão, era necessário convencê-los que os deuses haviam depositado “ouro e 

prata” nas suas almas. O ouro e a prata representam as virtudes militares. Nesse 

contexto, pode-se incluir como características intrínsecas dos militares a sobriedade, 

a temperança, a higidez física e a coragem. 

“Sobrevive, desde o século XIX, uma cultura militar que propala serem os 

militares mais preparados do que os civis para o exercício de funções que 

necessitem de risco, disciplina, prazos e responsabilidade”, acrescenta D’Araújo 

(2000, p. 1), ratificando a presença de virtudes militares associadas à cultura militar. 
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Kotter e Heskett (1992) mapearam as características das culturas bem-

sucedidas e, nesse intento, identificaram dois níveis que as instituições de sucesso 

possuem: visível e invisível. O primeiro nível é composto por padrões 

comportamentais dos integrantes. Está calcado na maneira de agir que identifica 

seus membros. Essa maneira padrão persiste porque os integrantes mais antigos 

agem da mesma forma como ensinam aos mais novos. Nas Forças Armadas, isso 

se propaga pelo exemplo e pelo culto aos heróis nacionais. 

O nível invisível, por sua vez, é constituído pelos valores, que são 

desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo da existência da organização. Nesse nível, 

encontram-se assuntos importantes que são compartilhados e tendem a moldar o 

comportamento e atitudes dos integrantes. No ambiente militar, isso se observa no 

caráter perene da obediência aos preceitos, normas e regulamentos, que se dá 

independente de local e ou circunstâncias. 

Na visão de D’Araújo, devido ao que os militares representam na construção 

social e política do país, os homens de farda “seriam uma reserva moral, um ‘pronto 

socorro’ político, um ‘cordão sanitário’ para livrar o país das tentações demagógicas, 

comunistas, corruptas, etc...” (2000, p. 2).  

No Exército Brasileiro, as mais altas virtudes militares, dentre as quais pode-

se destacar a disciplina e o espírito de cumprimento de missão, são identificadas e 

personificadas na figura de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o 

Pacificador, que foi imortalizado como patrono do Exército34. 

A disciplina “é a rigorosa obediência às leis, aos regulamentos, normas e 

disposições. Pressupõe a correção de atitudes, na vida pessoal e profissional. Exige 

a pronta obediência às ordens dos superiores e o fiel cumprimento do dever” 

(BRASIL, 2014c, p. 4-11). Nesse sentido, Coelho assevera que “consiste na prática 

sistemática – racional, metódica e uniforme – de comandos cuja legitimidade advém 

da distribuição hierárquica das posições de autoridade” (2000, p. 166).  

O espírito de cumprimento de missão deriva do rigoroso cumprimento dos 

deveres e ordens, que “fundamenta-se na aplicação da disciplina e da hierarquia. 

Traduz-se pela manifestação da disciplina e por honrar o solene juramento de 

_____________ 
34 O Decreto do Governo Federal de 13 de março de 1962 imortalizou o nome do invicto Duque 
de Caxias como o Patrono do Exército Brasileiro. Disponível em: http://www.eb.mil.br/patronos/-
/asset_publisher/DJfoSfZcKPxu/content/biografia-resumida-do-duque-de-caxias?inheritRedirect=false. 
Acesso em: 26/09/2018. 
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cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado” 

(BRASIL, 2014c, p. 4-11). É aquele que impulsiona o militar a agir, em prol da 

sociedade e da nação, em caso de grave ameaça à segurança nacional ou à ordem 

interna (COELHO, 2000). Esses são traços marcantes, que no passado, pautaram 

as ações do Exército e, no presente, são o sustentáculo da Instituição para o 

cumprimento de suas atribuições constitucionais. 

Verifica-se que as Forças Armadas são adeptas de uma cultura 

conservadora, em que prevalece a manutenção das tradições, valores e costumes 

perenes, que permanecem entranhados como característica dos militares. Esse 

aspecto fornece estabilidade que, de certa maneira, é pré-requisito para o sucesso 

duradouro (NOOTEBOOM, 1989). Outrossim, garante a força da identidade e da 

influência da Instituição na cultura brasileira. 

Assim sendo, verifica-se que a cultura institucional do Exército está 

intimamente relacionada com o culto e preservação de valores e virtudes militares. 

São a chama que fomenta as ações da Instituição, que é o último argumento com o 

qual a nação pode contar. 

Isto posto, a partir da reflexão acerca dos aspectos discorridos, pode-se 

compreender que as Forças Armadas e, por conseguinte o Exército, possuem uma 

cultura institucional sólida e de sucesso. Moldada e fortalecida ao longo da história 

por seus integrantes, brasileiros de todos os matizes, identifica-se com a própria 

cultura institucional do país. A participação do homem fardado nos feitos históricos 

nacionais foi essencial para alicerçar a construção da identidade da sociedade 

brasileira. 

 
2.4.2 Cultura política brasileira 
 

A formação do Brasil teve a influência de diversos povos. Nesse aspecto, os 

portugueses, principalmente, por terem estendido o Período Colonial por 322 anos, 

foram aqueles que influenciaram, de maneira significante, a formação cultura 

brasileira. 

Após a transferência da Corte portuguesa, em 1808 e, por conseguinte, de 

toda a estrutura político-administrativa de Portugal, houve um grande fluxo de 

cidadãos portugueses para o Brasil. Tal fato, transformou a terra de Camões em 
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uma das principais fontes de imigrantes para o novo centro administrativo até a 

metade do século XX. 

Não obstante, esse movimento migratório, de raízes preponderantemente 

políticas, trouxe consigo um forte componente cultural. A língua portuguesa, falada 

em todo extenso território nacional, foi a maior herança que o povo brasileiro 

recebeu com esse processo. Além disso, a religião católica, professada pela maioria 

da população brasileira, a culinária e os movimentos artísticos também encontram 

suas origens na influência portuguesa. 

Os lusitanos deixaram marcas que, até os dias atuais, moldam o pensamento 

e a estrutura do Brasil. Segundo Arnaldo Jabor,  

 
Fomos formados para não nos desenvolvermos. Portugal era contra a 
nossa liberdade e não permitia o desenvolvimento da educação no Brasil. 
Isso gerou uma sociedade deprimida e sem iniciativa. A própria ideia de 
trabalho não é bem vista por aqui, afinal era coisa de escravos, era punição 
e castigo.35 
 

Convém atentar para o fato de que o processo de independência não 

transcorreu de maneira pacífica. No entanto, há que se considerar que “admitido o 

uso da força e as mortes daí resultantes, a consolidação da independência se fez 

em poucos anos, sem grandes desgastes” (FAUSTO, 2018, p. 78). Observa-se 

assim, que o estamento político brasileiro, desde a tarefa inicial que era a de 

construir um Estado organizado, já demonstrava certa inclinação pelo uso da força, 

para a solução das demandas nacionais. 

O poder político do país há pouco emancipado, teve como mentor José 

Bonifácio e apresentava falha na estrutura, pois não exprimia unidade de 

pensamento sobre a organização do novo Estado. Esse ambiente facilitou, 

sobremaneira, a eclosão de uma série de rebeliões que surgiram no seio de uma 

política flutuante, de economia frágil, principalmente entre os anos 1822 e 1840 

(FAUSTO, 2018). 

Foi nesse cenário que o Banco do Brasil, criado por Dom João VI em 1808, 

experimentou graves dificuldades principalmente após a retirada do ouro pelo rei, 

nos dias que antecederam seu retorno para Portugal. Tal fato ensejou o fechamento 

daquela instituição bancária em 1829 e o consequente agravamento da crise 
_____________ 
35 Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2013/08/jabor-fala-sobre-
influencia-da-colonizacao-portuguesa-no-atual-momento-do-brasil-4241909.html. Acesso em: 
26/09/2018. 
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econômica. Para tanto, a medida encontrada por Dom Pedro foi aquela que, 

aparentemente, resolveria o problema no menor tempo: emissão de grande 

quantidade de moedas de cobre. A medida paliativa, gerou, na época, o que hoje se 

conhece por inflação (FAUSTO, 2018). 

Essa passagem retrata duas características bem marcantes da cultura política 

brasileira, que ainda podem ser observadas nos dias atuais: a atitude do homem 

político ocupante do mais alto cargo do poder executivo, voltada para auferir 

vantagens pessoais indevidas em detrimento do bem comum; e a predileção por 

medidas paliativas, de rápida implantação, para a solução de questões complexas. 

Não obstante, em meio aos descontentamentos, “muitos membros da elite 

brasileira se colocaram ao lado de Dom Pedro por desconfiarem do liberalismo, por 

terem assumido cargos na administração e recebido títulos honoríficos, fartamente 

concedidos pelo imperador” (FAUSTO, 2018, p. 85). 

A assertiva aponta que o comportamento da elite, “comprada” por mimos 

ofertados pela classe política, já evidenciava uma relação promíscua no extrato mais 

elevado da sociedade. Percebe-se que esse comportamento era pautado pela 

adoção de uma postura parcial, voltada ao atendimento de interesses particulares. 

Verifica-se que essa conduta está presente nos costumes nacionais, desde o início 

da organização do Estado, revelando assim outra marca significante e contumaz da 

cultura política brasileira. 

O Período Regencial se destacou por ter sido um dos mais conturbados da 

história política brasileira. Embates diversos sobre a unidade territorial, centralização 

do poder, autonomia das províncias e organização das Forças Armadas 

desembocaram em reformas, cujo escopo tratou de minimizar as atribuições dos 

órgãos da monarquia e, sobretudo, reduzir o papel do Exército. A criação da Guarda 

Nacional estava alinhada com esse intento, ou seja, pretendia-se desconstruir a 

influência e o protagonismo exercido pelos homens de farda, criando uma nova 

instituição inspirada no modelo francês e subordinada ao Ministério da Justiça, o que 

lhe garantia considerável autonomia. 

À Guarda cabia “defender a Constituição, a liberdade, a independência e 

integridade do império, manter a obediência às leis, conservar e restabelecer a 

ordem e tranquilidade públicas e auxiliar o exército de linha na defesa das fronteiras 

e costas” (COELHO, 2000, p. 55). As atribuições da Guarda Nacional se 
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assemelhavam com aquelas típicas das tropas federais, todavia, é oportuno 

observar que “as Forças Armadas não podem dividir com nenhuma organização as 

suas atribuições constitucionais: a segurança do governo e das instituições 

democráticas só pode repousar nas Forças Armadas – na sua lealdade e em sua 

honra militar” (CARNEIRO; FONTES; GALVÃO, 1965, p. 621).  

A concepção da Guarda Nacional se revelou como uma manobra política, que 

teve o intuito de esvaziar a participação do Exército na esfera decisória do país. Mais 

uma vez, fica patente o modus operandi do homem político do Brasil: a preferência 

pela adoção de políticas de governo em detrimento das de Estado, no intuito de 

viabilizar a consecução de interesses outros, que ignoram as necessidades da 

sociedade brasileira. 

A instituição do Poder Moderador, proveniente das ideias do escritor Benjamin 

Constant, cuja concepção estava alinhada com a separação do Poder Executivo em 

relação ao poder imperial propriamente dito, foi um fator que ampliou a concentração 

de poderes nas mãos do imperador. Pelo Poder Moderador “a pessoa do imperador 

foi considerada inviolável e sagrada, não estando sujeita a responsabilidade alguma” 

(FAUSTO, 2018, p. 82).  

Além disso, o soberano contava com autonomia tal que o permitia, inclusive, 

nomear, em caráter temporário, os presidentes das províncias e, em caráter vitalício, 

os senadores. Essa amplitude de poderes criou desde o início o aspecto 

subserviente entre os membros da alta administração política do Brasil. 

Ao abordar a cultura política, no escopo da cultura institucional brasileira, 

interessante se faz, observar os aspectos relacionados à Administração Pública.  

 
A Administração compreende todo aparato existente (estrutura e recursos; 
órgãos e agentes; serviços e atividades) à disposição dos governos para a 
realização de seus objetivos políticos e do objetivo maior e primordial do 
Estado: a promoção do bem comum da coletividade (PALUDO, 2012, p. 21). 
 

Considerando o Brasil republicano, verifica-se que a evolução da 

Administração Pública se baseou em três modelos de gestão: o Patrimonialista, o 

Burocrático e o Gerencial (SILVA, 2017).  

O modelo Patrimonialista é aquele sobre o qual repousam a origem e o 

desenvolvimento da construção da cultura política nacional, principalmente no que 

se refere ao trato da coisa pública. Bresser-Pereira afiança que no modelo 



63 
 

Patrimonialista o “nepotismo e o empreguismo, senão a corrupção, eram a norma” 

(2015, p. 10). Herança portuguesa implantada no Brasil, com a vinda da Corte em 

1808, esse modelo de gestão norteou as decisões políticas na incipiente república 

brasileira, principalmente entre 1889 e 1930. 

Os governantes, adeptos desse modelo, entendem que o Estado é patrimônio 

de sua propriedade, confundindo a coisa pública com o patrimônio do soberano. 

Esse cenário tornou-se bastante propenso à apropriação indevida dos bens públicos 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). A gestão Patrimonialista reside no princípio em que “o 

livre arbítrio do senhor, no exercício do poder decisório é legitimado socialmente 

pela crença ancestral (tradicional) de sua capacidade para possuí-lo” (BENDIX, 

1979, p. 464). 

Verifica-se, portanto, que esse modelo de gestão, cujas principais 

características residem na arbitrariedade nas ações, reforçada pela confiança e 

obediência dos servidores e pela fidelidade das forças militares (JUNQUILHO, 

2010), constitui-se num traço basilar da cultura política brasileira. 

Rui Barbosa afirmou que se tratava de uma questão moral. “No terreno das 

coisas públicas, entre nós, a mentira constitui o instrumento, por excelência, da 

usurpação da soberania nacional pela oligarquia da União, pelas oligarquias dos 

Estados, pelas oligarquias das municipalidades” (1965, p. 169). 

Dessa forma, verifica-se que a preponderância da pessoalidade está 

enraizada nas ações administrativas, viciada e voltada para os interesses 

particulares, que não correspondem aos anseios dos cidadãos. Também a 

predileção por soluções de efeito imediato, mesmo que temporário e a busca por 

medidas políticas direcionadas ao favorecimento dos governantes, não do Estado, 

são características intrínsecas da vontade política brasileira. Tais aspectos estiveram 

e continuam presentes nas decisões políticas do país, em que se observa, de forma 

contundente, os vícios no trato da coisa pública, herdados de Portugal. 
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3. A CONSTITUCIONAL DESTINAÇÃO E A ATUAÇÃO DO EXÉRCITO NOS 
PROBLEMAS INTERNOS ENTRE OS ANOS 1822 E 1988 
 

O objetivo deste capítulo é identificar como o papel atribuído às Forças 

Armadas esteve delimitado nos textos constitucionais, bem como o contexto em que 

ocorreram as diversas participações do Exército Brasileiro. Serão analisados os 

levantes e as revoltas que perturbaram a ordem interna, ao longo dos períodos 

imperial e republicano da História do Brasil, antes da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. 

Para tanto, o process tracing, como procedimento metodológico elencado 

para o presente trabalho, permite rastrear a destinação constitucional das Forças 

Armadas (FA) brasileiras presente nas Constituições Federais de 1824, 1891, 1934, 

1937, 1946 e 1967. Permite rastrear também os principais episódios, de acordo com 

o critério adotado e descrito no capítulo anterior, em que a Força Terrestre atuou sob 

a vigência dessas Cartas, no intuito de garantir a lei e a ordem, no ambiente interno 

do Brasil. 

Assim, a partir do uso de mecanismos não sistemáticos, os fragmentos dos 

textos constitucionais que fazem alusão à destinação das FA e de fatos ocorridos na 

História do Brasil, pretende-se identificar se existe uma relação de causa e efeito 

entre a previsão constitucional e o emprego das Forças Armadas, na Garantia da Lei 

e da Ordem no Brasil. 

A metodologia utilizada vai instrumentalizar a pesquisa no sentido de 

identificar o mecanismo causal que delineou a decisão do Chefe do Poder Executivo 

federal. O emprego do estamento militar assinalou a relação entre a manifestação 

das ameaças internas e o comportamento do poder político brasileiro. 

Como já abordado no capítulo anterior, no século XVII, Thomas Hobbes 

idealizou um pacto que deveria ser celebrado entre o Estado e a sociedade, cujo 

mote era a transferência mútua de direitos em nome da paz. A esse pacto, Hobbes 

convencionou chamar de contrato social. Por meio desse “contrato”, o Estado 

impunha as regras e o homem deveria abrir mão de parte de sua autonomia para 

obedecê-las. Com isso, entendia-se que o Estado congregava um poder comum, 

acima dos homens, exercido pelo soberano que, tal como um Leviatã, teria poder 

para garantir o cumprimento das normas pela sociedade. Nos dias atuais, as 



65 
 

constituições podem representar para a sociedade o que o contrato social de 

Hobbes representou no século XVII. 

No Brasil, sete foram as constituições que entraram em vigor, sendo a 

primeira em 1824 e a última em 1988. Isso evidenciou um processo de 

amadurecimento político, social e cultural, calcado em uma construção social que 

contemplou a participação de vários atores, dentre os quais as Forças Armadas, 

que, ao longo desse processo, primaram por estabelecer a identidade do militar 

(COELHO, 1976). 

O ponto de partida para o presente trabalho remonta ao ano 1822, que 

materializou a participação efetiva e determinante do Exército Brasileiro na 

concretização do processo de independência. Nesse momento, houve uma 

consequente configuração da Força como instituição fundamental na manutenção da 

integridade do território do nacional. 

A vitória na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) constituiu-se em um 

marco histórico que merece observação através de duas lentes: a diplomática, que 

materializou a grandeza do Brasil como player importante no contexto sul-

americano; e a militar, que por sua vez, credenciou o Exército Brasileiro ao exercício 

do papel de ente balizador dos rumos políticos do país. 

Tucídides escreveu que o movimento de ascensão bélica de Atenas gerou 

incerteza e temor nos governantes de Esparta, assinalando, a partir do cenário da 

Grécia Antiga, a prevalência das forças armadas como instrumento determinante 

para o equilíbrio de poder no cenário internacional (TUCÍDIDES, 1999). 

Maquiavel afirmou que a existência de um exército forte e regular era capaz 

de garantir a defesa do Estado e assegurar ao príncipe o trono. Ele também relatou 

que “as fundações principais para todos os estados, sejam novos, velhos ou mistos, 

são as boas leis e um bom exército” (MAQUIAVEL, 1996, p. 73, grifo nosso). 

Para Nye “[...] a country is powerful if it has a relatively large population, 

territory, natural resources, economic strength, military force and social stability36” 

(NYE, 1990, p. 154, grifo nosso). Aron asseverou que, por ser o estado detentor do 

monopólio legítimo da violência, é razoável que seu exército tenha a finalidade de 

combater o inimigo externo, independente de sua natureza ideológica (ARON, 

2002). 
_____________ 
36 um país é poderoso se tiver uma população relativamente grande, território, recursos naturais, 
solidez econômica, força militar e estabilidade social (tradução nossa). 
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A atuação das FA brasileiras, sobretudo nos episódios direcionados ao 

ambiente interno, com a finalidade de dirimir problemas advindos das falhas na 

segurança pública foi e é norteada pelas Cartas Constitucionais. Ao mesmo tempo, 

acena para a pertinência da íntima relação que entrelaça as armas e as leis, uma 

vez que a legalidade que deve balizar as ações da primeira, emana do estrito 

cumprimento da segunda. 

 

 

3.1 A Constituição Federal de 1824 

 

A primeira Constituição do Brasil foi outorgada por D. Pedro I, em 25 de 

março de 1824. O país estava por consolidar sua independência política de Portugal 

e essa Carta, a única do período imperial, contribuiu para que esse processo se 

concretizasse, sobretudo porque regulava as normas de um governo monárquico, 

hereditário e representativo, dando o tom do início da organização política no Brasil. 

Ao longo dos 65 anos de vigência, a Carta de 1824 caracterizava-se pela 

influência de Benjamin Constant. Tratou de fortalecer a figura do Imperador, pela 

atribuição ao chefe supremo do Poder Moderador, que estava acima do Executivo, 

do Legislativo e do Judiciário. 

 Logo após a independência do Brasil, na instalação do governo imperial, o 

quadro político do país apresentava dois extremos. De um lado, os portugueses 

desejosos pelo retorno à condição de metrópole e de detentora dos privilégios que o 

pacto colonial lhe reservava. Por outro, as províncias da Bahia, Maranhão, Pará, 

Piauí e Cisplatina se mostravam contrárias à independência brasileira e eram palco 

de movimentos reivindicatórios, que aludiam ao retorno da condição de colônia. 

 Diante dessas circunstâncias, D. Pedro se viu obrigado a reorganizar as Forças 

de Mar e de Terra, com as quais o imperador poderia contar para defender os 

interesses do país e se resguardar, tanto das ameaças externas como das internas 

que se manifestavam. Para isso, “contou com a participação de militares de outras 

nações, como os ingleses Lord Alexander Thomas Cochrane, John Pascoe Grenfell 

e John Taylor, o americano David Jewett e o General francês Pierre Labatut” 

(BITTENCOURT, 2009, p. 151). 
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 A organização e destinação das Forças Armadas estava disposta no Capítulo 

VIII – Da Força Militar, entre os Artigos 145 e 150, da Constituição de 1824. No 

Artigo 145, lia-se que “Todos os brasileiros são obrigados a pegar em armas, para 

sustentar a independência e a integridade do Império e defendê-lo dos seus inimigos 

externos ou internos” (BRASIL, 1824, p. 42). Imputava, assim, a todos os cidadãos 

uma obrigação social com relação à segurança e defesa do país, externando 

preocupação com a garantia da integridade nacional do Estado recém-

independente. 

 O Artigo 147 ressaltava que a Força Militar era uma instituição essencialmente 

obediente, evidenciando o forte traço autoritário do império, regido por um monarca 

aclamado que desempenhava, ao mesmo tempo, o papel de Chefe de Estado e de 

Governo. Evidenciava, com isso, a forte concentração de poder nas mãos do 

soberano. 

O Artigo 148 assim descrevia a destinação das Forças Armadas: “ao Poder 

Executivo compete privativamente empregar a Força Armada de Mar e Terra, como 

bem lhe parecer conveniente à segurança e defesa do Império” (BRASIL, 1824, p. 

42, grifo nosso). Percebe-se assim que, desde a primeira Carta Magna, já se podia 

observar a dupla destinação das Forças Armadas brasileiras. O que nos permite 

depreender que o legislador já previa que o estamento militar deveria ser empregado 

na defesa e na segurança, ou seja, tanto para dirimir as ameaças externas, como 

para solucionar os problemas internos. 

 Em 1824, já durante a vigência da primeira Carta, o Exército, alinhado com os 

preceitos constitucionais, cumpria seu papel como braço armado do Imperador. 

Externava disciplina genuína e sua lealdade ao jovem país, o que se confirmaria no 

enfrentamento, com vitória, das Revoltas internas que se sucederam ao longo do 

Império. Cabanagem, Cabanos, Sabinada, Balaiada, Farrapos, liberal de São Paulo 

e Minas Gerais e Praieira foram exemplo disso. 

Para o Exército, esse período ficou marcado, dentre outros acontecimentos, 

pelo surgimento da figura do Pacificador, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de 

Caxias. Suas atuações marcantes, principalmente na Balaiada, na Revolta dos 

Farrapos, nas Revoltas liberais de São Paulo e Minas Gerais e, por suas qualidades 

como estadista e soldado, o fizeram mais tarde patrono do Exército Brasileiro. 
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Todavia, o emprego das forças militares, quando destinado à solução de 

problemas internos, reforçava a autonomia do país embrionário, que teria no apoio 

das armas federais a consolidação de sua nação. 

 

3.1.1 A Confederação do Equador 

 

Embora Portugal tenha reconhecido apenas em agosto de 1835 a formação 

do Exército Brasileiro, este tem origem, de fato, na proclamação da Independência 

do Brasil. O ato não só marcou a emancipação política entre Brasil e Portugal, como 

também assinalou o rompimento do cordão umbilical que unia a organização 

castrense das antigas colônia e metrópole. 

Os episódios ocorridos no Brasil recém-independente sugeriam a forte 

possibilidade de recolonização por parte de Portugal. A não ocorrência desse 

retrocesso em muito se deveu à atuação pontual dos militares. Para tanto, foi 

necessária a formação de um exército bem adestrado, de conduta ilibada e, 

sobretudo, leal ao Imperador. Além disso, a Instituição deveria possuir motivação 

patriótica tal que lhe permitisse conjugar suas ações, segundo um firme ideal de 

liberdade, para que fosse mantida a unidade nacional.  

A administração do primeiro governo imperial externou a intenção de 

proporcionar ao Exército organização, disciplina e eficiência, colocando-o à altura 

dos desafios que se apresentavam para a incipiente nação (CARVALHO, 1998, p. 

56). D. Pedro I teve o cuidado de melhor estruturar primeiramente as tropas da 

capital. Criou a Guarda Cívica, a Imperial Guarda de Honra, instituiu o Batalhão do 

Imperador, em 1823, um Batalhão de Artilharia de posição e, “regulamentou o 

emprego de armamento por todas as unidades do Exército, por meio do Decreto de 

03 de setembro de 1824” (CARVALHO, 1998, p. 56). Além disso, reorganizou o 

Quartel-General da Corte, no início de 1824, que exercia o comando geral e de 

Estado-Maior da Força Terrestre e era o órgão que representava a administração 

militar. 

Além do Poder Moderador, a Constituição de 1824 instituiu o Conselho de 

Estado. Era composto por membros vitalícios nomeados pelo Rei, desde que fossem 

reconhecidamente “pessoas de saber, capacidade e virtude” (FAUSTO, 2000, p. 

152). Tinha, dentre suas atribuições, o assessoramento em questões relacionadas 
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aos “negócios graves e medidas gerais da pública administração, como declaração 

de guerra e ajustes de pagamento” (FAUSTO, 2000, p. 152). 

As medidas autoritárias adotadas pelo imperador e resguardadas pela recente 

Constituição não demoraram a encontrar resistência. Em Pernambuco, ideias 

opostas ao poder centralizado, seguidas pela propagação de manifestações 

republicanas e federativas, eram difundidas pela incipiente imprensa, capitaneada 

pelos Andradas. 

O Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca foi ativo na 

oposição juntamente com Cipriano Barata. Ambos fortaleceram o coro daqueles que 

eram contrários à monarquia. Dessa maneira, davam maior repercussão para as 

reivindicações de Manoel de Carvalho que, por sua vez, estava insatisfeito com a 

nomeação de um governador contrário aos seus interesses. Proclamou-se, então, 

em Pernambuco, em 02 de julho, a Confederação do Equador. 

O levante, majoritariamente urbano e popular, contou com o apoio de 

estrangeiros e tinha a pretensão de reunir as províncias da Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí e Pará, além de Pernambuco, sob regime federativo e 

republicano (FAUSTO, 2000). Em sua origem, externava, além de clara oposição ao 

imperador, forte intenção separatista. Diante desse quadro, resguardado pelo que 

previa a Constituição de 1824 nos Artigos 145 e 148, o governo, visando uma 

medida de rápido efeito, optou por empregar suas tropas para conter esse 

movimento. 

A Revolta foi contida pela firme ação das tropas federais, que culminou com a 

condenação dos líderes e externou a vocação das tropas governistas para um ofício 

que se repetiria ao longo da história: a luta pela manutenção da unidade territorial do 

Brasil. Constituiu-se primeiro de uma série de levantes que agitariam a região e 

transformou Pernambuco em um polo irradiador das manifestações contrárias ao 

governo central do Brasil. 

Após a abdicação de D. Pedro I em 1831, o Brasil passou a ser governado 

por regentes, que eram políticos que exerciam a função de governador em nome do 

Imperador, até que este atingisse a maioridade. A esse período da história 

convencionou-se chamar Regência. Foi um período em que agitações ocorriam 

frequentemente por conta do debate acerca da centralização ou não do poder, da 

autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas (FAUSTO, 2000). 
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3.1.2 A Cabanagem 

 

A sociedade paraense, composta por índios, mestiços, escravos e por uma 

elite formada por portugueses, ingleses e franceses, era bem heterogênea e 

economicamente baseada na produção de tabaco, cacau, borracha e arroz. Era mal 

estruturada, carecia da existência de classes bem estabelecidas e organizadas, 

traduzindo na prática a ligação rarefeita com a capital Rio de Janeiro (FAUSTO, 

2000). 

