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RESUMO 

Esta Dissertação procurou investigar o conceito de democracia para o Exército Brasileiro nas 
páginas da revista militar A Defesa Nacional no período de 1960 a 1964. Esse importante 
periódico era um meio de propagação das ideias da intelligentsia militar entre os membros da 
caserna, além de também ser lido por civis. Tendo a História das Ideias como ponto de partida 
e base metodológica, a hipótese central deste trabalho é de que a intelligentsia militar 
conservadora adotou a associação entre democracia e anticomunismo como estratégia para 
angariar apoios junto à sociedade, dentro da lógica de contenção tanto das reformas políticas e 
sociais, quanto da crescente politização das massas, que eram vistas como ameaças à ordem 
constituída.  
 

Palavras-chave: A Defesa Nacional, Forças Armadas, Democracia, Anticomunismo, Golpe de 

1964. 

  



 

ABSTRACT 

This paper discusses the concept of democracy for the Brazilian Army on the pages of military 
magazine A Defesa Nacional from 1960 to 1964. This important periodic disseminated the ideas 
of the military intelligentsia among its barracks, while it was read by civilians as well. Having 
the History of Ideas as methodological basis, the central hypothesis of this work is that a 
conservative military intelligentsia adopted the association between democracy and anti-
communism as a strategy to garner support from society, within the logic of containing both 
political reforms and social, as from the growing politicization of the masses, who were seen 
as a treat to the instituted order. 
 

Keywords: The National Defense Magazine; Armed Force; Democracy; Anti-communism; 

Military Coup 1964.  
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INTRODUÇÃO 

Os primeiros cinco anos da década de 1960 apresentaram relevantes fatos da história 

política brasileira como a renúncia do presidente Jânio Quadros, a alteração do sistema 

presidencialista para parlamentarista e revoltas militares sucessivas em 1963 a 1964. Trata-se 

de um conturbado período que precede a instauração do Regime Militar. Esses poucos exemplos 

demonstram o endurecimento da esfera política em meio a crise do regime democrático, dos 

direitos sociais e políticos do povo. A polarização é inevitável, a população se agita e demanda 

melhorias, enquanto as elites tratam de se articular para contê-la. No plano externo a Guerra 

Fria chega ao continente com a Revolução Cubana, alimentando os temores de uma ascensão 

comunista ao governo brasileiro.  

Nesse contexto, setores sociais conservadores e anticomunistas se articulavam de forma 

organizada e eram bastante atuantes: a direita militar, a União Democrática Nacional (UDN) e 

os empresários ligados aos institutos Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). Três grupos aparentemente heterogêneos, mas que 

conseguiram se unir em uma frente única contra as “ameaças subversivas” em ascensão. Cabe 

ressaltar que esses dois institutos tiveram papel de destaque para compor um “centro 

articulador” com intenção de efetivar a convergência dessas elites e capitalizar apoio junto aos 

movimentos populares e as classes médias.  

Uma das ideias em que essa coalizão da direita se apoiou foi o anticomunismo, que 

serviu para galvanizar a opinião pública em favor do Golpe de Estado de 1964, que deporia o 

Presidente João Goulart. Essa ideologia calcada no medo do comunismo foi construída no 

imaginário social e precedeu os dois momentos de ruptura democrática brasileira nas décadas 

de trinta e sessenta do século passado. Ela foi responsável pela reafirmação dos valores da 

direita nos dois períodos, agindo como elemento de legitimação das ações contra os “inimigos 

vermelhos” que ameaçavam o mundo democrático, ao mesmo tempo que também foi usada 

para abafar as demandas dos movimentos populares cansados do aumento das disparidades 

sociais. 

Entretanto, na esteira da ideia do anticomunismo, veio o debate sobre a defesa da 

democracia, sendo esta também utilizada como propaganda contra o risco comunista que 

representava governo de João Goulart no cenário da Guerra Fria. Sendo assim, este trabalho 

investigou a serventia que essas ideias tiveram para os grupos da direita brasileira que 

promoveram o golpe civil-militar de 1964. 
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Como abordagem teórica adotei a História das Ideias para análise do trabalho, pois 

permite intenso diálogo com os campos cultural e político, num esforço interdisciplinar de 

construção de uma história mais completa conforme defendido pela Escola de Annales. Essa 

escola francesa é marcada pela exigência do pesquisador de reconstituir o contexto social em 

vigência a época, para só então, buscar o entendimento sobre as ideias. 

Segundo o historiador norte-americano Robert Darnton (1990, p. 188 apud FALCON, 

1997, p. 141), a História das Ideias apresenta ligação com a História Intelectual, o que pode ser 

atribuído a percepção das conexões entre elas e a dinâmica social, conduzindo o pesquisador a 

textos mais generalistas, com convicções e conjecturas menos estruturadas, que o levam a 

investigar o vínculo entre o tema e suas condições externas. (FALCON, 1997, p. 142) 

Essa metodologia permite concatenar a difusão das ideias ao comportamento social das 

classes intelectuais. A esse segmento então são atribuídas tanto as funções de produção, quanto 

a de propagação das ideias, por isso surgem abordagens para orientar a investigação acadêmica 

visando compreender a relação entre ideias, o status social e a ação social. A concepção que 

servirá para este trabalho foca nos grupos intelectuais notórios e engajados, que podem vir a 

impetrar um papel corporativista. (FALCON, 1997, p. 178-179). Por isso, o pesquisador deve 

buscar as ideias já inseridas nas práticas sociais, a fim de verificar o curso tomado por essas 

ideias, que costumam partir de um nível elitista até dirigirem-se ao nível popular. 

Sobre o papel dos intelectuais, parto dos conceitos providos por Mannheim e Gramsci. 

Este último, vê os intelectuais como produtos de sua própria classe social, incumbidos de 

organizador a cultura de seu grupo, mas também capazes de dialogar com as demais classes. Já 

Mannheim, entende os intelectuais a partir do espectro da sociedade moderna, que demanda 

adaptação desse grupo diante das mudanças sociais mais ágeis e complexas. Sendo assim, para 

o alemão, a atividade intelectual não ficaria restrita ao saber de uma elite, à medida em que, a 

sociedade se complexifica. A concepção de intelligentsia resgatada por Mannheim então, ganha 

destaque por considerar os vínculos flexíveis desse grupo com outras classes sociais, ajudando 

a explicar como parcerias e alianças políticas podem ser estabelecidas, mesmo quando não 

plausíveis em primeiro plano. (PERRUSO, VIEIRA, 2019, p. 173-174) 

Na década de 1950, a sociologia brasileira se interessa sobre a construção da sociedade 

moderna. Esse interesse amplia a participação dos cientistas sociais para tal fim, o que acabou 

por levar ao contato com obras da sociologia alemã como as de Mannheim, principalmente para 

a História das Ideias. (BÔAS, 1997, p. 78) A retomada do conceito de intelligentsia por 

Mannheim contribui para explicar o papel dos intelectuais e cientistas no campo político. 
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As questões políticas por sua vez, também reverberam no interior da intelligentsia das 

Forças Armadas, as quais a partir de uma ótica própria, analisam esses mesmos problemas da 

política nacional e formam projetos políticos específicos, com uma lógica particular segundo 

sua cultura interna. Logo, os militares apresentaram a necessidade histórica de criar seus 

próprios intelectuais para desempenhar funções de conexão e diálogo com os grupos sociais 

mais importantes. Mas também para formar a classe técnica e profissional na arte da guerra, 

construindo e estabelecendo Escolas e centros de ensino para formação de intelectuais.  

Sendo assim, a proximidade entre a História das Ideias e a História dos Intelectuais 

atende as aspirações dessa pesquisa, que busca estudar o pensamento dos indivíduos que 

compõem as intelligentsias, principalmente a intelligentsia militar, no que tange, a ideia de 

democracia. 

Como nos esclarece Falcon (1997, p. 184) não há a dificuldade para desvendar onde 

estão as ideias a serem estudadas, já que elas possuem um canal próprio como os periódicos. 

Sendo esses um exemplo de destaque para este autor pelas indexações temáticas, quase sempre 

dispostas de modo reducionista no título para destacar as ideias.  

Para análise da intelligentsia militar então, essa pesquisa optou pelo periódico de maior 

influência das Forças Armadas: a revista A Defesa Nacional. A revista tem destaque por sua 

abrangência, contanto com militares e civis entre seus sócios e assinantes. Já na década de 1930 

alcançou a tiragem mensal média de 1200 exemplares. (ADN, 1934, n°246, p. 685). Além de 

ter contado com vários militares de prestígio como Pedro Aurélio de Góes Monteiro, Tristão de 

Alencar Araripe, Pantaleão da Silva Pessoa, J. B. Magalhães, Mário Travassos e Humberto 

Castello Branco, dentre outros na composição editorial. (NASCIMENTO, ABRÃO, 2009, p. 

3). A publicação transcendeu o aspecto técnico-profissional ao qual se propôs inicialmente, 

abordando uma série de questões nacionais além das temáticas militares. A revista chegou, 

inclusive, a defender uma configuração social intramuros por meio do serviço militar 

obrigatório, com ensino e currículo próprio sem ingerência civil. O propósito de seus 

idealizadores era criar uma cultura que poderia transcender os quartéis através da integração 

com os civis por atividades como o tiro esportivo. (LUNA, 2015, p. 2). 

A Defesa Nacional foi lançada em 1913 por um grupo de oficiais interessados em 

modernizar o Exército, que foram apelidados de jovens turcos. Dentre os oficiais havia vários 

das três turmas enviadas ao Exército Imperial Alemão: 1905, 1908 e 1910. Todos se 

mobilizaram em torno das necessidades do Exército e encontraram a inspiração para ação em 

uma revista alemã. À imagem desta, nasce uma espécie de versão brasileira, como forma de 

expressar as preocupações desses jovens turcos ao oficialato militar, visando reforçar a 
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instituição castrense. A revista preconizava um conteúdo técnico traduzindo artigos sobre os 

procedimentos militares de outras nacionalidades, principalmente os alemães, americanos e 

franceses. Todavia, não excluía análises nacionais em seus editoriais, onde frequentemente era 

abordada a situação econômica e política do Brasil, evidenciando a perspectiva do grupo sobre 

a nação ainda em formação. Para os jovens turcos, o processo de desenvolvimento do Exército 

e da nação se interligavam. Logo, o processo de modernização do Exército era essencial para 

resguardar a soberania, o que por sua vez permitiria ao país desenvolver suas trocas comerciais, 

sua indústria e cultura, atributos basilares para a construção nacional. A visão destes jovens 

oficiais se mostrava paradoxal, declaradamente despolitizada para valorizar o profissionalismo 

militar, mas ao analisar o Estado e a sociedade brasileira, emaranham-se na política. Na década 

de 1930, em especial, a revista teve protagonismo nas mudanças institucionais ocorridas no 

período. A partir desse dado e sabendo que ela continuou sendo uma publicação relevante na 

Força, sendo editada até os dias atuais, ela se configura como um importante elemento de mídia 

interna para averiguar o pensamento militar. (LUNA, 2015, p.1-3). 

O marco temporal que estabeleci para análise da revista compreende os anos de 1960 a 

1964. A escolha deste período estava na ambição de compreender as motivações defendidas 

nas páginas da revista A Defesa Nacional, que justificaram a ruptura democrática que se seguiu. 

A Força vinha com um conturbado período, precisando reforçar a coesão interna em meio 

àquela conjuntura política de crise, assim, diversos artigos do periódico se preocuparam em 

expor as ameaças eminentes, e depois do golpe defender a ação do dia 31 de março de 1964.  

Ao fim e ao cabo, a pergunta que quero responder é: Afinal, de que maneira foram 

apresentadas as ideias do anticomunismo e da democracia nas páginas da Revista A Defesa 

Nacional? 

A partir dessa pergunta o interesse está em testar a seguinte hipótese: A intelligentsia 

militar conservadora adotou a associação entre democracia e anticomunismo como estratégia 

para angariar apoios junto à sociedade, dentro da lógica de contenção, tanto das reformas 

políticas e sociais, quanto da crescente politização das massas, que eram vistas como ameaças 

à ordem constituída. Trata-se de uma estratégia ideológica para frear as reformas demandadas 

pela sociedade brasileira, uma ação repressiva contra a politização das massas no debate de 

ideias que se desenrolava no momento. 

Isto posto, o trabalho foi desenvolvido maneira no primeiro capítulo de forma a 

apresentar as origens do anticomunismo. Tanto na esfera militar, quanto na civil que pairavam 

no imaginário nacional, passando pela formação da intelligentsia militar que escreve e edita o 

periódico A Defesa Nacional. Destacando o episódio da Intentona Comunista de 1935, como 
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marco zero para a instauração de uma cultura anticomunista no seio do Exército brasileiro e de 

sua doutrina. Também explicando o papel da revista para ampliação e sedimentação dessas 

ideias. 

Em seguida, no segundo capítulo abordei os grupos interessados na divulgação dessas 

ideias, dentre eles o partido da União Democrática Nacional, as Forças Armadas Brasileira, 

especialmente o Exército e os institutos da iniciativa privada IPES e IBAD. Desvendando os 

projetos dos três maiores grupos da direita golpista e como se serviram do ideário do 

anticomunismo, juntamente com os membros da Igreja e grupos midiáticos para enfrentar a 

“ameaça vermelha”, formando uma aliança midiática-civil-militar.  

Finalizei o trabalho no terceiro capítulo com uma análise quantitativa e qualitativa sobre 

como as temáticas do anticomunismo e da democracia são abordadas pela revista A Defesa 

Nacional no período de 1960 a 1964. A análise conta com duas etapas, onde foram trabalhados 

os 45 exemplares existentes da revista nesse período. No primeiro momento foram mapeadas 

as palavras de interesse (anticomunismo, democracia e comunismo) para quantificar a 

ocorrência dos vocábulos no universo das revistas. Após esse exercício foram selecionados 97 

artigos relacionados a questão investigada, para serem classificados segundo a predominância 

temática em anticomunista ou democrático. A partir desse quadro, a pesquisa expõe de forma 

bem completa como são abordados os temas pelo periódico militar. 
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CAPÍTULO I 

AS FORÇAS ARMADAS E O ANTICOMUNISMO 

A história brasileira do século XX apresenta dois momentos de ruptura da ordem 

democrática: a instauração do Estado Novo (1937) e o golpe de 31 de março de 1964. Ambos 

são precedidos por um substrato ideológico comum: o temor da ascensão do comunismo. 

Nesses dois períodos houve um incremento de atividades declaradamente anticomunistas, que 

foram utilizadas como argumento político para legitimar essas rupturas, justificando desta 

forma, perante a sociedade, os mecanismos empregados para conter o avanço da esquerda. 

Para Castro (2002, p. 39) ao desmembrar o anticomunismo abarca-se uma 

“heterogeneidade de forças políticas e sociais”, contendo elementos “católicos, liberais, 

militares, empresariais, nacionalistas, fascistas e socialistas democráticos”. Da mesma forma, 

Rodrigo Patto Sá Motta (2000) ao estudar o anticomunismo e suas representações1 no ideário, 

imaginário, iconografia e ações, identificou três matrizes ideológicas anticomunistas no Brasil: 

1) o catolicismo; 2) o nacionalismo; 3) o liberalismo. Para esse autor, foram essas três fontes 

que disseminaram a luta anticomunista no país, quando enfatizados os períodos do Estado Novo 

(1937) e do golpe de 1964. Essas três matrizes espraiaram a concepção de combate ao 

comunismo, caracterizando-o como perigoso e nocivo à sociedade brasileira, no que tange a 

concepção de democracia e defesa das liberdades individuais. Assim, segundo Motta (1999, p. 