Devido à dificuldade de comunicação com a capital, as informações 

chegavam com considerável atraso à Província do Grão-Pará. Assim, quando a 

notícia da abdicação de D. Pedro I em favor de seu filho, ocorrida em 07 de maio de 

1831 chegou, renovaram-se as esperanças dos populares, que ansiavam por dias 

melhores a partir do afastamento dos portugueses da esfera política nacional 

(CARVALHO, 1998). 

Era patente a divergência de interesses entre os nacionais, que possuíam 

forte sentimento nativista, e os portugueses, detentores de arraigado espírito 

colonizador. Dessa forma, a resistência dos portugueses ao governo nacional 

fomentou a revolta conhecida como Cabanagem (nome em alusão à moradia dos 

populares que se compunham a tropa comandada pelos líderes do movimento), que 

“constituiu um prosseguimento das manifestações nativistas e da luta de 

independência (SILVA; BASTOS, 1976, p. 112). 

O início da Cabanagem tem relação com o pedido de afastamento do 

Marechal Francisco Soares Andréa da função de Comandante das Armas do Grão-

Pará, por ter sido considerado simpatizante dos interesses portugueses. Em 1832, a 

Regência determinou que o Presidente da Província e o Comandante das Armas 

fossem destituídos. Os portugueses, percebendo que seus interesses estavam 

ameaçados, evitaram que o cônego João Batista Gonçalves de Campos assumisse 

o governo.  

Em julho, Bernardo José da Gama (Visconde de Goiânia) e o coronel José 

Maria Silva Bitencourt foram nomeados Presidente e Comandante das Armas, 

respectivamente, e, pelo fato de serem brasileiros natos, tiveram boa receptividade 

por parte da população local. Entretanto, os dois tiveram suas passagens abreviadas 

nos cargos para os quais foram designados. O coronel Bitencourt aproximou-se dos 
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lusitanos, ao passo que o Visconde de Goiânia via seu prestígio se esvaziar, de 

maneira brusca, o que culminou com sua renúncia em dezoito dias (CARVALHO, 

1998). 

Os rebeldes colocaram o doutor Marcelino José Cardoso à frente do governo 

que, por sua vez, adotou medidas enérgicas. O exílio de alguns jornalistas e do 

próprio cônego Campos, que conseguiu escapar e “proclamou um governo 

autônomo sob sua presidência, constituindo-se o ‘1º presidente cabano’” (BENTO, 

2003, p. 213) foram alguns exemplos dessas medidas. 

O general Machado de Oliveira foi o militar enviado pela Regência para 

pacificar a Província. Ao chegar, tratou de promover o retorno dos exilados, porém 

não obteve sucesso no estabelecimento da normalidade. A situação política 

mostrava-se insustentável, uma vez que os portugueses continuavam a ameaçar os 

liberais nativistas, para manter seus interesses preservados. 

A divergência dos interesses e a atuação dos conservadores portugueses em 

prol de suas aspirações evidenciavam o crescimento da conspiração em Belém. 

Assim, o cônego Campos atuou, reforçado por cabanos aliciados, principalmente 

pelos irmãos Vinagre (Francisco Pedro, Antônio, Raimundo, Manuel e José) e por 

Eduardo Angelim, para depor o governo local. 

A Cabanagem foi, portanto, uma revolta que assumiu caráter social, 

sobretudo, porque foi a maneira com a qual os cabanos tentaram modificar a 

realidade de injustiça e desigualdade social em que viviam. A ação empreendida por 

parte do cônego Campos, transformou a insurreição popular de simples agitação em 

uma revolta com a tomada efetiva do poder. 

O governo central, alinhado com a previsão constitucional elencada nos 

Artigos 145 e 148 da Constituição Federal de 1824, lançou mão das tropas imperiais 

para dirimir a revolta que assolava a Província do Grão-Pará. Essa era a medida de 

mais rápida implantação, uma vez que a Província já contava com um Batalhão de 

Caçadores, um Batalhão de Artilharia de Posição e um Batalhão da Guarda 

Nacional, que foram insuficientes para conter o ímpeto dos revoltosos. 

Nesta senda, o Imperador se viu obrigado a enviar várias expedições, até que 

em 1840 foi normalizada a situação. Extinguiram-se os focos da revolta que se 

instalou no Grão-Pará, marcando assim, a atuação das forças de terra, para 
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reestabelecimento da ordem interna e principalmente, para manter a integridade 

nacional do país. 

 

3.1.3 A Guerra dos Farrapos 

 

O cenário remetia às agitações sociais, aos ferrenhos embates político-

partidários e à insatisfação com a centralização política, advinda da excessiva 

cobrança de impostos sobre os produtos da pecuária sulista. Além disso, a 

desordem administrativa, potencializada pelas sucessivas escolhas do Presidente da 

Província sem levar em consideração os anseios locais, estão entre as principais 

causas que deram origem à Revolução Farroupilha. Foi a mais longa guerra civil 

brasileira e uma das rebeliões mais violentas do período da Regência, ocorrida no 

Rio Grande do Sul, entre os anos 1835 e 1845 (FAUSTO, 2000; FARIA, 2018). 

O Rio Grande do Sul tinha na criação de gado sua principal atividade 

econômica e, para tanto, não dependia da mão-de-obra escrava, como ocorria com 

a maioria das províncias daquela época. Assim, depreende-se que seus interesses 

econômicos não estavam alinhados com os do restante do país. 

Os proprietários agrários do Sudeste eram extremamente dependentes da 

mão-de-obra escrava por conta da natureza de suas atividades produtivas. Brigavam 

por menor preço dos produtos sulistas, sobretudo, o charque, consumido em larga 

escala por seus escravos. Assim, pressionavam o poder central no intuito de 

favorecer a entrada desses mesmos produtos vindos da região platina e aumentar 

as taxas sobre a produção oriunda do Sul do Brasil. Essa política gerou grande 

prejuízo à aristocracia gaúcha que, por sua vez, era favorável aos ideais 

republicanos. 

No contexto político, o Presidente da Província, Dr. Antônio Rodrigues 

Fernandes Braga, nomeado pelo Regente Feijó, resolveu sancionar em 1835 a lei 

que sobretaxava os produtos do campo, aumentando ainda mais o 

descontentamento gaúcho. Há que se ressaltar a grande importância da produção 

do charque, não só para o mercado gaúcho como também para o nacional. Assim, a 

falta de protecionismo para com os produtos sulistas, somada ao descontentamento 

com a centralização política e com a exploração fiscal, afetaram severamente as 
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expressões econômica, política e social da região, constituindo-se nos principais 

fatores para a eclosão da revolta. 

A partir de então, Bento Gonçalves, comandante da guarda local, apoiado 

pela oligarquia gaúcha e pela Assembleia Provincial, empregou seus comandados, 

dominou Porto Alegre e proclamou a República do Piratini em 1838. Foi preso, 

enviado para a Bahia e, mais tarde, liberto pela ação dos Sabinos. Nesse momento, 

a figura do idealista italiano Giuseppe Garibaldi exerceu papel fundamental para a 

sustentação do movimento. Em 1839, fruto do desdobramento das ações de Bento 

Gonçalves, David Canabarro proclamou a República Juliana, em Santa Catarina 

(SILVA; BASTOS, 1976). 

O movimento era sustentado pelos proprietários rurais que, por sua vez, 

tinham a capacidade de reunir e mobilizar grande quantidade de homens para atuar 

segundo seus interesses. Com isso, era impossível delinear qualquer solução sem 

que as medidas considerassem a participação dos financiadores da revolta. 

Dessa maneira, o governo central, resguardado pelos preceitos dos Artigos 

145 e 148 da Carta Magna de 1824, atuou principalmente para evitar que a revolta 

se propagasse, promovendo a divisão do país. No primeiro momento, o governo 

provinciano armou a Guarda Municipal Permanente, o Piquete de Cavalaria de 

primeira linha e a Companhia de Guardas Nacionais a cavalo, sob coordenação do 

Brigadeiro Gaspar de Mena Barreto (uma vez que o Comandante das Armas, 

Marechal Sebastião Barreto não se encontrava), espalhando o movimento para o 

interior do Rio Grande (FARIA, 2018). 

Ao reassumir o dispositivo, o Comandante das Armas convocou o povo rio-

grandense para enfrentar os rebeldes liderados por Bento Gonçalves. Foram anos 

em combate até que a vantagem das Forças Imperiais se concretizou com o domínio 

das cidades de Porto Alegre e Rio Grande, o que contou também com a atuação da 

Guarda Nacional, bloqueando a serra e as forças navais fechando o dispositivo. 

Dessa forma, as forças legalistas asseguraram significativa vantagem em relação 

aos rebeldes, dentre outros fatores, pela massa, tendo em vista que seu efetivo era 

praticamente o dobro do contingente rebelado. 

No entanto, o governo imperial entendia que o movimento dos Farrapos não 

seria debelado de vez, “enquanto não houvesse à frente das tropas um militar de 

indiscutível prestígio e capacidade profissional” (CARVALHO, 1998, p. 84). Caxias 
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havia angariado o respeito, tanto no meio militar, como no ambiente das autoridades 

civis, principalmente por suas atuações na Balaiada, em São Paulo e em Minas 

Gerais. Seu o nome concentrava as habilidades requeridas para aquela demanda, 

além do caráter subserviente que sua nomeação emprestava para o quadro em 

questão. Assim sendo, foi nomeado Presidente e Comandante das Armas do Rio 

Grande do Sul, em 28 de setembro de 1842 (FARIA, 2018). 

Ao assumir fez a seguinte conclamação: 

 
Rio-grandenses! Sua Majestade o Imperador, confiando-me a presidência e 
comando em chefe do bravo Exército brasileiro, recomendou-me que 
estabelecesse a paz nesta Província do Império, como restabeleci no 
Maranhão, em São Paulo e em Minas Gerais; a Divina Providência, que de 
mim tem feito um instrumento de paz para a terra em que nasci, fará com 
que eu possa satisfazer os ardentes desejos do magnânimo monarca e do 
Brasil todo” (CARVALHO, 1938, p. 139). 
 

Caxias atuou estrategicamente, contendo o fluxo de suprimento dos Farrapos, 

enfraquecendo severamente o ímpeto dos revoltosos. Do ponto de vista econômico, 

a separação não gerava grandes vantagens para os produtos gaúchos que, de certa 

forma, receberam bem a anistia ampla e irrestrita proposta por Caxias, que também 

sugeriu “a incorporação dos oficiais Farrapos ao Exército Imperial” (SILVA; BASTOS, 

1976, p. 115). 

Assim, em 1845, terminou a revolução Farroupilha e o título de “Pacificador” 

atribuído a Caxias foi se materializando por suas participações decisivas nas 

revoltas internas do agitado Brasil. 

 

3.1.4 A Sabinada 
 

As ideias da Revolução Francesa e do federalismo americano disputavam 

espaço no meio intelectual brasileiro. Seus defensores insistiam em desconsiderar 

as idiossincrasias de um país tão vasto geograficamente e de formação incipiente, 

tal como era o Brasil de 1837. Quando eclodiu a Sabinada, o país tinha apenas 15 

anos como nação independente. 

Conservadores, federalistas e republicanos entendiam que a mudança era 

necessária. Além disso, outros dois fatos constituíram os principais antecedentes da 

Sabinada: a fuga do revolucionário gaúcho Bento Gonçalves e a renúncia à 

Regência do padre Feijó. Estes fatos incentivaram Francisco Sabino Álvares da 
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Rocha Vieira, ferrenho propagandista liberal que se utilizou do Novo Diário da Bahia 

(jornal de sua propriedade), a modificar sua postura. De jornalista e denunciante, 

passou a revolucionário, que empreendia ações armadas contra a centralização e o 

despotismo do governo central. 

Após a sublevação das tropas do Forte São Pedro, em novembro de 1837, as 

autoridades centrais deixaram Salvador. Com isso, os rebelados empossaram como 

presidente da Bahia Inocêncio da Rocha Galvão e, como secretário de governo, 

Francisco Sabino. 

O secretário de governo, cujo nome batizou a revolta, publicou no Novo Diário 

da Bahia o programa de governo. Este era norteado pelas seguintes ações: a 

proclamação da República Baiense; a separação da Província até que D. Pedro II 

atingisse a maioridade; a criação de um exército permanente; e, a convocação de 

uma Assembleia Constituinte (FAUSTO, 2000). 

Os rebelados não lograram êxito com o pretenso programa, basicamente por 

dois motivos: em primeiro lugar, por não possuírem meios suficientes para organizar 

um exército; e, em segundo, por não receberem o apoio dos grandes proprietários, 

conhecidos como “tiranos déspotas do Recôncavo” que viram seus interesses 

afetados com a criação da nova república. 

A Sabinada caracterizou-se por ser uma revolta de cunho político, uma vez 

que as camadas inferiores da população não tiveram participação ativa no 

movimento. Capitaneado pela camada média, seu objetivo era conquistar a 

independência política e administrativa da Bahia (FARIA, 2018). 

Não tardou para o governo central se manifestar e, como a Carta 

Constitucional de 1824 previa em seus Artigos 145 e 148, o estamento político 

rapidamente destacou a força governista comandada pelo General João Crisóstomo 

Caiado. Destacamentos oriundos de Sergipe e Pernambuco reforçaram a investida 

em Salvador. Os rebeldes não sustentaram o combate e, após dois dias de intenso 

ataque de três brigadas do Exército, renderam-se e foram submetidos ao júri, 

formado pelos grandes proprietários de terra. Sabino foi deportado para o Mato 

Grosso, enquanto os outros organizadores do movimento sofreram condenação ao 

calabouço e às galés, sendo posteriormente beneficiados pela maioridade de D. 

Pedro II, em 1840 (CARVALHO, 1998). 
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 A atuação do Exército na Sabinada, sob a égide da Carta de 1824, externou 

mais uma vez, a labuta dos militares brasileiros no sentido de preservar a unidade 

nacional, mantendo a ordem e a lei de um país em formação. 

 

3.1.5 A Balaiada 

 

A opressão pela qual passava a população pobre da Província do Maranhão 

estimulou a eclosão da revolta conhecida como Balaiada (nome em alusão a um dos 

líderes do movimento, Manoel Francisco dos Anjos Ferreira, fabricante de balaios), 

que se estendeu de 1838 até 1841. Mestiços, escravos, artesãos, vaqueiros, 

lavradores, mulatos e índios estavam submetidos aos desmandos e aos interesses 

políticos e econômicos dos fazendeiros, que exerciam o monopólio político na 

região. 

A fragilidade da Regência deu margem para o surgimento de movimentos que 

tinham a intenção separatista. No Maranhão, as divergências políticas eram 

protagonizadas pelos conservadores, do Partido dos Cabanos e pelos liberais, do 

Partido Liberal, apelidados de “bem-te-vis”. 

A prisão do irmão de Raimundo Gomes feita pelo subprefeito (cabano) da 

região que abarcava a localidade da Vila da Manga foi o estopim. Os bem-te-vis se 

aproveitaram do episódio e apoiaram a ação de Raimundo, no dia posterior ao 

ocorrido. A ação que culminou com a libertação de seu irmão, libertou também 

outros prisioneiros.  

Além disso, aproximadamente vinte policiais e outros elementos fugidos da lei 

também aderiram ao bando, que era liderado por Manoel Francisco dos Anjos 

Ferreira, autoproclamado general e chefe das forças bem-te-vis (FARIA, 2018). O 

grupo dos balaios cresceu exponencialmente e suas ações passaram a ser um 

perigo para a ordem pública, uma vez que se tratava “de uma revolta sem ideal, sem 

bandeira e sem outros objetivos senão o saque e a obtenção de vantagens 

pessoais” (FARIA, 2018, p. 132). 

Em 1839, o governo central, visando o efeito imediato da medida e embasado 

no que prescreviam os Artigos 145 e 148 da Carta de 1824, destacou o então 

coronel Luís Alves de Lima e Silva, que mais tarde se tornaria o Duque de Caxias, 
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como presidente da Província. O militar organizou a repressão ao movimento e 

pacificou o Maranhão. 

Caxias atuou de maneira híbrida, como político e como militar. No primeiro 

plano, tratou de ajustar a administração militar, regularizando os soldos, organizando 

o Exército e fornecendo melhores condições de trabalho aos militares. Criou a 

Divisão Pacificadora do Norte, estruturada em três colunas; organizou hospitais, 

nomeou médicos e capelães, para proporcionar o bem-estar da tropa; restaurou a 

disciplina e a moral. Na Província, procurou adotar medidas que valorizassem a 

lavoura e implementou um sistema de trocas comerciais entre a capital e o interior. 

No segundo, já com a tropa organizada, era comum vê-lo sair da capital, 

deixando as atividades do governo para comandar pessoalmente algumas 

operações contra os balaios, não descuidando, portanto, dos assuntos importantes, 

próprios de sua atribuição política. Assim, partiu para o ataque aos redutos balaios, 

que já não mais contavam com o apoio político que os ajudara até então, agindo 

com diplomacia e oferecendo a possibilidade de recuperação para aqueles que 

assim desejassem. Convém ressaltar que nem sempre as tratativas que tinham por 

objetivo a solução do levante se davam de forma pacífica, exigindo assim o emprego 

da força.  

Apesar de D. Pedro II ter decretado a anistia em 22 de agosto de 1840, 

Raimundo Gomes, chefe dos revoltosos, veio a se render em 15 de janeiro de 

1841(JANOTTI, 1987). Em 19 de janeiro de 1841, Luís Alves de Lima e Silva 

anunciou a pacificação da área e, em ato contínuo, transmitiu o cargo de governador 

da Província para o Dr. João Antônio de Miranda, simbolizando o término de sua 

missão. 

A atuação do Exército na Balaiada, amparado pela Carta de 1824, expôs a 

vulnerabilidade da monarquia brasileira e ratificou o valor do Exército como força 

armada. Mostrou-se disponível para ser empregado na contenção das convulsões 

sociais e políticas que intentaram comprometer a unidade territorial, a ordem e a paz 

no Brasil. 
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3.1.6 A Revolução Praieira 

 

As questões antagônicas entre liberais e conservadores mantiveram-se em 

alta, principalmente na região Nordeste do país. A distância do governo central, de 

certa forma, criava a lacuna que era preenchida pelos recorrentes embates. 

Nesse cenário, em 1842, a ala liberal de Pernambuco se dividiu. Enquanto 

uma parte se aproximou dos conservadores, a outra criou o Partido Nacional ou 

Partido da Praia e o jornal Diário Novo, ambos sediados na Rua da Praia em Recife, 

cujos membros eram chamados praieiros. 

Estava formado o novo “quartel general” da oposição. Os populares, 

contrários à oligarquia conservadora, enxergaram nessa nova estrutura, a 

possibilidade de externar sua insatisfação. A elite aristocrática, capitaneada pela 

família Cavalcanti, dominava a produção açucareira local, utilizava apenas 10% das 

terras de sua propriedade e se recusava a vender ou arrendar as terras não 

utilizadas, prejudicando o equilíbrio social. 

Além disso, havia o monopólio do comércio, concentrado nas mãos dos 

portugueses que se multiplicavam pela Província, dominando os postos de trabalho 

ali criados. Assim, a população se via em desvantagem no campo e também na 

cidade, fator que tornava o ambiente propício para a ocorrência de um movimento 

revolucionário. 

Ao receberem o apoio do Partido da Praia, os populares responderam com o 

voto. Dessa maneira, o partido recém-criado ocupou a maioria das cadeiras da 

Assembleia Legislativa em 1844 e elegeram como presidente da Província Antônio 

Chichorro da Gama. Em 1848, os conservadores, após assumirem o governo do Rio 

de Janeiro, nomearam para presidir a Província de Pernambuco Herculano Ferreira 

Pena. Os praieiros não aceitaram a nomeação e, em 07 de novembro do mesmo 

ano, deram início à Revolução, que contou com forte apoio popular, principalmente 

os pequenos comerciantes, escravos libertos e pequenos agricultores (FARIA, 

2018). 

Destacaram-se nesse movimento, os jornais que incrementavam a luta 

política para conscientizar a população acerca do que se passava. O Diário Novo, 

jornal praieiro, mostrava-se muito superior ao jornal dos “guabirus” (como eram 

chamados os adversários). O periódico era impregnado pelas ideias socialistas 
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importadas da Europa, destacava as mazelas do sistema oligárquico sem, no 

entanto, colocar em questão a grande propriedade escravista. 

O Manifesto ao Mundo, datado de 01 de janeiro de 1849, sagrou-se o 

documento mais célere do movimento praieiro, pois caracterizava com exatidão suas 

principais reivindicações: o voto livre, liberdade de imprensa, garantia de trabalho 

vitalício, exclusividade para brasileiros natos ocuparem cargos de juiz e ministro, 

além da promulgação de uma nova constituição.  

Desprovidos de recursos, os praieiros não prosperaram. As tropas imperiais 

foram empregadas em concordância com o que previam os Artigos 145 e 148 da 

Constituição de 1824, para neutralizar os quase dois mil homens que promoviam o 

movimento, que “foi uma das mais significativas revoltas sociais do Brasil. Teve a 

participação das camadas humildes da população pernambucana e encerrou o 

período de intensa agitação iniciado nas regências” (SILVA; BASTOS, 1976, p.119). 

A atuação do Exército nesse episódio da História evidenciou o compromisso 

da Instituição para com os interesses nacionais. Ao mesmo tempo em que 

caracterizou a preferência dos governantes por medidas paliativas para a solução de 

problemas de considerável complexidade, logrou o restabelecimento da ordem, 

devolvendo ao povo de Pernambuco a paz e a tranquilidade para melhor convívio 

social. 

 

 

3.2 A Constituição Federal de 1891 

 

Não por acaso, a transição do período monárquico para o republicano, 

ocorrida de fato em 1889, transcorreu apoiada na têmpera da espada do Marechal 

Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Esse fato ratificou a posição do 

Exército como força tutelar do novo sistema que, em 24 de fevereiro de 1891, teve 

promulgada sua nova Constituição, a segunda do Brasil.  

Documento de forte influência positivista e inspirado na Constituição norte-

americana, marcou a transição de um modelo centralizador para um modelo que, ao 

estabelecer o presidencialismo, institucionalizou o federalismo, alargando a 

autonomia dos estados. De acordo com Migon (2007), essa Carta funcionou como 

fio indutor que guiou as bases do pensamento que se observa, com poucas 
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alterações até os dias atuais, norteando, dentre outros aspectos, o serviço militar e a 

função das Forças Armadas. 

Na Constituição de 1891, a missão dos militares é enunciada no Artigo 14: 

 
As forças de terra e mar são instituições nacionais, permanentes, 
destinadas à defesa da pátria no exterior, e à manutenção das leis no 
interior. A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da 
lei, aos seus superiores hierárquicos, e obrigada a sustentar as instituições 
constitucionais (BRASIL, 1891, p.3,4, grifo nosso). 
 

A alta importância dos assuntos relativos às Forças Armadas já se podia notar 

na organização do texto constitucional. O assunto passou a ser tratado no Artigo 14, 

nas Disposições Preliminares, antes mesmo do tópico que trata da organização do 

Estado. Essa importância foi ratificada pelos constituintes, ao atribuírem às Forças 

Armadas o caráter de instituição permanente e nacional, o que ao mesmo tempo as 

equiparava ao nível do Estado e reforçava sua representação como instituição 

unitária do Brasil (MATHIAS; GUZZI, 2010). 

A primeira Carta republicana exprimia considerável confiança nos militares, 

uma vez que os colocava como guardiões da lei que deveriam cumprir. Ao mesmo 

tempo, referia-se às Forças Armadas como instrumento destinado à garantia da lei e 

à sustentação das instituições constitucionais. 

Tendo em vista os acontecimentos que marcaram o período de vigência 

dessa Constituição, a participação do Brasil na 1ª Grande Guerra foi a oportunidade 

na qual militares brasileiros tiveram de atuar em prol da defesa externa. Por outro 

lado, em episódios como Manifesto dos 13 Generais, Revolução Federalista, Revolta 

da Armada, Guerra de Canudos, Revolta do Contestado, Movimento Tenentista, 

Revolução de 1930 e Revolução Constitucionalista de 1932, as Forças Armadas e, 

em particular, os militares “de terra”, precisaram atuar em consonância com a 

previsão constitucional da época, com a finalidade de assegurar e manter a ordem 

interna. 

O comentário de Bertholdo Klinger, um destacado oficial que compunha o 

grupo dos Jovens Turcos, publicado no editorial da Revista Defesa Nacional, permite 

compreender a dimensão do papel desempenhado pelo Exército na 1ª República:  

 
O Exército precisa estar aparelhado para sua função conservadora e 
estabilizante dos elementos sociais em marcha e preparado para corrigir as 
perturbações internas, tão comuns na vida tumultuária das sociedades que 
se formam (CARVALHO, 1997, p. 41). 
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Dessa forma, a proximidade com as questões que figuraram como decisivas 

para a consolidação da República permitiu que a identidade do Exército fosse 

construída, à medida que o Brasil fosse adquirindo forma de nação. Dessa maneira, 

a atuação dos militares, nas dimensões interna e externa, em favor dos interesses 

nacionais provocou o entrelaçamento da História Militar com a História do Brasil. 

 

3.2.1 A Revolta da Armada 

 

Após a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca em 1891, assumiu a 

direção do Poder Executivo nacional Floriano Peixoto, que na ocasião era o vice-

presidente de Deodoro. Todavia, o Artigo 42 da Carta Constitucional vigente previa 

que, se a renúncia ocorresse antes de transcorridos dois anos do mandato do 

presidencial, deveria haver nova eleição. Floriano, no entanto, alegou que a norma 

valia para presidentes eleitos por voto direto, o que não era o seu caso nem o de 

Deodoro. 

Ao assumir, Floriano destituiu todos os governadores simpatizantes às ideias 

de Deodoro, gerando assim o acirramento dos ânimos entre grupos políticos com 

interesses divergentes logo no início da República Velha. Nesse contexto, os 

militares da Marinha do Brasil, que tinha sua oficialidade formada por remanescentes 

da aristocracia imperial, julgavam ter pouco prestígio no cenário político brasileiro, 

sobretudo quando comparado aos militares do Exército (SILVA; BASTOS, 1976). 

Pairava uma sutil diferença entre as opiniões dos oficiais de terra e dos de 

mar. Notava-se que “os primeiros eram republicanos em sua maioria, enquanto os 

outros não escondiam seus pendores favoráveis á dinastia deposta” (CALÓGERAS, 

1938, p. 318). 

Sendo assim, passaram a contestar veementemente a legalidade do mandato 

de Floriano, sublevando a Armada em um movimento liderado pelos almirantes 

Custódio José de Melo e Luís Filipe Saldanha da Gama. Estes tiveram como 

seguidores alguns oficiais da Marinha do Brasil e civis favoráveis à monarquia. O 

movimento ficou conhecido como Revolta da Armada e ocorreu entre 1893 e 1894 

(MARTINS, 1997). 
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Os principais objetivos dos revoltosos eram a manutenção dos militares no 

poder e a convocação de eleições para a escolha de novos governadores. Merece 

destaque o fato de que “possuíam os insubordinados todo material flutuante, de 

guerra e de comércio, surto no Rio de Janeiro” (CALÓGERAS, 1938, p. 318). Dessa 

forma, comandados por Custódio de Melo, os revoltosos assumiram o controle do 

“encouraçado Aquidabã e mais duas belonaves” (SILVA; BASTOS, 1976, p. 168) e, 

em 13 de setembro de 1894, bombardearam a capital da República.  

O governo federal, resguardado pela tácita prescrição do Artigo 14 da Carta 

de 1891, não cedeu e, em mais uma oportunidade, optou por empregar o Exército 

para constituir a resistência e, posteriormente, debelar o movimento, defendendo a 

cidade e consolidando a República. Foram vários conflitos até que em março de 

1894 o movimento foi neutralizado, no Rio de Janeiro. Os remanescentes zarparam 

para o sul e se uniram aos Federalistas na cidade de Desterro, onde instalou-se, sob 

comando do Capitão de Mar e Guerra Frederico Lorena, um governo revolucionário 

(SILVA; BASTOS, 1976). 

 

3.2.2 A Revolução Federalista 

 

A postura política adotada pelo presidente Floriano Peixoto reverberou para a 

esfera estadual, motivo pelo qual se pode verificar a substituição rápida e gradativa 

daqueles governadores da ala pró-Deodoro por governadores alinhados com o novo 

governo. Nesse contexto, o que se pode observar foi uma disputa pelo poder do 

estado do Rio Grande do Sul, polarizada por dois grupos distintos. De um lado, os 

republicanos, seguidores de Júlio de Castilhos. Do outro, os federalistas, 

capitaneados por Gaspar da Silveira Martins (MARTINS, 1997). 