49) o “sentimento anticomunista nasceu espontaneamente, gerado pelo medo e pela 

insegurança”, que conduzem os atores a conterem a escalada revolucionária.2  

Na década de 1930, o fortalecimento desse inimigo se manifesta no crescimento do 

Partido Comunista Brasileiro na cena política, sendo acompanhado por manifestações 

populares e greves. A reação a esse avanço se configura na forma do anticomunismo, impetrado 

pelos grupos sociais temerosos do “perigo” e que organizam numa contraofensiva para abatê-

 
1 Conforme Motta (2000, p. 11):  O conceito “representações” está sendo utilizado de maneira abrangente, entendendo que 
dele fazem parte o imaginário, a iconografia e as próprias formas mais elaboradas de pensamento, chamemo-las “idéias” ou 
“doutrinas”. Naturalmente, estamos falando de representações mentais, ou seja, do processo de construção de ideias, signos ou 
imagens através do qual os homens interpretam e conferem sentido à realidade. Em essência, trata-se de perceber a visão dos 
anticomunistas sobre seus inimigos revolucionários: como eles pensavam, sentiam, imaginavam e viam os comunistas e o 
comunismo, em uma palavra, como os representavam. 
2 MOTTA Rodrigo S. M. Anticomunismo. In: MEDEIROS, Sabrina Evangelista, SILVA, Francisco Carlos Teixeira da, 
VIANA, Alexander Martins. Dicionário crítico do pensamento da direita: ideias, instituições e personagens. Rio de Janeiro: 
FAPERJ/Mauad, 1999. p.49 
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los. A mesma configuração3 se apresenta na década de 1960, quando o PCB, juntamente com o 

trabalhismo e outras forças progressistas, volta a conquistar espaço político e a inflamar os 

ânimos para reivindicações populares. Os valores anticomunistas, então, novamente vêm à luz.  

Rodrigo Motta (2000, p. 13) e Carla Silva (2000, p. 195-228) apontam em seus 

trabalhos, que esses dois momentos de ruptura da democracia brasileira são precedidos por 

ideias anticomunistas já disseminadas no seio da sociedade. Sem este movimento de ideias 

contra o comunismo, seria impossível a perpetuação de regimes autoritários por períodos tão 

longos. A defesa dos ideais anticomunistas justificava qualquer atitude tomada, inclusive a 

ruptura institucional. Como assinala Motta (2000, p.13) “os períodos históricos nos quais o 

anticomunismo foi mais forte e marcante, constituindo-se em fator central nas lutas políticas 

então travadas. Referimo-nos às décadas de 1930 e 1960, mais precisamente aos anos de 1935 

a 1937 e 1961 a 1964”. 

1.1 A ERA VARGAS E A CONSTRUÇÃO DO ANTICOMUNISMO NAS FORÇAS 

ARMADAS 

Os anos de 1930 a 1937 marcam a história do Exército como uma instituição dividida. 

Dentre as razões desse caos institucional podemos apontar as diferenças depreendidas desse 

momento histórico: a reincorporação dos anistiados ao Exército; as divisões políticas em seu 

corpo e as várias tentativas de golpes militares da década anterior, motivadas por 

descontentamento com as lideranças políticas.  

Em meio a esse cenário conturbado, os editores de A Defesa Nacional trabalharam para 

fortalecer a instituição inspirando a coesão intramuros nas páginas da revista. Prontificaram-se 

a retomar a relevância da disciplina e da hierarquia dentro da instituição militar, bem como as 

nefastas consequências que tal desarranjo poderia provocar na política e na sociedade nacional. 

(NASCIMENTO, 2014, p. 439) 

Os movimentos insurgentes dentro das Forças Armadas durante os anos vinte 

corroboraram a ideia de que o Exército carecia tanto de uma concisa estrutura disciplinar, como 

de lideranças. A ênfase pela busca disciplinar e respeito a hierarquia foi posta em foco a partir 

 
3 Os segmentos sociais anticomunistas na década de 60 serão abordados no capítulo dois deste trabalho. Trata-se das alas mais 
a direita dos empresários veiculados aos institutos IPÊS/IBAD; do partido da UDN e dos militares.    
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de 1931, numa tentativa de manter o controle das tropas e o respeito aos oficiais. Nos anos 

seguintes com o levante da Intentona Comunista em 1935, os militares se deram conta de que 

em meio as disputas internas havia um novo inimigo a combater dentro da instituição: o 

comunismo.  

Esse novo inimigo se torna o polo de coesão como prioridade de combate na luta política 

nacional, amenizando desta forma as disputas políticas nos intramuros da corporação. Num 

segundo momento, o mesmo inimigo ameaçará a segurança nacional. Unido a outros setores 

sociais, as Forças Armadas se engajam na ideologia anticomunista, que teria papel relevante na 

doutrina militar para reestruturação hierárquica das Forças. (NASCIMENTO, 2014. p. 440) . 

Assim, a instituição renovada e sem tantas dissensões internas adquiriu a coesão que justifica 

seu maior protagonismo político a partir de 1937. (NASCIMENTO, 2010. p. 57)  

1.1.1 Era Vargas (1930-1937): o anticomunismo e a Revolta Comunista de 1935. 

Segundo Castro (2002, p. 39) a Intentona Comunista de 1935 foi o ponto fulcral que irá 

iniciar a institucionalização do movimento ideológico anticomunista:  

 
A frustrada revolta comunista de novembro de 1935 foi um evento-chave que 
desencadeou um processo de institucionalização da ideologia anticomunista no 
interior das Forças Armadas. (…) A percepção de um “perigo comunista” no Brasil 
aumentou até atingir o clímax com a revolta de 1935. Após a Revolução Russa de 
1917, tivemos: a criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922; a conversão do 
líder “tenentista” Luís Carlos Prestes ao comunismo, em maio de 1930, e sua ida para 
a União Soviética, no ano seguinte; e o surgimento, em março de 1935, da Aliança 
Nacional Libertadora, dominada pelos comunistas. (grifos nossos). 

 
 
Apesar da presença do Partido Comunista na cena brasileira desde 1922 e da projeção 

nacional da figura de Luís Carlos Prestes, militar que havia sido um dos principais líderes do 

movimento tenentista, a percepção da presença do comunismo no Brasil só se tornaria mais 

intensa a partir da revolta de 1935.  O ex-líder tenentista se aproxima das ideias comunistas a 

partir de 1930, vindo a se tornar uma grande perda para a instituição militar, que segundo 

McCann (2007, p. 470) percebe que a “perda de Prestes para o comunismo assegurava que a 

esquerda granjearia a lealdade de parte do pessoal do Exército.”  

A vivência de Prestes na União Soviética, somada a criação da Aliança Nacional 

Libertadora em março de 1935 no Brasil, ensejaria a formação de uma frente majoritariamente 
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comunista de proporções nacionais. O que antes era temor torna-se uma ameaça real e imediata 

com os comunistas tentando alçar o poder. (CASTRO, 2002, p. 39). 

O contexto nacional e internacional fora marcado por “tendências autoritárias contrárias 

ao liberalismo político e à democracia representativa, tanto à esquerda quanto à direita” 

(CASTRO, 2002, p. 39). A emergência dessas tendências demonstrava suspeição à democracia, 

uma vez que em novembro de 1935, a revolta comunista eclodiu nas cidades de Natal, Recife, 

Rio de Janeiro. Foram todas protagonizadas por militares na busca de tomada pelo poder através 

dos meios revolucionários. Isto teve como consequência uma grande comoção popular por 

conta da associação com a Internacional Comunista, sendo esse episódio chancelado com o 

nome de “Intentona”, o que significaria plano desmedido e insensato.  

Segundo Castro (2002, p. 40), as revoltas foram:  

 
Todas elas, protagonizadas principalmente por militares, foram rapidamente 
derrotadas pelas forças leais ao governo. A tentativa de tomada violenta do poder 
pelos comunistas causou grande comoção pública, principalmente quando veio à luz 
a atuação de estrangeiros ligados ao Komintern, a Internacional Comunista. O 
episódio logo viria a ser nomeado, pelos vencedores, de “Intentona” — intento louco, 
plano insensato, desvario —, nome com que ficou, por muito tempo, consagrado na 
história. A própria escolha do termo que designa o evento já é, portanto, um 
julgamento do mesmo.  

 

 

Essas revoltas tiveram impacto na Constituição Federal com a publicação da Emenda nº 

2, que permitiu a cassação das patentes dos oficiais que se envolvessem em atividades 

subversivas. (CARVALHO, 2019, p.106)  

Junto ao expurgo estava a preocupação com uma possível repetição de revoltas. Assim, 

o “ritual de rememoração dos mortos leais ao governo”, que passaria a acontecer anualmente 

“renovava os votos anticomunistas dos militares e socializava as novas gerações nesse mesmo 

espírito.” A manutenção desse evento ao longo dos anos tem - nas palavras de Vargas - a sua 

razão: “porque significa que o povo brasileiro, as Forças Armadas do Exército e da Marinha 

estão vigilantes na defesa da Pátria.” O Presidente explicitava o que se esperava das Forças 

Armadas à época, cujo dever era impedir “a subversão de tudo quanto se tem construído em 

séculos de civilização, o mais digno de repulsa porque atinge os sagrados e invulneráveis 

dogmas da moral em que exigimos nossos santuários domésticos.” (CASTRO, 2002, p. 41). 

Pelos serviços prestados à contenção da ameaça comunista no país, o governo fez uma 

placa junto ao mausoléu dos soldados que os exaltava como “exemplos de fidelidade às nossas 

instituições tradicionais”. Numa das cerimônias, o então Ministro da Justiça Francisco Campos 
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disse: “Este monumento é apenas um sinal. Dele não precisavam os mortos. Ele se dirige 

sobretudo aos vivos.” Castro (2002, p. 42) deixa observação sobre esses dizeres: “É interessante 

observar o uso da palavra ‘tradicionais’ (e não, por exemplo, ‘democráticas’) para qualificar as 

instituições que esses militares morreram defendendo. Em 1940 vivia-se, afinal, sob uma 

ditadura”. 

A observação de Castro (2002) vai ao encontro do objetivo deste trabalho, que busca 

entender o conceito de democracia para a intelligentsia4 militar nas páginas do periódico A 

Defesa Nacional. E porque debruçar esforços para entender a democracia, segundo a ótica 

militar?  

Em um breve recuo histórico, McCann (2009, p. 339-340) reproduz o pensamento dos 

revoltosos tenentistas de 1922, que viam o “Exército como o criador da República” brasileira 

“e os políticos civis como seus traidores”. Visão advinda também da alta cúpula da instituição, 

uma vez que o Marechal Hermes da Fonseca, importante liderança militar e presidente da 

República entre 1910 e 1914, declarou que “os governos passam e o Exército permanece.” 

(Silva, 1965, apud McCann, 2009, p. 339 e 618). 

Diante dessas colocações, percebe-se o pensamento dos militares sobre a organização 

política do país, além de seu papel de perene instituição republicana. Pensamento que não era 

de todo coeso, quando olhamos as insatisfações demonstradas pelas rebeliões internas da 

caserna nos anos 1897 (Revolta da Canudos), 1904 (Revolta da Vacina), 1922 (Revolução de 

22) e 1935 (Intentona Comunista) (MCCANN, 2009, p. 484). O próprio corpo militar do 

Exército, que contava com uma forma de recrutamento militar anual, tinha nesse processo “um 

lembrete constante para os oficiais das drásticas desigualdades na sociedade e o temor da 

revolução social marcava profundamente a história do país e a psicologia das elites”.: 

 
Mas o medo do comunismo levou os líderes do Exército a atribuir uma atração popular 
pelos Vermelhos e uma capacidade de organização que eles não possuíam. De certo 
modo, a atenção do comunismo internacional salientou a importância do Brasil, e seus 
líderes não podiam minimizar esse status. (McCann 2009, p. 478) (grifos nossos)  

 

 

4 O conceito de intelligentsia evoluiu desde sua criação referindo-se, inicialmente, ao fenômeno social da atuação dos 
intelectuais na esfera pública (ver VIEIRA, C. E. 2008, p. 83). Para este trabalho serão consideradas as contribuições da 
perspectiva mannheimiana (Mannheim apud PERRUSO; VIEIRA, 2019, p. 174), como um tipo de estrato social capaz de 
estreitar vínculos com outros grupos e classes sociais, e ainda agregando a consideração gramsciniana (GRAMSCI, apud 
PERRUSO; VIEIRA, 2019, p. 174), que os identifica como organizadores de cultura.  
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Devido a influência das revoltas, o alto escalão do Exército acreditava que o comunismo 

era mais perigoso que o fascismo ou o integralismo brasileiro. Tal percepção advinha tanto da 

subversão da ordem, como também pela retórica direcionada para as classes trabalhadoras. 

Essas duas características eram as importantes formas de segregar essas correntes políticas, que 

como bem colocado no túmulo dos heróis da Intentona Comunista, representa o apego dos 

militares “às nossas instituições tradicionais”. 

A rebelião de 1935 marca a história do Exército, que culminou, inclusive, em maior 

isolamento do Exército em relação à sociedade, “pelo fortíssimo sentimento anticomunista e a 

desconfiança contra proponentes de reforma socioeconômica.” (McCann, 2009, p. 476). O 

ponto importante a ressaltar na perspectiva de McCann (2009, p. 480) é a ênfase dada as 

rebeliões militares estarem mais ligadas aos “assuntos do Exército do que ao comunismo ou 

aos planos de Prestes.”  

Os próprios rebeldes procuravam deixar claro que as intenções do movimento não eram 

de estabelecer um regime comunista, como na fala do Capitão rebelde Agildo Barata, em 

mensagem direta à Dutra: 

 
Esperamos do chefe da 1 ª R.M. união ponto de vista, capaz livrar nossa pátria garras 
Getúlio. Movimento não é comunista!, mas nacional, popular, revolucionário, com o 
mais digno dos nossos companheiros à frente: Luiz Carlos Prestes.” (McCann, 2009, 
p. 485) (grifo nosso) 

 

 

Essa declaração também ajuda a aclarar um outro aspecto da promulgação da Lei de 

Segurança Nacional, a qual é comumente percebida como um mecanismo repressor a infiltração 

comunista. Contudo, McCann (2009, p. 479) esclarece que essa lei não foi destinada à ANL, 

pois havia outros perigos monitorados pelo governo. Essa lei ampliava a ação repressiva do 

governo contra crimes de subversão da ordem política como por exemplo: a) tentativas de 

mudança da Constituição pela violência; b) incitação de descumprimento coletivo das leis; c) 

instigar militares e policiais ao descumprimento da lei; d) provocar a animosidade entre as 

Forças Armadas e as instituições civis; e por último, f) insuflar o ódio entre as classes sociais. 

Logo, se os oficiais militares fossem descobertos exercendo quaisquer dessas atividades, seriam 

destituídos de seus postos segundo a Lei de Segurança Nacional. Essa permitiu investigar os 

constantes rumores de conspiração no corpo de oficiais, especialmente entre os oficiais 

superiores. (SACKVILLE, 1935, apud McCann, 2009, p. 640). 
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Não pode ser desconsiderada a atmosfera de crise perante as insatisfações com os soldos 

dos militares, nem quanto a nova regra trazida pela Constituição de 1934, em que cabos e 

soldados deveriam deixar o posto após oito anos de serviço. Essas questões levaram a 

ressentimentos e frustrações desses profissionais em um momento que o custo de vida também 

aumentara. O ponto que o autor levanta é que para Vargas, a lei permitia “um controle mais 

rigoroso do Exército” (McCann, 2009, p. 479). Marca-se ainda que essa ligação com as Forças 

Armadas pode ter sido ofuscada pelos acontecimentos de 1935, episódio onde o governo usou 

majoritariamente a Lei de Segurança Nacional contra a ameaça classificada como comunista, 

para conter e camuflar as insatisfações sociais e trabalhistas da caserna. Pode-se inferir assim, 

que a primeira instituição a conter as demandas sociais fora o Exército. Inclusive, pelo 

apontamento do autor que declara que meses antes da Intentona Comunista, “circunstâncias 

fortuitas vinculam a agitação trabalhista à militar” (McCann, 2009, p. 480).  

Isto posto, McCann (2009, p. 470-482) demonstra que as questões sociais que atingiriam 

as massas na década de 1960, já se manifestavam na esfera castrense na década de 1930. O 

Exército foi o primeiro a lidar com a repressão dos direitos trabalhistas e sociais no Brasil. Hélio 

Silva (1935 apud McCann, 2009, p. 481) complementa ainda dizendo que os revoltosos 

achavam que o comunismo resolveria os problemas brasileiros, embora a maioria não soubesse 

nada sobre o comunismo. 

Em suas análises documentais, Morais (2009, p. 172) só identificou o anticomunismo 

presente nos pronunciamentos oficiais em forma de doutrina a partir de 1937. Nos Boletins do 

Exército, por exemplo, Morais (2009, p. 174) concluiu que a recepção institucional sobre o 

episódio de 1935 teve a seguinte repercussão:  
 

Em substância, a recepção institucional acerca da revolta militar de 1935, nos 
primeiros anos após o evento, não foram especificamente de caráter anticomunista, 
não houve grande estrondo no corpo militar. O movimento foi classificado dentro de 
um quadro geral, de intenso envolvimento de militares com a política civil. Diante 
disto, as manifestações do Exército nos dois anos posteriores à sublevação militar, 
apontam para a retirada dos militares da política a fim de que a instituição pudesse 
exercer a sua política. Na realidade, o comunismo apresentou-se como parte de um 
problema geral, de quebra de hierarquia, como resultado de certa paisanização num 
país de intenso regionalismo político. (grifos nossos). 

 

 

Castro (2002, p.40) por outro lado, narra que os chefes do Exército, que venceram a 

revolta de 1935, institucionalizaram a ideia de “traição”. Na elaboração do anticomunismo 

militar associaram o comunismo com o mal, que mesmo vindo de longo tempo e antecedendo 

a Intentona, identifica o evento como marco para alteração dos comunistas como o maior 
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inimigo. A evidência que o autor se baseia fora a institucionalização da comemoração da vitória 

sobre a Intentona, tornando-se assim, um ritual para relembrar os mortos leais e reavivar o 

sacrifício por eles oferecido. Revigora-se anualmente então, o anticomunismo militar para as 

novas gerações. (CASTRO, 2002, p. 40). 

Essa comemoração é um importante símbolo vinculado ao anticomunismo, instituindo 

uma cultura durante o Estado Novo. Castro (2002, p. 40) afirma que foi nesse período que se 

constituíram os grupos e as diversas alianças, que acabaram por assumir o país em 1964. A 

comemoração inicialmente em 1936, não contava com grandes extensões, mas em 1937, o 

Ministro da Guerra, General Eurico Gaspar Dutra, escreve em circular sobre as ameaças à nação 

brasileira, afirmando que o comunismo era o pior inimigo: 

 
O mais temível por ser organizado e pertinaz, o mais nefasto porque é a subversão de 
tudo quanto se tem construído em séculos de civilização, o mais digno de repulsa 
porque atinge os sagrados e invulneráveis dogmas da moral em que erigimos nossos 
santuários domésticos. (CASTRO, 2002, p. 41) (grifo nosso). 

 
 

Em 10 de novembro de 1937, Dutra, diante da conjuntura política nacional, defendeu 

no boletim intitulado uma “Proclamação ao Exército que o Exército exerce o papel de guardião 

da ordem interna, devendo assim ficar imune a contaminação oriunda dos conflitos ideológicos, 

como segue: 

 
Agitam-se os órgãos políticos da Nação em busca de uma fórmula que assegure a 
ordem material e a tranquilidade dos espíritos [...]. Cabe, porém, ao Exército, cabe as 
Forças Armadas, não permitir que estas aspirações de paz, de ordem, de trabalho 
sejam frustradas por eternos inimigos da Pátria e do regime. Paixões partidárias 
podem entrechocar-se. Conflitos ideológicos podem entrar em ebulição. Interesses 
pessoais e de agrupamentos podem ressoar em debates. Questões regionais podem ser 
trazidas à arena política. Tudo isso pode acontecer. Mas de tudo isso o Exército deve 
estar isento de contaminação. [...] Si os arraiais da política se agitam em busca de uma 
solução que a todos satisfaça; si na impossibilidade de atingir o fim almejado, 
recorrem a medida de exceção [...] – o espírito público contrata em uma tranquilidade 
aparentemente paradoxal. E isto porque? Porque o Exército, as forças armadas da 
Nação, mostram-se coesas e circunscritas a suas legitimas finalidades. Guardiões da 
ordem interna, atentas e vigilantes, isentas de paixões e de ódios prontas para 
atenderem ao primeiro comando dos chefes, é assim que a sociedade as vê e é por isso 
que nelas confia. (Boletim do Exército, nº 62 de 1937 apud MORAIS, 2009, p. 175) 
(grifos nossos). 

 

 

Nesse último documento não há referência direta ao comunismo, apenas apresenta-se a 

atmosfera política nacional en passant. Assim, Morais (2009, p. 174) demonstra que havia um 



28 
 

 

descolamento entre o anticomunismo civil e militar. Apontando ainda que só no ano de 1937 

são encontrados dois documentos no Exército com importantes características anticomunistas.  

O primeiro fora uma circular aos Comandantes de Regiões e Diretores de Serviços do 

Ministério da Guerra, que apontava o comunismo como “o mais temível”5 inimigo da nação. 

(Boletim do Exército, nº 62 de 1937 apud MORAIS, 2009, p. 174).  

O segundo documento foi a mensagem dos dois Ministros militares restaurando o estado 

de guerra, onde é verificável a presença da ameaça comunista em todo o documento após a 

descoberta do Plano Cohen6. Morais (2009, p. 175) aponta-o como uma espécie de apresentação 

de “apoio político-militar a qualquer medida autoritária com o propósito de garantir a ordem 

política”. 

Sendo assim, o Estado Novo inicia-se com apoio dos chefes militares Góes Monteiro e 

Eurico Gaspar Dutra forjando a identidade militar moderna e categoricamente anticomunista, 

elegendo o comunismo como o grande inimigo. A nova estrutura autoritária e centralizadora do 

Estado permitiu ao Exército evoluir seu corpo institucional de extensão nacional. Uma das 

medidas que reduziu as tensões foi a revogação, pela Constituição de 1937, da cassação das 

patentes dos oficiais envolvidos na revolta de 1935, sendo essencial para reduzir a tensão na 

caserna. Também foi proibido o voto dos militares da ativa. Essas atitudes desagregaram 

oficiais e civis, melhorando a unidade do Exército. (MORAIS, 2009, p. 176).  

Dentre esses efeitos no interior da corporação, McCann (2009, 476) e Morais (2009, p. 

176) concordam que a Intentona foi responsável por afastar o Exército da sociedade. Buscando 

esse fim, a estratégia foi enfatizar a brutalidade dos revoltosos “comunistas” durante o episódio 

de invasão ao quartel do Morro da Babilônia. Em matéria do Correio da Manhã, o jornalista 

relembra o discurso do presidente Vargas de primeiro de janeiro de 1936, que fez referência ao 

violento comportamento dos comunistas da Intentona de 1935.   
 
Em flagrante oposição e inadaptável ao grão de cultura e ao progresso material do 
nosso tempo, o comunismo está condenado a manter-se em attitude de permanente 
violência, falha de qualquer sentido constructor e orgânico, isto é, subversiva e 
demolidora, visando, por todos os meios implantar e systematizar a desordem para 

 
5 Boletim do Exército, nº 62 de 1937 apud Morais (2009, p. 174) 

6 PLANO COHEN: Documento divulgado pelo governo brasileiro em setembro de 1937, atribuído à Internacional Comunista, 
contendo um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Anos mais tarde, ficaria comprovado que o documento 
foi forjado com a intenção de justificar a instauração da ditadura do Estado Novo, em novembro de 1937. O panorama político 
no Brasil durante o ano de 1937 foi dominado pela expectativa da eleição do sucessor de Vargas, prevista para janeiro do ano 
seguinte. O presidente, contudo, alimentava pretensões continuístas e nos bastidores articulava o cancelamento do pleito. O 
pretexto para isso seria a iminência de uma revolução preparada pelos comunistas, conforme informações obtidas pelas 
autoridades militares. Cf. CPDOC-FGV Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-
37/GolpeEstadoNovo/PlanoCohen  Acesso em: 6 fev 2021 
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crear-se, assim, condições de êxito e opportunidades (...)  Durante o surto vermelho 
dos importadores do crédito russo, assim como na rebelião de 27 de novembro, nesta 
capital, com o registro de acenas de revoltante traição e até de assassínio frio e 
calculado de companheiros confiantes e adormecidos. (O Governo Tem o Apoio da 
Nação no Combate ao Comunismo. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 19 abril de 
1936. Ed. 12707. Tribuna Jurídica. p. 8)7 (grifos nossos) 
 
 

A declaração do Presidente foi endossada pelo então capitão e futuro General Antônio 

Carlos da Silva Murici durante a cerimônia de homenagem fúnebre: “Nos Afonsos, na 

madrugada de 27, um grupo de oficiais e praças sublevou-se e traiçoeiramente assassinou seus 

companheiros, alguns dos quais dormindo.” (MCCANN, 2009, p. 487) Essas palavras, no 

entanto, não condizem com a realidade dos fatos: McCann (2009, p. 487), que faz um amplo 

levantamento sobre os pesquisadores que investigaram o episódio, cita Glauco Carneiro (1965, 

apud MCCANN, 2009, p. 487), que chega à conclusão de que houve apenas duas mortes 

naquela ocasião. O autor ainda faz questão de apontar que não há relatos, nos depoimentos 

colhidos, de que os envolvidos estariam dormindo no momento: 

 
Nenhum dos testemunhos dos que presenciaram o episódio fala em soldados mortos 
na cama, mas essa logo se tornou referência clássica à revolução. É verdade que 
algumas praças de prontidão estavam na cama, totalmente fardados e armados. Mas 
tratava-se de uma medida de controle, para impedir contatos subversivos. Havia 
escolta até para irem ao banheiro. Nenhum relato afirma que estavam dormindo. 
Outros estavam em formação no pátio, sob a mira de armas. O general Pessoa recorda 
ter aconselhado repetidamente os vários comandantes da escola e seus amigos entre 
os comandantes de unidades a estar alerta e ter cuidado. (MCCANN, 2009, p. 486) 
(grifos nossos) 

 

 

Após os levantes do Nordeste e Rio, o Congresso Nacional aprova o estado de sítio com 

censura e repressão. E nesse cenário coercitivo, qual o papel do Exército? A sociedade civil 

recebeu a supervisão da polícia civil, chefiada por Filinto Muller, Capitão do Exército. Esse 

oficial ocupava um cargo comissionado, que o permitiu atuar fora da cadeia de comando regular 

do Exército, deixando dúbia a aprovação da alta cúpula militar - para a qual se reportava em 

reuniões no gabinete do Ministério da Guerra - quanto aos métodos repressivos e violentos no 

seio da sociedade civil. Logo, a repressão do Exército Brasileiro foi operacionalizada por meio 

da polícia civil, servindo como anteparo para as ações mais radicais da Força. O que nos leva a 

um segundo entendimento de que o alto escalão da corporação deu apoio tácito as medidas 

brutais adotadas por Filinto Muller. (MCCANN, 2009, p. 487). 

 
7 Cf. ANEXO I 
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Sendo assim, a disciplina da corporação precisava ser mantida a todo custo, como forma 

de não comprometer a obediência. Este último, “era um valor absoluto, o princípio basilar do 

Exército”. Deve-se ter em mente que a rebelião teve um contexto bastante distinto das demais, 

pela presença da ideologia anticomunista e intromissão estrangeira. (MCCANN, 2009, p. 487). 

Sob o comando do Estado Novo, o Exército teria a atmosfera necessária para 

modernizar-se de forma rápida. Sem partidos civis, a despartidarização dos militares também 

foi possível, facilitando a instauração de um só pensamento conservador que reinstauraria a 

obediência perdida. A instituição vai fortalecer-se para fazer a política da instituição e agir no 

cenário político. (MORAIS, 2009, p. 176).  

1.1.2 O anticomunismo no Estado Novo (1937-1945) 

O Estado Novo instituiu durante oito anos um regime ditatorial sob o comando de um 

civil, que ascendeu militarmente ao poder. “Era o modelo ideal para construir o que” pregava 

Góes Monteiro: “política do Exército e não no Exército”. Ele verificava assim que a força, 

apesar de ser uma parte da burocracia estatal apolítica, conseguiu se legitimar como um ator 

político. Essa ação engajada na vida pública nacional, viria a ser o plano de ação do General 

para blindar, internamente, qualquer ideologia forasteira e intrusa à corporação. (FERREIRA, 

2005, p. 41). Sobre essa questão, Castro assinala (2002, p. 8-9) que: 

os anos 20, essas divergências levaram a uma série de revoltas “tenentistas” — 1922, 
1924, Coluna Prestes — que culminariam na Revolução de 30. Esta não representou, 
de forma alguma, a obtenção de um consenso no interior do Exército. Nos anos que 
se seguiram, ocorreram sérios conflitos internos, motivados por divergências 
doutrinárias, organizacionais e políticas. Dezenas de movimentos (incluindo 
agitações, protestos e revoltas) abalaram o Exército entre 1930 e a instauração do 
Estado Novo (1937-1945), quando finalmente se consolidou um projeto hegemônico 
para a instituição, em torno de Góis Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. (grifos nossos) 

 

A ideia de Góes Monteiro para o Exército reside em três propostas: divulgar o Exército 

como instituição apolítica; simbolizá-lo como ator político; vedar a instituição às ideologias 

estrangeiras (FERREIRA, 2005, p. 41). Lúcido de que seu plano precisava de apoio majoritário, 

nada melhor que um inimigo para unir a tropa: o comunismo. (MONTEIRO JUNIOR, 2016, p. 