O primeiro grupo era conhecido como “pica-paus”, uma vez que o quepe 

usado pelos republicanos lembrava o formato de um pássaro bicudo, enquanto o 

segundo era chamado de “maragatos”, tendo em vista a origem de Gumercindo 

Saraiva, líder revolucionário proeminente do lado federalista, estar relacionada ao 

departamento uruguaio de San José, cuja população seria originária de Maragateria, 

na Espanha (WASSERMAN, 2004). 

O antagonismo entre os grupos políticos atingiu seu ápice com a nomeação 

de Júlio de Castilhos para o cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul. 
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Desta feita, os federalistas recorreram às armas, exigindo a anulação do ato e dando 

início, em fevereiro de 1893, à Revolução Federalista que terminou em junho de 

1895. 

Afiançado pelo Artigo 14 da Constituição Federal de 1891, Floriano Peixoto 

não demorou para acionar o Exército, que prontamente respondeu. Comandados 

pelo general Hipólito Ribeiro, a tropa legalista, apoiada pela polícia estadual, 

empreendeu esforços para neutralizar a revolta e restabelecer a ordem na região. O 

movimento ficou caracterizado pelo alto teor de violência nos confrontos, 

contabilizando aproximadamente dez mil mortos e, por isso, passou a ser 

reconhecido como “revolução da degola” (PESAVENTO, 1983). 

Os maragatos foram derrotados e se uniram com os insurgentes da Revolta 

da Armada na cidade de Desterro, atual Florianópolis. Expandiram suas ações pelas 

localidades do Paraná e de Curitiba, onde, pressionados pelas tropas federais, 

recuaram. Em 1895, o presidente Prudente de Moraes celebrou uma conciliação e 

forneceu indulto aos revoltosos remanescentes, solucionando a questão que agitou 

o início do período republicano brasileiro. 

Cumpre salientar, no entanto, que a despeito das agitações ocorridas no 

início da República, Deodoro se destacou por representar a força e promover a 

realização da implantação do regime. Floriano Peixoto, todavia, exerceu um papel 

determinante, pois “consolidou e tornou definitivo o regime, que estava sendo 

dissolvido e desintegrado pelas gestões inábeis de seus predecessores” 

(CALÓGERAS, 1938, p. 323). 

 

3.2.3 A Guerra de Canudos 

 

O período de relativa tranquilidade ao que se sucedeu às ferrenhas lutas para 

a consolidação da República foi severamente perturbado pela Guerra de Canudos. 

Ocorrida no sertão da Bahia entre os anos 1896 e 1897, revelou o alto nível de 

instabilidade política em que o país se encontrava. 

 
De Norte a Sul, o país estremeceu, pois tal desastre nunca fora tido por 
possível, e, logo, de acordo com a mentalidade reinante, nisso se viu uma 
conspiração dos “inimigos da República”, amparada por monarquistas, 
sonhadores de uma restauração (CALÓGERAS, 1938). 
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As causas que culminaram com a eclosão da Guerra de Canudos são 

amplamente exploradas pela historiografia brasileira. Entretanto, Boris Fausto (2006) 

apresenta uma visão peculiar acerca do conflito de Canudos, afirmando que o 

movimento possuiu um viés político e outro religioso. 

O viés político se materializou pelo teor das agitações promovidas por Antônio 

Vicente Mendes Maciel ou Antônio Conselheiro, como ficou conhecido. Ele criticava 

veementemente a república e a ela atribuía toda sorte de mazelas vivida pela 

sociedade da época, principalmente a falta de assistência do Estado que gerava 

miséria e subnutrição para o povo do Nordeste brasileiro. 

O viés religioso pode ser entendido pela consideração de Maria Isaura Pereira 

de Queiroz, que tratou o Arraial como um reduto religioso. Era controlado por “um 

indivíduo que se acredita possuidor de atributos sobrenaturais, neste caso Antônio 

Conselheiro, e que profetiza catástrofes das quais estarão salvos apenas seus 

seguidores” (QUEIROZ, apud CAVA, 1975, p. 122). 

As condições miseráveis em que a população se encontrava facilitavam a 

criação de seitas religiosas, como forma de minimizar seus efeitos. É nesse contexto 

que surge a figura mística de Antônio Conselheiro, que pregava a salvação para 

seus asseclas (SILVA; BASTOS, 1976). 

Dessa forma, o núcleo de fiéis que se reunia às margens do rio Vaza-Barris 

em 1893, transformou-se em um Arraial que juntou aproximadamente vinte mil 

habitantes em 1896. Formava um bolsão de pessoas unidas pela fome, 

esperançosos por dias melhores. 

Calógeras afirmou que “muitas expedições foram mandadas para restaurar a 

lei e a ordem e apagar tal centro de inconduta” (1938, p. 330). O governo da Bahia 

enviou duas expedições para tentar debelar o movimento. A primeira contou com 

efetivo de cem homens, sob comando do Tenente Manoel Pires Ferreira e foi 

destruída pelos adeptos de Conselheiro. 

A segunda não teve sorte diferente, apesar de contar com quinhentos e 

cinquenta soldados, comandados pelo Major Febrônio de Brito. A cada vitória dos 

rebeldes seu arsenal aumentava, pois os jagunços se equipavam com o material das 

frustradas expedições e, assim, aumentavam seu nível de resistência e 

combatividade. “O governador apelou então para as tropas federais” (FAUSTO, 

2000, p. 257). 
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Após o insucesso das duas expedições enviadas pelo governo local, 

evidenciando a incapacidade de solucionar o problema, o governo federal, 

representado pelo presidente interino, Manoel Vitorino (vice-presidente de Prudente 

de Moraes), resolveu empregar o Exército de acordo com o Artigo 14 da Carta 

Constitucional de 1891, assinalando a adoção de uma medida de rápida implantação 

para a solução de uma questão que se revelava bastante complexa.  

Existia, contudo, por parte do Exército, um sentimento de responsabilidade 

para com a nação e com a manutenção do regime republicano, recém-instaurado no 

país. O Ministro da Guerra, o General de Brigada Francisco de Paula Argolo, externa 

esse aspecto, no início de seu relatório: 

 
As instituições militares tem adquirido ultimamente tal importância em todos 
os países civilizados, que não se pode deixar de prestar particular atenção 
aos assuntos que a elas se prendem, como garantias de estabilidade, de 
ordem e desenvolvimento social. Sob esta influência, o nosso Exército, que 
é a primeira corporação armada, que tem por missão sustentar as 
instituições conquistadas pelo movimento patriótico de 15 de novembro de 
1889, não pode prescindir dos aperfeiçoamentos modernos, que o habilitem 
para o melhor desempenho de suas elevadas funções (MINISTÉRIO DA 
GUERRA, 1897, p. 3). 
 

Dessa forma, a terceira expedição enviada a Canudos teve como comandante 

o Coronel Moreira César e contou com aproximadamente mil e trezentos militares. 

“Um grande erro, sempre o mesmo, consistia em que as autoridades 

menoscabavam o valor e as dificuldades da missão” (CALÓGERAS, 1938, p. 330). 

Além disso, o desconhecimento da área, do despreparo da tropa e principalmente da 

motivação dos rebelados, que lutavam pela sobrevivência, em um ambiente no qual 

estavam plenamente familiarizados, foram determinantes para que os militares não 

tivessem êxito. 

A opinião pública no Rio de Janeiro externava sua acidez para com o governo 

de Prudente de Moraes e desferia fortes críticas da oposição, por não ter levado a 

cabo o levante de Canudos que assumia grandes proporções. Nessa atmosfera 

efervescente que agitava a capital, o presidente enviou a quarta e última expedição, 

comandada pelo General Artur Oscar, que contava com efetivo aproximado de seis 

mil homens, o que à época equivalia a trinta por cento do total do efetivo do Exército, 

que “mostrava-se, durante as campanhas de Canudos, incapaz de desempenhar 

com eficiência até mesmo sua função constitucional menos questionável, a de 

defesa da ordem interna” (COELHO, 2000, p. 87). 
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Em um dos ataques ao reduto de Conselheiro a tropa teve seu efetivo 

consideravelmente reduzido para dois mil e quinhentos homens. Com isso, Prudente 

de Moraes ordenou que o então Ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado 

Bittencourt, assumisse o comando das operações. Bittencourt, em uma de suas 

primeiras medidas tratou de organizar a parte logística, principalmente o 

abastecimento e transporte, garantindo assim, a permanência da tropa em combate 

e o consequente êxito na investida. “Tomaram-se as necessárias providências, e, a 

5 de outubro de 1897, Canudos foi expurgado, após um assédio longo e cruento” 

(CALÓGERAS, 1938, p. 331). 

Na recepção das tropas vindas de Canudos, um atentado direcionado ao 

então presidente Prudente de Morais, acabou vitimando o Ministro Bittencourt, 

provocou grande reflexão intramuros na instituição Exército, sinalizando que era 

chegada a hora de purgar os erros e procurar novos caminhos (TREVISAN, 2011). 

Além de um grande número de mortos, Canudos revelou, segundo Pires, que “o 

aspecto mais depreciativo e comprometedor para o EB foi a constatação do seu 

péssimo estado de preparação para emprego” (2012, p. 23). 

A desastrada atuação em Canudos não atraiu a devida atenção da sociedade, 

mas o “núcleo duro” do Exército, capitaneado pelo então Ministro da Guerra, 

Marechal João Nepomuceno de Medeiros Mallet tinha consciência da necessidade 

de mudança. McCann assim descreve a percepção do Marechal:  

 
Mallet também criticou outros aspectos do treinamento militar. Afirmou que a 
instrução teórica era insuficiente e acentuou a necessidade da experiência 
prática em campo, que dava aos oficiais e soldados oportunidades de 
cometer e corrigir erros (McCANN, 2007, p. 107).  
 

Esse cenário fomentou a implantação de uma série de reformas institucionais 

pelo Ministério da Guerra, na tentativa de minimizar a defasagem em relação aos 

países vizinhos, que já contavam com a atuação de missões estrangeiras em seus 

territórios e para melhor preparar o Exército para o cumprimento de suas missões 

constitucionais (PIRES, 2012). 
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3.2.4 A Revolta da Vacina 

 

Em 1904, as condições de saúde pública estavam em nível crítico, na capital 

federal. Diversas eram as doenças que se propagavam pelo Rio de Janeiro: peste 

bubônica, tuberculose, febre amarela, varíola, malária, tifo e cólera. O presidente 

Rodrigues Alves deu início às obras que serviriam tanto para o controle sanitário, 

como para a modernização da cidade no início do século XX.  

Assim sendo, o Rio de Janeiro se transformou em um canteiro de obras e a 

população menos favorecida se viu prejudicada, uma vez que pelo novo projeto 

arquitetônico que ficou a cargo do engenheiro Pereira Passos, as ruas foram 

alargadas. Como consequência, vários cortiços foram destruídos, desalojando seus 

moradores e ao mesmo tempo gerando grande insatisfação popular. 

O médico Oswaldo Cruz era o diretor geral de saúde pública e tinha como 

objetivo central erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, por meio do 

saneamento da cidade, que previa também a vistoria e desinfecção das casas. Para 

tanto, o governo federal elaborou, em junho de 1904, uma proposta de lei que 

tornava obrigatória a vacinação da população. O projeto foi aprovado ainda que 

encampasse uma medida impopular, o que gerou grande insatisfação do povo, 

tornando o clima ainda mais tenso na capital da república (FIGUEIREDO, 2013). 

Ciente da baixa adesão à medida, Oswaldo Cruz implementou a 

obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação como condição para 

a realização de matrícula escolar, admissão em postos de trabalho, viagens, 

casamentos e hospedagens. Além disso, multas foram previstas para quem 

resistisse à vacinação. Estava pronto o estopim da revolta. Bastou a imprensa 

noticiar a regulamentação em 09 de janeiro, no jornal A Notícia dando publicidade a 

essas restrições, para que o povo iniciasse a maior revolta urbana ocorrida até 

então. 

O Largo do São Francisco foi o epicentro da revolta. Dali, os rebeldes se 

espalharam por diversos pontos da cidade, demonstrando sua insatisfação, 

incendiando, destruindo, apedrejando bens públicos e privados. Sevcenko descreve 

o estado em que ficou a cidade, após a devastação promovida pela população: 

 
a cidade ressurgiu da revolta, irreconhecível. O calçamento de 
paralelepípedos fora revolvido, muitas casas destruídas, janelas 
estilhaçadas, portas arrombadas, trilhos arrancados, restos de bonde, 
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carros e carroças quebrados ou incendiados nas ruas, grandes buracos 
feitos pelo uso de dinamites e petardos, ruínas de prédios incendiados, 
lâmpadas quebradas, postes, bancas, relógios e estátuas arrancadas, 
barricadas improvisadas dos mais variados materiais, barreiras de arame 
farpado, perfurações feita a balas por toda parte, manchas de sangue, 
cavalos mortos, perdas e danos materiais incalculáveis, ou seja, uma 
atmosfera de total terror que permaneceria na sensação do povo por mais 
dois anos após a revolta (SEVCENKO, 1993, p. 35). 
 

As alegações dos populares eram de violação de direitos civis e 

constitucionais, fazendo com que a reação à vacinação obrigatória fosse 

“interpretada como uma tentativa de invasão do espaço privado pelo poder público” 

(CARVALHO, 2005, p.134), fomentando assim uma revolta violenta no centro de 

poder do país.  

 As autoridades policiais interviram, mas não conseguiram controlar os 

revoltosos e o Comandante em Chefe das Forças Armadas, no uso de suas 

atribuições e amparado pelo que previa o Artigo 14 da Constituição de 1891, 

resolveu empregar o Exército e a Marinha para fazer frente à situação calamitosa 

que se desenhava no Rio de Janeiro. Assim sendo, foram empregados os Fuzileiros 

Navais e integrantes do 7º, 12º, 22º, 28º e 38º Batalhões de Infantaria. A cidade foi 

dividida em Áreas de Responsabilidade37, ficando a cargo da Marinha o litoral; do 

Exército a porção ao norte da Avenida Passos; e da Polícia a porção ao sul dessa 

Avenida (CARVALHO, 2005).  

 Valendo-se do Artigo 80, Rodrigues Alves lançou mão de outro dispositivo 

constitucional e decretou estado de sítio. Além disso, suspendeu a obrigatoriedade 

da vacinação. Com isso, deu-se início às ações dos militares, que agindo para 

restabelecer a ordem e fazer cumprir a lei, neutralizaram de fato o movimento. Como 

resultado contabilizaram-se 30 mortos, 110 feridos aproximadamente, 900 presos na 

Ilha das Cobras e 461 foram deportados para o estado do Acre (CARVALHO, 2005). 

 

3.2.5 A Guerra do Contestado 

 

No transcurso do mandato do presidente Marechal Hermes Rodrigues da 

Fonseca, em 1912, eclodiu a Guerra do Contestado, que terminou no mandato do 

Presidente Venceslau Brás Pereira, em 1916. Nesse período, o Exército contava 
_____________ 
37 De acordo com o Glossário das Forças Armadas, Área de Responsabilidade é o espaço sobre o 
qual um comando tem total responsabilidade para conduzir e coordenar as ações necessárias ao 
cumprimento de sua missão (MD35-G-01, p.34). 
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com efetivo praticamente permanente de 19.000 (dezenove mil) homens e não 

contava com reserva. Para esse papel, eram destacadas as frações de polícias 

estaduais.  

Naquela ocasião, ainda existia o contraponto ideológico, que separava 

“bacharéis” e “tarimbeiros” no meio militar. Aqueles eram formados em escolas que 

possuíam forte apelo científico. Já estes eram moldados nos estabelecimentos em 

que os costumes castrenses eram mais arraigados, o que os obrigava a dormir nas 

camas dos quartéis chamadas tarimbas, de onde surge a alcunha de tarimbeiros 

(BERGO, 2014). 

Clausewitz, em sua abordagem acerca das relações entre a guerra e a 

política, advoga que a política determina os propósitos que motivam a guerra. A 

guerra, por sua vez, está apoiada em um triângulo formado pelo governo, por 

estabelecer os objetivos políticos; pelas Forças Armadas, por se constituírem no 

instrumento para se alcançar os objetivos e; pelo povo, que personifica a vontade de 

lutar (BERGO, 2014). 

A região rica em erva-mate e madeira, localizada entre Paraná e Santa 

Catarina, foi marcada por inúmeros conflitos e por isso ficou conhecida como 

Contestado. A área, que abrangia aproximadamente 40.000 km, era disputada pelos 

dois estados por conta da riqueza do solo e porque não havia a devida demarcação 

que estabelecesse os limites com precisão. Assim, a região era alvo da cobiça dos 

grandes proprietários de terra, que ambiciosamente tentavam ampliar sua área de 

influência e, consequentemente, seus “currais eleitorais”. 

Além disso, em 1908 o governo federal cedeu à empresa Brazil Railway 

Company, de propriedade de Percival Farquhar, uma faixa de terra de 30 km de 

largura que atravessava toda região Sul do Brasil. Foi destinada à construção de 

uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Uma outra empresa, a 

Southern Brazil Lumber & Colonization Company, teria o direito à exploração da 

madeira extraída, bem como à comercialização das terras do entorno38. 

Para que a obra fosse executada se fez necessária a desocupação da área 

que abrangia 15 km de cada lado da ferrovia. No entanto, posseiros ocupavam a 

_____________ 
38A Guerra do Contestado. Disponível em: http://www.historianet.com.br/ 
conteudo/default.aspx?codigo=143. Acesso em: 11/07/2019. 
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região há muito tempo e eram assegurados pelo que regia a Lei de Terras de 185039 

(QUEIROZ, 1966). Em resposta à desapropriação, formou-se um conglomerado que 

reunia comerciantes falidos, desempregados, bandidos e antigos moradores. Esse 

grupo ficou ainda mais agitado com o término da obra em 1910, aumentando os 

índices de violência e piorando a qualidade de vida (THOMÉ, 1983). 

Essa conformação social constituiu-se em terreno fértil para a difusão de 

ideias messiânicas eivadas de religiosidade e misticismo, em busca da esperança 

por dias melhores. Os moradores expulsos e os desempregados recorreram ao 

monge José Maria de Santo Agostinho e, sob sua liderança e orientação, 

organizaram-se em comunidades que se uniram por se sentirem lesadas pelo 

governo (AURAS, 1984). 

Nessas comunidades, onde tudo era de todos, os seguidores do monge 

criaram um braço armado, extinguiram o comércio e as necessidades eram 

atendidas por meio de trocas, fortalecendo seus laços de comprometimento mútuo, 

em torno da causa que os unia. Foi declarado um governo independente, criou-se 

uma guarda de honra e um fazendeiro analfabeto foi nomeado como “imperador”. A 

rarefeita presença do poder público permitiu a ascensão de José Maria naquele 

reduto, chamado de “Quadrado Santo” (THOMÉ, 2002). 

Tal como ocorreu em Canudos, a ideia de comunidade em torno de uma 

figura religiosa se expandia cada vez mais e juntava mais adeptos, uma vez que o 

monge defendia o retorno do Império, prometendo um ambiente mais justo, regido 

pelas leis celestiais. Dessa forma, o movimento influenciado por José Maria assumiu 

caráter monarquista, constituindo-se em ameaça não só para o governo republicano, 

como também para a elite local e para a Igreja católica. Esta não interpretava de 

maneira favorável a atuação de um líder messiânico em franca ascensão (MOURA, 

2003).  

Essa conjunção de fatores levou o governo a entender que se tratava de um 

movimento com elevado potencial, capaz de comprometer a ordem e até mesmo a 

própria República. Por essa razão, em 22 de outubro de 1912, os órgãos de 

_____________ 
39 Lei de Terras, como ficou conhecida a lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, foi a primeira iniciativa 
no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Até então, não havia nenhum documento 
específico que regulamentasse a posse de terras e com as modificações sociais e econômicas pelas 
quais passava o país, o governo se viu pressionado a organizar esta questão. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm. Acesso em: 10/07/2019. 
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segurança do estado do Paraná realizaram um ataque que ficou conhecido como 

Batalha do Irani. Resultou na morte de dez soldados de um lado e de José Maria 

mais dez rebeldes do outro, despertando ainda mais a fúria de seus seguidores 

(VALENTINI, 1998). 

O governo federal, que tinha na figura do Marechal Hermes da Fonseca o 

Chefe do Executivo, resolveu valer-se do Artigo 14 da Constituição Federal de 1891. 

Atento ao que já havia ocorrido em Canudos, nomeou um veterano do combate 

ocorrido no sertão da Bahia, o General Carlos Frederico de Mesquita, para 

comandar as operações do Exército no Contestado, em 1914. Essa investida contou 

também com as forças de segurança do Paraná e de Santa Catarina, dado o caótico 

estado em que se encontrava a ordem pública na região. Porém, não foi efetivo o 

suficiente para dar fim ao movimento revoltoso. 

Sendo assim, o Presidente da República nomeou o General Setembrino de 

Carvalho com o objetivo de pacificar a área (CARVALHO, 1950). Setembrino, além 

de contar com um efetivo de aproximadamente sete mil homens, recebeu o apoio de 

aviões e contou o emprego do que atualmente se entendem como operações 

psicológicas. Enviou um ultimato em forma de manifesto, garantindo a devolução 

das terras daqueles que se entregassem, ao mesmo tempo em que ofereceu 

tratamento hostil para quem resistisse. 

Empregou a tropa por áreas de responsabilidade e conseguiu sufocar o fluxo 

logístico dos rebelados, causando-lhes fome e sede. Provocou, assim, sucessivas 

rendições pela condição, que ficava cada vez mais vulnerável. 

Em dezembro de 1915, depois de ter concluído a destruição de mais de cinco 

mil habitações, ainda faltava prender o último líder do movimento: Deodato Manoel 

Ramos ou “Adeodato”. Após oito meses de buscas, o último remanescente se 

rendeu e foi preso, materializando assim a pacificação da área. O episódio assinalou 

mais uma participação do Exército em prol da Garantia da Lei e da Ordem nas 

páginas da História do Brasil, encerrando dessa forma a Guerra do Contestado. 

 

3.2.6 O Movimento Tenentista 

 

Na década de 20, um grupo de oficiais do Exército Brasileiro deu origem ao 

Movimento Tenentista, cujo alvo era a quebra da continuidade da alternância entre 
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os estados de Minas Gerais e São Paulo, na ocupação do cargo de Chefe do Poder 

Executivo federal. Esse monopólio ficou conhecido como Política do Café com Leite.  

O ambiente no qual a jovem oficialidade do Exército se encontrava era de 

insatisfação política. Por jovem oficialidade entende-se os oficiais que ocupam os 

postos iniciais da carreira, subalternos e intermediários, ou seja, tenente e capitão. 

A participação das Forças Armadas no cenário político nacional pode ser 

entendida, segundo a visão de Coelho (2000), sob uma concepção instrumental e 

uma perspectiva organizacional. A concepção instrumental possui três distintas 

variantes: a oligárquica, a das classes médias urbanas e a moderadora. De acordo 

com a variante oligárquica, o Exército Brasileiro é visto como instrumento para a 

defesa de interesses do sistema dominante, servindo para a manutenção do status 

quo (COELHO, 2000).  

O professor Francisco José de Oliveira Vianna reforça esse entendimento, 

pela seguinte assertiva: 

 
para os que estavam no poder, o objetivo principal era a cooptação, já que 
os militares poderiam dar apoio ao regime, emprestando-lhe assim uma 
conotação legal, que implicava em inquestionável obediência hierárquica ao 
Presidente, mesmo quando este decidia empregar o Exército para esmagar 
um inimigo político interno (VIANNA, 1927, p. 53). 
 

Outra variante, a das classes médias urbanas, aponta para a possibilidade de 

atuação dos militares em favor do interesse dos integrantes da classe média, que 

normalmente contraria os interesses dos oligarcas devido ao alto nível de 

organização da Instituição (SILVA, 2013). 

 
O tenentismo vinha preencher o vazio deixado pela falta de lideranças civis 
aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro que começava a 
sacudir as já caducadas instituições políticas da República Velha. Os 
“tenentes” substituiriam os inexistentes partidos políticos de oposição aos 
governos oligárquicos de Epitácio Pessoa e Artur Bernardes (PRESTES, 
1995, p. 73). 
 

Já a variante moderadora interpõe o Exército na disputa polarizada pelos 

grupos e classes, considerando que o julgamento dos militares esteja alinhado com 

a percepção da sociedade. A perspectiva organizacional, por sua vez, tem o foco na 

Instituição, considerando-a como base de análise, não descartando, porém, as 

relações com os entes externos que a cercam (COELHO, 2000). 
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O Tenentismo foi percebido com a eclosão de três eventos no transcorrer da 

década de 1920: a Revolta de 1922; a Revolta de 1924; e sua continuação, a Coluna 

Miguel Costa-Prestes. A Revolta de 1922 ocorreu “sem qualquer programa político, 

pois visava unicamente resgatar, pela deposição do Presidente e impedimento da 

posse do sucessor, a honra militar que eles sentiam ferida” (COELHO, 2000, p. 99). 

Evidenciou-se, dessa forma, o viés da perspectiva organizacional. 

De acordo com a Política do Café com Leite, as oligarquias paulista e mineira 

se alternavam no comando do país desde a “celebração” de um acordo, em 1898. 

Iniciou-se com a eleição de Campos Sales e se findou ao término da presidência de 

Nilo Peçanha, em 1910. Nesse momento, “abriu-se a dissidência entre os dois 

Estados que facilitou a volta provisória dos militares e a volta permanente do Rio 

Grande do Sul à cena política nacional” (FAUSTO, 2010, p. 271). 

A vitória do Marechal Hermes da Fonseca (1910-1914) renovou as 

esperanças no seio do Exército, principalmente para aqueles que ansiavam por 

melhorias nas questões organizacionais. Todavia, as acirradas disputas políticas no 

governo não permitiram que isso acontecesse (BRASIL, 1972). 

Em seguida, no mandato de Wenceslau Braz (1914-1918), o país vivenciou 

acentuada crise econômica, em grande medida, decorrente da participação na 1ª 

Guerra Mundial. Foram adotadas medidas para a redução das despesas da União, 

impactando assim na redução do efetivo do Exército (BRASIL, 1972). 

Ao término da 1ª Grande Guerra, na vigência do governo de Epitácio Pessoa 

(1919-1922), verificou-se a necessidade de alinhar o Exército às novidades da arte 

da guerra, no que se referia à doutrina e ao material disponível para o emprego. 

Para implantar o processo de modernização da Força, o governo brasileiro contratou 

a Missão Militar Francesa, que tinha à frente o General Maurice Gustave Gamelin 

(McCANN, 2007). 

A partir daí, houve um processo que implementou uma nova doutrina e 

melhores condições de trabalho para os militares do Exército. Esse ciclo chegou ao 

fim por divergências políticas. À época, ocorria uma eleição para presidente, 

polarizada pela disputa entre Nilo Peçanha e Arthur Bernardes que era apoiado por 

Epitácio Pessoa (VIANNA, 1972). 

Esse período foi marcado por dois episódios que acirraram os ânimos entre 

políticos e militares. O primeiro, conhecido como Cartas Falsas, ocorreu com a 
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publicação de duas cartas pelo jornal carioca Correio da Manhã, trazendo ácidas 

ofensas aos militares e à figura de Nilo Peçanha. A autoria dessas cartas, cujo 

conteúdo atingia severamente a imagem do Marechal Hermes da Fonseca, foi 

atribuída a Arthur Bernardes e serviu como forte pretexto para aumentar a antipatia 

dos homens fardados em relação ao presidente eleito em 1922. 

Após investigação do Clube Militar, chegou-se à conclusão de que eram 

falsas as cartas. Contudo, o Exército, de maneira geral, já havia adotado postura 

avessa ao futuro Chefe do Executivo nacional (FAUSTO, 2010). 

O segundo episódio está relacionado à prisão do Marechal Hermes. Esse fato 

decorreu da acusação de que o Governo Federal tentou defender os interesses 

pessoais e políticos de parentes de Epitácio Pessoa, utilizando-se do Exército. 

Enquanto presidente do Clube Militar, Hermes da Fonseca deu a ordem por meio de 

um telegrama para que o comandante da Região Militar sediada em Pernambuco 

não empregasse tropas para este fim. Em ato contínuo, Epitácio Pessoa decretou a 

prisão do Marechal, na Praia Vermelha, no quartel do 3º Regimento de Infantaria 

(BRASIL, 1972). Estava iniciado o processo de ruptura política no Brasil, que 

desembocou na Revolução de 1930. 