267). 
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Sobre a implementação desse projeto, Castro (2002, p. 8-9) disserta sobre os percalços 

a frentes: 

Mas mesmo esse projeto encontrou fortes resistências internas. A integridade 
institucional do Exército foi, portanto, durante todo esse período, uma questão em 
aberto; solucioná-la tornou-se o objetivo principal de diferentes atores individuais e 
coletivos. Uma característica importante porém pouco estudada desse processo é que 
a definição da identidade do Exército também envolveu a adoção de um conjunto de 
elementos simbólicos inteiramente novos. Mais do que a “reorganização” de uma 
instituição fragmentada após décadas de clivagens organizacionais e ideológicas, o 
que ocorreu foi a invenção do Exército como uma instituição nacional, herdeira de 
uma tradição específica e com um papel a desempenhar na construção da Nação 
brasileira. Vencidas as resistências internas e externas e os projetos alternativos, 
chegou-se a um arranjo organizacional e simbólico que vigorou, com poucas 
modificações, por mais de meio século. (grifos nossos). 

 

Durante o Estado Novo de Vargas houve um o arranjo promissor entre os interesses do 

Estado e os do Exército, balizando a estrutura autoritária civil-militar. Inicia-se então a 

instauração de um pensamento único para a instituição do Exército, com pareceres e regras 

estruturados a fim de garantir a disciplina e obediência no interior das moradias militares. 

Criam-se, então, disposições para constranger o pensamento individual, primeiramente através 

de mudanças na ambiência da caserna, como forma de ensinar a todo o corpo a nova doutrina, 

a qual deveria se adaptar. É desse modo que as corporações conduzem o pensamento de seus 

indivíduos fazendo-os entrever de modo compatível a seus interesses tudo o que julgarem 

oportuno. Sejam elas militares ou não. (MORAIS, 2009, p. 176) 

No ano de 1937, mais precisamente no mês de agosto, aprova-se um novo Regulamento 

Disciplinar do Exército (RDE)8, simbolizando o novo status dado à normatização hierárquica 

na Força. Sua implementação foi de vital relevância, instaurando um equilíbrio indispensável 

para a administração militar. Tanto que perdurou até a Constituição de 1988. A inovação trazida 

está na nova estrutura disciplinar, no que tange aos quesitos sobre a quebra de hierarquia, 

compatíveis com o contexto à época. Trouxe também uma série de artigos que categorizavam 

todas as ações militares e que, segundo Morais (2009, p. 177).  ao restringir as práticas militares 

a um campo determinado, foi esse detalhamento “que possibilitou o ordenamento da instituição 

para efetivar a política do Exército”. O RDE contribuiu para a “construção de um Exército em 

que a disciplina e a hierarquia passavam a constituir a base das instruções militares”: 

 

 
8 Regulamento Disciplinar do Exército, 1937. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-
1662-20-maio-1937-459870-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 6 fev 2021 
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O RDE representou para a instituição a fonte de apoio para a normalização 
institucional. Ao lado do anticomunismo militar, o RDE, por sua riqueza de detalhes, 
limita e regula todas as práticas individuais na caserna, proporcionando um controle 
maior sobre os corpos. Em outros termos, assim como o anticomunismo militar, que 
classificava todo o corpo desviante como anormal (portanto antimilitar), do RDE não 
escapava qualquer desvio de conduta. É claro que a simples existência de normas não 
assegura sua execução, foi preciso um contexto favorável, de intenso autoritarismo, 
para que, efetivamente, se criasse uma cultura disciplinar sob e égide do RDE. 
(MORAIS, 2009, p. 179) (grifos nossos)  
 
 

A defesa das casernas passa a ser o foco. Por estarem isolados dos civis, as ameaças só 

se apresentariam através dos membros militares da esquerda. Esses eram a personificação da 

ameaça comunista, contrários à ordem militar e interessados em fomentar o dissenso interno na 

Força e em desestruturar a instituição. Por isso, a vigilância é instaurada (MORAIS, 2009, p. 

198), procurando garantir à coesão militar. Oficiais superiores e Generais empenham esforços 

para estabelecerem-se no jogo de forças políticas, a fim de ditar a vontade institucional. 

(MORAIS, 2009, p. 178-179) 

O alto escalão era anticomunista antes mesmo de seu estabelecimento como doutrina. 

Após a revolta da Intentona, duas linhas ideológicas, marcadamente conservadoras 

protagonizam a cena na instituição. As duas anticomunistas e com perfil profissional; a 

diferença marcante era: a) Uma enfatizava o profissional, mais do que o anticomunismo, 

respeitando a hierarquia disciplinar; b) A segunda era tida como mais anticomunista do que 

profissional. Entretanto, ambas estavam prontamente a postos para interferir no cenário político 

nacional. São esses os grupos condutores da elaboração da identidade institucional militar. 

Essas foram “ideias dominantes que empolgaram o Exército de acordo com o contexto político 

nacional". (MORAIS, 2009, p. 179-180).   

A partir de 1930, algumas reformas foram feitas no meio militar para modernizá-lo, em 

meio a um contexto de aburguesamento e conservadorismo na sociedade civil. No Estado Novo, 

essa separação entre a esfera civil e a militar fica mais aguda, permitindo ao anticomunismo 

crescer na instituição, concomitantemente a percepção conservadora e realista da esfera 

política. (MORAIS, 2009, p. 179).  

Morais (2009, p. 180) ressalta ainda, que o anticomunismo militar deve ser segregado 

do anticomunismo civil e não deve ser entendido como derivado deste, devido aos fins 

específicos para a Força, de assegurar a coesão interna e o controle político institucional.    

No final do regime ditatorial de Vargas, uma significativa doutrina anticomunista no 

seio do Exército já estava institucionalizada. Uma importante prova é o documento reservado 

“Em memória das Vítimas do Comunismo no Brasil”, que organizou normas para todos os 
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eventos de homenagem às vítimas do comunismo em 1935. Ele nos fornece um panorama do 

que era o anticomunismo para a instituição. A partir dele podemos inferir toda uma ideologia 

anticomunista militar, cujo centro se pautou no evento da Revolta de 1935, cirurgicamente 

desenhado para propagar os anticomunistas ao corpo institucional do Exército. A simbologia 

do aniversário possuiu claros interesses, tanto políticos, quanto militares, a fim de garantir uma 

coesão da caserna para alcançar a valoração da corporação no cenário político, e poder 

respaldar-se como responsável pela nação, como a único aparato estatal para tal luta. (MORAIS, 

2009, 183)  

Após a instauração do Estado Novo o anticomunismo militar instaurou-se como 

doutrina, divulgando a “incompatibilidade do comunismo com a condição militar” e usado 

como “roupagem” aglutinadora, ao expor como divergentes os que se desviavam dela. Outro 

texto como o “Em Guarda! Contra o Comunismo”9, somado ao anterior, comprovam os 

movimentos de ação político-militar, que instaurou esse anticomunismo como narrativa vigente 

dentre vários disponíveis. A fim de obedecer aos interesses de assegurar uma “estrutura 

institucional capaz de apresentar um pensamento dominante que resultou numa identidade 

específica de cunho profissional e anticomunista". (MORAIS, 2009, 183-184) 

Ao pensar sobre essa identidade, consequentemente, pensa-se sobre a cultura militar em 

construção com esse toque anticomunista construtor de um corpo monstruoso, que segundo 

Cohen (2000, p. 27), é pura cultura.   

 
O monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo 
momento cultural — de uma época, de um sentimento e de um lugar. O corpo do 
monstro incorpora — de modo bastante literal — medo, desejo, ansiedade e fantasia 
(ataráxica ou incendiária), dando-lhes uma vida e uma estranha independência. O 
corpo monstruoso é pura cultura. (COHEN, 2000, p. 27) 

 

Houve uma monstrualização dos militares de esquerda. A construção dessa imagem de 

um subgrupo dentro da caserna, segundo uma visão conservadora, poderia comprometer a 

integridade da instituição. No intuito de compreender a cultura política-militar anticomunista, 

Cohen (2000, p. 26-27) convida a entendê-la a partir das imagens por ela geradas. Morais (2009, 

p. 188) revela que o “monstro político” é o mais perigoso dos monstros modernos, onde há o 

soberano e o povo, onde qualquer um dos que ameaçar desequilibrar o pacto social, ou o status 

quo, ou a quebra da lei, por ela será julgado.  

 

 
9 Publicada em 1938. Trata-se de uma compilação de pronunciamentos, civis e militares, anticomunistas de publicação da 
Biblioteca Militar.  
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(…) Um verdadeiro monstro político. O comunismo no meio militar passou a ser 
incompatível com a condição militar, de acordo com o Ministro da Guerra, general 
Eurico Gaspar Dutra: “[...] aquele que o pratica ou dele se mostra adepto, oficial ou 
soldado, enxovalha a farda que veste, é indigno de ostentar o uniforme e conduzir as 
armas que a Nação lhe confiou [...]”. Houve de fato uma marcação territorial, a 
construção de um espaço em que o comunismo ou qualquer noção correlata, 
apresentava-se como um câncer, doença maligna, que levava qualquer corpo à morte. 
(MORAIS, 2009, p. 186) 
 

 

O rechaço, descredito e marginalização impregnaram a imagem dos militares de 

esquerda pela associação anticomunista a imagens obscenas. Nesse momento houve um 

alinhamento vetorial entre os militares e civis em luta contra à ideologia comunista.  Misturam-

se as questões políticas nacionais e os defensores de um projeto conservador. Assim, o 

anticomunismo é potencializado pelos conservadores que se utilizam da figura do monstro para 

englobar todos os seus inimigos, além dos envolvidos e simpatizantes do PCB. A imagem de 

todos os corpos dissidentes fica então atrelada aos comunistas. (MORAIS, 2009, p. 189) 

A partir do ano de 1938, um padrão curioso tomou conta da produção intelectual da 

Força, tanto na revista A Defesa Nacional, quanto na Revista do Club Militar a temática do 

comunismo foi relegada ao ostracismo. A vitória da repressão varguista pode ser um fator 

explicativo dessa queda, indo ao encontro de produções historiográficas que relatam os 

opositores do regime como tendo sido duramente repreendidos e contidos, com censura e 

prisão. (MONTEIRO JUNIOR, 2016, p. 267). 

Embora a produção intelectual sobre o comunismo apresentasse-se reduzida, as 

comemorações da Intentona Comunista alcançaram proporções relevantes dentro da Força e 

tomaram parte do calendário oficial. Em 1936, como já visto, a despeito de toda produção de 

artigos sobre o comunismo, a Intentona não foi revestida de um caráter especial. A própria 

ordem do dia do então Ministro da Guerra, General João Gomes, naquele ano não faz sequer 

menção a tentativa dos comunistas no ano anterior. O ano de 1937 há alterações devido aos 

bastidores políticos desempenhados por Vargas e os militares. O resultado fora o golpe do 

Estado Novo. Somente em 1938, o Exército institucionaliza essa data endossando dessa forma 

o tema comunismo.  

Conforme expressa Martins Ferreira (2005), a simbologia da comemoração perduraria 

mais de cinquenta anos com a presença de autoridades e dos próprios presidentes do país. Ato 

que fortalece socialmente, a associação castrense ao anticomunismo e reafirmado por essa 

ritualística. (MONTEIRO JUNIOR, 2016, p. 268). 
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O Exército ao relembrar o triunfo sobre Intentona, consolida essa memória vitoriosa, 

tanto para o soldado, quanto para a sociedade que ele defende. Desta forma, a corporação 

reconfigura-se institucionalmente, apesar da existência de diferentes correntes internas.  

1.2 O ANTICOMUNISMO DURANTE OS ANOS DA GUERRA FRIA 

As ações de combate ao comunismo estavam ligadas, tanto ao cenário interno, quanto 

ao externo, numa quase reprodução da política internacional. Nos anos 30, para conter a 

primeira onda anticomunista mais abrangente no Brasil, foram implementadas parcerias com 

países Europeus, como a França e a Alemanha, que auxiliaram o treinamento das forças 

armadas brasileiras. Já na era da Guerra Fria, com a supremacia estadunidense, os esforços do 

anticomunismo brasileiro, público e privado se engendram na política norte-americana.  

A deferência brasileira ao exterior não poderia estar ausente no anticomunismo 

nacional, pois os modelos estrangeiros seguiram influenciando “as relações culturais e políticas 

do Brasil com o exterior”. Os EUA tomaram a dianteira como fonte disseminadora de ideias, 

desbancando a Europa e estabeleceram-se como âncora do anticomunismo mundial. 

Despenderam recursos e energia na intenção de eliminar a ameaça comunista. Manuais 

anticomunistas dos autores como Hoover (1963), Schwarz (1963) ou Decter (1964)10 serviram 

aos propósitos de disseminação doutrinária no Brasil. (MOTTA, 2000, p. 16-17) 

A definição das representações anticomunistas que seriam mais veiculadas passava por 

predileções individuais, não acontecendo uma “reprodução pura e simples das influências 

estrangeiras” (MOTTA, 2000, p. 17). Das matrizes ideológicas do anticomunismo no Brasil 

não foi enfatizado o anticomunismo liberal, porém, em contrapartida, a católica foi a de maior 

relevância, sendo a de viés liberal pouco representativa. 

A segunda onda anticomunista (1961-1965) brasileira, ocorreu durante a Guerra Fria 

(1946-1991), entretanto o país já havia iniciado uma guerra anticomunista tácita, em 1947 com 

a cassação do Partido Comunista, mesmo sem o rompimento de relações entre as duas 

potências, Estados Unidos e a URSS, ou mesmo uma declaração explicita de guerra. A partir 

de 1947, a potência americana instaura as iniciativas da Doutrina Truman e o Plano Marshall. 

 
10 Algumas das obras eram manuais anticomunistas, por exemplo, Mestres do embuste, de Edgar Hoover, Cartilha de 

comunismo: teoria e prática, de Moshe Decter e Em cima da hora, de Suzanne Labin. Cf. Motta, 2000, p. 307. 
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O Brasil, durante o governo Dutra, se precipitou ao optar pela ruptura das relações diplomáticas 

com a URSS. Episódio esse, que não foi bem aceito pelo governo estadunidense, que ainda não 

dava ao anticomunismo prioridade máxima. (MOTTA, 2000, p. 18-19) 

Em 1950 os EUA instauraram uma forte campanha anticomunista na América Latina, 

de modo não condizente com as ideias democráticas que afirmavam defender. Nesse mesmo 

período, o foco do governo brasileiro estava em solucionar o caminho que levaria ao 

desenvolvimento econômico e social, secundarizando a ameaça comunista. Durante a Guerra 

Fria, o presidente Dutra foi o mais preocupado com o risco comunista, diferente dos chefes de 

Estado posteriores, Vargas (segundo governo) e Kubitschek. (MOTTA, 2000, p. 19) 

O alvo da ofensiva político-ideológica norte-americana concentrava-se nos setores mais 

conservadores, como por exemplo: as Forças Armadas, a Força Policial, bem como os religiosos 

e políticos. A união desses segmentos sociais foi o início do processo que resultou no golpe 

político-militar de 1964, onde setores expressivos da sociedade assimilaram as campanhas 

anticomunistas. A ideia do iminente risco comunista era representada pelo governo de João 

Goulart. A resposta oferecida a questão era simples: a derrubada de Jango do cargo da 

Presidência da República. (MOTTA, 2000, p. 19) 

Os anticomunistas percebiam o comunismo como um inimigo estrangeiro, exótico e 

detentor de ideias peculiares e perigosas. O ideário comunista era apresentado como uma 

camuflagem das ambições de potências estrangeiras interessadas em submeter os países para 

angariar adeptos de seus regimes políticos. Ou seja, o regime comunista pautava-se na 

reorganização social da humanidade, cujo verdadeiro intento oculto, era a subversão mundial. 

Ao fim, o comunismo seria a ponta de lança do imperialismo soviético, que atingiu maiores 

proporções durante a Guerra Fria. Desta feita, o Brasil também era uma das peças de xadrez a 

ser derrubada no tabuleiro da Guerra Fria. (MOTTA, 2000, p. 81) 

Sobre a importância estratégica do Brasil, segundo a visão de setores da direita 

brasileira, Plínio Salgado (1956, p. 35-39) enumera os quatro motivos pelos quais a URSS tinha 

interesse no país: 
 

A importância do Brasil no plano de conquista do mundo pela União Soviética baseia-
se em quatro motivos principais (...): 
1) (...) influência que êsse país exerce sobre as demais repúblicas sul-americanas;  
2) o político, pela quebra do pan-americanismo (...);  
3) o econômico, em razão das imensas reservas minerais (...);  
4) o estratégico, por possuir o Brasil as bases aéreas e navais para a travessia do 
Atlântico Sul e possível domínio do canal do Panamá (...) (SALGADO, 1956, p. 35) 
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 Salgado (1956, p. 36-37) ainda disserta sobre o mais importantes pontos estratégicos 

para a URSS na América Latina:  

 
Nota-se, em cada passo da política externa de Moscou, a intenção, claramente 
manifesta, de isolar os Estados Unidos, cercando-os pelo Pacífico e pelo Atlântico. 
Os soviéticos viram que o significou para a invasão da Europa, na última guerra, o 
conjunto de bases aéreas no Nordeste Brasileiro. Para uma próxima guerra, Moscou 
tem em vista no Brasil um triângulo estratégico-militar no Nordeste, constituídos 
pelas bases de Fortaleza, Natal e Recife; e um quadrilátero estratégico- econômico, 
no Sul, envolvendo 90 % das nossas indústrias e a totalidade da nossa indústria de 
guerra. (...) Em caso de guerra, bastará uma sabotagem executada pelos grupos 
comunistas que para isso estão recebendo aulas em cursos intensivos, atuando no 
Quadrilátero (...) 
 

 

A URSS foi o grande polo internacional do comunismo até o início da década de 1990, 

embora houvesse outras concepções sobre como deveria se dar a construção da sociedade 

comunistas defendidas por alguns dos países que romperam com o capitalismo no pós-

guerra. Revelando diferentes matizes no bloco comunista essas novas potências “vermelhas” 

eram acusadas de fomentar a revolução preparando agentes para lutar e divulgando uma 

literatura subversiva. Entretanto, a propaganda anticomunista mantinha a ideia de que o bloco 

era coeso, escondendo que havia entre Cuba, China e URSS discordâncias e disputas 

significativas. (MOTTA, 2000, p. 82) 

A propaganda anticomunista introduzia-os como aliados aos planos de dominação 

mundial de Moscou, servindo assim, ao propósito narrativo sobre a ameaça externa vinda, agora 

de Cuba e da China como novos aliados cooptados pela URSS. A expansão e o fortalecimento 

do regime soviético eram anunciados. (MOTTA, 2000, p. 82) 

Seguindo essa linha, as representações anticomunistas demonstraram a presença de uma 

ameaça estrangeira. (MOTTA, 2000, p. 82) O bloco das potências “vermelhas” era visto como 

o arquiteto de uma revolução mundial, realizada por meio da ampla capacitação de agentes 

subversivos e da divulgação de uma literatura de mesmo teor11. Era assim que os anticomunistas 

percebiam as articulações imperialistas soviéticas de comando aos comunistas brasileiros. 

 
11 Esta literatura foi amplamente investigada por Luciana Pereira (2010, p. 16): (...) vasto acervo disponível do antigo 
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS/RJ) sob a guarda do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), 
a saber, o conjunto de livros reunidos ao longo de pelo menos cinquenta anos de existência da polícia política (...) além da 
coleção de ―livros vermelhos ou subversivos, (...) dossiês relativos aos editores investigados. Assim, constatamos alguns 
padrões (...) sugerindo a existência de uma lógica na ação repressiva da polícia política sobre o mundo dos livros. 
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Durante a Guerra Fria, a maioria das denúncias de influência era contra os russos, 

principalmente em torno do Partido Comunista Brasileiro. (MOTTA, 2000, p. 88)  

É neste cenário interno e externo dos anos 60, que eclode a segunda maior onda 

anticomunista no Brasil, mais precisamente entre os anos de 1961 e 1964. O anticomunismo 

então, ganha a cena e constitui a base para o golpe militar de 31 de março. (MOTTA, 2000, 

286) A propaganda anticomunista foi um preambulo preparatório para o golpe e depois veio a 

atuar como substrato ideológico de amparo ao regime ditatorial. A quebra democrática coincide 

com a consolidação do ideário anticomunista na estrutura social das camadas médias e da elite 

brasileiras. (MOTTA, 2000, 285). 

O quadro de assimilação dessas ideias, veio tanto do plano externo quanto interno. 

Internacionalmente, o continente fora impactado pela Revolução Cubana (1959), levando a 

América Latina para o centro da Guerra Fria. Antes da destituição de Fulgencio Batista, Cuba 

estava sob influência direta dos Estados Unidos, e o surgimento de um foco “vermelho” na zona 

de influência norte-americana fez migrar os olhares atentos da Guerra Fria, cujo primeiro plano 

eram as regiões da Europa, Ásia e África, para o continente americano.  

A conturbada disputa em Cuba levou Fidel Castro ao poder, que chegou a contar com 

algum apoio yankee num primeiro momento. Porém, acabaria passando de amigo e aliado para 

inimigo da superpotência, ao assumi posições nacionalistas e anti-imperialistas, e indicando 

simpatias pelo modelo marxista-leninista. Fidel passa então, a ser visto como mais um rosto da 

“ameaça comunista”. (MOTTA, 2000, 287) 

A revolução cubana despertou os olhares de ambos os lados da Guerra Fria para a 

América Latina, levando a região para o epicentro desse conflito, e fazendo com que os norte-

americanos começassem a se preocupar com a possível difusão desse exemplo, passando então 

a utilizar meios mais enfáticos de monitoramento, difusão ideológica anticomunista e auxílio 

econômico. Tal postura agravou as tensões na região, à medida que buscava evitar, com todos 

os meios possíveis, o engrandecimento da “praga vermelha”. (MOTTA, 2000, 286-287) 

Motta (2000, p. 287-288) defende a ideia de que o anticomunismo não foi meramente 

importado dos EUA, pela forte tradição anticomunista dos anos 1930. Os grupos nacionais que 

rivalizavam com o comunismo, como os integralistas, ou os pró-nazistas também ficaram 

surpresos com o ocorrido na ilha, apoiando o esforço americano. A liderança anticomunista 

angariava adeptos da tradição anticomunista brasileira e isso só aflorou.  

Em convergência aos acontecimentos internacionais, internamente houve uma expansão 

da esquerda com o surgimento da Ação Popular e das Ligas Camponesas, além da renovação 

do PCB. A década de 1960, marcou o alargamento das reivindicações de esquerda, que 
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começaram a conquistar outras faixas sociais com a adesão de católicos e líderes estudantis. 

Esse comportamento pode ser explicado pelo choque da Revolução Cubana, demandando 

atitudes mais veementes tanto dos comunistas como de anticomunistas. A revolução teve um 

impacto por si só, mas teve seus efeitos sentidos pelos atuantes e insatisfeitos com pontos como 

a urbanização caótica, o processo de industrialização e a necessidade de renovação e ampliação 

das redes de ensino nacional. (MOTTA, 2000, p. 288-289) 

O ano de 1961, iniciou uma fase conturbada da política nacional por esse crescimento 

da esquerda e a posse do presidente Jânio Quadros. Ele inaugurou a política externa 

independente, “que tendia a aproximar o país das nações não-alinhadas com as posições dos 

EUA”. (MOTTA, 2000, p. 288) Esse modelo de política internacional deixou muitos de seus 

eleitores perplexos, visto ter angariado o apoio de diversos segmentos que queriam extirpar o 

getulismo e a esquerda. Os anticomunistas agiram de pronto para conter os rumores do 

reatamento das relações com Moscou, preocupados com possíveis danos às relações com os 

Estados Unidos. Nos primeiros meses de 1961 a imprensa ecoava a indignação dos 

conservadores com posições assumidas pelo presidente, a exemplo da condecoração “Ordem 

do Cruzeiro do Sul” oferecida a Che Guevara. (MOTTA, 2000, p. 288-289) 

A radicalização política brasileira estava intrinsicamente ligada aos fatos da Guerra Fria. 

Estava no ar a iminente ameaça soviética de incitar revoluções, aliadas a conspiração de 

derrubada de Goulart, que poderia vir a favorecer um confronto direto com os comunistas, 

diante da percepção da direita, de que esses estavam bem-preparados para tomar o poder no 

Brasil: estava vindo à luz a nova onda anticomunista que culminaria com a ruptura da ordem 

democrática, em 1964 (MOTTA, 2000, p. 340-341) 

Em 31 de março de 1964, a tomada de poder pelos militares foi resultado da aliança 

entre os grupos anticomunistas, com uma propaganda bem-sucedida, e os interesses 

estadunidenses. A propagação dessas ideias objetivou a difamação do governo de João Goulart, 

sendo o pano de fundo que camuflou a participação dos EUA como patrocinador de sua 

derrubada. Dentre as estratégias usadas pela potência estava o financiamento dos golpistas no 

caso de uma escalada da violência, caso houvesse uma resistência do governo brasileiro, 

instaurando assim uma guerra civil. (MOTTA, 2000, p. 340-341) 

A derrubada de Goulart, sem grande resistência, gerou um cenário surpreendente diante 

da “suposição de que os subversivos estivessem fortemente ‘infiltrados’ nas instituições 

nacionais, notadamente nas FFAA”. O impacto foi maior após as investigações da polícia, que 

foi incapaz de comprovar os planos “subversivos” de uma iminente revolução. (MOTTA, 2000, 

p. 341) 
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Sendo assim, instaura-se um segundo momento de ruptura democrática da História 

republicana brasileira. Essa quebra institucional ocorre em função do imperativo de combate 

ao comunismo, dando início a uma nova experiência autoritária no Brasil. (MOTTA, 2000, p. 

341) 

1.2.1 As Forças Armadas e o Comunismo: a Doutrina de Segurança Nacional 

A matriz do pensamento militar durante a Guerra Fria, cuja literatura foca na Doutrina 

de Segurança Nacional, difundida pela Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro a partir do 

início da década de 50, perdurou por duas décadas, transformando toda uma geração do 

oficialato do Exército brasileiro.(MARTINS FILHO, 2008). Assim, a obra do Padre 

Joseph Comblin (1980, p. 13-14) “A ideologia da segurança nacional: o poder militar na 

América Latina” tem como premissa o argumento, de que a doutrina inspiradora dos golpes 

militares da América Latina vinha dos EUA. Por outro lado, o próprio autor diz ser 

“surpreendente constatar a existência de uma espécie de ala do pensamento militar francês”. 

Assim como Motta (2000, p. 287) afirmou que o anticomunismo no Brasil não foi uma mera 

importação da doutrina americana, o padre Comblin (1980, p. 14) abriu novos caminhos de 

investigação sobre a versão brasileira da Doutrina de Segurança Nacional (MARTINS FILHO, 

2008, p. 39-40). 

Martins Filho (2008, p. 40) revela que o pioneirismo em adotar as ideias militares 

francesas na América Latina, coube à Argentina em 1956. Ideias essas, que foram importadas 

pelo recém-chegado coronel Carlos J. Rosas para assumir a presidência da Escuela Superior de 

Guerra, em Buenos Aires, realizando a redefinição doutrinária baseada na experiência francesa 

na Indochina e da Argélia. Sobre o acolhimento dessas ideias francesas pelo pensamento militar 

brasileiro, Gen. Otávio Costa12 esclarece em depoimento à D`Araújo, Soares e Castro (2014, p. 

75) a grande repercussão na construção do pensamento da Escola Superior de Guerra do 

conceito da guerra revolucionária:  

 

Então começamos a tomar conhecimento de novas experiências: a da guerra interna 
na Grécia, das guerras da França na Indochina e na Argélia, e até mesmo o problema 

 
12 Otávio Costa ocupou os cargos de Comandante do Centro de Estudos de Pessoal do Exército (1968-69); Chefe da Assessoria 

Especial de Relações Públicas da Presidência da República e Subchefe de gabinete do ministro do Exército (1974-78). 



41 
 

 

dentro do próprio território metropolitano francês, com De Gaulle às voltas com 
violentas reações internas. Nessa ocasião, a literatura militar francesa, da qual nós 
nunca nos afastamos porque a missão francesa marcara profundamente nosso 
pensamento militar e sempre foi nossa fascinação, apesar da influência americana, 
começa a refletir essa experiência colonial e metropolitana, começa a formular um 
novo tipo de guerra. Era a guerra infinitamente pequena, a guerra insurrecional, a 
guerra revolucionária. Foi nessa fase que surgiu, por exemplo, o livro de Gabriel 
Bonnet, grande pensador militar francês. Comete-se grande injustiça debitando aos 
americanos a inspiração do movimento de 64. Acho que o pensamento francês 
influenciou mais. A guerra que se estudava nas escolas francesas era a guerra 
insurrecional, a guerra revolucionária. Como nunca deixamos de mandar estudantes à 
Escola Superior de Guerra de Paris, nossos oficiais voltaram com esse material na 
mão, toda a racionalização francesa sobre o assunto. Isso entrou pelo canal da nossa 
ESG, e foi ela que lançou as ideias sobre as guerras insurrecional e revolucionária e 
passou a nelas identificar o quadro da nossa própria possível guerra. (...) Para nós 
ainda não havia guerra nuclear, a guerra convencional já estava ultrapassada. 
Mas havia uma guerra que nos parecia estar aqui dentro. Era a guerra que acendia o 
estopim da revolta nos campos e a insatisfação popular nas cidades. (...) Isso tudo 
contribuiu para a formulação da nossa própria doutrina de guerra revolucionária, que 
resultou no movimento militar de 1964. (D’ARAUJO; SOARES e CASTRO, 2014, 
p. 75) (grifos nossos) 

 

A DSN trouxe consigo uma visão de mundo, uma ideologia, que só foi possível de ser 

implementada porque “ultrapassa as peculiaridades nacionais e mantém a estrutura e a 

coerência de cada um” dos países sob a influência norte-americana. (COMBLIN, 1980, p. 69). 