Nas primeiras horas do dia 05 de julho, eclodiu a Revolta de 1922, cujo ápice 

foi o episódio dos 18 do Forte, primeiro levante do movimento tenentista. Diante do 

quadro em que se encontravam as relações entre políticos e militares, diversos 

aquartelamentos do Rio de Janeiro se uniram com o intuito de realizar um 

movimento contra a Política do Café com Leite. Ao mesmo tempo, buscava-se 

recuperar a honra militar maculada com os episódios das Cartas Falsas e com a 

prisão do Marechal Hermes. Foi nesse contexto que dezessete militares do Forte de 

Copacabana, um civil e militares da Escola Militar do Realengo se rebelaram, sob o 

comando do Capitão Euclides Hermes da Fonseca.  

Diante dessa situação, o presidente Arthur Bernardes, no uso de suas 

atribuições e amparado pelo Artigo 14 da Constituição Federal de 1891, resolveu 

empregar as tropas legalistas do Exército e da Polícia Militar, certo de sua 

obediência e espírito de cumprimento de missão para combater o levante.  

O movimento foi neutralizado e, apesar de não ter sido exitoso, deu origem a 

outros dois movimentos: a Revolta de 1924 e a Coluna Miguel Costa-Prestes. 
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Seus sacrifícios não resultaram em vão, pois os movimentos revolucionários 
de 1924 em São Paulo e no Rio Grande do Sul foram muito mais ações de 
solidariedade com os companheiros comprometidos em 1922 do que 
reivindicações políticas (BARROS, 1997, p. 29). 
 

Nesse depoimento, o Tenente João Alberto Lins de Barros, partícipe do 

Movimento Tenentista, esclarece as razões das Revoltas subsequentes àquela 

ocorrida no Forte Copacabana. A postura adotada pelo presidente Epitácio Pessoa 

quanto e pelo seu sucessor Arthur Bernardes acentuou, ainda mais, as divergências 

que já existiam entre os Tenentes e o governo. As medidas disciplinares aplicadas 

aos revoltosos do Forte e da Escola do Realengo foram decisivas para tal. 

Nesse clima, em 05 de julho de 1924, em memória daqueles que se 

manifestaram em 1922, teve início a Revolta de 1924. Sob coordenação do General 

Isidoro Dias Lopes, as tropas rebeldes do Exército atuaram juntamente com os 

rebeldes da Força Pública, liderados pelo Major Miguel Costa. 

O Comandante em Chefe das Forças Armadas decidiu empregar o Exército 

para combater mais esse foco de revolta. Dessa forma, o General João 

Nepomuceno Costa comandou uma investida sobre os rebeldes, obrigando-os a 

recuar para o estado do Paraná, onde resistiram apoiados em uma posição 

defensiva por aproximadamente três meses. A vitória das tropas legalistas na cidade 

de Catanduvas marcou o fim da primeira fase da Revolta de 1924 (BRASIL, 1972). 

Entretanto, existiam focos de insatisfação nas cidades gaúchas de Santo 

Ângelo, São Luís, Itaqui e Uruguaiana. O Capitão Luís Carlos Prestes era o 

comandante dos militares rebeldes, enquanto Honório Lemes liderava os rebelados 

civis (BARROS, 1997). 

A coluna saiu do Rio Grande do Sul com o objetivo de reforçar os revoltosos 

desgastados pelo combate, no Paraná. Ali ocorreu a junção dos revoltosos sulistas e 

paulistas, dando origem à Coluna Miguel Costa-Prestes (PRESTES, 1995). A 

principal diretriz era formar uma coluna que se deslocasse pelo sertão para 

desidratar a imagem do presidente Arthur Bernardes (BARROS, 1997). 

Feita a junção, o Major Miguel Costa assumiu o comando e o Capitão Luís 

Carlos Prestes passou a ser o Chefe do Estado-Maior. Reorganizaram-se em 

território paraguaio e, em 30 de abril de 1925, retornaram ao Brasil pelo Mato 

Grosso, marchando cerca de 24 mil quilômetros pelo interior do país. Fausto (2010) 

assevera que o intento da Coluna foi alcançado, uma vez que Arthur Bernardes teve 
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que recorrer a inúmeras decretações de estado de sítio, o que tornou seu governo 

em um conturbado período para a sociedade brasileira. 

A Coluna se exilou na Bolívia, em fevereiro de 1927, após a saída de Arthur 

Bernardes do poder. Nessa ocasião, Luís Carlos Prestes sofreu forte influência da 

ideologia comunista, quando em contato com Astrogildo Pereira, militante do Partido 

Comunista do Brasil (PRESTES, 1995). 

A atuação para neutralizar o Movimento Tenentista traduz a maturidade na 

percepção da importância do papel do Exército na luta pela democracia e na defesa 

do regime constitucional em vigor no Brasil, nas primeiras décadas do século XX. 

 

3.2.7 A Revolução de 1930 

 

A Crise de 1929, que gerou a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 

não demoraria para ter seus efeitos reverberados na economia brasileira. Esse fato 

é importante para compreender o contexto em que se enquadrou a Revolução de 

1930. 

Inicialmente, o Ministro Rui Barbosa concedeu o direito de emissão para 

bancos regionais, o que em um primeiro momento gerou boas expectativas para os 

produtores de café. Contudo, essa medida paliativa ocasionou o aumento 

substancial da inflação e a desestabilização econômica. Com isso, não tardou para 

que a taxa de desemprego aumentasse e o padrão de vida do brasileiro diminuísse, 

provocando grande insatisfação popular. Insatisfeitos também estavam os Tenentes, 

que desde a década de 20 já demonstravam seu posicionamento por meio do 

Movimento do Forte de Copacabana e da Revolta de 1924. 

McCann (2007) considera que a Revolução de 1930 foi um desdobramento 

natural do que vinha ocorrendo no país, principalmente após as manifestações 

engendradas pelo Movimento Tenentista em 1922 e 1924. No entanto, algo que não 

havia sido observado no Movimento Tenentista ficou evidente na Revolução de 

1930: um plano político.  

Os Tenentes que participaram ativamente nos anos 20 vislumbraram a 

possibilidade de introduzir reformas sociais e buscavam a centralização do poder 

com essa Revolução. Os principais nomes daquele movimento e que participaram 

da Revolução de 30 foram Juarez Távora, João Alberto e Miguel Costa. Além dos 
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remanescentes do Tenentismo, Getúlio Vargas, Lindolfo Collor, Oswaldo Aranha, 

Flores da Cunha e Francisco Campos formaram a ala política desse movimento 

político-militar que marcou o fim da República Velha. 

 
Embora derrotado, o movimento tenentista continuava sendo uma força de 
importância, por sua experiência militar e seu prestígio no interior do 
Exército. A aproximação entre os políticos mais jovens e os militares 
rebeldes tinha agora condições de realizar-se (FAUSTO, 2000, p. 322). 
 

Um acordo político firmado entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, 

em 1898, garantia a alternância de candidatos oriundos desses dois Estados no 

cargo de Presidente da República. Era a Política do Café com Leite, que 

materializava o domínio das oligarquias paulista e mineira na política nacional, uma 

vez que, pelo acordo, os demais estados brasileiros não teriam a chance eleger o 

presidente do Brasil. 

A Política do Café com Leite funcionou bem, até que outros estados 

ganhassem proeminência no cenário nacional e passassem a reivindicar seu espaço 

político, principalmente no que se refere à ocupação do assento mais importante do 

Poder Executivo Nacional. A situação ficou politicamente insustentável quando 

Washington Luís, representante de São Paulo e presidente em exercício, indicou 

para sua sucessão, nas eleições de 1930, outro paulista, o presidente da província 

de São Paulo: Júlio Prestes. Ao desrespeitar o acordo, o presidente passou a não 

contar com o apoio de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que se 

organizaram e criaram a Aliança Liberal como núcleo de oposição. “A dissidência 

entre São Paulo e Minas Gerais abriu novas perspectivas de derrubada das velhas 

oligarquias” (SILVA; BASTOS, 1976, p. 201). 

Além disso, o fato de Washington Luís ter rompido com o acordado pela 

Política do Café com Leite provocou a união dos três estados em torno de ideias 

comuns: a revogação da lei celerada, que dificultava a atividade política; a reforma 

eleitoral, com a instituição do voto secreto; e, a anistia aos integrantes dos 

movimentos de 1922 e 1924 (GERALDO, 2004). 

Para fazer frente ao candidato de Washington Luís, a Aliança Liberal 

constituiu uma chapa que tinha como candidato à presidência o gaúcho Getúlio 

Vargas, presidente do Rio Grande do Sul e como vice, João Pessoa, então 
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presidente da Paraíba. Júlio Prestes venceu as eleições, deixando o cenário político 

do Brasil bastante conturbado. 

“A 26 de julho, João Pessoa era assassinado em uma confeitaria do Recife 

por João Dantas, um de seus adversários políticos” (FAUSTO, 2000, p. 323). Esse 

fato inusitado foi usado como um dos principais motivos deflagradores da 

Revolução, pois teve grande apelo político, servindo como poderosa arma na mão 

da oposição que passou a contestar o resultado das eleições. 

A 03 de outubro, a Revolução se iniciou no Rio Grande do Sul e no dia 

seguinte o núcleo revoltoso do Nordeste iniciou suas manifestações. O braço 

armado era composto por parte das milícias estaduais e por contingentes que 

atuavam sob comando dos coronéis locais. Cabe ressaltar que “o governo federal 

negava à Paraíba recursos em material bélico para aparelhar a polícia” (BRASIL, 

1972, p.922), o que permitiu entender que o governo central não priorizava medidas 

que pudessem melhor estruturar as polícias estaduais. Evidenciava-se, assim, a 

dependência dos estados em relação ao Governo Federal, sobretudo no que se 

refere à segurança pública. 

Era esperado um grande confronto em Itararé entre os revolucionários 

provenientes da região Sul e as tropas legalistas, que vinham de norte. 

Resguardado pelo dispositivo legal, previsto no artigo 14 da Constituição Federal de 

1891, o Presidente da República, confiante na prontidão e no efeito esperado, 

decidiu por empregar o poder militar da nação. Assim sendo, as tropas legalistas 

estavam organizadas em duas linhas de defesa, das quais 1.600 homens do 

Exército, 3.000 homens da Força Pública Paulista e 1.000 voluntários se 

amalgamavam à espera dos rebeldes. Além disso, contavam com quatro canhões 

Krupp (BRASIL, 1972). 

Os rebeldes comandados pelo Coronel Miguel Costa contavam com efetivo 

de aproximadamente 7.800 homens e 18 canhões Krupp. Miguel Costa 

 
montara seu dispositivo, prevendo realizar ataque frontal, 4.300 homens, 
comandados pelo coronel Silva Júnior; um segundo grupamento com Flores 
da Cunha desbordaria pelo norte, visando a Ibiti; o terceiro pelo sul, 
conduzido pelo Major Alexínio Bittencourt, 1600 homens; a reserva, posição 
central, com Batista Luzardo (BRASIL, 1972, p. 929). 
 

Tendo em vista o recebimento de “ordens para a imediata cessação das 

hostilidades” (BRASIL, 1972, p. 931), esse embate não ocorreu. Graças a atuação 
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da Junta Governativa, instalada na capital e composta pelos Generais Tasso 

Fragoso e Mena Barreto, e pelo Almirante Isaías Noronha, a estabilidade nacional foi 

preservada (SILVA; BASTOS, 1976). 

A Junta Pacificadora destituiu Washington Luís do poder, “para evitar uma 

guerra civil, pois a Revolução, iniciada a 03 de outubro, marchava em direção ao Rio 

de Janeiro” (SILVA; BASTOS, 1976, p. 205). Getúlio Vargas assumiu o poder a 03 

de novembro de 1930, como delegado da revolução, em nome do Exército, da 

Marinha e do Povo” (SILVA; BASTOS, 1976, p. 205), dando início ao período 

histórico brasileiro conhecido como Era Vargas. 

Boris Fausto ressalta que após 1930, o Estado brasileiro assumiu outro viés, 

diferenciando-se do Estado oligárquico. Essa nova realidade era visível 

principalmente pelo objetivo de promover a industrialização; pelas medidas 

trabalhistas adotadas, em prol da proteção do trabalhador; e, pelo papel central 

atribuído às Forças Armadas, acima de tudo ao Exército, como agente garantidor da 

ordem interna (FAUSTO, 2000). 

 

3.2.8 A Revolução Constitucionalista de 1932 

 

A Revolução de 30 e a consequente cisão da Política do Café com Leite 

trouxeram consigo a instabilidade política, social e econômica. A perda da 

proeminência da oligarquia paulista no cenário político e econômico do Brasil foi o 

acontecimento que mais fielmente traduz o cenário da época.  

A nomeação do “tenente” João Alberto Lins de Barros “tornou-se ponto de 

convergência das queixas dos paulistas” (McCANN, 2007, p. 396), visto que ele não 

estava alinhado com os interesses daquela elite. A principal alegação dos paulistas 

era a de que o estado era alvo de ocupação militar, recebendo por isso tratamento 

diferente daquele dispensado aos demais estados da federação (McCANN, 2007). 

O prejuízo no campo político ocasionou também uma perda considerável, na 

esfera econômica. Os cafeicultores ansiavam pela retomada do prestígio e 

lucratividade, que vinham deteriorando-se desde a Revolução de 30. Diante desse 

quadro, não é difícil entender que os paulistas estavam ávidos por uma nova 

constituição que serviria como propulsora para as mudanças tão aguardadas. 
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De um lado havia uma forte oposição, protagonizada pela Frente Única 

Paulista que resultou da aliança costurada entre o Partido Democrático e o Partido 

Republicano Paulista. De outro, dada a conjuntura, fortaleciam-se os tenentistas que 

não raro promoviam reuniões no Clube 3 de Outubro (por isso conhecidos também 

como outubristas), com o intuito de ampliar a base de apoio ao governo. 

Era o início do governo de Getúlio Vargas e a tônica de sua política pode ser 

mais bem compreendida pelo trecho que se segue: 

 
Em março de 1932, discursando aos outubristas, insistia Getúlio, na 
necessidade de proceder “antes da constitucionalização, à capina do 
terreno, das ervas daninhas que o esterilizavam”. E sobre aqueles que 
desejavam apressar a volta do regime constitucional, classificou-os ‘como 
carpideiras, saudosistas das delícias fáceis do poder ou incorrigíveis 
doutrinários alheios às realidades nacionais’ (BRASIL, 1972, p. 934). 
 

Em 1932, os ânimos estavam bastante acirrados em São Paulo, 

principalmente pela grande incidência de comícios que começaram a ocorrer na 

capital daquele estado. 

Em 23 de maio daquele ano, um grupo de estudantes da Faculdade São 

Francisco tentou invadir o Clube 3 de Outubro, onde estavam reunidos os membros 

da Liga Revolucionária, que apoiava Getúlio Vagas. O intento resultou na morte de 

Mário Martins de Almeida (Mário), Euclides Bueno Miragaia (Miragaia), Dráusio 

Marcondes de Souza (Dráusio) e Antônio Américo Camargo de Andrade (Camargo), 

cujas iniciais foram escolhidas para designar o MMDC. Esse grupo, além de fazer 

ácida oposição, pretendia tirar Getúlio Vargas do poder, dando início ao 

planejamento da luta armada. 

Apoio popular não faltou. Mais de 200 mil voluntários, dentre os quais 60 mil 

eram combatentes. No entanto, as dificuldades eram de outra ordem: seu 

planejamento não contemplou uma estrutura logística que pudesse atender às 

necessidades do movimento que pretendiam executar. Para a aquisição de armas 

norte americanas, por exemplo, os paulistas arrecadaram ouro, fruto de doação dos 

moradores. Entretanto, o navio que as transportava foi interceptado pela Marinha do 

Brasil (FAUSTO, 1995). “Para simular a posse de armas que não existiam, inventou-

se a ‘matraca’ – uma geringonça que imitava o ruído de uma metralhadora 

despejando balas” (FAUSTO, 2000, p. 350). 
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As tropas constitucionalistas a comando do General Isidoro Dias Lopes 

estavam concentradas principalmente em São Paulo, divididas em quatro frentes 

distintas: a frente Leste, no Vale do Paraíba, onde se desencadearam os combates 

mais acirrados; a frente Costeira, que abrangia o litoral sul do Rio de Janeiro e litoral 

de São Paulo; a frente Sul, balizada pela divisa entre São Paulo e Paraná; e a frente 

de Minas, que se estendia da Serra da Mantiqueira e se prolongava pela divisa entre 

São Paulo e Minas Gerais, abrangendo também parte da divisa com o Mato Grosso 

(BRASIL, 1972).  

Os revoltosos planejaram executar uma manobra ofensiva rápida e ousada 

contra a capital federal. Era esperada a adesão de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio 

Grande do Sul. Contudo, o que se observou nesses estados, diferentemente do que 

ocorreu em São Paulo, foram movimentos pouco expressivos e isolados, facilmente 

neutralizados pelas forças legalistas. 

 
Aos paulistas, aliaram-se outros descontentes, inclusive oficiais superiores 
das forças armadas, insatisfeitos com a inversão hierárquica causada pelos 
“tenentes”. Outros estados, como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 
hesitaram sobre a posição a tomar. Decidiram-se, finalmente, pelo apoio ao 
governo federal, talvez por receio de que uma vitória paulista resultasse em 
poder excessivo para São Paulo. Bastava que um dos dois grandes estados 
apoiasse os paulistas para que a vitória da revolta se tornasse uma 
possibilidade concreta (CARVALHO, 2014, p. 104). 
 

Getúlio Vargas, apoiado no Artigo 14 da Constituição Federal de 1891, 

decidiu empregar as tropas do Exército Brasileiro para garantir a lei e a ordem 

naquela ocasião. Dessa forma, quando acionadas, as forças governistas partiram da 

capital federal para o Vale do Paraíba, onde concentrou-se o esforço principal. 

Comandado pelo General Góis Monteiro, o destacamento do Exército do 

Leste ficou responsável pelo setor para o qual convergiam as vias de acesso, que se 

originavam em São Paulo e Minas Gerais, na direção do Vale do Paraíba. Já a 

Brigada comandada pelo General Jorge Pinheiro tinha sob sua responsabilidade a 

área que se estendia de Minas Gerais até o Paraná, desdobrada em quatro frentes: 

Minas, Matogrossense, Paranaense e Costeira. 

Tal era o nível de organização e preparo das tropas legalistas, que “a 

superioridade militar dos governistas era evidente. No setor sul, as forças do 

Exército contavam com 18 mil homens, além da Brigada Gaúcha [...]. Os paulistas 

não passavam de 8.500 homens” (FAUSTO, 2000, p. 350). 
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Observou-se também que o preparo das tropas do governo tanto em pessoal 

quanto em material era admirável. A campanha contou com o emprego de grande 

quantidade de munição, artilharia pesada, bem como o emprego de aviação do 

Exército, sobretudo para execução de missões de reconhecimento, ataque e 

panfletagem, antecipando uma prática atualmente empregada pela guerra 

psicológica (BRASIL, 1972). “A Revolução de 1932 marcou aliás o ingresso da 

aviação no Brasil como arma de combate, em proporções consideráveis” (FAUSTO, 

2000, p. 350). 

Na prática, o que aconteceu foi bem diferente do que Dias Lopes planejou. 

Apesar de contar com grande apoio dos paulistas, o movimento acabou cercado 

pelas tropas do Exército Brasileiro. Dessa forma, em 02 de outubro, os paulistas 

reconheceram a derrota e se entregaram. 

 
Por fim, representantes da Força Pública paulista reuniram-se a 1º de 
outubro de 1932 com o general Góis Monteiro, em seu quartel-general de 
Cruzeiro, no Vale do Paraíba. A Força Pública decidiu render-se, em um 
gesto que poupou vidas e pôs fim às últimas esperanças de resistência 
(FAUSTO, 2000, p. 350). 
 

O episódio marcou mais uma atuação do Exército em prol da manutenção da 

lei, da ordem e da salvaguarda dos preceitos constitucionais, fortalecendo assim a 

República brasileira. Com isso, no período que se inicia em 1930 e vai até 1945, 

percebe-se de maneira crescente o fortalecimento do Exército, que se traduziu no 

aumento de efetivo, na aquisição de material bélico e na ocupação de posições 

prestigiadas. 

Merece destaque a atuação de Góis Monteiro, que esteve ao lado de Getúlio 

Vargas em 1930 e liderou as tropas dos federais na contenção do movimento de 

1932, contribuindo de maneira decisiva para a influência da Instituição nos rumos 

políticos do país. 

 
A 27 de setembro, a ofensiva geral prestes a desencadear-se, recebeu o 
general Góis Monteiro telegrama de Getúlio Vargas, determinando 
estabilização das operações de combate, insinuando mesmo uma trégua: 
em curso, negociações para a rendição. Delegou também ao general, 
poderes, para, em nome do governo, estabelecer as cláusulas da 
convenção militar a ser negociada pelos comandos das forças beligerantes 
(BRASIL, 1972, p. 956). 
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Após a rendição, os principais líderes dos revoltosos constitucionalistas foram 

detidos e transportados para Lisboa, onde permaneceram exilados. Assim sendo, os 

revolucionários “a partir daí, em desespero, desviaram-se para a esquerda, que 

transitaria do socialismo, 1933, para a Aliança Nacional Libertadora, 1935” (BRASIL, 

1972, p. 958). 

Cabe ressaltar que, em 1933 houve novas eleições e um paulista civil 

assumiu o governo do estado, tal como era o anseio dos paulistas: Armando Salles 

Oliveira. Em 1934, o governo promulgou a nova constituição. 

 

 

3.3 A Constituição Federal de 1934 

 

A terceira Constituição do país foi a que teve a menor duração, vigorando por 

apenas três anos. Foi promulgada em 16 de julho de 1934 pelo Presidente Getúlio 

Vargas, após as Revoluções de 30 e 32, em uma época em que o mundo estava em 

transformação. Algumas nações ainda se recuperavam dos danos causados pela 

Primeira Guerra Mundial; os trabalhadores ascendiam ao poder por intermédio da 

Revolução soviética e os Estados se posicionavam em consonância com as 

necessidades de liberdade individual. Esses aspectos eram patentes, em larga 

medida, na redação das Constituições da Alemanha de 1919 e da Espanha de 1831 

que influenciaram, de forma singular, na concepção da nova Carta brasileira. 

O conceito de segurança nacional foi, pela primeira vez, abordado no Artigo 

159, que atribuía ao Conselho Superior de Segurança Nacional a responsabilidade 

pelo estudo de questões relativas à segurança nacional. Colocava os Chefes do 

Estado-Maior do Exército e da Armada como componentes do Conselho, juntamente 

com o Presidente da República e os Ministros de Estado. Isso conferia aos chefes 

militares destacado prestígio no meio político nacional. 

A destinação das Forças Armadas estava elencada no Artigo 162:  

 
As forças armadas são instituições nacionaes permanentes, e, dentro da lei, 
essencialmente obedientes aos seus superiores hierárchicos. Destinam-se a 
defender a Pátria e garantir os poderes constitucionaes, a ordem e a lei 
(BRASIL, 1934, p. 35, grifo nosso). 
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No que tange às Forças Armadas, o que se lê nesta Carta é praticamente 

uma repetição do texto constitucional de 1891. Todavia, suas missões foram 

alargadas, uma vez que passaram a exercer responsabilidade no que se referia à 

segurança nacional. Uma característica que se mantém nos textos constitucionais 

republicanos é o caráter obediente que se atribui aos militares, reforçando a ideia de 

prontidão do aparato militar para suas destinações legais. 

Mesmo em seu curto período de vigência, a Carta, que em seu preâmbulo 

deixa clara a intenção de organizar o regime democrático para assegurar a 

liberdade, justiça e bem-estar social e econômico, amparou a atuação do Exército 

para reprimir as ações do levante conhecido como Intentona40 Comunista. 

Este evento, ocorrido em Natal, Recife e no Rio de Janeiro em 1935, foi 

considerado um dos principais acontecimentos que motivaram a implantação do 

regime ditatorial no Brasil conhecido como Estado Novo, em 1937. A atuação do 

Exército nesta ocasião, no contexto interno, evidenciou o empenho dos militares de 

verde-oliva, para garantir a liberdade e a paz, salvaguardando a democracia no 

Estado brasileiro. 

 

3.3.1 A Intentona Comunista de 1935 

 

Na esteira dos acontecimentos que se espalhavam ao redor do globo, 

sobretudo após a Revolução Bolchevista de 1917, a disseminação da propaganda 

de ideias comunistas ganhou força no país, culminando com a deflagração do 

movimento conhecido como Intentona Comunista de 1935. Particularmente no caso 

do Brasil, a partir de 1919, observou-se algumas tentativas de implantação do 

Comunismo. Como desdobramento, em 1922, alinhado à política difusora dos 

soviéticos, o Partido Comunista estabeleceu-se no Brasil com o nome de Partido 

Comunista do Brasil (PCB). 

A ligação do PCB ao Movimento Comunista Internacional (MCI) materializou-

se pela aceitação das vinte e uma condições de admissão à Terceira Internacional, 

conhecida como Comintern (ARAGÃO, 1973). A motivação original do PCB pode ser 

compreendida pelo conhecimento da assertiva que segue: 

 
_____________ 
40 Intento ou empresa insensata; conluio de motim ou revolta. Disponível em: 
https://dicionariodoaurelio.com/intentona. Acesso em: 19/06/2018. 
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Dentre as famosas 21 condições, merece destaque especial a 6ª como 
expressão do fanatismo ideológico que o Comintern procurava engendrar 
nas organizações bolchevistas: ‘Todos os Partidos Comunistas devem 
renunciar não somente ao patriotismo, como também ao pacifismo social’ 
(BRASIL, 1972, p. 960). 
 

Inspirada no modelo das frentes populares antifascistas que eclodiram na 

Europa no início da década de 1930, a Aliança Nacional Libertadora (ANL), fundada 

no país em 1935, funcionou tal como uma filial do Partido Comunista, que fomentava 

os ideais revolucionários e tinha como presidente de honra a figura de Luís Carlos 

Prestes, ex-capitão do Exército. A escolha de Prestes clarificou o viés político e 

ideológico dos aliancistas (BORGES; BRITO, 2013). 

Boris Fausto (2000) assevera que “a formação da ANL se ajustou à nova 

orientação dada ao PCB que vinha da Internacional Comunista (I.C.), organização 

que em Moscou determinava a linha do movimento comunista” (p. 359). Em três 

meses de atuação, a ANL conseguiu espalhar centenas de comitês pelo país, 

ampliando consideravelmente sua popularidade.  

Provocou a aprovação da Lei de Segurança Nacional (Lei 38, de 4 de abril de 

1935), que ampliava a autoridade repressiva do Presidente da República. Faoro 

lembra que, juntamente com a Lei de Segurança Nacional, as reformas 

constitucionais “dotavam o chefe do governo, eleito para o quadriênio 1934-38, dos 

meios à escalada ao poder, enfraquecido pelo estatuto político” (FAORO, 2000, p. 

327). 

Destarte, é importante ressaltar que o núcleo duro do Comunismo estava 

concentrado no PCB. Todavia, existia uma grande proximidade com a ANL, que 

passou a ser efetivamente controlada pelos líderes do PCB, quando o partido 

passou a ser considerado ilegal (BORGES; BRITO, 2013). Dessa forma, verificou-se 

a propagação do movimento comunista, que teve suas ramificações inseridas 

também nas Forças Armadas, por intermédio de alguns oficiais, que não se 

conformavam com os resultados advindos da Revolução de 1930.  

O primeiro levante da Intentona ocorreu em Natal, em 23 de novembro de 

1935, no quartel do 21º Batalhão de Infantaria Ligeira (mesma Unidade Militar que 

se sublevou em 1931, no Recife). Foi uma rebelião de 110 militares, entre os quais 

Sargentos, Cabos e Soldados foram auxiliados por civis adeptos do Comunismo 

(McCANN, 2007). Os manifestantes se apoderaram do armamento e da munição da 

Organização Militar, após terem aprisionado o oficial responsável pela guarnição de 
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serviço. Sem munição para sustentar o combate, as tropas não conseguiram uma 

reação efetiva. 

Dessa maneira, um Comitê Popular Revolucionário, assumiu o controle do 

Rio Grande do Norte por três dias. Em vista disso, a cidade de Natal passou por 

momentos bastante conturbados e de desordem. A solução para o problema veio 

com o emprego das tropas federais, reforçadas pelas Forças de Segurança locais, 

valendo-se do que prescrevia o Artigo 162 constante da Carta Maior de 1934. 

Pernambuco foi o palco do segundo e mais sangrento episódio da Intentona. 

Nos dias 25 e 26 de novembro, na frente de Recife, contabilizou-se 720 mortos. Os 

rebeldes atacaram em três frentes: 29º Batalhão de Caçadores, Quartel-General da 

7ª Região Militar e Delegacias de Polícia. Os comunistas instalaram metralhadoras, 

na torre da Igreja de Nossa Senhora da Paz. Para fazer frente a essa ameaça, os 

militares do 29º Batalhão de Caçadores, reforçados por tropas do 20º Batalhão de 

Caçadores de Maceió e apoiados por uma Bateria de Artilharia da Paraíba, 

manobraram, neutralizando a posição, provocando o recuo dos rebeldes. 

A tentativa de ataque ao quartel da 7ª Região Militar não teve o resultado 

esperado, tendo em vista o não comparecimento dos manifestantes. Todavia, o 

Sargento Gregório Bezerra, ativo comunista, empreendeu uma ação solitária, 

atirando contra oficiais que se encontravam no Centro de Treinamento de Oficiais da 

Reserva, provocando a morte de um deles. Bezerra, ferido, foi levado ao hospital por 

um médico militar e preso. 

Em Olinda, os alvos foram os pontos estratégicos da cidade. Prenderam o 

Prefeito e outras autoridades, mas a polícia conseguiu debelá-los rapidamente. Por 

conta do ocorrido em Natal, as tropas legalistas estavam em alerta, o que prejudicou 

sobremaneira o fator surpresa com o qual os rebeldes pretendiam contar para a 

ação. 

Depois de autorizado pelo Congresso Nacional, em 26 de novembro, o 

Presidente da República decretou estado de sítio em todo o país. Nesse mesmo dia, 

a Intentona Comunista estourou no Rio de Janeiro em várias Organizações Militares. 

Diante do cenário que se apresentava, a capital federal contava com o 3º Regimento 

de Infantaria aquartelado, em estado de prontidão. Sob o comando do Coronel José 

Fernando Afonso Ferreira, 1.700 soldados, 100 oficiais e 200 sargentos constituíram 

a força de pronta resposta do Exército na capital (BRASIL, 1972). Não era pra 
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menos, pois o surto subversivo teve seus atos reverberados com maior intensidade 

na cidade onde se concentrava o poder central do país. 

 
Curiosamente, o ministro da Guerra, João Gomes, declarou não acreditar 
nos avisos do chefe de Estado-Maior, o general Pantaleão Pessoa. Gomes 
chegou a insinuar que o trabalho de Pessoa na Casa Militar de Vargas 
deixara-o viciado em ‘rumores e revoluções’ (McCANN, 2007, p. 482). 
 

O Ministro da Guerra parecia não acreditar nos sinais que o movimento emitia 

nem, tampouco, na eclosão de uma conspiração da magnitude da que ocorreu em 

1935 no Brasil. McCann (2007) sublinha que o General Pessoa usou a própria 

residência para instalar um posto de comando, antecipando-se ao que viria a 

ocorrer. 

Por ordem de Luís Carlos Prestes, logo na madrugada de 27 de novembro, os 

primeiros sinais da Revolta surgiram sob a forma de motins no próprio 3º Regimento 

de Infantaria, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, no Grupo de Obuses 

de São Cristóvão e o Quartel-General do Ministério da Guerra. Entre os oficiais do 3º 

Regimento estavam o Capitão Agildo Barata, que participou ativamente dos 

movimentos de 1930 e 1932, e o Tenente Leivas Otero, revolucionário, que eram 

encarregados de promover o foco da revolta naquela Organização. 

Agildo recebeu de Prestes, a seguinte ordem: 

 
O 3º Regimento Popular Revolucionário deverá levantar-se às duas horas 
da madrugada do dia 26 para 27 do corrente e a partir das 3 horas iniciar a 
execução das missões constantes do plano anexo por mim rubricado, 
26/11/1935 – Luís Carlos Prestes (BRASIL, 1972, p. 968). 
 

Um registro, no entanto, merece destaque. O então Coronel João Batista 

Mascarenhas de Moraes, que havia assumido o comando da Escola Militar do 

Realengo em 18 de julho de 1935, recebeu o alerta da revolta que eclodira na 

Escola de Aviação dos Afonsos na madrugada de 27 de novembro. 

 
Ele ordenou o toque de alvorada e a formação dos quase mil cadetes no 
pátio, armou-os, e ao amanhecer, os pôs em marcha pela estrada Rio-São 
Paulo rumo ao Campo dos Afonsos. Capturaram alguns dos rebeldes que 
fugiam. Embora o papel ativo da escola tenha sido secundário nesses 
acontecimentos, foi importante pelo que não aconteceu: seus cadetes ‘pela 
primeira vez no Brasil saíram do quartel para defender a ordem as 
instituições nacionais (McCANN, 2007, p. 484). 
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Embora o movimento tenha surgido no interior da Escola de Aviação do 

Exército e não na Escola Militar, o comandante da mesma adotou as medidas 

cabíveis para ajudar a sufocar a revolta. Ademais, o emprego dos Cadetes na 

Intentona Comunista ressaltou também a obediência militar, que nas palavras de 

McCann (2007) “era um valor absoluto, o princípio basilar do Exército” (p. 488). 

 

 

3.4 A Constituição Federal de 1937 

 

Ao implantar o Estado Novo, Getúlio Vargas outorgou, em 10 de novembro de 

1937, a quarta Constituição do Brasil. Esta Carta, a primeira autoritária do país, teve 

a duração de oito anos. Institucionalizou o regime ditatorial imposto por Vargas, 

externou traços fascistas e forte inspiração polonesa, razão pela qual ficou 

conhecida como “Constituição Polaca”. A Polaca emprestou ao novo modelo de 

governo um aspecto legalista. Para tanto, como acrescentam Mathias e Guzzi 

(2010), fortaleceu mais o Executivo do que o Legislativo e o Judiciário, concentrando 

grande autoridade nas mãos do Presidente. 

O texto constitucional referenciou as Forças Armadas em três títulos: Dos 

Militares de Terra e Mar, Da Segurança Nacional e Da Defesa do Estado, 

reservando para isso o conteúdo disposto dos Artigos 160 ao 173. Todavia, 

diferenciou-se das demais por não trazer de maneira contundente e pragmática a 

destinação do estamento militar. Externava assim seu cunho centralizador e 

autoritário, retendo nas mãos do Presidente o poder para aplicar a força das armas 

de acordo com seu entendimento e conveniência, baseado na fiel e tradicional 

obediência das instituições militares brasileiras. 

O Artigo 161 se limita tão somente a descrever o que são as Forças Armadas 

com a seguinte redação: “As fôrças armadas são instituições nacionais 

permanentes, organizadas sôbre a base da disciplina hierárquica e da fiel 

obediência á autoridade do Presidente da República” (BRASIL, 1937, p. 105). 

No caso de ameaça externa ou na iminência de perturbação interna, o 

Presidente poderia declarar o estado de emergência. Caso fosse necessário o 

emprego das Forças Armadas, o chefe do Executivo deveria declarar estado de 
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guerra, tal como descreve o Artigo 166. Contudo, era uma prerrogativa exclusiva do 

ditador, aspecto que a tornava semelhante à Constituição imperial. 

A autonomia dos estados diminuiu com essa Carta, tendo em vista que o Art. 

9º, que tratava da intervenção, apresentou uma redação diversa daquela que estava 

na Constituição anterior, na qual se verifica que “O Govêrno Federal intervirá nos 

Estados, mediante a nomeação, pelo Presidente da República, de um Interventor 

[...]” (BRASIL, 1937, p. 5). Isso mais uma vez deixava clara a marca autoritária do 

texto de Getúlio Vargas. 

Há que se destacar, no entanto, que a despeito de a Constituição de 1937 

não evidenciar a destinação das Forças Armadas, o Brasil enviou a Força 

Expedicionária Brasileira para o campo de batalha na Europa para lutar ao lado do 

5º Exército americano, em nome da liberdade e da democracia. Fato este que 

motivou o comentário de Skidmore, deixando clara a percepção dos oficiais 

brasileiros ao se darem conta “da anomalia de lutar pela democracia no exterior 

enquanto persistia uma ditadura em seu próprio país” (SKIDMORE, 1969, p. 72). A 

participação na Segunda Grande Guerra e o conturbado cenário político interno 

contribuíram, sobremaneira, para que a ditadura de Vargas chegasse ao fim. 

 

 

3.5 A Constituição Federal de 1946 

 

O antigo Ministro da Guerra de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra, 

assumiu a presidência do país e promulgou uma nova Constituição em 18 de 

setembro de 1946. Surgida logo após o fim do Estado Novo, a Constituição de 1946, 

que se assemelha à atual, vigorou por um período de 21 anos em que o Brasil 

contava com Forças Armadas mais amadurecidas, o que em muito se deve à sua 

marcante participação no maior conflito bélico da História. 

No tocante aos militares, o assunto recebeu o título “Das Forças Armadas” e 

era tratado do Artigo 176 até o 183, limitando a ingerência do Presidente da 

República na sua utilização. A definição e destinação das Forças Armadas foram 

descritas em artigos separados, da seguinte maneira: 

 
Art 176: As fôrças armadas, constituídas essencialmente pelo Exército, 
Marinha e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
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suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei (BRASIL, 
1946, p. 80). 
 

A Carta de 1946 institucionalizou a criação da Aeronáutica, o que de certa 

maneira contribuiu para ampliar a participação das Forças Armadas no cenário 

político e, por conseguinte, no processo decisório do país. De acordo com a previsão 

do Artigo 177, “destinam-se as fôrças armadas a defender a Pátria e a garantir os 

poderes constitucionais, a lei e a ordem” (BRASIL, 1946, p. 80, grifo nosso), 

verificou-se a ampliação da autonomia institucional das Forças Armadas que, 

durante seu período de vigência, atuaram para conter importantes levantes internos, 

que intentaram comprometer a lei e/ou a ordem no território nacional.  

Quanto à intervenção, o Artigo 7º abordou o assunto no mesmo viés das 

Constituições anteriores à de 1937, ou seja, o texto voltou a sugerir que a regra era 

a não intervenção nos estados, guardadas as devidas exceções contidas nos incisos 

do artigo. Ratificava-se a garantia à autonomia que o sistema constitucional 

brasileiro concede aos seus entes federativos. 

Em 1946, o Brasil ainda vivia as lembranças da exitosa participação na 2ª 

Guerra Mundial e, mesmo assim, a Carta Magna não se descuidou da preocupação 

e da atenção para com o emprego das Forças Armadas como último argumento para 

assegurar a lei e a ordem, no cenário interno. As tropas federais atuaram em 1956 

para conter a Rebelião de Jacareacanga, ocorrida no Sul do Pará, provocada por 

militares da Aeronáutica contrários ao governo de Juscelino Kubitschek. Em 1959, o 

Exército atuou em Goiás para debelar a Revolta de Aragarças, que foi uma extensão 

do levante ocorrido em Jacareacanga e no Rio de Janeiro para conter a Revolta das 

Barcas. 

Essas atuações ratificam a inclinação do Chefe do Poder Executivo nacional 

para decidir a favor do emprego das forças federais para a solução de problemas 

intestinos do país. 

 

3.5.1 A Revolta de Jacareacanga 

 

Em 1º de janeiro de 1956, Juscelino Kubitscheck (JK) assumiu a chefia do 

Poder Executivo Nacional. Logo em seguida, durante o transcurso das festividades 

alusivas ao Carnaval, membros da Força Aérea Brasileira (FAB) liderados pelo major 
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aviador Haroldo Coimbra Veloso e pelo capitão aviador José Chaves Lameirão 

assumiram o controle da Base Aérea de Jacareacanga. Aproveitaram “a dificuldade 

da distância, enquanto outros levantes seriam tentados em diversos pontos do 

território nacional” (SILVA; CARNEIRO, 1984, p. 169), dando início ao movimento 

conhecido como Revolta de Jacareacanga. 

Uma parte dos oficiais, principalmente integrantes da Marinha do Brasil (MB) 

e da Força Aérea Brasileira, acreditavam que o governo de JK representava uma 

ligação com o Comunismo. O major Veloso e o capitão Lameirão, ambos 

pertencentes à FAB, entendiam que o êxito da revolta estava relacionado com a 

obtenção do controle de pontos estratégicos na Amazônia brasileira. Desta forma 

provocariam uma reação das tropas fiéis ao Presidente, direcionadas aos que se 

opunham à JK, promovendo atos violentos e criando assim uma cisão no estamento 

militar nacional. 

Dos seus planos constava o deslocamento por meio aéreo, até o primeiro 

ponto, que seria a base de Cachimbo. 

 
Foi com atraso que voltaram ao Campo dos Afonsos para se apoderarem 
de um avião de caça e combate que servisse a seus planos. Tiveram que 
obtê-lo à força, rendendo o oficial-de-dia e arrombando o hangar (SILVA; 
CARNEIRO, 1984, p. 169). 
 

Assim sendo, os dois oficiais sequestraram uma aeronave da FAB, carregada 

com armas e explosivos, no Campo dos Afonsos e rumaram para a Base Aérea de 

Jacareacanga, a fim de estimularem militares das três Forças a se rebelarem contra 

o regime vigente. Em dez dias, os rebelados passaram a controlar as localidades de 

Cachimbo, Belterra, Itaituba e Aragarças, além da cidade de Santarém41. 

Em 20 de fevereiro, tropas do Exército Brasileiro embarcaram para a área 

conflagrada, com o intuito de restabelecer a ordem. Embora os revoltosos não 

tivessem o apoio que esperavam, inicialmente os militares do Exército encontraram 

dificuldades, tendo em vista a atuação dos oficiais da FAB, que exerciam a 

coordenação das ações empreendidas pelos rebeldes (LIMA, 1964). 

Veloso foi preso por uma patrulha orientada por um caboclo e não ofereceu 

resistência. Lameirão, Paulo Vítor e o Sargento Hunter “não conseguindo comunicar-

_____________ 
41 Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Politica/Jacareacanga. Acesso em: 
02/07/2019. 
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se com Veloso, eles decolaram, chegando à Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra, 

onde pediram asilo” (SILVA; CARNEIRO, 1984, p. 171). 

Após a prisão do major Veloso e com a fuga de outros militares proeminentes 

no movimento para a Bolívia, conseguiu-se retomar o controle da situação. “O 

Presidente Juscelino Kubitschek declarou: ‘Vamos virar a página, passar uma 

esponja em todos os acontecimentos e começar vida nova, porque o país deseja 

paz para trabalhar’” (SILVA; CARNEIRO, 1984, p. 171).  

Com isso, o Congresso Nacional, alinhado com o propósito pacificador do 

Presidente, concedeu anistia ampla e irrestrita aos participantes do movimento. 

Ficou assinalada outra importante atuação do Exército Brasileiro, sob a égide dos 

Artigos 176 e 177 da Carta Constitucional de 1946, para trazer de volta a 

normalidade, garantindo a lei e a ordem, no Brasil. 

 

3.5.2 A Revolta das Barcas 

 

O meio de transporte mais utilizado pela população que necessitava fazer o 

trajeto entre a então capital federal (Rio de Janeiro) e a capital do estado (Niterói) 

eram as barcas. Esse transporte era administrado pelo Grupo Carreteiro, que 

transportava em média aproximadamente cem mil passageiros por dia42. 

Todavia, constantemente, o Grupo solicitava apoio financeiro ao governo, sob 

alegação de prejuízo na operação do trecho. Entretanto, havia a suspeita de desvio 

do dinheiro arrecadado, uma vez que o patrimônio familiar dos Carreteiro aumentava 

consideravelmente, sobretudo pela aquisição de imóveis (PINTO, 2019). 

As péssimas condições de trabalho, os baixos salários e o atraso no 

pagamento dos funcionários motivaram quase quatro mil deles a entrarem em greve 

no dia 21 de maio de 1959, dando início ao episódio conhecido como Revolta das 

Barcas. O ato provocou violenta reação por conta dos usuários do sistema, que no 

dia seguinte depredaram e incendiaram a estação das barcas em Niterói e 

destruíram boa parte da frota. 

Conforme previam os Artigos 176 e 177 da Carta de 1946, o governo federal 

acionou em um primeiro momento, o Corpo de Fuzileiros Navais, mas a multidão 

_____________ 
42 Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/revolta-das-barcas-em-1959-
deixou-mortos-mais-de-cem-feridos-em-niteroi-17765135#ixzz5sGioNmGY.  Acesso em: 30/06/2019.  
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não se intimidou com sua presença e avançou sobre os militares43. Diante o 

ocorrido, a solução foi acionar o Exército. Assim foi feito e, dessa maneira, a 

chegada dos militares “verde-oliva”, mais uma vez, evidenciou a atuação da Força 

Terrestre como Garante da Lei e da Ordem, salvaguardando a paz social, no 

ambiente interno nacional. 

 
3.5.3 A Revolta de Aragarças 
 

O fato de ter servido como polo incentivador da Revolta de Jacareacanga 

deixou como consequência na Força Aérea Brasileira o clima de insatisfação com 

relação ao governo, mesmo após a anistia concedida por Juscelino Kubitschek aos 

participantes daquele levante44. 

Sendo assim, em 02 de dezembro de 1959, o anistiado e agora Tenente-

coronel Haroldo Veloso, acompanhado por alguns civis, estiveram sob a liderança do 

também Tenente-coronel João Paulo Moreira Burnier no movimento que eclodiu em 

Goiás. Conhecido como Revolta de Aragarças, esse episódio teve como principal 

intento ser reconhecido como movimento revolucionário e pretendia afastar os 

governantes do centro de poder no Brasil. 

Basicamente, dois foram os fatores que motivaram a Revolta: a desistência 

do candidato Jânio Quadros de concorrer às eleições que ocorreriam em outubro de 

1960; e as notícias que sugeriam uma sublevação da esquerda, capitaneada pelo 

então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola45. 

Burnier apostava que conseguiria atrair outros militares para engrossar suas 

fileiras, viabilizando dessa maneira o atingimento dos seus objetivos. Conseguiu, no 

entanto, angariar a companhia do Tenente-coronel Geraldo Labarthe Lebre; dos 

Majores Ébert Teixeira Pinto e Washington Amud Mascarenhas; dos Capitães 

Leuzinger Marques Lima, Gerseh Nerval Barbosa e Próspero Punaro Barata Neto; 

do Coronel Luís Mendes da Silva; e do Capitão Tarciso Célio Carvalho Nunes 

Ferreira (os dois últimos do Exército). Além disso, logrou êxito na aproximação com 

_____________ 
43 Disponível em: http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2015-05/revolta-das-barcas-
tomava-ruas-de-niteroi-ha-56-anos Acesso em: 30/06/2019.  
44 Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Politica/Aragarcas. Acesso em: 01 
de Julho de 2019. 
45 Disponível em: http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/aragarcas-revolta-de. 
Acesso em 01 de Julho de 2019. 
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os civis: Luís Mendes de Morais (advogado), Charles Herba (engenheiro), Roberto 

Rocha Sayão e Edmundo Wanderlei, todos unidos pelo sentimento de insatisfação 

com a ordem vigente (SILVA; CARNEIRO, 1984). 

Em seu planejamento constava a intenção de bombardear os Palácios das 

Laranjeiras e do Catete, então sedes da Presidência da República. O armamento 

seria obtido nas Bases Aéreas de Santarém, Aragarças, Cachimbo, Xingu, 

Jacareacanga, entre outras, atraindo assim a atenção das autoridades para a região 

Amazônica, viabilizando a ocupação de outras frentes no Centro Sul do país. 

No dia 02 de dezembro de 1959, os rebeldes se organizaram em três frentes: 

a primeira no Rio de Janeiro, na qual Burnier e Veloso sequestraram três aeronaves 

C-47 e partiram para Aragarças. A segunda em Belo Horizonte, onde cinco oficiais 

da Aeronáutica tomaram uma aeronave particular e o conduziram para Aragarças, 

juntando-se ao primeiro grupo. 

A terceira frente era responsável pela logística que sustentaria o movimento. 

O Major aviador Teixeira Pinto e o civil Charles Herba sequestraram um avião 

comercial da Panair, que funcionaria como base de apoio logístico para as demais 

ações, transportando combustível. Além disso, serviria também como instrumento de 

fuga para os rebeldes no caso de fracasso (ARARIPE, 1960). 

 
Um quadrimotor Constellation, da Panair, era esperado às seis horas da 
manhã e, Belém do Pará, procedente do Rio de Janeiro, em vôo comercial 
rotineiro. Ele saíra do Rio de Janeiro no dia 02. Levando a bordo, como 
passageiros comuns, dois elementos comprometidos com a rervolta: o 
major Ébert Teixeira Pinto, da Aeronáutica, e o engenheiro Charles Herba. 
Eles tinham embarcado atendendo ordens do tenente-coronel Burnier 
(SILVA; CARNEIRO, 1984, p. 191). 
 

O Major Ébert, na condição de oficial da Aeronáutica, teve acesso à cabine do 

piloto e rendeu os tripulantes, obrigando-os a desviarem a rota do avião para 

Aragarças (SILVA; CARNEIRO, 1984). Toda essa manobra teve duração de 

aproximadamente trinta e seis horas, até que o governo federal, alicerçado nos 

Artigos 176 e 177 da Constituição Federal de 1946, decidiu por repetir uma medida 

de rápida implantação e que muito provavelmente traria efeito imediato. 

Assim, o Comandante em Chefe das Forças Armadas optou por empregar o 

Exército, que por sua vez lançou mão da tropa paraquedista para restabelecer a Lei 

e a Ordem, neutralizando o levante. Ao tomarem conhecimento da decisão do 

Comandante em Chefe das Forças Armadas, os revoltosos fugiram nos aviões 
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sequestrados rumo aos países latinos, como Argentina, Bolívia e Paraguai. Os 

paraquedistas retomaram o controle de Aragarças e do Campo de Pouso. 

Juscelino Kubitscheck comunicou, via rádio, que seriam aplicadas severas 

punições aos envolvidos e Jânio Quadros voltou atrás em sua decisão, concordando 

em disputar as eleições presidenciais. Desta forma, o núcleo de revoltosos exilado 

na Bolívia declarou que o objetivo do movimento fora atingido e retornaram ao país. 

Em 1961, com Jânio na presidência, foram postos em liberdade. 

 

3.6 A Constituição Federal de 1967 

 

O general Humberto Castelo Branco era o Presidente quando, em 24 de 

janeiro de 1967, foi promulgada a nova Constituição. Ela foi instituída no período, 

que se estendeu até 1985, em que o cargo de Chefe do Poder Executivo do Brasil 

foi desempenhado por militares. 

A Seção V da Carta de 1967, intitulada “Da Segurança Nacional”, demonstrou 

fornecer um tratamento diferenciado ao assunto Segurança Nacional. Além de 

imputar a todas as pessoas naturais ou jurídicas a responsabilidade pela questão, 

atribuiu ao Conselho de Segurança Nacional a destinação de assessorar o Chefe do 

Poder Executivo na formulação e conduta sobre o tema. 

Quanto aos militares, na Seção VI, o Artigo 92 era assim descrito:  

 
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, Exército e 
Aeronáutica militar, são instituições nacionais, permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. 

 
§ 1º Destinam-se as Forças Armadas a defender a Pátria e a 

garantir os Poderes constituídos, a lei e a ordem. 
§ 2º Cabe ao Presidente da República a direção da guerra e a 

escolha dos comandantes-chefes (BRASIL, 1967, p. 38, grifo nosso). 
 

Com relação à destinação das Forças Armadas, verifica-se que a Constituição 

de 1967 era semelhante àquelas que a antecederam, acrescentando, porém, a 

qualidade de instituições regulares. Esse acréscimo possivelmente foi feito para 

manter um caráter diferenciado em relação a quaisquer outras instituições, 

sobretudo, as que se destinavam ao mister da segurança privada constituídas por 

grupos paramilitares (MATHIAS; GUZZI, 2010, p. 48). Entretanto, trouxe uma 

modificação em relação aos poderes: substituiu constitucionais por constituídos, o 



116 
 

que expressava a possibilidade de garantir poderes não alcançados pela previsão 

constitucional. 

Ademais, a destinação trivial se manteve: a de atuar para a defesa externa e 

em prol da Garantia da Lei e da Ordem internas. Cabe destacar que esta Carta 

demonstrou uma preocupação mais acentuada com relação à atuação das Forças 

Armadas no âmbito interno. 

O Artigo 10, que trata sobre a intervenção, apresentou uma alteração no 

inciso III em relação ao que estava previsto pela Constituição de 1946. A 

Constituição de 1967 previu a intervenção para “pôr termo à grave perturbação da 

ordem, ou ameaça de sua irrupção” (BRASIL. 1967, p. 5), enquanto a de 1946 

acenava para essa possibilidade em caso de guerra civil. Essa modificação externou 

a importância do tópico intervenção, o que levou o legislador a torná-la mais sensível 

à atuação do governo federal. Isso pressupõe que, nos termos do inciso III, seria 

feita com a aplicação do poder militar, configurando assim mais uma possibilidade 

de emprego no ambiente interno do país. 

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969 é considerada por alguns uma nova 

constituição, o que não é caso neste trabalho. A nova emenda provocou uma série 

de modificações no texto constitucional concebido em 1967. As Forças Armadas 

tiveram sua destinação prevista pelo Artigo 91: 

 
As Fôrças Armadas, essenciais à execução da política de segurança 
nacional, destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes 
constituídos, da lei e da ordem.  
Parágrafo único: Cabe ao Presidente da República a direção da política 
da guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes (BRASIL, 1969, p. 39, 
grifo nosso). 
 

 Em 1969, as Forças Armadas assumiram destacadamente o status de 

essenciais para a execução da política de Segurança Nacional. Isso promoveu uma 

ampliação do seu papel no contexto dos assuntos políticos e conferiu maior 

relevância ao estamento militar nacional. Relevância essa que foi necessária para a 

atuação no combate à Guerrilha do Araguaia46 (grifo nosso), entre os anos 1972 e 

_____________ 
46 A Guerrilha do Araguaia foi um movimento guerrilheiro insurgente que existiu no Brasil, entre o 
final da década de 1960 e meados da década de 1970. A atuação das Forças Armadas no caso se 
deu de acordo com a Lei de Segurança Nacional, sob supervisão do Conselho de Segurança 
Nacional, a quem cabia assessorar o Chefe do Poder Executivo na formulação e conduta das ações a 
serem executadas. Não se enquadra, portanto, como operação de Garantia da Lei e da Ordem. 



117 
 

1975, na região conhecida como Bico do Papagaio, localizada na divisa entre os 

estados do Pará, Tocantins e Maranhão.  

O movimento influenciado pelas ideias de Ho Chi Min, do Vietnã, e de Fidel 

Castro, de Cuba, foi liderado por membros do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 

e se destacou por apresentar forte e irrestrita oposição ao regime da época. As 

tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram na região à luz do que 

previa a norma legal vigente47, para controle de questões de ordem interna, 

manifestando seu papel como guardiões da segurança da Nação. 

 
 
3.7 Conclusão Parcial 
 

Este capítulo teve como objetivo identificar como o papel atribuído às Forças 

Armadas esteve delimitado nos textos constitucionais que entraram em vigor antes 

de 1988. Procurou-se também verificar o contexto no qual ocorreram as diversas 

participações do Exército Brasileiro, nos principais episódios da vida nacional, tais 

como revoltas e levantes que tiveram influência sobre a ordem interna, ao longo de 

quase duzentos anos da História do Brasil. 

A metodologia de estudo proposta para execução da pesquisa permitiu 

apreciar que a destinação constitucional das Forças Armadas brasileiras se manteve 

linear nessas seis Constituições Federais. Permitiu ainda estudar a participação da 

Força Terrestre nos principais episódios da vida nacional, mantendo os mesmos 

critérios adotados e descritos no capítulo anterior. 

Conclui-se parcialmente que o Exército Brasileiro atuou dentro dos ditames 

dessas Cartas constitucionais, no intuito de garantir a lei e a ordem no ambiente 

interno do Brasil. Desta feita, verifica-se a manifestação do mecanismo causal nos 

casos abordados, bem como sua atuação marcante na relação entre as variáveis 

elencadas para a pesquisa. 

Verificou-se, independente da forma de governo, a preponderância da cultura 

política brasileira na produção do resultado. Além disso, pode-se constatar também 

o seu papel de contribuinte decisiva para a ocorrência do fenômeno balizado pela 

variável dependente, qual seja, as Operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

_____________ 
 
47 Decreto-Lei nº 314, de 13 de março de 1967. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-314-13-marco-1967-366980-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 10/04/2020. 
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Por meio da análise dos textos constitucionais que fazem alusão à destinação 

das FA e de fatos ocorridos na História do Brasil, foi possível identificar que 

realmente existe uma relação de causa e efeito entre a previsão constitucional e o 

emprego das Forças Militares para Garantia da Lei e da Ordem no Brasil. 