Ou seja, essa ampla estratégia foi capaz de criar a legitimidade necessária extramuros para 

fundamentar os regimes ditatoriais baseados na DSN. Essa publicidade fora um importante 

modo de torná-la menos vulnerável, ao mesmo tempo que sedimentava socialmente a 

legitimação das ações e ideias por ela defendidas. Em sua obra, Comblin (1980, p. 69) afirma 

que: 

No momento em que aconteceram os golpes de Estado que iriam instaurar os regimes 
de segurança nacional, em nenhum país os chefes militares ou seus auxiliares civis 
imaginaram qual o tipo de sociedade e de governo iam fundar. Não previam 
absolutamente que iam mudar completamente a sociedade e o Estado, muito menos 
instalar um novo regime.  

 

Comblin, assim, chama a atenção para a “coesão e força dos fatores históricos”, ou seja, 

a propulsão que o modelo de Segurança Nacional forneceu para gerar mudanças históricas 

significativas. Em sua operacionalização, tanto os militares de alta patente, quando influentes 

civis são direcionados pelos esforços doutrinários americanos (COMBLIN, 1980, p. 69). 

Martins Filho (2008, p. 40) infere que o padre diagnosticou os setores militares que apoiaram 

o golpe como “simples marionetes ideológicas”, incapazes “de gerar seus próprios mitos, 

doutrinas ou ideologias”. Contudo, é preciso lembrar que Comblin (1980) trata da Doutrina de 

Segurança Nacional, não apenas no Brasil, mas como um fenômeno acolhido em toda a 

América Latina, ou seja, o autor lança um olhar panorâmico sobre a região. 
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Enrique Padrós (2005, p. 185) aborda o anticomunismo como resultado de uma 

contribuição norte-americana, em que “a Doutrina de Segurança Nacional foi o esqueleto 

teórico”. Ela se constituiu no alicerce dos regimes civis-militares, explicando “a emergência e 

o protagonismo das Forças Armadas” para salvar a política latino-americana da década de 60.  

A DSN foi propagada no seio do pensamento militar, nas academias e escolas, para 

configurar novas frentes de especialização profissional que refletiriam a lógica bipolar do 

mundo durante a Guerra Fria nas mais novas estratégias de guerra. Essas novas modalidades de 

guerrear produziram: a luta pelas zonas de influência; o empenho em aniquilar o inimigo; a 

invocação do Estado e das Nações como organismos vivos e suscetíveis a contaminação 

comunista. E é aqui que entra a ideologia anticomunista, como modo de combate preventivo da 

estratégia americana, sendo a alma mater da Doutrina de Segurança Nacional. (PADRÓS, 2005, 

p. 185) 

Os EUA buscavam perpetuar a submissão cultural e ideológica diante da desconstrução 

dos laços coloniais, paralelos aos movimentos revolucionários comunistas. Esse cenário aguçou 

a percepção do governo estadunidense, quanto a vulnerabilidade do modelo capitalista por 

conta da exposição que os comunistas realizaram do modelo econômico. “Em função disso, 

seus ideólogos aproximaram a necessidade de segurança com a doutrina de contrarrevolução 

(contra insurgente)”. (PADRÓS, 2005, p. 185)  

Apesar dos norte-americanos tomarem a dianteira do bloco ocidental, segundo Shy e 

Collier (1986, apud MARTINS FILHO, 2008, p. 41) foram os franceses que ofereceram “um 

diagnóstico e um remédio para aquilo que um influente grupo de militares de carreira de seu 

país viam como a doença principal do mundo moderno — a falência do Ocidente em enfrentar 

o desafio da subversão comunista ateia”. Nos anos 1950 entra então em foco a guerra 

revolucionária, preocupação primordial dos franceses devido à derrocada das tropas em Dien-

Bien-Phu na Indochina e ao fracasso na Argélia. Esses resultados levaram ao entendimento do 

Estado Maior do Exército Francês de que a sua doutrina militar estava obsoleta para tratar desse 

novo tipo de guerra. A novidade dessa modalidade de conflito era o uso de meios militares e 

não militares, somados a combinação entre “política, ideologia e operações bélicas”, que ela 

apresentava. (MARTINS FILHO, 2008, p. 41).  

Sendo assim, a doutrina norte-americana da contra insurreição não tinha o prestígio que 

ocupava o pensamento francês, junto aos militares brasileiros e argentinos. Há duas razões para 

isso: primeiro lugar a doutrina americana dos anos 1960 era apenas um artigo de exportação 

atendendo aos interesses internos das Forças Armadas estadunidenses. Outro ponto importante 

era que o aparelho estatal americano não contava com as mesmas condições, como os serviços 
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coloniais britânicos e franceses, que foram decisivos para integrar os aspectos políticos e 

militares da guerra revolucionária. (MARTINS FILHO, 2008, p. 41). 

Além do mais, a diferença entre as duas doutrinas encontrava-se no fato em que os 

Estados Unidos mantinham tropas para ações irregulares sob a direção da Central Intelligence 

Agency. Por outro lado, o fulcro do pensamento militar do Exército francês estava pautado na 

guerre révolutionnaire, por conta da obsessiva busca de assimilar as lições aprendidas na 

Indochina e Argélia de modo a enfrentar futuras guerras em outras partes do Império francês. 

(MARTINS FILHO, 2008, p. 41). 

Em segundo lugar, outra contribuição da doutrina francesa estava no entendimento de 

que o controle das informações era o ponto decisivo para combater o inimigo sem um comando 

político-militar unificado. Desta feita, adentra-se a área do campo das relações civis militares 

em que se afirma que: “se a sociedade democrática é incapaz de fornecer ao Exército o apoio 

necessário, então seria preciso mudar a sociedade, não o Exército.” (MARTINS FILHO, 2008, 

p. 42).  

O ponto importante a ressaltar sobre a doutrina da guerre révolutionnaire está no fato 

que ela traz no seu bojo uma intervenção militar na sociedade. Essa percepção soou muito bem 

aos interesses das correntes militares conservadoras, tanto argentinas, quanto brasileiras nos 

anos 1950, o que acabaria reverberando, no caso brasileiro, na revista A Defesa Nacional. 

(MARTINS FILHO, 2008, p. 41). 

A doutrina militar francesa apresentava aos militares argentinos e brasileiros, uma 

definição dos inimigos e ao mesmo tempo uma análise geopolítica do papel do Terceiro Mundo 

como palco do embate entre as duas grandes potencias na Guerra Fria. Segundo Shy e Collier 

(1986 apud MARTINS FILHO, 2008, p. 42) “enquanto os Estados Unidos e seus aliados 

estavam hipnotizados pela perspectiva da guerra nuclear, o comunismo flanqueava as defesas 

do Ocidente a partir do Sul, e se não fosse contido destruiria, ao fim, a civilização ocidental”  

A ideia geral é que a sobrevivência da civilização ocidental cristã estava sobre ameaça 

de uma guerra em que a definição de inimigo era plástica o suficiente para se adequar as 

necessidades de cada nacionalidade da região sul-americana. Sendo assim, dois exemplos são 

esclarecedores: o primeiro é o caso Argentino, em que o comunismo fora associado ao 

peronismo; já o segundo caso seria o brasileiro, em que o Exército combatia “os nacionalistas 

ou os católicos radicais, além dos comunistas de várias feições.” (MARTINS FILHO, 2008, p. 

42)   

A Doutrina de Segurança Nacional brasileira não foi meramente importada dos Estados 

Unidos, como vimos acima, ela sofreu influência francesa. Apesar de ter sido organizada pela 
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Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, instituição inspirada no modelo americano 

do National War College, ela adaptou os elementos teóricos dessas duas doutrinas militares a 

realidade brasileira.  

No que tange as adaptações doutrinárias, O`Donnell (1978 apud PADRÓS, 2005, p. 25-

26) estudou o comportamento da região da América Latina dos anos 1960 e 1970, identificando 

que o receio da expansão do comunismo justificou a escalada ofensiva anticomunista por parte 

dos em diversos setores dominantes. A noção que se impetrou na sociedade, de que o 

comunismo e democracia eram incompatíveis, era pautada na associação do comunismo às 

ideias de opressão, barbárie e tirania. Uma das ações impetradas foi a tentativa de difamar os 

partidos políticos, a exemplo do Partido Comunista Brasileiro, como agentes do terror. O 

anticomunismo vai se expandindo para abarcar todos os inimigos da ordem democrática e 

agressores dos valores ocidentais e do mundo livre.  (PADRÓS, 2005, p. 55). Como podemos 

verificar, essas ideias são ratificadas no discurso anticomunista de Collins (1964, p. 47): 

“Sabemos que o comunismo respeita somente a força. Assim, se o mundo pretende gozar dê 

paz, o mundo livre deve ser forte.”  

O regime ditatorial instaurado no Brasil realçou a Doutrina de Segurança Nacional e as 

Forças Armadas se consagraram com legitimidade política para desempenhar a coordenação de 

um novo sistema político. Isto perante o discurso de falência das instituições democráticas, 

como ineficientes para garantir os objetivos nacionais sob a ameaça dos comunistas. Ela passa 

a fazer parte do arcabouço teórico que baliza as ações desempenhadas pelo Exército em prol da 

nação, que agora conta com um Estado que camuflará sua gênese não democrática. (PADRÓS, 

2005, p. 25) 

Fora a DSN quem consagrou o “estado de guerra permanente” contra o inimigo interno. 

A doutrina era flexível ao ponto de poder ser aplicada a todo grupo de pessoas que 

manifestassem qualquer comportamento subversivo a ordem vigente. Essa diretriz militar que 

orientava a Doutrina de Segurança Nacional, intitulava-se defensora do regime democrático. 

Entretanto, na verdade avaliavam a democracia como ineficiente na manutenção da ordem. Ou 

seja, entendiam que o regime democrático promovia sua autodestruição por permitir o diverso, 

em detrimento dessa mesma ordem. O campo da guerra interna transformou as vias, as fábricas 

e as universidades e até as prisões em novas arenas de combate político. Os militares 

declararam-se os defensores da ordem nacional lutando para eliminar os críticos e militantes. 

(PADRÓS, 2005, p. 26)  

A implementação dessa doutrina no Brasil destruiu pela segunda vez a democracia 

representativa, fechou o Congresso, restringiu a atuação do Poder Judiciário, proibiu os partidos 
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políticos, impôs à censura e tornou a violação dos direitos humanos uma parte da burocracia 

estatal. (PADRÓS, 2005, p. 26)  

No plano externo, a DSN foi adotada por todos os países que tiveram regimes ditatoriais 

na região do Cone Sul. Nesse período a DSN forneceu um influente e inédito elo de conexão 

entre os inédito com os EUA e os novos regimes da região (PADRÓS, 2005, p. 26)  

O interesse em seguir as diretrizes dessa doutrina era embasado por vários estudos 

providos da ESG, que reuniram a influência da DSN yankee a já citada versão francesa dos 

temas relevantes durante o período da Guerra Fria.  

1.2.2 Escola Superior de Guerra 

Em julho de 1948, um acordo militar é assinado com os Estados Unidos, para instaurar 

uma missão norte-americana no Brasil, que auxiliaria a criação de um curso de formação de 

Alto Comando para os Oficiais das Forças Armadas. Os encarregados da comissão sugeriram 

então, que fosse criada a Escola Nacional de Guerra, inspirada no National War College, 

localizado em Washington, DC. Dessa articulação nasceu a Escola Superior de Guerra. 

(KUNHAVALIK, 2009, p. 96-97). Criada pela Lei 785, de 20 de agosto de 1949, ela teria como 

objetivo “desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício das funções 

de direção e planejamento da Segurança Nacional”, como informado em seu artigo primeiro. 

(ARRUDA, 1980, p. 4 apud MIYAMOTO, 1987, p. 76)  

Lá se reuniram os militares e civis, cuja preocupação era refletir sobre as questões que 

afligiam o Brasil, como as de ordem política, social, econômica e militar. Em meio a essas 

reflexões, também foi berço da Doutrina de Segurança Nacional, além de ter abrigado 

importantes discussões teóricas, que produziram relevantes ideias para aquele contexto de 

Guerra Fria. (KUNHAVALIK, 2009, p. 96) 

Apesar dos primeiros anteprojetos da ESG a vislumbrarem como um centro de formação 

de Oficiais sobre as questões da Segurança Nacional, em 1949, foi oficializada uma nova 

configuração. Este novo projeto não se limitava a formar militares para o exercício de Alto 

Comando, mas antes, constituiu-se numa instituição que deveria formar civis e militares para 

liderar a nação e desta forma, elaborar o planejamento da segurança nacional. Os civis 

convidados a participar, eram aqueles que tinham papel de relevância na confecção e no 

exercício da política nacional. (KUNHAVALIK, 2009, p. 97) 
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O entendimento da ausência deste debate sobre Segurança Nacional no cenário político 

brasileiro, levou o General Oswaldo Cordeiro de Farias (1969, p. 137) a apontar como sendo 

este “o primeiro dos deveres de um Estado”: 

 
A segurança nacional diz respeito à totalidade da Nação que precisa, pelos seus 
dirigentes, pela sua elite, pelos seus homens de negócio e pela sua massa, compreender 
seu papel permanente no conjunto de esforços de toda a natureza, para que o país 
possa resolver, no caso de um conflito, os problemas relativos à sua própria 
sobrevivência. (FARIAS, 1969, p. 137) (grifo nosso) 
 
Para o Estado cumprir o dever primeiro, que é a garantia da segurança nacional, como 
advoga o General Farias (1969), seria necessário que os próprios dirigentes da nação 
tomassem consciência do seu dever, conforme apontado por ele, ao dizer que esse 
deveria “ser o rumo firme dos seus dirigentes.” O general ainda complementa que a 
busca de soluções para o país, que é a função dos políticos eleitos, deve ser feita “de 
maneira racional”. (FARIAS, 1969, p. 137) 

 

 

Na conferência pronunciada por Farias no Estado-Maior do Exército, que originou a 

publicação em 1949, intitulada “Razões Que Levaram O Governo A Pensar Na Organização 

Da Escola Superior De Guerra” (FARIAS, 1969, p. 138) ficou claro que a ESG foi concebida 

como instituição que buscava “estudar o futuro do Brasil”13.  Futuro que, segundo o próprio 

documento, “não é propriedade exclusiva dos homens de farda, mas que sua responsabilidade 

deve ser compartilhada” com os “que contribuem para o mosaico nacional”. Sendo assim, 

Farias (1969, p. 142) interpreta o papel da ESG como centro de estudos-civil militar, como 

segue: 

  
A Escola Superior de Guerra é bem um espelho do conceito moderno de segurança 
nacional: ela não é um instituto militar apenas, nem tampouco somente uma 
organização civil, é, isto sim, um centro misto de estudos – militar e civil – e onde, 
em última análise, se vai tratar de defesa do cidadão. (grifos nossos) 

 

Rumo ao cumprimento de seus objetivos perante a sociedade, que é estabelecer as bases 

da segurança nacional, a ESG debruçaria esforços sobre assuntos de interesse nacionais. 

Conforme descrito por Farias (1969, p. 142):  

 
1. Assuntos Nacionais: Análise dos problemas básicos que interessam ao 
desenvolvimento do potencial nacional; 
2. Assuntos Internacionais: Estudo da Política Exterior e sua coordenação com as 
necessidades da Segurança Nacional; e 

 
13 Frase exposta no saguão de entrada da ESG: “Nesta casa estuda-se o futuro do Brasil.” 
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3. Assuntos Militares: Emprego de Forças Combinadas. Determinação do valor das 
Forças Armadas necessárias à execução da Política Nacional, na paz e na guerra. 
Planejamento Estratégico. Mobilização Nacional. (grifos nossos) 
 

 

E em um outro documento, intitulado os Princípios Fundamentais da Escola Superior 

de Guerra, encontraremos o Ten. Cel. Idálio Sardenberg (1949, p. 9) que argumenta que o 

diferencial da Escola encontra-se no método, no ambiente de efervescência discussão 

intelectual, girando em torno do conceito próprio da Segurança Nacional. O autor esclarece que 

este conceito “é uma função mais do Potencial geral da Nação do que de seu Potencial militar”. 

As explicações dessas ideias seguem abaixo: 

 
Um método de análise e interpretação dos fatores políticos econômicos, diplomáticos 
e militares, que condicionam o conceito estratégico; um ambiente de ampla 
compreensão entre os grupos nela representados, de forma a desenvolver o hábito de 
trabalho em conjunto e de interdepartamental; um conceito amplo e objetivo de 
Segurança Nacional que servisse de base à coordenação das ações de todos os órgãos, 
civis e militares, responsáveis pelo desenvolvimento do potencial e pela Segurança do 
País. (SARDENBERG, 1949, p. 11) 

 

Nele, o autor avaliou as questões impeditivas ao desenvolvimento do país como 

passíveis de superação, quando aplicado um “método de trabalho” em conjunto. O tenente 

coronel apostava que a constituição do ferramental necessário a essa missão de superação do 

subdesenvolvimento brasileiro, poderia ser fruto dessa instituição mista em vias de ser criada: 

a ESG. (KUNHAVALIK, 2009, p. 100) 

Isto posto, segundo Sardenberg (1949, p. 9-11), o instituto a ser criado convergiria 

esforços no estudo e solução dos problemas de Segurança Nacional, de acordo com os 

princípios elencados abaixo, que norteariam a atuação e ação da Escola: 

 
1. A Segurança Nacional é uma função mais do Potencial Geral da Nação do que de 
seu Potencial Militar;  
2. O Brasil possui os requisitos básicos (área, população, recursos) indispensáveis 
para se tornar uma grande potência;  
3. O desenvolvimento do Brasil tem sido retardado por motivos suscetíveis de 
remoção;  
4. Como todo trabalho, a obtenção dessa aceleração exige a utilização de uma energia 
motriz e de um processo de aplicação dessa energia;  
5. O impedimento até agora existente contra o surgimento de soluções nacionais para 
os problemas brasileiros é devido ao processo de aplicação de energia adotado e à 
falta de hábito de trabalho em conjunto;  
6. Urge substituir o método dos pareceres por outro método que permita se chegar a 
soluções harmônicas e equilibradas; e  
7. O instrumento a utilizar para a elaboração do nôvo método a adotar e para a sua 
difusão consiste na criação de um instituto nacional de altos estudos funcionando 
como centro permanente de pesquisas. (SARDENBERG, 1949, P. 9-11) 
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Arruda (2013, p. 18-19), que interpretou os princípios estabelecidos por Sardenberg 

(1949) parte de uma percepção de que o desenvolvimento “não depende só de fatores naturais, 

mas principalmente de fatores culturais”. A proposta feita pelo Tenente Coronel era um convite 

a mudança de parâmetros e dos hábitos de trabalho, que rompia com um antigo fator cultural 

brasileiro: o individualismo. (ARRUDA, 2013, p. 19) 

O individualismo era conduta reinante entre os dirigentes políticos nacionais, contudo, 

a proposta da ESG era combater essa cultura, instruindo-os a priorizarem o bem maior da nação. 

Essa ideia, é levantada por Kunhavalik (2009, p. 100) ao enfatizar que a doutrina esguiana foi 

resultado da coletividade pensante ali, mesmo com a ênfase dada a algumas personalidades 

como Golbery do Couto e Silva. Fora um processo por vezes caótico, que contou com a 

colaboração de conferencistas, alunos, além dos integrantes permanentes da ESG. Todos eles 

contribuíram para a elaboração da Doutrina de Segurança Nacional, ali nascida.14 

Quanto a formação dos integrantes do quadro permanente da Escola, vale ressaltar que 

foram influenciados pelos valores capitalistas do liberalismo americano, graças aos vários 

cursos que seus membros fizeram nesse referido país. Contudo, não se desconsidera a influência 

que a formação recebida por eles no curso da Escola do Estado-Maior. Antes, da criação da 

ESG, era nesta instituição que se ocupava da tarefa de formação dos Oficiais para os altos cargos 

militares. A ela foi conferido grande prestígio pela influência que recebeu da Missão Militar 

Francesa entre 1920 e 1940, que visou aperfeiçoar e modernizar o Exército 

brasileiro. Entretanto a participação francesa sofreu declínio a partir do início da Segunda 

Guerra, quando a Escola de Estado-Maior estreitou relações com o Exército norte-americano. 

Logo, percebe-se um misto de influências doutrinárias tanto francesa, quanto estadunidense, 

entre os membros, tornando-se uma instituição plural. (KUNHAVALIK, 2009, p. 100-101). 

O ano de 1952, foi um ano relevante por conta de se ter estabelecido a missão brasileira, 

sob chefia do General Pedro Aurélio Góes Monteiro, que firmou o acordo militar Brasil-EUA. 

A partir daí, a ESG toma um novo rumo e passa por reconfigurações de departamento num 

momento em “que era preciso definir uma doutrina de segurança nacional”, conforme o dito 

por General Murici em depoimento ao CPDOC em 1981: 

 

 
14 São apontados como importantes no processo de elaboração da Doutrina de Segurança Nacional os seguintes nomes: 
Cordeiro de Farias, Sardenberg, Juarez Távora, Antônio Carlos da Silva Murici, Goubery do Couto e Silva, Emílio Rodrigues 
Ribas Júnior; Jurandir de Bizarria Mamede; Ernesto Geisel, Rodrigo Otávio Jordão Ramos, Edmundo Macedo Soares e 
Eduardo Domingues de Oliveira. Cf. (KUNHAVALIK, 2009, p. 100-101). 
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Quando chegou o fim do ano de 1952, veio o momento definitivo da escola. Tínhamos 
que preparar o currículo do ano de 1953 e estávamos embaraçados. As idéias estavam 
dispersas, desconexas. (...)Reuníamos um grupo e a coisa pegava fogo. (...) As 
discussões eram imensas. Mas repetir o que estava para trás? Não convinha. Ficar a 
escola eternamente analisando a conjuntura? A conjuntura estava evoluindo 
lentamente e chegávamos [à] formulação quase empírica do conceito de estratégia... 
Mas para que finalidade? Tudo isso, de repente, deu um estalo. O pai da criança fomos 
todos nós, pelo consenso da discussão. (...) O currículo vai ser: primeira parte, 
doutrina de segurança nacional; segundo, formulação do conceito estratégico; 
terceiro, a conjuntura; quarto, planejamento. Não tínhamos doutrina, já tínhamos 
sabido formular o conceito estratégico, a conjuntura estava ali e ninguém sabia o que 
era planejamento. (CPDOC-FGV, 1993, 254-255) 
 

 

Isto posto, inicia-se o trabalho de formulação da Doutrina de Segurança Nacional, que 

condensa em seus conceitos básicos, os processos elementares da racionalidade para a 

compreensão da ação política, tanto de forma geral, quanto particular, no que tange a ação 

governamental. Isso, porque a elaboração parte da concepção do homem que possui consciência 

e racionalidade, capaz de exercer sua liberdade. Ou seja, protagonista de seu próprio destino. 

(SILVA, 2013, p. 50). 

A Doutrina da ESG sistematizou uma série de conceitos de forma coerente e útil a partir 

de um método, que permitiu uma análise da realidade, visando aperfeiçoar as formas de ação 

no mundo real.  Foram reunidos assim os conceitos: Objetivos Nacionais, Poder Nacional, 

Política Nacional e Estratégia Nacional. 

Em primeiro lugar, a ESG organizou os objetivos que orientam as ações humanas, tanto 

no plano do indivíduo quanto no nacional, para então, poder determinar quais seriam os 

Objetivos Nacionais de longo e curto prazo.  

O segundo elemento da doutrina concentrou-se na identificação e presença dos meios a 

disposição, com vistas a conquistar e manter aqueles objetivos. Constituir-se-ia assim, o Poder 

Nacional, como mecanismo a ser manejado pela nação em prol de seus próprios Objetivos 

Nacionais.  

Como conseguinte, Escola se debruçou sobre o terceiro elemento doutrinário, que é a 

habilidade de coordenar os interesses divergentes ou conflitivos, a fim de direcionar os 

objetivos nacionais para corresponderem retamente a vontade nacional. Tendo em mente, por 

seus dirigentes, que os Objetivos Nacionais Permanentes são aqueles que tenham como 

finalidade a prosperidade do país. Aqui está o dever da Política Nacional.  

Por último, a Estratégia Nacional que delineia os meios para atender os Objetivos 

Nacionais Permanentes: democracia; integração nacional; integridade do patrimônio nacional; 
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paz social; progresso e soberania (SILVA, 2013, p. 50). Dentro desses objetivos a Democracia 

era entendida para a ESG como:  

 
(...) não apenas um regime político ou sistema de governo, mas, também, um estilo de 
vida que identifica uma sociedade aberta. Significa, fundamentalmente: respeito à 
dignidade da pessoa humana, igualdade de oportunidade, aprimoramento da 
representação política, legitimidade das instituições, adequação das instituições à 
realidade nacional e aprimoramento das instituições. (SILVA, 2013, p. 38) (grifos 
nossos) 

 

 

Finalizando, a elaboração da DSN foi feita nesse contexto, onde Myamoto (1987, p. 78) 

afirma que: “Não se pode negar que a DSN seja um produto real dos laboratórios esguianos, 

pretensamente a ‘Sorbonne brasileira’ ”. Ao menos é isso que o autor aponta sobre a produção 

da Escola, desde 1949. Vista como “o reduto da intelligentsia militar brasileira”, fora essa visão 

de recinto intelectual das Forças Armadas, que conferiu a instituição centralidade nos governos 

pós-64. Myamoto (1987, p 78) identifica que houve um processo de mitificação da instituição 

e sua capacidade de construir projetos.  

Segundo a própria Doutrina da Escola Superior de Guerra, tanto as elites civis, quanto 

os militares teriam um papel a desempenhar para o desenvolvimento da Nação ser alcançado. 

A elite civil deveria desempenhar o elo entre o povo e o Estado, interpretando a vontade da 

população e tratando-a no seio do Estado. Também perceber tanto os valores, quanto as atitudes 

de sua população, para então exaltá-los ou reformulá-los de forma mais condizente a conquista 

do desenvolvimento do país. Às elites militares deveriam ser responsáveis pela orientação da 

elite civil, instruindo e instrumentalizando-as na prática para que qualquer interesse individual 

não se sobrepusesse aos da Nação. (VANDERLI, 2001, p. 73) 

Essa percepção dos militares como orientadores da elite civil foi o que levou a 

aproximação dos militares com as elites insatisfeitas. Ambos os grupos viam nas ideias de João 

Goulart, um retorno do getulismo e uma porta para ascensão comunista.  

1.3 O GOLPE CIVIL-MILITAR DE 1964 E O ANTICOMUNISMO 

Ao retroceder a historização do anticomunismo no Brasil desde 1917 até a década de 

60, Rodrigo Sá Motta (2002, p. 343) enfatiza o anticomunismo como fenômeno estrutural, 
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social e de militância política. Sua pesquisa auxiliou a compreensão de como o anticomunismo 

fora moldado nacionalmente para corresponder aos hábitos sociais já estabelecidos por aqui. 

Especificamente na caserna, ele foi moldado à cultura político-militar, conforme comentado 

anteriormente, utilizou-se a ideia do “perigo vermelho” para sustentar a coesão corporativa. 

(MORAIS, 2009, p. 33). 

Da mesma forma, o anticomunismo é visto por Pimentel (2011, p. 3) como essencial na 

construção e formação da história das Forças Armadas, quanto da República brasileira. O autor 

considera essencial o estudo das ideologias, por sua capacidade de movimentar forças e 

provocar alterações amplas na História. Assim como Ferreira (1986), Pimentel (2011) concorda 

que as ideologias podem ser estudadas, apresentando um diferencial que transpassa os temas 

mais comumente tratados da política, do social, da economia e da cultura. 

1.3.1 O Anticomunismo na Corporação Militar 

Um ponto a ressaltar, é que a intervenção das Forças Armadas no golpe civil-militar de 

64, partiu das ideias desenvolvidas na Escola Superior de Guerra, que os direcionou a combater 

internamente o inimigo comunista, infiltrado na política nacional. A influência doutrinaria da 

Guerra Fria e a aproximação americana impuseram uma vigilância interna às Forças Armadas, 

que assumiram um papel ativo para garantir a Segurança Nacional, correspondendo também 

aos interesses sistêmicos americanos. (PASCHOALINO, 2004, p. 66).  

Pasqualino (2004, p. 68-69) esclarece que a principal concepção da ESG está na 

internalização da guerra, por reconhecer que há um inimigo interno, e este, por sua vez, 

garantiria a importância social das Forças Armada.  

  
Com um campo de ação muito vasto, a principal concepção da Escola Superior de 
Guerra no período da guerra fria era a ideia da internalização da guerra, segundo a 
qual a ameaça era provocada pelo inimigo interno, pois ele poderia solapar as 
instituições nacionais em conluio com o inimigo externo, dessa forma, a agressão 
externa perde seu posto nas questões de segurança. Afinal, a existência de um inimigo 
subversivo, mesmo que ainda pequeno, garante a importância social das Forças 
Armadas, atribuindo-lhe tarefa permanente. É dentro de um quadro de conflito entre 
Oriente e Ocidente que a Doutrina de Segurança Nacional eleva essa missão 
civilizadora e submete as atividades da nação à sua política de segurança. 
(PASCHOALINO, 2004, p. 68-69) (grifos nossos). 
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O golpe de 1964, ilustra a luta travada contra todos os grupos de esquerda no Brasil. 

Muitas dessas organizações, que se encaixavam no que as Forças Armadas entendiam como 

perfil comunista, foram eliminadas. O conceito de Segurança Nacional tornou-se a base das 

atividades nacionais da política de segurança. (PASCHOALINO, 2004, p. 66)   

Quando falamos de atuação política do Exército na de crise que levou à deposição de 

João Goulart, verifica-se uma oportunidade aproveitada para manifestação do anticomunismo 

militar. Este por sua vez, foi assimilado como um “pensamento técnico-institucional” dentro da 

estratégia militar de interpretar o cenário político brasileiro à luz da dos conceitos da Guerra 

Fria e da guerra revolucionária. Assim, o grupo hegemônico das Forças Armadas, veiculado ao 

realismo conservador, aceitava a hipótese de haver uma ameaça revolucionária presente na 

política nacional.  