Ao longo de todo esse período histórico, observa-se que o Exército Brasileiro, 

subordinado aos ditames do Estado de Direito, tem uma missão constitucional muito 

nítida. Para cumpri-la, atuou ao longo de todo o período apreciado em todo o 

território nacional, por meio das unidades locais ou deslocando tropas para regiões 

atingidas, sempre cumprindo sua missão e pacificando os conflitos que se 

apresentaram. Enfrentou, muitas vezes, sérios problemas logísticos para atender as 

necessidades dos meios em pessoal e material empregados. 

Essas reflexões se prestam à compreensão das práticas e das relações de 

poder que se operam na sociedade e, por conseguinte, nas instituições. Verifica-se 

que as decisões que resultaram no emprego do Exército no âmbito interno passaram 

pelo crivo da razão, pelo adequado uso da cautela, pela demonstração de civilidade 

e pelo apreço à lei e à ordem.  

Dessa forma, observa-se que, nos momentos de crise, o Estado brasileiro 

recorreu ao emprego dos militares para garantir a paz social. Abstrai-se dessa 

análise que essa prática contumaz decorre da confiança do homem político 

naqueles cujo ofício está alicerçado na lealdade, lucidez e integridade para com o 

cumprimento de sua missão constitucional. 

Portanto, compreende-se que foram os militares brasileiros os responsáveis 

por salvaguardar a Lei e a Ordem no caos social, preservando a liberdade e a 

independência na construção dos destinos da Pátria. 
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4. A CONSTITUCIONAL DESTINAÇÃO E A ATUAÇÃO DO EXÉRCITO NOS 
PROBLEMAS INTERNOS ENTRE OS ANOS 1988 E 2015 
 

O presente capítulo tem como objetivo identificar o papel atribuído ao 

estamento militar federal, previsto no regramento constitucional promulgado em 05 

de outubro de 1988, analisando sua relação com as principais oportunidades48 em 

que o Exército Brasileiro foi empregado para garantir a lei e a ordem no território 

nacional, até o ano de 2015. 

Desta feita, o continuado rastreamento da trajetória, empregado como 

metodologia norteadora desse trabalho, permitirá a verificação ou confirmação da 

presença do mecanismo causal e sua atuação nas variáveis dependente e 

independente elencadas para a pesquisa.  

Atuar na solução de problemas internos, por sinal, tem sido a tônica do 

emprego atual das Forças Armadas (FA), nas chamadas operações para garantia da 

lei e da ordem (Op GLO). Fruto da escalada crescente da violência, esse emprego 

decorre, principalmente, de problemas relacionados à debilidade do aparelho de 

segurança estatal e à consequente incapacidade de alguns estados da Federação, 

para gerir a segurança pública. 

No Brasil, a percepção das ameaças à soberania e ao território apresenta-se 

esmaecida para boa parte dos brasileiros, fruto do longo período de ausência de 

conflitos no seu entorno. Todavia, há a necessidade da conscientização de todos os 

segmentos da sociedade sobre a importância da defesa do país e da 

responsabilidade que cada cidadão possui nesse processo (BRASIL, 2012). 

A recente Política Nacional de Inteligência elenca como ameaças aquelas que 

possuem capacidade potencial para colocar em perigo a integridade da sociedade, 

do Estado e a própria segurança nacional, tais como: espionagem; sabotagem; 

interferência externa; ações contrárias à soberania nacional; ataques cibernéticos; 

terrorismo; atividades ilegais envolvendo bens de uso dual e tecnologias sensíveis; 

armas de destruição em massa; criminalidade organizada; corrupção e ações 

contrárias ao estado democrático de direito (BRASIL, 2016). 

Nesta senda, o cenário vislumbrado por Bigo (2000) descortina um ambiente 

no qual, assim como as ameaças, as responsabilidades sobre a segurança 
_____________ 
48 De acordo com os critérios sublinhados no capítulo 2. Arcabouço Analítico, para o período em 
questão, será considerada a classificação adotada pelo Ministério da Defesa e os casos enquadrados 
como sendo do tipo “Violência Urbana”, que tiveram duração superior a 12 meses.  
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convergem. Há, portanto, uma sobreposição dos papéis desempenhados pelos 

entes vocacionados para a segurança implicando, em maior recorrência, da atuação 

daqueles que outrora eram preponderantemente voltados para a defesa externa, na 

solução de problemas internos.  

Essa mudança de postura, por parte do Estado, ratifica o ponto de vista 

weberiano, sobre o monopólio legítimo da violência que, por sua vez, tem raízes no 

pensamento de Thomas Hobbes, para quem “sem a espada, os Pactos não passam 

de palavras sem força que não dão a mínima segurança a ninguém” (HOBBES, 

2003, p.123). 

A Constituição Federal de 1988, no caput do Artigo 142, define as Forças 

Armadas como instituições nacionais permanentes e regulares, constituídas pela 

Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. No entanto, nem sempre foi assim. No 

Império, eram designadas como Força Armada de Mar e de Terra, que se referia à 

Marinha “de guerra” e ao Exército “de terra”. Em 1941, no Brasil, foi criada a 

Aeronáutica, complementando a tripartite que constitui o estamento militar nacional. 

Com efeito, as Forças Armadas são instituições das quais são exigidas a 

prontidão em tempo integral para que, no atendimento à sua missão constitucional, 

possam socorrer a Pátria, em quaisquer tempo ou circunstância. Não são 

instituições governamentais. Servem, portanto, em caráter vitalício, aos interesses 

da Nação.  

Por força da Portaria 210 de 29 de novembro de 2006, do Estado Maior do 

Exército, o 28º Batalhão de Infantaria Leve (BIL), sediado em Campinas/SP passou 

a ser considerado como Unidade de emprego peculiar em operações de garantia da 

lei e da ordem integrando, portanto, o Sistema de Educação do Exército Brasileiro. 

Assim, em seu organograma, além das subunidades orgânicas de um 

Batalhão de sua natureza, consta uma subunidade escolar, denominada Centro de 

Instrução de Operações de GLO (CIOpGLO). Onze anos mais tarde, este Centro de 

Instrução passou a ser reconhecido como Instituto de Educação Superior, de 

Extensão e de Pesquisa (IESEP), segundo a Portaria nº 1.718, do Comandante do 

Exército, de 13 de dezembro de 2017. O Batalhão é responsável por cooperar com o 

desenvolvimento da doutrina militar terrestre, sobretudo no nível tático, no que 

concerne ao emprego em operações de garantia da lei e da ordem. Atualmente, o 

CIOpGLO oferece estágios para o adestramento de oficiais e praças da Força 
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Terrestre49.  

 Essa implantação teve por objetivo ampliar a capacidade operativa do 

Exército para um eventual emprego, pois Forças Armadas fortes e organizadas 

fortalecem a boa percepção e a confiança no País. Também reafirma o 

entendimento acerca da vocação do Exército Brasileiro para atuação híbrida, ou 

seja, tanto em defesa externa, quanto na solução de problemas relacionados à 

temática interna.  

 

 

4.1 A Constituição Federal de 1988 

 

A eleição indireta que alçou Tancredo Neves e José Sarney à ocupação dos 

cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, respectivamente, marcou a 

transição do governo militar, que era exercido pelo General de Exército João Batista 

Figueiredo, para o governo civil, em 1985. 

 Tancredo Neves ficou impedido de tomar posse, como Chefe do Poder 

Executivo Nacional, em virtude de problemas de saúde, que culminaram com seu 

falecimento. Com isso, José Sarney, na qualidade de Vice-Presidente, assumiu e foi 

confirmado como primeiro presidente do período histórico conhecido como Nova 

República ou Sexta República. 

 Após a transformação do Congresso Nacional em Assembleia Constituinte, 

foram os parlamentares incumbidos da tarefa de redigir uma nova constituição para 

o País. Em 05 de outubro de 1988, era promulgada a atual Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

 O Título V da Nova Carta, denominado “Da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas”, traz no Capítulo II “Das Forças Armadas”, a destinação dos militares, 

delineada no Artigo 142, da seguinte maneira: 

 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 

_____________ 
49 Disponível em: http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/conheca-o-centro-de-instrucao-de-operacoes-de-garantia-
da-lei-e-da-ordem/8357041. Acesso em: 08/04/2020. 
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§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas [...] (BRASIL, 
1988, p.89, grifo nosso).  
 

 A subordinação das Forças Armadas ao Poder Executivo não é novidade, uma 

vez que esse aspecto se observa de maneira linear e continuada, nos textos 

constitucionais brasileiros. Todavia, encontra explicação na assertiva de 

Montesquieu, que além de defender a separação dos poderes em três, afirmou que 

“o Exército, uma vez estabelecido, não deve depender, imediatamente, do corpo 

Legislativo, mas do Executivo; e isso pela natureza da coisa; seu feito consiste mais 

na ação do que na deliberação” (1995, p.124).  

Pode-se verificar que as Forças Armadas brasileiras possuem três funções, 

bem definidas no texto constitucional ora em vigor: defesa da Pátria (aqui cabe uma 

observação, por ser a única vez que a palavra “Pátria” é mencionada no texto 

constitucional); garantia dos poderes constitucionais; e garantia da lei e da ordem. 

Inicialmente, a Lei Complementar nº 69, de 23 de julho de 1991, estabeleceu 

as normas gerais relativas à organização, preparo e emprego das Forças Armadas, 

tal como se refere o parágrafo primeiro do Artigo 142. Posteriormente, foi alterada 

pela Lei Complementar nº 83, de 12 de setembro de 1995. Atualmente, o dispositivo 

que cumpre esse papel é a Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, 

alterada pela Leis Complementares nº 117, de 02 de setembro de 2004 e nº136, 25 

de agosto de 2010. 

No que se refere ao emprego em GLO, que é objeto dessa pesquisa, o Artigo 

15 da Lei Complementar nº 97 disciplina e particulariza a condição para que esse 

emprego ocorra, nos parágrafos segundo e terceiro: 

 
§ 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com 
as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal. 
§ 3º Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles 
formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo 
Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional (Incluído pela Lei 
Complementar nº 117, de 2004) (BRASIL, 1999, p.7,8) 
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 A Constituição de 1988 relaciona como instrumentos, cuja destinação é a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, os 

dispostos no Artigo 144: 

 
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (EC n o 19/98 e EC 
n o 82/2014) 

I – polícia federal; 
II – polícia rodoviária federal; 
III – polícia ferroviária federal; 
IV – polícias civis; 
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 

1988, p.90) 
 

 Além disso, o Decreto 3897, de 24 de agosto de 2001, fixa as diretrizes para o 

emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Tem por objetivo 

orientar o planejamento, a coordenação e a execução das ações das Forças 

Armadas na GLO. Nos Artigos 2º e 3º, versa sobre a exclusividade da competência 

do Chefe do Executivo, quando da decisão de empregar o estamento militar em 

operações dessa natureza, que pode ser motivada por iniciativa própria, dos outros 

poderes constitucionais ou pela solicitação do Governador de Estado ou do Distrito 

Federal.  

 A Lei Maior destina a segurança pública à responsabilidade das forças 

policiais, tal qual pode-se observar no Artigo 144 e, ao mesmo tempo, mantém as 

Forças Armadas com a atribuição de garantir a lei e a ordem, o que tem sido o 

principal motivo para as atuações, particularmente do Exército, nos últimos anos.  

 Nesse contexto, desde a entrada em vigor da atual Constituição, os militares 

têm acumulado inúmeras participações em episódios que foram instados a atuar, em 

nome da garantia da lei e da ordem, conforme Tabela 4, que contempla o histórico 

de atuações internas do Exército Brasileiro entre 1822 e 2015, constante do 

Apêndice D.  

Ao observar essa tabela, nota-se uma maior incidência desse tipo de emprego 

no Comando Militar do Leste (CML), que abrange os Estados Espírito Santo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, principalmente pelo fato de o Rio de Janeiro ter 

apresentado maior debilidade no seu aparato de segurança pública, sendo incapaz 

de fazer face às ameaças que atualmente se descortinam, como o narcotráfico e os 

crescentes índices de violência urbana. 
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Nesse contexto, as operações mais significativas, particularmente pelo caráter 

inovador de sua concepção, foram a Operação Arcanjo, ocorrida nos Complexos da 

Penha e do Alemão, entre os anos 2010 e 2012, e a Operação São Francisco, 

realizada no Complexo da Maré, no período compreendido entre 2014 e 2015.  

Verifica-se que, na Constituição Federal de 1988, a destinação das Forças 

Armadas seguiu em linhas gerais, o que fora delineado pelas cartas anteriores. 

Observa-se também um aumento considerável no número de acionamentos dos 

militares, no que concerne à garantia da lei e da ordem, sobretudo, nos grandes 

centros, para conter as ameaças direcionadas à segurança pública.  

Há que se ressaltar, todavia, que em todas as oportunidades em que o braço 

armado da Nação foi acionado, fez-se cumprir nada mais do que aquilo que está 

prescrito na Constituição, qual seja: garantir a lei e a ordem, por ordem de seu 

comandante supremo, sublinhado no Artigo 142. 

Assim, a atuação dos militares em Op GLO, desencadeadas sob a vigência 

da Constituição Federal de 1988, não só externa o seu permanente estado de 

prontidão, como também ratifica a aptidão institucional das Forças Armadas, na 

contenção de problemas internos que, porventura, ameacem a paz social e o bem-

estar dos cidadãos brasileiros. 

 

4.1.1 A Operação Arcanjo 

 

A partir de 1950 verificou-se, no Brasil, um aumento considerável da 

população nas zonas urbanas. O anseio por melhores condições de vida nas 

cidades está relacionado com o início do processo de industrialização do país. A 

chegada da máquina no campo e a busca por resultados mais expressivos na 

produção agrícola impulsionou o êxodo rural.  

A urbanização, processo que se notabilizou principalmente no século XX, teve 

seu início relacionado também ao fim da escravidão, oportunidade na qual os 

negros, libertos, desprovidos de renda, passaram a fixar-se em locais com precárias 

condições de infraestrutura.  

Com isso, observou-se o início do processo de favelização, que exprimiu a 

desigualdade socioeconômica e afetou o processo de produção do espaço 

geográfico das cidades brasileiras. Naturalmente, tendo em vista a maior 
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concentração de áreas urbanas, esse processo se manifestou mais intensamente 

nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.  

O crescimento desordenado dos grandes centros, ao longo dos séculos XX e 

XXI, potencializou o surgimento das favelas, que passaram a ser bastante 

procuradas pela população, como alternativa para o déficit habitacional que já se 

apresentava, sobretudo nas capitais.  

Não por acaso, o Rio de Janeiro, antiga capital federal, abriga as favelas mais 

conhecidas do Brasil, dentre as quais pode-se destacar Rocinha, Mangueira, Morro 

da Providência e os Complexos do Alemão, da Penha e da Maré. Essas 

comunidades surgiram a partir de 1900, após o término da Guerra de Canudos.  

 
A cidadela de Canudos foi construída próxima a alguns morros, entre eles o 
Morro da Favela, que recebeu esse nome devido à vegetação predominante 
no local – a favela, planta típica da caatinga, extremamente resistente à 
seca. Os soldados, ao retornarem ao Rio de Janeiro, deixaram de receber 
seu soldo e instalaram-se provisoriamente em alguns morros da cidade, 
juntamente com outros desabrigados. Assim, os morros recém-habitados 
ficaram conhecidos como favelas, em referência à favela original (LIMA, 
2012, p.11). 
 

A área que corresponde aos Complexos do Alemão e da Penha engloba um 

aglomerado urbano em terreno irregular, que na ocasião da Operação Arcanjo, 

reunia aproximadamente 140 mil habitantes, em 22 comunidades. Além disso, se 

caracteriza por uma área bastante recortada, quer seja pelo aspecto fisiográfico ou 

pela ação do homem, na construção de moradias que se espalham pelos 28 km² 

que abarcam os dois Complexos, que são divididos pela Serra da Misericórdia.  

A infraestrutura de baixíssimo nível e os serviços públicos rarefeitos 

evidenciavam a latente ausência do Estado na região. A precariedade de transporte 

público, saneamento básico, escolas, creches, universidades e postos de saúde não 

permitia que os moradores contassem com o mínimo de condições para uma vida 

digna de qualquer cidadão brasileiro.  

As ruas são estreitas e desenhadas segundo as construções irregulares que 

se distribuem ao longo das elevações formando, em alguns casos, becos e vielas de 

difícil acesso, que não raro, eram batidas por fogos provenientes de seteiras muito 

bem organizadas, construídas no local. 

Esse quadro, por si só, era um forte incentivador das práticas informais e 

ilegais que, nesse contexto, emoldurado pelo quadro socioeconômico e cultural 
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descrito, os traficantes passaram a atuar na lacuna deixada pelo Poder Público. 

Essa atuação era balizada pela implementação de práticas assistencialistas, 

sobretudo no que diz respeito à satisfação das necessidades básicas da população 

carente, fornecendo alimentos, medicamentos, transporte, entretenimento e até 

segurança.  

Essa prática criou, no imaginário popular local, a falsa sensação de que o 

tráfico de drogas era o agente social que poderia garantir o bem-estar daqueles que 

ali viviam, proporcionando, assim, uma relação de cumplicidade do morador com o 

traficante de drogas. 

Volátil, incerto, complexo e ambíguo, palavras que formam o acrônimo 

V.U.C.A. (do inglês Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) são bastante 

adequadas para descrever o ambiente físico e psicossocial da região. A ausência do 

Poder Público nessas áreas abriu espaço para o surgimento, implantação e 

desenvolvimento de verdadeiros “quartéis-generais” do tráfico de drogas.  

A situação da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, no final do ano 

de 2010, era periclitante. Naquela ocasião, as facções criminosas implantavam um 

clima de pânico e total insegurança na cidade, que fugiu ao controle dos Órgãos de 

Segurança Pública (OSP). O Complexo do Alemão, que ostentava o título simbólico 

de ser o principal reduto do tráfico, era também o local de refúgio dos traficantes de 

drogas mais procurados do Estado (LIMA, 2012). 

Esse cenário, no entanto, começou a ser desenhado na década de 1970, com 

o surgimento da Falange Vermelha, nas dependências do Presídio Cândido Mendes, 

localizado em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. A ideia primeira dos encarcerados era 

montar uma estratégia que lhes permitisse suportar as agruras do ambiente isolado 

em que viviam. Sob o lema de “paz, justiça e liberdade”, os presos, inicialmente 

liderados por Rogério Lengruber, fundaram a Falange que dominou o presídio de 

Ilha Grande, se espalhou pelo sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro e 

posteriormente ficou conhecida como Comando Vermelho, uma das maiores facções 

criminosas do Brasil (AMORIM, 2012). 

Criaram “modus operandi”, doutrina própria e seguiam um código de 

compromisso, que norteava suas atuações, seja no apoio à família dos detentos ou 

na manutenção do tráfico de drogas, nas regiões que estavam sob seu domínio. 

Outra prática bastante recorrente era a “caixinha”, que era o acúmulo de recursos 
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para financiar a fuga dos chefes de facção, dos presídios. Suas ações ganharam 

sofisticação, ao ponto de organizarem, em 1985, a emblemática fuga de José Carlos 

dos Reis Encina, o Escadinha, a bordo de um helicóptero, que pousou no pátio do 

presídio de Ilha Grande, no horário de visita (LIMA, 1991). 

Na esteira da globalização, o tráfico de drogas não ficou pra trás. O 

encurtamento das distâncias, a dinâmica implantada na maneira de se comunicar e 

nos meios de transportes favoreceram a expansão do comércio e ampliaram os 

lucros, inclusive de mercadorias ilícitas. Em decorrência disso, verificou-se o 

aumento exponencial do consumo de cocaína no mundo, originando um ciclo 

vicioso, regido pela lei da oferta e da procura, que fomentou o aumento do cultivo e 

da produção desse entorpecente. Esse cenário revelou, inicialmente, o alto potencial 

da Colômbia e, posteriormente, de Peru e Bolívia, vizinhos do Brasil, que atualmente 

figuram entre os três maiores produtores mundiais. 

Cabe ressaltar, ainda, a participação do Paraguai. Grande produtor de 

maconha e fornecedor de armas, esse país se insere nas rotas do tráfico 

internacional de drogas e armas, incrementando o comércio ilegal e fomentando 

ainda mais a violência nas cidades brasileiras. 

Nesse contexto, o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, assumiu importante 

papel. Em primeiro lugar, dada a grande extensão e a considerável porosidade das 

fronteiras, verifica-se certa facilidade para a chegada de drogas e armas no país, o 

que, por si só, já tornaria o Rio de Janeiro uma localidade atrativa, tendo em vista 

sua interconexão com o resto do Brasil, principalmente pela capilaridade dos eixos 

modais de transporte. Em segundo, por sua posição geográfica, muito valorizada, 

levando-se em conta sua utilização como entreposto comercial, que liga os 

produtores ao destino final da droga, na Europa. 

Além disso, os narcotraficantes do Rio de Janeiro já contavam com uma 

estrutura bem organizada, sob a liderança do Comando Vermelho, que dominava a 

gerência e a distribuição varejista. A primeira emanava dos presídios, enquanto a 

segunda, ficava por conta do domínio de boa parte dos pontos de vendas de droga 

na cidade. Esse aspecto facilitou sobremaneira a inserção do Comando Vermelho 

como gestor das principais rotas internacionais do tráfico de drogas, passando a 

figurar também como atacadista desse comércio ilícito. 
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Esse crescimento exponencial instigou o surgimento de “concorrentes”, ou 

seja, de outras facções criminosas, atraídas pelos altos lucros, que passaram a 

disputar o território e o domínio dos principais pontos de venda de drogas na cidade. 

Sugiram o Terceiro Comando e os Amigos dos Amigos, duas facções que se 

lançaram nessa disputa “comercial”, que espalhou o medo e a insegurança na 

sociedade carioca, e atingiu índices intoleráveis em 2010. 

Para fazer face à escalada da violência, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro resolveu implantar as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Modelo 

baseado numa estratégia que funcionou muito bem, quando empregada pelo 

Exército Brasileiro, durante as Operações de Paz para a estabilização do Haiti.  

A primeira UPP instalada no Rio de Janeiro foi na Comunidade Dona Marta, 

em Botafogo, em 2008 e apresentou muitos bons resultados, o que incentivou a 

instalação das demais (LIMA, 2012). 

A partir daí, os traficantes de drogas perderam território e, consequentemente, 

mercado consumidor. Tal fato provocou uma severa diminuição no faturamento das 

bocas de fumo, que começaram a encontrar dificuldades para dar vazão ao volume 

de drogas que estavam acostumados a comercializar, gerando assim, grande 

insatisfação. 

Em paralelo, uma onda de ataques orquestrados e violentos, ordenados de 

dentro dos presídios, contra delegacias, postos da Polícia Militar, ônibus e 

transeuntes em geral, causou várias mortes e espalhou o medo e a insegurança na 

capital e em outras partes do Estado. Como consequência, a Secretaria de 

Segurança providenciou a transferência de presos importantes na hierarquia do 

tráfico, como Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP e Elias Pereira da 

Silva, o Elias Maluco, para presídios federais, como o de Catanduvas, no Paraná e o 

de Porto Velho, em Rondônia (LIMA, 1991).  

Alguns fatores concorreram, ao longo do tempo, para que a situação da 

segurança pública no Rio de Janeiro atingisse o nível caótico em que se encontrava 

em novembro de 2010. A solidez do sistema de segurança pública carioca veio 

sofrendo abalos sistemáticos, que corroeram a estrutura de seus OSP. 

A ausência de políticas de segurança pública de estado, que favoreceriam a 

reestruturação e o reaparelhamento das polícias civil e militar, contribuiu 

decisivamente para o aumento da capacidade operacional das facções criminosas, 
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que ao longo do tempo, passaram a adquirir melhores armamentos, renovando suas 

táticas, técnicas e procedimentos em favor do crime. 

Para se contrapor à ação audaciosa dos narcotraficantes, que assolava várias 

partes do Estado e principalmente a capital, o então governador do Rio de Janeiro, 

Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, deflagrou o pedido de auxílio ao Governo 

Federal.  Por intermédio do ofício emitido no dia 24 de novembro de 2010, 

direcionado ao Ministro de Estado da Defesa, no qual solicitava o apoio em material 

da Marinha do Brasil, para restabelecer a normalidade no Rio de Janeiro, o 

governador iniciou o processo. Em resposta, o então Ministro da Defesa, Sr. Nelson 

Jobim, autorizou o uso de oito carros de combate, para a investida na Vila Cruzeiro, 

no Complexo da Penha. 

 
Esse fato pode ser considerado inédito dentro da conjuntura nacional. Era a 
primeira vez que um governante, em um quadro de normalidade 
institucional, tinha a coragem de solicitar auxílio do governo federal para 
usar tropas federais em seu estado no combate à criminalidade sem se 
preocupar com as consequências políticas (LIMA, 2012, p.19). 
 

 No dia 25 de novembro, ocorreu a invasão da Vila Cruzeiro, numa operação 

que congregou os esforços dos policiais do Batalhão de Operações Policiais 

Especiais (BOPE) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio dos 

equipamentos da Marinha do Brasil, solicitados no dia anterior. A ofensiva foi bem-

sucedida e provocou uma fuga emblemática, de grande quantidade de traficantes, 

pela Serra da Misericórdia, em direção ao Complexo do Alemão, transmitida, ao 

vivo, por vários canais de televisão do Brasil e do mundo.  

 Após a primeira investida no Complexo da Penha, os OSP identificaram a 

oportunidade de prosseguir, desta vez realizando a incursão no Complexo do 

Alemão. Todavia, o aparato de segurança disponível ao Estado se mostrara 

insuficiente para essa nova e desafiante empreitada, o que foi reconhecido e 

formalizado pelo Governador, por meio do ofício remetido em 25 de novembro de 

2010, endereçado ao Ministério da Defesa (MD), tal como prevê o parágrafo 3º, do 

Artigo 15, da Lei Complementar 97, de 09 de junho de 1999. 

 Nesse documento, o Governador solicitou ao Ministro da Defesa o emprego de 

oitocentos militares, bem como de equipamentos, dentre os quais viaturas e 

aeronaves das Forças Armadas, para operar naquela região conflagrada. Após 
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apreciação e análise, o Presidente da República emitiu o parecer ao MD, 

autorizando o emprego, nos termos solicitados pelo governador carioca. 

 O Comandante Militar do Leste, ciente da evolução da situação na sua área de 

responsabilidade50, já havia determinado que as tropas da Brigada de Infantaria 

Paraquedista51 (Bda Inf Pqdt) e da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada52 (9ª Bda Inf 

Mtz) estivessem em condições de serem empregadas no mais curto espaço de 

tempo possível. 

 Desta feita, foram mobilizados oitocentos militares da Bda Inf Pqdt, de forma 

que, em 26 de novembro de 2010, reforçados por elementos das Forças de 

Segurança Pública, deram início ao cerco  

do Complexo do Alemão. Começava mais uma operação de garantia da lei e da 

ordem, que se estenderia por, aproximadamente, dezenove meses: a Operação 

Arcanjo.  

 A partir do desdobramento das primeiras ações, o Governador solicitou o 

emprego dos militares para a constituição da Força de Pacificação, por intermédio 

do Ofício 378, de 30 de novembro de 2010, que foi reforçado pelo Ofício 390, de 01 

de dezembro do mesmo ano, cuja finalidade expressa era a da preservação da 

ordem pública, nas comunidades do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, 

com previsão de término em 31 de outubro de 2011. 

 Em decorrência dessa situação, o Ministério da Defesa preparou e apresentou, 

em 02 de dezembro de 2010, a exposição de motivos para o Presidente da 

República, a fim de embasar sua decisão. De acordo com Lima (2012), essa 

exposição estava baseada, em primeiro plano no Artigo 142 da Constituição Federal 

de 1988 e, em segundo, na legislação infraconstitucional, mormente nos parágrafos 

2º, 3º e 4º do Artigo 15 da Lei Complementar 97/99 e nos parágrafos 2º, 3º e 5º do 

Decreto Lei 3897 de 24 de agosto de 2001. 

 Convencido da pertinência dos argumentos e da necessidade do ente 

federativo, o Presidente da República resolveu autorizar o emprego do estamento 

_____________ 
50 Abrange os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (com exceção do Triângulo 
Mineiro). Disponível em: http://www.cml.eb.mil.br/missao.html. Acesso em: 24/10/2019. 
51 Grande Unidade que faz parte da Força de Atuação Estratégica do Exército Brasileiro. Disponível 
em: http://www.bdainfpqdt.eb.mil.br/missao-visao-e-valores.html. Acesso em: 24/10/2019. 
52 Disponível em: http://www.9bdainfmtz.eb.mil.br/historico. Acesso em: 24/10/2019. 
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militar, para atuar pela garantia da lei e da ordem naquela região do subúrbio 

carioca. 

 Em 23 de dezembro de 2010, o Governo Federal, representado pelo Ministério 

da Defesa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, celebraram a assinatura de um 

acordo de cooperação, criando a Força de Pacificação, que inicialmente seria 

mantida em atividade até 31 de outubro de 2011. 

 
Atuando como força de segurança, a Força de Pacificação ocupou os 
principais pontos antes dominados pelo tráfico, mantendo nesses locais 
vigilância constante das várias vias de acesso aos Complexos. O farol que 
norteava as ações da Força era o respeito à população e a preservação da 
integridade física dos moradores. Desta forma, os militares foram orientados 
e adestrados a seguirem fielmente os procedimentos legais e as técnicas de 
abordagem de pessoas (LIMA, 2012, p.57). 
 

 A Operação Arcanjo teve a duração de 583 dias e funcionou sob regime de 

rodízio entre as Brigadas, no qual cada uma permanecia por aproximadamente três 

meses. Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), 9ª Brigada de Infantaria 

Motorizada (9ª Bda Inf Mtz), 11ª Brigada de Infantaria Leve (11ª Bda Inf L) e 4ª 

Brigada de Infantaria Motorizada (4ª Bda Inf Mtz) se revezaram no transcorrer da 

operação, que apresentou considerável número de apreensões de drogas e armas, 

desarticulando a estrutura do tráfico de drogas e contribuindo significativamente para 

a redução dos índices de violência. 

 Em 22 de setembro de 2011, o Governador enviou novo documento, 

solicitando a prorrogação da missão até 30 de junho de 2012, e foi prontamente 

atendido, uma vez que o processo de preparação dos policiais que ocupariam a 

posição ainda estava em andamento.  

A atuação do Exército para garantir a lei e a ordem naquela ocasião criou 

também condições para que os diversos setores da administração pública estadual 

pudessem se apresentar e aproveitar a exitosa ação dos militares. Nesse escopo, 

era esperado que, após mais de quarenta anos de ausência, o Estado pudesse se 

fazer presente naquele local, por meio da oferta dos serviços públicos gerais e 

individuais, essenciais para os moradores, como saúde, educação, tratamento de 

água, recolhimento de lixo, entre outros.  

Isso não ocorreu, e o que se pode observar após a saída dos militares foi um 

processo de desidratação do sucesso tático e operacional alcançado pela Operação 

Arcanjo, por conta da falta de engajamento, em larga medida, do estamento político 
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estadual, que não teve a capacidade de dar prosseguimento ao trabalho realizado 

naquela área. 

De maneira geral, verifica-se que a atuação das Organizações Criminosas 

(ORCRIM), têm colocado em xeque o papel tutelar do Estado. Nesse sentido, o fato 

de possuir, como países vizinhos, os três maiores produtores de cocaína do mundo 

e a lamentável porosidade das fronteiras, fez com que a maior rota de exportação 

dessa droga passasse pelo território brasileiro. Além disso, juntamente com as 

drogas, continua entrando grande quantidade de armas, que fortalece o arsenal dos 

narcotraficantes, nas mais diversas favelas do país, o que torna ainda mais 

complicado o controle dos índices de violência.  

Dessa forma, devido às vulnerabilidades internas e externas, as ameaças 

advindas das práticas delituosas das ORCRIM estão direcionadas, principalmente, 

para dois dos três elementos constitutivos do Estado: povo e soberania. 

O povo é atingido em primeiro plano, tendo em vista que a proliferação da 

violência é inversamente proporcional às liberdades individuais, ao direito de ir e vir 

comprometendo, severamente, o bem-estar social. 

A soberania que, segundo o jurista francês Jean Bodin, refere-se à entidade 

que desconhece instância superior, tanto na esfera externa como na interna (BODIN, 

2011), também é afetada, uma vez que o domínio de facções criminosas em regiões 

como a dos Complexos do Alemão e da Penha revelam a fragilidade do instrumento 

estadual. Desta forma, abre-se o precedente para a descrença do povo em relação à 

capacidade coercitiva do poder público quanto ao exercício do monopólio legítimo da 

violência, em prol da preservação e manutenção da lei e da ordem, no âmbito 

interno. 

Por esse prisma, verifica-se que a atuação do Exército nas Op GLO não tem 

apenas o fulcro da proteção do indivíduo, mas também para salvaguardar as 

liberdades individuais e para resguardar o poder tutelar do Estado, preservando sua 

soberania. 

Dessa forma, quando o Chefe do Poder Executivo Federal, no uso de suas 

atribuições, resolve empregar as tropas federais, diante da indisponibilidade, 

inexistência ou insuficiência dos Órgãos de Segurança Pública estaduais, não se 

trata somente de um caso de falha na segurança pública. A atuação das Forças 

Armadas, neste caso, pode ser entendida, num espectro mais abrangente, também 
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como questão de defesa, uma vez que se encontram ameaçadas a soberania e o 

povo, dois dos três elementos constitutivos do Estado. 

 

4.1.2 A Operação São Francisco 

 

O País estava vivendo o auge do ciclo dos Grandes Eventos quando, em 

2014, às vésperas da realização da Copa do Mundo Fifa de Futebol, os Órgãos de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro se depararam novamente com uma 

insustentável situação no tocante à segurança pública.  

Não bastasse os recorrentes e violentos ataques às instalações e viaturas das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), que se desencadeavam no início de 2014, 

a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) não conseguiu avançar com o 

processo de instalação da UPP, desta feita, no Complexo da Maré.   

Encravada na região metropolitana da cidade, a área de 10 km², formada por 

15 comunidades (Praia de Ramos, Parque Roquete Pinto, Parque União, Parque 

Rubens Vaz, Nova Holanda, Parque Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, 

Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros, Conjunto Pinheiros, Conjunto Novo 

Pinheiros, Salsa & Merengue, Vila do João e Conjunto Esperança) era habitada, em 

precárias condições, por aproximadamente 140 mil pessoas e dominada por três 

facções criminosas rivais: Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Milícias. 

Essa caracterização, por si só, exprime o quão abstruso era o cenário. 

Há que se ressaltar a importância da região para os narcotraficantes. O 

Complexo da Maré possui localização um tanto quanto estratégica. Encontra-se às 

margens BR 101, a avenida mais movimentada do Estado (Avenida Brasil), na 

intersecção entre as principais vias expressas da cidade (Linha Vermelha e Linha 

Amarela). Além disso, sua porção leste é banhada pela Baía de Guanabara. Essa 

localização se constitui em aspecto bastante relevante, principalmente sob o viés 

logístico, para o recebimento e distribuição de drogas e armas, transformando o 

Complexo da Maré num valoroso entreposto para as facções que o dominam.  

Merece destaque o fato de o Estado do Rio de Janeiro apresentar um quadro 

degradante em sua segurança pública, em que atores armados não estatais 

exercem influência direta no convívio e no bem-estar social, afetando sua soberania 

e causando sua erosão.  
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Diante da insuficiência dos órgãos de segurança pública, no que se refere à 

sua principal finalidade, o Senhor Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, então 

governador do Estado, optou por solicitar ao Executivo Federal, o emprego das 

Forças Armadas para garantir a lei e a ordem naquela unidade da federação. A 

solicitação foi embasada nos termos dos parágrafos 3º e 4º do Artigo 15 da Lei 

Complementar 97, de 09 de junho de 1999, do parágrafo 2º dos Artigos 2º e 3º do 

Decreto Lei 3897, de 24 de agosto de 2001 e do Aviso nº106, de 31 de março de 

2014, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O pedido do governador 

implicou na Exposição de Motivos nº 39/2014 elaborada pelo GSI, em 28 de março 

de 2014, para apoio à decisão, que é única e exclusiva do Presidente da República. 

Baseada nesse documento, a Presidente Dilma Rousseff autorizou o emprego 

temporário e episódico das Forças Armadas, para garantia da lei e da ordem, a partir 

de 00:00 horas de 05 de abril às 24:00 horas de 31 de julho de 2014, com o objetivo 

de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, no 

Complexo da Maré, no Rio de Janeiro53.  

Assim sendo, o Ministro da Defesa, Senhor Celso Amorim, considerando a 

solicitação do governador e a autorização da presidente, determinou aos 

comandantes das três Forças a adoção das medidas cabíveis para o início da 

Operação São Francisco.  

Tropas do Exército e da Marinha do Brasil compuseram a Força de 

Pacificação, que congregou o esforço de aproximadamente 3.500 militares, além de 

grande quantidade de material especializado e viaturas blindadas, para o emprego 

naquela região.  

Inicialmente, o Exército empregou a Brigada de Infantaria Paraquedista, a 

Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais, para cumprir a missão cujo propósito era 

cooperar com o governo do Estado do Rio de Janeiro em seu processo de 

pacificação, empregando temporariamente, as Forças Armadas em garantia da lei e 

da ordem, em coordenação com os órgãos de segurança pública federais, estaduais 

e municipais (SOUZA NETO, 2015, p.19). 

Logo após a solicitação para emprego das Forças Armadas para atuação em 

seu Estado, Sérgio Cabral renunciou ao cargo de governador. Passou a 

desempenhar a função o Senhor Luiz Fernando de Souza, que expediu o ofício GG 
_____________ 
53 Informação contida na Diretriz Ministerial 09/2014, de 31 de março de 2014 do Ministério da Defesa 
da República Federativa do Brasil. 
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nº 425, de 15 de julho de 2014, alegando que teria empregado todo efetivo da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) para a segurança da Copa do 

Mundo Fifa 2014, gerando questões administrativas e, consequente, necessidade de 

estruturação. Declarou momentânea insuficiência, uma vez que, além o exposto 

acima, deveria empregar maciçamente, os meios da PMERJ no pleito eleitoral 

daquele ano.  

Isto posto, solicitou a prorrogação da Operação até 31 de outubro de 2014, 

nas mesmas condições anteriores, tendo em vista a situação particular e 

administrativa da Polícia Militar.  

O Gabinete de Segurança Institucional emitiu a Exposição de Motivos 

nº59/2014 GSI, de 17 de julho de 2014, solicitando autorização para a prorrogação. 

A Presidente da República autorizou e determinou ao Ministro de Estado Chefe do 

GSI, Senhor José Elito Carvalho Siqueira, que emitisse o Aviso nº244-

GSI/CH/SCAAM, de 01 de agosto de 2014, endereçado ao Ministro de Estado da 

Defesa, oficializando a prorrogação nos termos da solicitação feita pelo governador 

carioca. 

A partir daí, foram mais dois pedidos de prorrogação por parte do governo do 

Estado do Rio de Janeiro, que seguiram o mesmo trâmite do primeiro, ou seja, gerou 

duas Exposições de Motivos (66/2014 GSI, de 11 de setembro de 2014 e 94/2014 

GSI de 30 de dezembro de 2014), redigidas pelo Gabinete de Segurança 

Institucional, direcionadas à Presidente da República, que analisou, endossou a 

apreciação e resolveu atender.  

Com isso, a Operação São Francisco, que começou em 05 de abril de 2014, 

terminou em 30 de junho de 2015.  Nos dois pedidos, a solicitação estava embasada 

em ataques às Unidades de Polícia Pacificadora, oriundos de membros das 

organizações criminosas instaladas no Complexo da Maré, gerando assim, estado 

de tensão. A insuficiência dos OSP do estado foi o mote das alegações.  

A partir da primeira prorrogação, o Comando de Operações Terrestres 

(COTER) planejou a substituição da tropa, em turnos de aproximadamente dois 

meses. Assim, foram empregadas, além da Brigada de Infantaria Paraquedista (05 

de abril a 30 de maio de 2014), as seguintes: 6ª Brigada de Infantaria Blindada (30 

de maio a 06 de agosto de 2014), 4ª Brigada de Infantaria de Montanha (06 de 

agosto a 15 de outubro de 2014), 11ª Brigada de Infantaria Leve (15 de outubro a 15 
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de dezembro de 2014), 14ª Brigada de Infantaria Motorizada (15 de dezembro de 

2014 a 19 de fevereiro de 2015), 10ª Brigada de Infantaria Motorizada (19 de 

fevereiro a 16 de abril de 2015) e 3ª Brigada de Infantaria Motorizada (16 de abril a 

30 de junho de 2015)54.   

Realizadas no Rio de Janeiro, num lapso temporal relativamente pequeno, 

pode-se observar que a Operação São Francisco guardou similitudes e diferenças 

em relação à Operação Arcanjo. Assim como no Complexo do Alemão, verificou-se 

que os elementos constituintes do Estado, eleitos como prioritários para a operação 

militar, foram o povo e a soberania, em detrimento da antiga preocupação com a 

conquista e manutenção do território, característica marcante dos conflitos da Era do 

Conhecimento.  

Rosa (2019) assegura que não houve fuga em massa, como na Operação 

Arcanjo. O que se percebeu foi a descaracterização das atividades ilícitas, a perda 

do caráter ostensivo na maneira de agir dos narcotraficantes, diante da presença da 

Forças Armadas. 

O Estado do Rio de Janeiro foi deveras eficaz em solicitar o emprego das 

Forças Armadas, tanto para o caso da Operação Arcanjo, como para o caso da 

Operação São Francisco. Todavia, sua ineficácia em manter o status quo nas duas 

situações foi patente e extremamente nociva para o cenário da segurança pública do 

Estado. 

Assim como no caso dos Complexos do Alemão e da Penha, no do Complexo 

da Maré percebeu-se que os outros entes da administração pública estadual não se 

apresentaram e não souberam aproveitar as condições de segurança 

proporcionadas pela atuação das Forças Armadas, para tornar a presença do 

Estado perceptível para a população local. Não tiveram habilidade suficiente que 

lhes permitisse dar continuidade ao trabalho realizado pelas tropas federais.  

Desse modo, após o término das operações, os Complexos retroagiram, ou 

seja, voltaram a ser áreas de domínio de narcotraficantes. Evidencia-se assim, outra 

semelhança, bastante marcante: a falta de engajamento, por parte do estamento 

político estadual, uma vez que o aparelho estatal não deu continuidade ao trabalho 

realizado pelas Forças Armadas. Assim, o resultado da Operação ficou vinculado 

exclusivamente ao uso da força, ou seja, no nível tático. Entende-se que, para que 
_____________ 
54 Datas contidas nos Relatórios Finais de Missão de cada Brigada empregada. Documentação de 
Acesso Restrito. 
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se atingisse o nível estratégico, deveria haver um movimento sinérgico e conjunto, 

que somasse ao esforço militar realizado a participação efetiva das outras 

instituições responsáveis.  

Observa-se também a atitude do homem político, sua inclinação por medidas 

de governo, em detrimento das de Estado. Ademais, a preferência por soluções 

paliativas, que evidenciem rápidos resultados, mesmo diante de problemas 

complexos, como o que se apresentava no Estado do Rio de Janeiro.   

De maneira geral, verifica-se, de forma clara e evidente, que a cultura política 

do governador do estado influenciou a decisão do Chefe do Executivo Federal. Seja 

por pressão política, pelo sentimento da responsabilidade compartilhada ou por 

outro tipo de comprometimento, a postura adotada pelo governador permitiu que a 

vontade política do Presidente da República se manifestasse, no sentido de optar 

pelo emprego do estamento militar para garantir a lei e a ordem naquela unidade da 

federação. 

Contudo, foi mais uma oportunidade em que o Exército atuou também para 

assegurar a liberdade individual e preservar a soberania do Estado brasileiro, dentro 

de seu próprio território. 

Isto posto, pode-se compreender que, de maneira geral, as constituições 

brasileiras, cada qual com suas particularidades, idiossincrasias e características do 

momento histórico e político em que foram concebidas, materializaram em sua 

essência, o contrato social que delineou o comportamento da sociedade, atuando, 

de maneira marcante, na construção do traço da individualidade cultural e na 

formação da nacionalidade brasileira, ao longo do transcurso da história do Brasil. 

Baseado no rastreamento e análise dos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais que norteiam e limitam o emprego das Forças Armadas, 

mormente, no intento de garantir a lei e a ordem, pode-se elencar dois aspectos 

balizadores. Em primeiro lugar, trata-se de um emprego ordinário, devido à sua 

inconteste previsão na Lei Maior e, em segundo, de um emprego subsidiário, tendo 

em vista o princípio que orbita em torno de sua aplicação. 

Pode-se verificar, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, que a 

destinação atribuída às Forças Armadas sugere que os constituintes previram sim a 

possibilidade de emprego dual, ou seja, tanto na defesa externa, como na garantia 

da lei e da ordem.  
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Tal assertiva se materializa na observação de diversas oportunidades, em 

que o dispositivo jurídico nacional amparou o acionamento e a atuação dos militares, 

sobretudo, nos episódios afetos à manutenção do status quo interno do País. Esse 

fato, de certa forma, ratifica, como característica marcante da atuação do estamento 

militar brasileiro, o emprego no sentido de promover a paz e tranquilidade na esfera 

nacional. 

Ao observar, em todas as Constituições, a destinação imputada às Forças 

Armadas (vide tabela 1), atesta-se, com exceção para Carta de 1937, a previsão 

histórica e explícita, para aplicação do estamento militar também na dimensão 

interna. Outrossim, é interessante sublinhar que essa destinação, via de regra, divide 

em três as funções dos militares, entretanto, não estabelece valor hierárquico entre 

elas, tampouco as escalona em qualquer ordem de prioridade ou importância. 

 

 

 

Contudo, verificou-se que os militares, em variadas ocasiões, devidamente 

alinhados com sua destinação constitucional e norteados por ordem emanada de 

autoridade competente, ora figurada pelo Imperador, ora pelo Presidente da 

República, desempenharam a função de garantidores da lei e da ordem, como 
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previa a Carta Magna. Dessa forma, resta dizer que existe sim, de maneira clara e 

evidente, um nexo causal, entre a previsão constitucional e a maneira como o Poder 

Executivo emprega o estamento militar no Brasil. 

Há que se considerar como crucial o respeito impecável ao que está prescrito 

nos dispositivos legais, para amparar a decisão que implica no emprego de tropas 

federais, para garantir a lei e a ordem em solo pátrio. 

Essa consideração tem por finalidade preservar as Forças Armadas, tal como 

um meio nobre deve ser preservado. É irrefutável, portanto, o permanente caráter de 

prontidão, que historicamente moldou a conduta das Forças Armadas e do seu 

comprometimento com os valores, princípios e interesses da sociedade brasileira.  

Assim, serão empregadas quando realmente não houver outro instrumento 

que possa solucionar o problema, guardando as armas da nação como ultima ratio55, 

nas mãos do Chefe do Poder Executivo, visando a preservação da soberania, do 

bem-estar e da paz social do cidadão brasileiro. 

 

 

4.2 Conclusão parcial 

 

Em continuidade ao rastreamento de trajetória do capítulo anterior, que 

analisou a atuação do Exército nos episódios internos, no período compreendido 

entre 1822 e 1988, este capítulo abordou a atuação nos eventos ocorridos após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

É interessante sublinhar que a pluralidade das ameaças internas e a baixa 

incidência de eventos que suscitem potencial ameaça externa, no entorno do Brasil, 

provocaram o aumento do emprego das Forças Armadas em eventos relacionados 

com a temática interna.  

Guardadas as devidas proporções, há que se compreender a diferença da 

natureza das ameaças que ensejaram o emprego das tropas federais no cenário 

interno do Brasil, relacionadas nos dois capítulos. Se no período compreendido entre 

1822 e 1988 o que motivava o emprego das FA eram os levantes e revoltas, 

provocados pela insatisfação popular com questões políticas e/ou socioeconômicas, 

_____________ 
55 Última razão. Argumento decisivo e terminante. Disponível em: 
https://www.dicionariodelatim.com.br/ultima-ratio/. Acesso em: 12/07/2018 
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no período pós 1988 verificou-se que a principal ameaça tem sua origem no 

sobrepujante aumento da violência que assola, sobretudo, os centros urbanos. 

Essa ameaça tem origem na alta porosidade das fronteiras brasileiras, na 

atuação incisiva do narcotráfico e na capacidade limitada do aparato de segurança 

pública dos entes da federação, para neutralizar as ações do crime organizado e dos 

narcotraficantes. Estes, por sua vez, importam quantidades vultosas de drogas e 

armas, transformando os grandes centros em verdadeiros “hubs” logísticos para 

distribuição de drogas. Colocam em prática métodos violentos para dominação de 

áreas de influência e dominação, comprometendo, para tanto, a ordem pública e a 

paz da sociedade brasileira. 

A atualização do planejamento estratégico militar brasileiro, escrita em 1998, 

já alertava que “o agravamento dos problemas sociais e o fortalecimento do crime 

organizado (...) forçarão a uma crescente participação das Forças Armadas na 

resolução de conflitos internos”56. 

Pode-se parcialmente concluir que, ao verificar a forma linear com a qual o 

mecanismo causal se apresenta, não restam dúvidas que a cultura política brasileira 

atua de forma sistêmica na vontade política do Poder Executivo brasileiro (variável 

independente), influenciando diretamente no padrão de decisão do Comandante em 

Chefe das Forças Armadas. Via de regra, essa decisão reside em empregar o 

estamento militar federal em operações de garantia da lei e da ordem (variável 

dependente). 

É, portanto, a previsão para o emprego e a destinação das Forças Armadas, 

patentes em todas as Cartas Constitucionais brasileiras, que perfaz a condição 

inicial para que se desencadeie o fenômeno. Assim sendo, observa-se o predomínio 

da ação do mecanismo causal para determinar a causalidade do processo, pois 

conecta as causas ao resultado propriamente dito, que é a manifestação da variável 

dependente da presente pesquisa.     

Isto posto, entende-se como senso comum que a razão original da existência 

dos exércitos é, se não outra, a defesa externa. Todavia, no Brasil, verifica-se que 

desde a sua independência da coroa portuguesa, as Forças Armadas atuaram, ora 

em eventos voltados para a defesa externa, ora na solução de problemas internos, 

_____________ 
56 Atualização do planejamento estratégico militar brasileiro. IV Encontro Nacional de Estudos 
Estratégicos. Campinas: mimeo, maio 1998, p.4. 
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comportando-se, segundo D’Araújo (2000), como instituição central na definição dos 

rumos políticos do país.  

Nesse contexto, infere-se que as operações de garantia da lei e da ordem 

consubstanciam o contrato social firmado entre o Estado e a sociedade brasileira. Ao 

prover o aporte essencial ao aparato de segurança do Estado, onde e quando se faz 

necessário, a atuação do Exército garante as condições para que a população 

enfrente os desafios diários. Dessa forma, a efetividade do desempenho de sua 

missão constitucional contribui significativamente para o aumento da sensação de 

segurança da sociedade brasileira.  
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5. IDEIAS CONCLUSIVAS 

 

A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808, abriu as portas 

para um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, proporcionando também um 

viés político favorável à propagação, tanto dos ideais nacionalistas como também 

dos emancipacionistas.  

O último país da América do Sul a se emancipar e o único a se tornar Império, 

o Brasil já vivia, no Primeiro Reinado, um quadro político e social que retratava o 

pensamento de dois segmentos bem distintos. O primeiro era favorável à 

centralização empreendida pelo Império, ao passo que o segundo se inclinava ao 

federalismo, desejado pelas províncias mais agitadas no Período Colonial (São 

Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul). 

As disputas decorrentes da existência desses dois segmentos antagônicos 

colocaram o ambiente interno do país em processo de ebulição, que atingiu seu 

ponto de efervescência no período regencial.  

Dessa forma, observou-se que a integridade territorial foi ameaçada na 

Confederação do Equador e pela ação dos Farrapos, ao proclamarem a República 

Rio Grandense, na revolta que ocorreu entre 1835 e 1845. Verificou-se também, o 

intento separatista dos Cabanos, em relação à Província do Grão-Pará, entre 1835 e 

1840 e a Revolta da Balaiada, ocorrida no Maranhão, em 1838, desferindo forte 

golpe na elite proprietária de terra, materializando assim, as evidências do 

conturbado período para o Brasil (LIMA et al., 2017). 

O que se pode observar em todos esses eventos foi a participação firme e 

pontual do Exército Brasileiro, tal como o fiel da balança, indicando o ponto de 

equilíbrio ideal, para que o país seguisse uno, íntegro e soberano, rumo aos seus 

objetivos.  

Nesse sentido, nenhuma instituição nacional tem realizado, em proveito do 
país, desde as suas origens, trabalho pioneiro mais amplo e mais 
benemérito, do que o Exército, sem prejuízo, mas, ao contrário, com 
imensuráveis vantagens, para sua missão precípua, de natureza 
essencialmente militar (BRASIL, 1972, p. 1027). 

 

No período regencial, compreendido entre os anos 1831 e 1840, marcado por 

intensas e repetidas sublevações nas províncias, a imagem de Luís Alves de Lima e 

Silva, o Duque de Caxias, se firmou como a “do guerreiro imbatível, do chefe militar 
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que arrebata o espírito de suas tropas, do soldado modelo, paradigma dos ideais, 

valores e virtudes militares tradicionais” (COELHO, 2000, p.65).  

É, portanto, conveniente sublinhar que Caxias, a despeito do incontestável 

sucesso obtido na campanha da Tríplice Aliança, recebeu a designação de “o 

Pacificador”, não pelos feitos em prol da defesa externa. Caxias recebe esta honraria 

pelas diversas e irrepreensíveis atuações na Cabanagem, no Pará; na Balaiada, no 

Maranhão; na Revolução Farroupilha, nos Pampas, entre outras. Sua atuação foi 

determinante no processo de construção das soluções para problemas relacionados 

à segurança interna que, não raro, insistiam em ameaçar a estabilidade e a paz 

social do Brasil.  

Verifica-se, assim, que além de atuar no espectro interno desde o início da 

formação da nacionalidade, o Exército Brasileiro se constituiu na “armadura que 

sustentou a unidade da Pátria” (BRASIL, 1972, p.1027). Considerado a 

personificação do exemplo de estadista e soldado, o Duque de Caxias é o patrono 

do Exército Brasileiro.  

Isto posto, desfaz-se o mito de que a transição do período monárquico para o 

republicano tenha ocorrido sem resistências. Entretanto, o êxito sucessivo obtido nas 

Revoltas ocorridas no alvorecer do Império credenciou as Forças Armadas 

brasileiras, para a disputa pela vanguarda da hegemonia geopolítica, no cenário sul 

americano.  

Dessa forma, no decorrer dos períodos que balizam a História do Brasil, 

pode-se verificar diversos pontos de tensão que, via de regra, convergiram para 

movimentos revoltosos, cuja solução residiu no emprego de uma instituição 

representativa, presente em todo território nacional: o Exército Brasileiro. 

O 1º Reinado foi palco de disputas entre aqueles que defendiam a 

centralização e aqueles que eram favoráveis ao federalismo. No Período Regencial, 

o Exército Brasileiro atuou fortemente na preservação da integridade territorial, 

enquanto no 2º Reinado, tratou de arrefecer os ânimos extremamente exaltados por 

antagonismos políticos.  

A partir de 1889, com o advento da República, verificou-se a necessidade do 

fortalecimento das instituições, uma vez que a estabilidade política estava 

consideravelmente prejudicada. Ainda existiam setores da sociedade, principalmente 

aqueles ligados à elite política da época, que eram partidários da manutenção do 
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sistema monárquico. A população, por sua vez, ansiava também por mudanças na 

ordem econômica e social. Todos encontraram invariavelmente no Exército 

Brasileiro, o principal avalista da República, aquele que garantiria a continuidade da 

nova forma de governo no Brasil.  

No Período Contemporâneo, as Forças Armadas vêm atuando para garantir a 

lei e a ordem, por conta de uma clara demonstração de incapacidade instalada em 

diversos Estados da federação, para controlar os indicadores de violência. Além 

disso, revelam considerável dificuldade para manter seus Órgãos de Segurança 

Pública em condições de serem empregados com eficiência, para o fim ao qual se 

destinam.  

Ao longo do período estudado, que engloba um espectro temporal de 

aproximadamente 200 anos, verificou-se a repetição sistemática e preponderante da 

presença do mecanismo causal, que é a cultura política brasileira, evidenciada, tal 

como impressões digitais marcantes, nos episódios investigados.  

Desta forma, pode-se atestar a prevalência de sinais inconfundíveis de sua 

atuação na vontade política do Chefe do Poder Executivo Federal, seja ele um 

monarca, um militar ou um civil. É essa simbiose entre a cultura e vontade políticas, 

apoiada no que prescrevem as constituições federais, que norteiam o processo que 

culmina na decisão do governante de mais alto nível do país, em empregar o mesmo 

instrumento de garantia da nação: o Exército Brasileiro.  

Desde a sua independência, em 1822, o país teve sete Constituições. Em 

todas foi possível observar a destinação dual das Forças Armadas, sem qualquer 

ordem de prioridade, ou seja, resguardar o Brasil no que concerne à defesa externa 

e, ao mesmo tempo, ser o garante da nação para os problemas de ordem interna.  

Salvo na Carta outorgada em 1937 que, sob os auspícios da implantação do 

Estado Novo, expunha no seu Artigo 161, apenas o caráter nacional e permanente e 

sua organização, baseada na disciplina hierárquica e na obediência fiel ao 

Presidente da República, sem, no entanto, especificar uma destinação, como é 

comum às outras seis. Esse aspecto deixava claro seu viés autoritário, característica 

marcante de Getúlio Vargas e daquele período político do Brasil.  

Verificou-se que os episódios pesquisados retratam evidências relevantes do 

comprometimento, pelo menos parcial, da ordem interna. Dessa forma, nas 

oportunidades em que houve o emprego do Exército Brasileiro, na garantia da lei e 
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da ordem, partiu-se de uma condição inicial antecedente, qual seja: a previsão, clara 

e inconteste da atribuição de responsabilidade das Forças Armadas constante das 

constituições federais. 

A presente pesquisa fornece subsídios que permitem observar um padrão 

linear, tanto no comportamento do estamento político, responsável pela decisão de 

empregar a expressão militar do poder nacional, como no próprio estamento militar, 

por cumprir a ordem emitida, pois “assim como a guerra serve aos fins políticos, a 

profissão militar serve aos fins do Estado” (HUNTINGTON, 1996, p.89).  

Essa relação se sustenta, especialmente em função da existência da cultura 

institucional. Huntington ainda esclarece o motivo da existência dessa relação de 

subordinação entre os dois estamentos: “eis porque o soldado terá sempre de 

subordinar-se ao estadista. É da responsabilidade deste a conduta da guerra, pois 

exige uma aguçada percepção da política de Estado em suas relações mais altas” 

(HUNTINGTON, 1996, p.76). É a cultura institucional a responsável por tornar 

perene o pensamento, as crenças, os hábitos e costumes, tanto dos políticos, como 

dos militares.  

Por parte dos políticos, devido aos aspectos relacionados à atitude do homem 

político brasileiro. No curso da história, os políticos brasileiros demonstraram sua 

predileção por medidas paregóricas, menos custosas e de implantação rápida, até 

mesmo para solução de questões complexas, como são aquelas relativas aos 

problemas que revelam a debilidade da segurança interna de diversas cidades do 

país.  

A opção por empregar as Forças Armadas para a solução de problemas 

relacionados à ordem interna produz resultado mais rápido e de menor custo, 

embora temporário, do que a adoção de medidas estruturantes, como o 

aparelhamento, a preparação e a instrução do aparato de segurança pública 

estadual. A maneira de agir do político brasileiro, em linhas gerais, também revelou a 

preferência por políticas de governo, em detrimento das de Estado. A arbitrariedade, 

reforçada pela confiança na obediência e na fidelidade dos militares, perfaz uma 

característica basilar da cultura política brasileira.  

Por parte dos militares, esse aspecto é reforçado pela natureza da própria 

profissão. A cultura institucional que lhes é peculiar é baseada em diferentes níveis. 

Abrange desde os artefatos, que são as características mais fáceis de serem 
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percebidas, típicas dos homens fardados e engloba os valores compartilhados, que 

evidenciam a fé na missão da instituição e o espírito de corpo, que visam a produção 

da resposta esperada pela sociedade brasileira. Alcança, inclusive, o nível mais 

elevado, o das pressuposições básicas, que são aspectos subjetivos, sobre os quais 

repousam as virtudes militares, o compromisso com os preceitos constitucionais e 

regulamentos, com a hierarquia e a disciplina, que se materializam pela obediência 

inconteste ao seu Comandante em Chefe.  

Assim sendo, ao entender a cultura institucional brasileira, particularmente no 

que concerne os aspectos políticos e militares que a fundamentam, compreende-se 

que ela exerce influência decisiva e determinante, tanto no homem político, como no 

militar, quando se trata do emprego do Exército Brasileiro nas operações de garantia 

da lei e da ordem no país.  

Ao longo do estudo foi possível perceber uma relação direta entre a 

manifestação das ameaças internas e o comportamento do poder político brasileiro. 

Uma vez que essas ameaças se descortinam, em tempo e ocasião imprevistos, 

pode-se verificar uma reação circunstancial do estamento político. Para os casos em 

que as ameaças são direcionadas para o setor da segurança pública e transcendem 

a capacidade dos entes federativos, a resposta do poder político nacional tem 

relação direta e reiterada com o emprego das Forças Armadas. 

O rastreamento de trajetória, realizado no presente trabalho, nos permite 

concluir que o emprego do Exército Brasileiro para garantir a lei e a ordem na 

dimensão interna possui, acima de tudo, caráter histórico.  

Deixou evidente que a cultura política, ao agir na variável independente 

(vontade política do Poder Executivo brasileiro) assumiu um padrão de decisão tal 

que, para dirimir os problemas relacionados à segurança interna, que extrapole a 

capacidade dos órgãos de segurança estaduais ou provinciais, opta pelo emprego 

dos militares.  

Dessa maneira, cria-se uma interconexão com a variável dependente 

(operações de garantia da lei e da ordem), mormente pelo fato de existir, em todo 

tempo no Brasil, a previsão constitucional para esse tipo de emprego.  

Com isso, observa-se uma conexão convergente, entre a decisão adotada 

pelo Poder Executivo Federal e a reação, materializada pela prontidão dos militares 

para cumprir a missão imposta, em qualquer parte do território nacional. Em 
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diferentes momentos da História, esse modelo de decisão produziu resultados que 

invariavelmente reforçaram a convicção de quem decide.  

Assim sendo, entende-se que o estamento político brasileiro, desde a origem 

da organização do Estado, preferiu adotar decisões paliativas, principalmente no que 

se refere aos problemas relacionados ao esgotamento dos primeiros responsáveis 

por prover a segurança, atualmente elencados no Artigo 144 da Constituição 

Federal.  

Estas decisões primaram pela solução menos custosa, parcial e que 

fornecesse a resposta mais rápida para a sociedade, qual seja: lançar mão de tropas 

federais, para conter a violência e trazer de volta a sensação de segurança.  

As oportunidades em que o Exército Brasileiro foi instado a atuar para garantir 

a lei e a ordem produziu o resultado esperado, o que em certa medida, contribui 

para torná-lo contumaz, estimulando a repetição do modelo de forma sistemática, no 

Brasil. 

O ponto fulcral para que se entenda essa afirmação é saber que a 

autorização, ou determinação para o emprego das Forças Armadas em Op GLO não 

é endógena, ou seja, não é o Chefe Militar ou o Comandante da Força, quem 

determina ou não o seu emprego.  

Essa determinação vem do Comandante em Chefe, que no caso do Brasil, é 

o Presidente da República ou dos Chefes dos poderes constitucionais, conforme 

prevê o Artigo 142 da Constituição Federal em vigor.  

As diversas participações do Exército no processo de formação do Estado 

brasileiro, sobretudo para garantir a lei e a ordem, debelando inúmeros movimentos 

revolucionários, fez com que a sociedade se tornasse “cada vez mais dependente 

de um centro específico de decisão, o Exército” (COELHO, 2000, p.137). Por isso, 

pode-se verificar, em elevado nível, a identificação da cultura brasileira com a do 

Exército Brasileiro, instituição que exerceu papel peculiar na construção da Nação. 

“A disciplina militar prestante não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, 

imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando” (CAMÕES, 2009, 

p.393). A assertiva do poeta português nos permite entender que a experiência e o 

conhecimento são adquiridos e consolidados na prática. No caso do Exército 

Brasileiro, observa-se que a prática para garantir a lei e a ordem, no cenário interno 

foi, em número e frequência, consideravelmente superior àquela destinada à defesa 
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externa. Pode-se assim dizer que a atuação na garantia da lei e da ordem está 

entranhada na formação e no desenvolvimento da Força Terrestre brasileira. 

Isto posto, verifica-se que a atuação do Exército Brasileiro na garantia da lei e 

da ordem, interna, representa um traço característico da cultura institucional 

brasileira. Como se pode observar no presente trabalho, o emprego do Exército 

Brasileiro ao longo da história, como fator de estabilidade interna, se deu em favor 

da sociedade e teve como razão primeira garantir a lei e a ordem, tal como seu 

paladino, para assim manter a normalidade no Brasil.  

Exprime, portanto, uma concreta relação de causa e efeito entre a missão 

constitucional e seu emprego. Atuar nesse mister é, antes de tudo, uma atribuição 

ordinária e conforma uma característica marcante e peculiar, que faz parte da 

gênese da formação do Exército Brasileiro. 

Diante das evidências expostas ao longo da presente pesquisa, este 

pesquisador não entende que seja razoável a afirmação de que o emprego do 

Exército Brasileiro na garantia da lei e da ordem seja encarado como desvirtuado, 

conforme asseguram alguns especialistas.  

A entrada de armas e drogas pelas porosas fronteiras e a ação dos 

narcotraficantes têm estimulado o aumento exponencial da violência, principalmente 

nas grandes cidades. Devido à essa conjuntura, principalmente no que concerne à 

gestão da segurança pública, esse tipo de emprego tende a se tornar recorrente.  

Surgem assim, sérias ameaças ao povo e à soberania, abalando dois dos três 

vértices que caracterizam a figura do Estado. Desta feita, pode-se entender que ao 

atuar em GLO, para se contrapor aos elevados índices de violência urbana, o 

Exército Brasileiro está atuando numa questão legítima e ordinária, pró-Estado. 

Essa análise desidrata a afirmação de que ao ser empregado dessa maneira, 

o Exército Brasileiro está atuando pura e simplesmente na segurança pública e de 

maneira desvirtuada. Trata-se de um propósito muito maior: a preservação da 

soberania e proteção do povo. 

É interessante sublinhar que, o emprego do Exército em GLO encontra-se 

historicamente previsto no ordenamento jurídico nacional. É, portanto, uma medida 

que merece ter ponderada sua aplicação, uma vez que para esse fim a Constituição 

Federal prevê, como protagonistas, os entes elencados em seu Artigo 144. As 

Forças Armadas devem ser preservadas e encaradas como o último argumento do 
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Presidente da República. É o último recurso ao qual a nação deve recorrer em casos 

de anomalia externa ou interna, que intentem subjugar a soberania nacional ou a 

paz social. 

Percebeu-se, no decorrer da pesquisa a atuação direta e constante do 

componente político no processo decisório, que culmina com a determinação do 

Chefe do Executivo Federal, no que se refere ao emprego das Forças Armadas em 

GLO. Desta feita, é interessante sublinhar que necessário se faz uma atualização no 

arcabouço jurídico que regula esse tipo de emprego, implementando normas 

jurídicas mais ajustadas à realidade atual. Assim, decisões dessa natureza poderão 

ocorrer seguindo normas mais específicas e menos subjetivas, ou seja, menos 

suscetíveis ao mecanismo causal explorado nesse trabalho: a cultura política 

brasileira.   

Os militares de outrora lutaram, os de hoje e os de amanhã continuarão 

lutando, em prol do cumprimento legal das atribuições elencadas pela Constituição 

Federal, para atender aos anseios da Nação brasileira. 

 

Seu destino único, o de servir à Pátria, lutando sempre que necessário, para 
preservá-la dos inimigos, externos ou internos, sob a inspiração de ideais 
e de propósitos que jamais se divorciaram do povo brasileiro (BRASIL, 
1972, p. 1030, grifo nosso). 

 

Não se observa, num horizonte temporal de curto e médio prazo, solução 

efetiva para os problemas gerados pelo aumento da violência urbana, que expõem o 

esgarçamento do tecido social e a calamitosa situação da segurança pública nos 

estados da federação.  

O ambiente cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo é terreno fértil 

para o surgimento de novas ameaças que visam deteriorar a capacidade dos 

Estados. O amálgama de causas exógenas e endógenas permite a construção de 

uma análise, capaz de concluir que a solução para a atual situação da segurança 

pública no Brasil, excede a capacidade dos órgãos estaduais de segurança, 

afetando assim a segurança nacional. 

Trata-se de um problema da Era do Conhecimento, que requer competências 

diferentes daquelas que produziam a solução na Era Industrial. Os Órgãos de 

Segurança Pública, por sua vez, não se mostram preparados para enfrentar essa 
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realidade. Dessa forma, fica fácil compreender a recorrente necessidade do 

emprego regenerador, efetivo e eficaz das Forças Armadas no cenário interno do 

país. 

Entretanto, verifica-se que “os métodos de organizar e aplicar a violência em 

cada fase da História estão intimamente relacionados com o padrão cultural da 

sociedade” (HUNTINGTON, 1996, p.32). Dessa maneira, como toda sociedade vive 

em constante evolução, é compreensível que haja mudança na maneira de agir, 

quando observamos os diversos eventos ocorridos no decorrer da história do país. 

Assim sendo, diante do exposto é lícito concluir que a atuação do Exército 

Brasileiro em garantia da lei e da ordem em território nacional se reveste de caráter 

ambivalente. Além de representar um traço característico da cultura institucional, 

pelo que já fora descrito neste capítulo, constitui também, pelo atual contexto político 

e social do Brasil, uma tendência contemporânea. 

O Exército Brasileiro de ontem é o mesmo de hoje. Mesma missão, mesmos 

valores, mesmos ideais. O índice de credibilidade dispensado à Instituição, pela 

sociedade, não pode ser atribuído à letalidade das armas, mas sim à qualidade do 

material humano que a compõe e ao atendimento à expectativa criada pela 

sociedade brasileira.  

Baseado desde sua origem num forte alicerce, composto por princípios e 

valores éticos e morais, o Exército Brasileiro sempre respaldou suas ações pela 

lealdade à Nação, pela probidade e pelo aguçado espírito de cumprimento de 

missão. Comprometido, acima de tudo, com a ordem e com o progresso do Brasil. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 
 

Resposta ao DIEx nº 52-Gab Cmdo/AMAN, de 30 ABR 19. 
 
Quadro de Emprego do Exército Brasileiro, a partir 5/10/88, em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

 
Operação Ano Local Período Efetivo/valor de tropa empregada 

CSN 1988 
Volta 

Redonda/RJ 
Nov 1 brigada 

ECO 92  1992 
Rio de 

janeiro/RJ 
Jul 1 comando militar de área 

Polícia Federal 
 1994 

Brasília/DF, São 
Paulo/SP e 
Belém/PA 

Maio 3 comandos militares de área 

Rio  Rio de 
Janeiro/RJ 

Dez 94 e Jan 
95 

1 comando de divisão de exército e 4 brigadas 

Rio  1995 Rio de 
Janeiro/RJ 

Dez 94 e Jan 
95 

1 comando de divisão de exército e 4 brigadas 

Eldorado  
1996 

Sul do Pará/PA 19 a 23 Abr 1 brigada 
Tucuruí Tucuruí/PA 24 a 31 Jun 1 brigada 

Itacaiúnas Sul do Pará/PA 23 Out a 8 Nov 1 brigada 
Yanomami  Roraima/RR Nov e Dez 1 brigada 
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Minas Gerais 
 
 
 

1997 
 
 
 
 

1997 

Belo 
Horizonte/MG 

(a) 1 organização militar (valor batalhão) 

Ceará Ceará (a) 1 organização militar (valor batalhão) 
Rio Grande do 

Sul  
Rio Grande do 

Sul 
(a) 1 comando militar de área 

Passeata Brasília/DF Abr 1 comando militar de área 

Matias de 
Albuquerque 

 

Alagoas, 
Pernambuco, 
Paraíba, Rio 

Grande do Norte 
e Ceará 

Jul 
1 comando militar de área  

 

Carajás Paraupebas/PA 
28 Abr a 10 

Maio 
1 brigada 

Sergipe Aracaju/SE (a) 1 organização militar (valor batalhão) 

Xingu  

Jacundá, São 
Geraldo do 
Araguaia, 

Xinguara, São 
Felix do Xingu, 

Redenção e 
Marabá/PA 

13 a 28 Abr 1 brigada 

Alto Turiuçu 

1998 

Alto 
Turiuçu/MA 

Ago 
 1 região militar c/ organizações militares 

diretamente subordinadas (OMDS) 

Paraupebas  

Paraupebas, 
Eldorado dos 

Carajás, 
Curionópolis, 

Palmares e 
Cedere/PA 

30 Mar a 30 
Nov 

1 brigada 
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Águia Calçoene/AP 28 a 30 Abr 1 organização militar (valor batalhão) 

Mercosul  
Rio de 

Janeiro/RJ 
6 a 10 Dez 

1 comando de divisão de exército c/ 3 
organizações militares (valor batalhão) e 

elementos de apoio 
Congresso Brasília/DF 24 a 26 Dez 2 organizações militares (valor batalhão) 

Iemanjá  

 
1999 

 
 
 
 
 

1999 

Rio de 
Janeiro/RJ 

31 Dez 99 a 1º 
Jan 00 

1 comando militar de área, 1 comando de 
divisão de exército e 2 brigadas  

Cimeira  
Rio de 

Janeiro/RJ 
25 a 30 Jun 

1 comando militar de área, 1 comando de 
divisão de exército e 2 brigadas  

Petrópolis Petrópolis/RJ 2 a 5 Dez 
1 comando de divisão de exército c/ 3 

organizações militares (valor batalhão) e 
elementos de apoio 

Relâmpago I Buritis/MG 18 a 24 Nov 1 organização militar (valor companhia) 
Relâmpago II Buritis/MG 5 e 6 Maio 1 organização militar (valor companhia) 
Relâmpago III Buritis/MG 4 e 5 Jul 1 organização militar (valor companhia) 
Relâmpago IV Buritis/MG 12 Set 1 organização militar (valor companhia) 

Roda Viva  
Todo o 

Território 
Nacional 

30 Jul 7 comandos militares de área 

Machados  Brasília/DF 26 Ago 1 comando militar de área 
Cabo Branco Paraíba (a) (a) 

REPRAS  

 
2000 

Brasília/DF 
31 Ago a 1º 

Set 
1 comando militar de área 

Aroeira  
Recife, Petrolina 
e  Garanhuns/PE 

19 a 31 Out 1 brigada 

MERCOSUL  
Florianópolis/S

C 
14 a 15 Dez 1 brigada 

Roda Viva II  
Todo o 

Território 
(a) 7 comandos militares de área 
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Nacional 
Guarda-Brasil Brasília/DF (a) 1 comando militar de área 

Alagoas Maceió/AL (a) 1 organização militar (valor batalhão) 
Carona  Cuiabá/MT 2 a 6 Maio 1 brigada 
Bahia Salvador/BA (a) 1 região militar c/ OMDS 
Crime 

Organizado  
2001 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Jan  
1 comando militar de área, 1 comando de 

divisão de exército e 2 brigadas  
Tocantins  Palmas/TO Maio e Jun 1 brigada 

Bahia  Bahia 13 a 20 Jul 1 região militar c/ OMDS 
Alagoas  Alagoas Jul 1 organização militar (valor batalhão) 

Curionópolis 2002 Serra Pelada/PA 19 a 22 Nov 1 organização militar (valor batalhão) 

Guanabara  
2003 

Rio de 
Janeiro/RJ 

28 Fev a 14 
Mar 

1 comando militar de área, 1 comando de 
divisão de exército e 2 brigadas  

Minas Gerais Minas Gerais 9 a 19 Jun 1 brigada 
Alagoas Alagoas 9 a 13 Jun  1 organização militar (valor batalhão) 

Mamoré  
 
 

2004 
 
 
 
 
 

2004 

Rondônia 12 Abr a 30 Jul 
1 organização militar (valor Companhia) 

reforçada  
UNCTAD XI  São Paulo/SP 11 a 18 Jun 1 organização militar (valor batalhão) 

Piauí Piauí 12 a 17 Jun 1 organização militar (valor batalhão) 
Minas Gerais Minas Gerais 5 a 9 Jun 1 brigada 

Zinco  
Rio de 

Janeiro/RJ 
1º a 7 Nov 1 brigada 

Vitória  Vitória/ES 22 e 23 Nov 1 organização militar (valor batalhão) 

Ouro Preto 
Belo Horizonte 

e Ouro 
Preto/MG 

13 a 19 Dez 1 região militar c/ OMDS 

Pará  2005 Pará 
16 Fev a 16 

Abr  
1 brigada 

Raposa Serra Roraima 16 Abr a 9 1 organização militar (valor batalhão) 
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do Sol  Maio 
Aspa  Brasília/DF 6 a 13 Maio 1 divisão de exército c/ 1 brigada  
Café  Salvador/BA 21 a 27 Set 1 região militar c/ OMDS 
Casa  Brasília/DF 28 Set a 1º Out 1 brigada 

Curitiba  Curitiba/PR 12 a 31 Mar 1 divisão de exército c/ 1 brigada  

Abafa  

2006 

Rio de 
Janeiro/RJ 

3 a 15 Mar 1 divisão de exército c/ 2 brigadas  

Surumu Surumu/RR 17 a 28 Abr 1 organização militar (valor batalhão) 

Tucuruí 
Hidrelétrica de 

Tucuruí/PA 
3 Abr a 9 Maio 

1 organização militar (valor Companhia) 
reforçada  

Relâmpago Minas Gerais 15 a 21 Jul 1 organização militar (valor batalhão) 
São Paulo  São Paulo/SP Ago 1 comando militar de área 

Iguatemi  
Mato Grosso do 

Sul 
(a) 1 brigada 

Garimpo 
Tucano 

 
2007 

 
 
 

2007 

São Gabriel da 
Cachoeira/AM 

Jan 1 organização militar (valor batalhão) reforçada 

Barragem Tucuruí/PA Maio 1 brigada 

Alerta 
Rio de 

Janeiro/RJ 
Jan 1 organização militar (valor batalhão) 

Arcanjo  
São Paulo e 

Aparecida/SP 
8 a 13 Maio 1 brigada 

Mercosul  
Rio de 

Janeiro/RJ 
15 a 22 Jan 1 divisão de exército c/ 2 brigadas 

Entorno 
Rio de 

Janeiro/RJ 
Jan 1 divisão de exército c/ 2 brigadas  

Invernada Três Barras/SC Abr 1 brigada 

Aliança  São Paulo/SP 8 a 9 Mar 
1 divisão de exército, 1 comando de aviação e 8 

organizações militares (valor batalhão) 
Unasul  2008 Brasília/DF 22 a 24 Maio 1 comando militar de área   
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Moscou  
Rio de 

Janeiro/RJ 
23 a 30 Nov 1 brigada 

Sauípe  
Mata de São 

João/BA 
Out 1 região militar c/ OMDS 

São Paulo  São Paulo/SP 17 a 21 Nov 
1 divisão de exército, 1 comando de aviação e 8 

organizações militares (valor batalhão) 
Cimento 
Social 

Rio de 
Janeiro/RJ 

Dez 7 a Abr 8 2 brigadas, de forma alternada 

(a) Dados inexistentes nos arquivos deste ODOp 
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APÊNDICE C 
ATUAÇÕES INTERNAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO, SEGUNDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A 

PRESENTE PESQUISA 
 

Tabela 2: Atuações internas do Exército Brasileiro entre 1822 e 1988 
Nome Local Ano Constituição Federal 

em vigor 
Período Histórico 

Conferência do Equador  PE 1824  
 
 

1824 

1º Reinado 1822-1831 
Cabanagem  PA 1833 a 1836  

 
Regência 1831-1840 

Revolução Farroupilha  RS 1835 a 1845 
Sabinada  BA 1837 a 1838 
Balaiada  MA 1837 a 1840 
Revolução Praieira  PE 1848 a 1850 2º Reinado 1840-1889 
Revolta da Armada  RJ 1893  

 
 
 
 

1891 

 
 
 

Primeira República 
1889-1930 

Revolução Federalista  RS 1893 
Guerra de Canudos  BA 1893 a 1897 
Revolta da Vacina  RJ 1904 
Guerra do Contestado  SC 1912 a 1916 
Movimento Tenentista  RJ 1922 a 1927 
Revolução de 1930  MG; PB; RS 1930 
Revolução Constitucionalista de 1932  SP 1932 Era Vargas 1930-1945 
Intentona Comunista  RJ e RN 1935 1934 
Rebelião de Jacareacanga  PA 1956  

1946 
Redemocratização 1945-

1964 Revolução das Barcas RJ 1959 
Revolta de Aragarças GO 1959 
Critério: crivo dos historiadores brasileiros (CALÓGERAS, 1938); (FAORO, 2013); (FAUSTO; FAUSTO, 1994); (KOSHIBA; 
PEREIRA, 2003) e (SILVA; BASTOS, 1976). 
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Tabela 3: Atuações internas do Exército Brasileiro entre 1988 e 2015 

Nome Local Ano Constituição Federal em vigor Período Histórico Duração da operação 
Operação Arcanjo RJ 2010 a 2012 1988 Nova República 20 meses 
Operação São Francisco RJ 2014 a 2015 14 meses 
Critério: Episódios enquadrados, segundo definição do Ministério da Defesa, como sendo do tipo “Violência Urbana” e que a 
duração da Operação tenha sido superior a 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

 
APÊNDICE D 

HISTÓRICO DE ATUAÇÕES INTERNAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO 
ENTRE 1822 E 2015 

 
 

Tabela 4: Histórico geral de atuações internas do Exército Brasileiro contra a violência urbana no período compreendido entre 1822 e 2015 
Nome UF Ano Constituição Federal em vigor Período Histórico 

Conferência do Equador  PE 1824  
 
 

1824 

1º Reinado 1822-1831 
Cabanagem  PA 1833 a 1836  

 
Regência 1831-1840 

Revolução Farroupilha  RS 1835 a 1845 
Sabinada  BA 1837 a 1838 
Balaiada  MA 1837 a 1840 
Revolução Praieira  PE 1848 a 1850 2º Reinado 1840-1889 
Revolta da Armada  RJ 1893  

 
 
 
 

1891 

 
 
 

Primeira República 
1889-1930 

Revolução Federalista  RS 1893 
Guerra de Canudos  BA 1893 a 1897 
Revolta da Vacina  RJ 1904 
Guerra do Contestado  SC 1912 a 1916 
Movimento Tenentista  RJ 1922 a 1927 
Revolução de 1930   1930 
Revolução Constitucionalista de 1932  SP 1932 Era Vargas 1930-1945 
Intentona Comunista  RJ e RN 1935 1934 
Rebelião de Jacareacanga  PA 1956  

1946 
Redemocratização 1945-

1964 Revolução das Barcas RJ 1959 
Revolta de Aragarças GO 1959 
Operação CSN RJ 1988  

 
 
 Operação Rio RJ 1994 
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Operação Asa Branca PE 1999  
 

1988 

 
 

Nova República após 
1985 

Operação Mandacaru e Paz nas 
Estradas 

PE e BA 1999/2000 

Operação Crime Organizado RJ 2001 
Operação Guanabara RJ 2003 
Operação Mamoré RO  

 
 

2004 
 

Operação Piauí PI 
Operação Minas Gerais MG 
Operação Vitória ES 
Operação Iguatemi MS 
Operação Entorno RJ 
Operação Arcanjo RJ 2010 a 2012 
Operação Pré-Eleições RJ 2012 
Operação Ilhéus BA 2014 
Operação São Francisco RJ 2014 a 2015 
Operação Dourados MS 2015 
Fonte: Até 1988 - Eventos históricos elencados, segundo o critério dos historiadores (CALÓGERAS, 1938); (FAORO, 2013); (FAUSTO; 
FAUSTO, 1994); (KOSHIBA; PEREIRA, 2003) e (SILVA; BASTOS, 1976). 
Após 1988 – De acordo com o Ministério da Defesa (Disponível em: https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-
ordem. Acesso em: 10/Mar/2019) e resposta ao DIEx nº 52-Gab Cmdo/AMAN, de 30 de abril de 2019, enviado ao Comando de Operações 
Terrestres (COTER)57, constante do Apêndice B. 

 

_____________ 

57 O COTER, como Órgão de Direção Operacional do Exército, Órgão Central do Sistema Operacional Militar Terrestre (SISOMT) e do Sistema de Doutrina 
Militar Terrestre (SIDOMT), tem por missão orientar e coordenar o preparo e o emprego da Força Terrestre (F Ter), bem como elaborar e manter atualizada a 
Doutrina Militar Terrestre (DMT) no nível tático, em conformidade com as diretrizes estratégicas do Comandante do Exército (Cmt Ex) e do Estado-Maior do 
Exército (EME). Disponível em: http://www.coter.eb.mil.br/images/sistema/menu_o_coter/regulamento/regulamento.pdf. Acesso em: 26/05/2019. 

 