A movimentação militar que destituiu João Goulart, embasou-se na Doutrina de 

Segurança Nacional, que abarcava o conceito da guerra revolucionária. A sustentação do novo 

regime, deu-se graças a ela e da análise militar sobre o cenário nacional, que tinha como foco 

buscar a governabilidade desse novo Estado. (MORAIS, 2009, p. 591)  

As lutas internas da caserna contra a esquerdas são o cerne das práticas anticomunistas 

estudadas pelos autores aqui citados: Ferreira (1986), Motta (2000) e Castro (2002), os quais 

lançam um olhar sobre essa ideologia anticomunista que se consolidou como principal pilar 

norteador da identidade militar brasileira. Essas ideias ganham a cena, quando servem como 

legitimadoras para todas as movimentações das Forças Armadas, que trava uma luta contra a 

subversão, levando-a em direção ao golpe civil e militar de 1964.  

1.3.2 O governo João Goulart e o Golpe de 1964 

Em 1955, Juscelino Kubitschek chega à Presidência através do voto popular, tomando 

posse no início de 1956 dando início a um período de forte crescimento econômico, marcado 

pela articulação entre o intervencionalismo estatal e a maciça entrada de capitais estrangeiros. 

No entanto, em seus momentos finais viria a sofrer forte desgaste junto a opinião pública, 

devido à elevação da inflação e ao aumento do custo de vida, bem como à forte oposição da 

UDN, principal força partidária antigetulista.  

Diante desse panorama, Jânio Quadros é lançado como candidato da oposição mais 

conservadora à sucessão de Juscelino Kubitschek e a sua performance nas urnas mostraria que, 
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efetivamente, havia conquistado uma parcela significativa do eleitorado mais popular. 

Entretanto, essa recepção dos eleitores não o isentou de sofrer ingerência dos militares. Segundo 

Sodré (2010, p. 443), um dispositivo militar de ingerência no governo civil havia se consolidado 

no aparelho estatal desde o governo de Jânio Quadros.  

Sodré (2010, p. 443) descreve esse dispositivo como “perfeito” e instaurado “à sombra 

da omissão ou da ingenuidade do Presidente Jânio Quadros”, permitindo aos militares 

determinar o destino do país:  

 
O golpismo militar afastou, sem nenhuma exceção, sem nenhuma tolerância, de todos 
os comandos, de todas as funções, de todos os campos, de todas as atividades, todos 
os elementos que não merecessem a máxima confiança. Montou dispositivo 
integralmente seu.  Colheu todos os elementos suspeitos e deslocou-os para pontos 
distantes; cortou-lhes as perspectivas da carreira; privou-os de todos os direitos e 
recompensas, atirou todos à margem.  [...]. Assim, a reação militar assumiu as rédeas 
do poder e, dentro em pouco, Jânio Quadros estava nas condições de simples 
prisioneiro daqueles a que escolhera. (SODRÉ, 2010, p. 443) 
 

 

A data de 25 agosto de 1961, revela outro episódio da ingerência militar na política 

nacional: após a renúncia de Jânio Quadros, há outra tentativa de golpe por parte dos três 

ministros militares. A renúncia de Jânio fora enviada ao Congresso, em meio a ausência de seu 

vice-Presidente João Goulart que estava em visita oficial à China. Para as Forças Armadas, 

Goulart era visto, como detentor de um currículo de atividades claramente de esquerda, 

demonstrando simpatia ao comunismo. Esta visão crítica ao Jango, os levava para uma situação 

embaraçosa, pois de acordo com Sodré (2010, p. 444):  

 
surgia a obrigação de entregar o poder e garantir a investidura de homem suspeito a 
tal dispositivo, que não o poderia aceitar, que o conhecia perfeitamente, que já lhe 
sofrera as ações, quando despejado do Ministério do Trabalho, em 1954, que assistira 
e testemunhara a conspiração que levara Vargas ao suicídio, que estava ligado aos 
trabalhadores e - além de tudo, viajava agora justamente pela China. Era imperioso 
impedir que se consumasse tamanha derrota. Foi a decisão que tomaram os três 
ministros militares.  

 

 

Diante da ausência do vice-presidente João Goulart do país, o processo constitucional 

previa que a Presidência não deveria ficar vaga, e estabelecia uma linha sucessória, que 

contemplava o Presidente da Câmara dos Deputados, ocupada na época por Ranieri Mazzili. 

Após a posse de Mazzili ser concluída foi enviado um comunicado aos comandos militares e 

ao vice-Presidente, o qual deveria se dirigir ao país para assumir à presidência. Porém, antes 



54 
 

 

mesmo da mensagem ser enviada, os ministros militares decidem agir para impedir a lei 

constitucional. (SODRÉ, 2010, p. 444-445):  

 
Para o dispositivo militar golpista, não poderia ser mais desastrosa a decisão 
intempestiva do presidente Jânio Quadros: de súbito, desabava toda a soberba e 
meticulosa articulação montada à sombra de uma autoridade consagrada pelo voto e 
investida pelo consentimento nacional.  

  

 

Contudo, resistências surgiram dentro da instituição militar por parte dos nacionalistas 

e democratas, que procuram o Marechal Teixeira Lott, que já se encontrava na reserva, que 

segundo Sodré (2010, p. 446) era tido como “democrático e patriótico”.  Ele inclusive, se 

manifestou publicamente em desavença contra as articulações golpistas e é preso por despertar 

a ação dos grupos dissidentes dentro da Força. (SODRÉ, 2010, p. 445). 

Logo após esses eventos, os militares recuam pela falta de apoio popular, que foi 

capturado por Brizola em sua convocação ao povo brasileiro para pegar em armas, exigindo o 

cumprimento da Constituição e dando início ao movimento de resistência no Rio Grande do 

Sul. Movimento esse, conhecido como a “Campanha da Legalidade”, uma mobilização civil- 

militar de resistência as Forças Armadas e em defesa a posse de Jango.   

Para garantir a posse de Jango, um acordo é firmado e é aprovada uma emenda 

parlamentar que altera o sistema de governo, de presidencialismo para o parlamentarismo, 

permitindo então, que ele tomasse posse. O interesse em estabelecer o Parlamentarismo era 

reduzir sua autonomia. Nesse regime, seus poderes obrigatoriamente eram submetidos à 

aprovação do Congresso. Segundo Sodré (2010, p. 456) essa emenda freou forças populares e 

o avanço de sua politização. De acordo com o autor, caso não houvesse uma intervenção do 

Congresso, através desse golpe político as forças conservadoras teriam sofrido uma derrota 

irreparável. Essa ação é entendida por Paschoalino (2004, p. 62) como sendo “a volta da 

‘normalidade”, e que ganhou “tempo para as forças reacionárias tomar novo fôlego”. 

 Em 1963, já passado o clima mais hostil, João Goulart consegue aprovar o retorno do 

presidencialismo, através de um plebiscito, o que permitiu a retomada dos seus poderes que a 

intervenção/ golpe político do Congresso tinha subtraído em setembro de 1961. Isso motivou 

um endurecimento por parte das forças reacionárias, cuja conspiração crescia 

proporcionalmente a ampliação da democracia via reformas de base encabeçadas pelo governo. 

O plebiscito sinalizou uma retomada de confiança popular no Presidente Goulart para desespero 

golpista. (SODRÉ, 2010, p. 466) 
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A visão dos militares sobre essa conjuntura pode ser vislumbrada em A Defesa 

Nacional, tanto nas edições publicadas no período, quanto a posteriori.  Em uma das edições 

do ano de 2004, por exemplo, aparece uma crítica feroz ao Governo de Jango, em que o 

acusavam de ameaçar tanto as instituições democráticas, quanto a nação brasileira. tomando 

por base os inúmeros casos de alvoroço popular que teriam ocorrido depois que Goulart 

recuperou plenos poderes em 1963. O risco que Goulart representaria à ordem democrática é 

reforçado através de enumeração de três indicativos: a) haviam políticos defensores e 

fomentadores das mobilizações sociais de esquerda (Brizola, Miguel Arraes e Goulart); b) 

organizações comunistas estabelecidas (ligas camponesas, sindicatos e estudantes); c) além de 

militares comunistas.  

 
[Refere-se aos anos do governo Goulart] A crescente agitação política e social, o 
desgoverno e a evidência de um movimento comunista em marcha acabaram por gerar 
uma sensação de insegurança geral. Embora o centro de inquietação e de crescente 
oposição estivesse principalmente na classe média, também os trabalhadores em geral 
se sentiam insatisfeitos e inseguros. A desorganização geral, a inflação, o 
desabastecimento, a corrupção e a ameaça latente da ruptura da ordem política e social 
atingiam toda a sociedade (ADN, jan/abr de 2004, p. 76 apud BARONI, 2010, p, 95). 

 
 

Dentre os políticos protagonistas da esquerda no período ressaltamos Leonel de Moura 

Brizola. Considerado um incendiário por opositores e parte da caserna, por conta de seus 

discursos inflamados, suas críticas ferozes a políticos, militares e as instituições políticas e suas 

propostas de organizar e distribuir armas à população. Esse comportamento foi um argumento 

para corroborar que havia uma infiltração comunista no Estado e reforçar a percepção de que 

havia uma projeção do poder das esquerdas pelas ações do Presidente Jango, que as encoraja 

ao invés de erradicá-las ou contê-las. (BARONI, 2010, p. 95) 

As relações de desconfiança dos militares para com Jango irão se deteriorar 

definitivamente com o discurso em frente à Central do Brasil em 13 de março de 1964 o qual o 

Presidente, junto de importantes lideranças populares como Brizola, reafirma seu compromisso 

com as reformas de base e anuncia dois decretos: o primeiro desapropriava as refinarias de 

petróleo fora do controle da Petrobrás e o segundo seria o pontapé inicial da reforma agrária.  

Essa foi a mobilização pública mais radical demonstrada pela esquerda com cerca de 

150 mil pessoas presentes. Naquela noite, acelerou-se o processo do golpe civil militar que irá 

decretar o fim do seu Governo. A própria ADN cita sua grandeza:  

 
Logo após o retorno ao regime presidencialista, atos do governo trouxeram agitações 
e greves políticas ameaçadoras visando a mostrar o poderia de certos sindicatos, além 
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de comícios em que a exaltação de oradores mostrava que sobrestimavam o seu poder 
(ADN, jan/abr de 2000, p. 23 apud BARONI, 2010, p. 98) 

 

 

Esse incômodo das Forcas Armadas com o comportamento de Goulart não era novidade. 

Contudo, a ADN atribui centralidade a dois elementos para justificar a “Revolução de 1964”: 

primeiro o avanço das forças comunistas e em segundo, a indisciplina na corporação militar. 

Nesta última questão, temos dois episódios emblemáticos com ingerência direta do presidente 

Jango: o Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais e a reunião de sargentos no Automóvel 

Clube. 

Esses dois acontecimentos foram identificados na revista ADN como constatação da 

difusão das ideias comunistas, ameaçando a própria coesão e existência das FFAA. Eventos 

esses, que segundo Baroni (2010, p. 98) “atingiam duramente os fatores de coesão, hierarquia 

e disciplina, pilares das instituições militares”. 

No caso da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais, protagonista na luta 

trabalhista por melhores condições para seus associados, na ocasião de seu aniversário de dois 

anos, teve a sua comemoração proibida pelo Ministro da Marinha, Silvio Mota. Em função 

disso, seus membros se reuniram para celebrar na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio 

de Janeiro, contando com a presença de sindicalistas, importantes nomes do movimento 

estudantil e o deputado Leonel de Brizola (BARONI, 2010, p. 98). Diante do descumprimento 

da ordem, o Ministro da Guerra emitiu ordem de prisão contra os organizadores e enviou a tropa 

dos fuzileiros navais a invadirem o local.  

A tropa dos fuzileiros tinha como comandante, o Almirante Cândido Aragão, que em 

discordância à ordem do Ministro, aderiu a comemoração e adentrou pacificamente a sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos. Aragão descumpre a ordem ministerial, porém acata a ordem 

emitida por Goulart, que proíbe as tropas de invadirem o sindicato.  No dia seguinte, é feito um 

acordo, os marinheiros que estavam no sindicato são colocados sob custódia e conduzidos a um 

quartel. O incidente repercutiu com a demissão do Ministro Mota e ocorre uma nova 

intervenção de Jango anistiando os envolvidos. Essas atitudes do Presidente foram entendidas 

como ingerência na hierarquia militar. (BARONI, 2010, p. 99). 

Outro fato importante foi a reunião no Automóvel Clube, realizada no dia 30 de março, 

em comemoração ao aniversário da Associação dos Suboficiais e Sargentos da Polícia Militar 

da Guanabara, onde Goulart foi homenageado pelos sargentos das três Forças Armadas por sua 

contribuição com recursos às suas associações de classe. Como ocorrera com outras 

autoridades, o presidente fora receber a homenagem daqueles a quem beneficiara. A diferença 
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estava no momento, Goulart aproveitou a ocasião para fazer um discurso descortinando as 

pressões sofridas em seu mandato tanto nacional, quanto internacionalmente. O resultado foi a 

instauração de um clima hostil entre os militares e a presidência. (SODRÉ, 2010, p. 472 ), 

ampliando entre os militares conservadores e anticomunistas a percepção de que Jango incitava 

a desordem nacional e representava uma ameaça de desestabilização das instituições 

democráticas: 

 
Essa motivação [para iniciar o golpe de 64] foi crescendo, até chegar às agitações 
promovidas pelo cabo Anselmo, em que saiu ferida profundamente a disciplina 
militar. Isso, por si só, justificaria o movimento militar revolucionário, tal a repulsa 
que teve em todos os meios civis e militares. Iria dar, porém, motivação ainda maior, 
com o banquete do Automóvel Club do Rio, na noite de 30 para 31 de março, em que 
soldados, cabos e sargentos facciosos homenagearam o Presidente da República. 
Ficou demonstrado que a indisciplina militar estava sendo permitida e animada pelo 
governo (ADN, jan/abr de 2000, p. 23 apud BARONI, 2010, p. 100). 

 

 

Esses eventos acima desembocaram no 31 de março de 1964, tornando-se assim uma 

data marcante da ingerência militar na vida política nacional. Skidmore (1988, p. 22) esclarece 

que os insurretos defendiam ideias marcadamente anticomunistas, desenvolvidas na Escola 

Superior de Guerra: 
 
Os conspiradores sustentavam ideias marcadamente anticomunistas desenvolvidas na 
ESG (Escola Superior de Guerra), segundo o modelo do National War College dos 
Unidos [...]. Da doutrina ali ensinada constava a teoria da “guerra interna” introduzida 
pelos militares no Brasil por influência da Revolução Cubana. Segundo essa teoria, a 
principal ameaça vinha não da invasão externa, mas dos sindicatos trabalhistas de 
esquerda, dos intelectuais, das organizações de trabalhadores rurais, do clero e dos 
estudantes e professores universitários (SKIDMORE, 1988, p.22). 
 

 

 Skidmore (1988, p. 43-44) assinala que os militares conspiradores contra o Presidente 

Goulart tinham a expectativa encontrar resistência as suas ações. Entretanto isso não ocorreu 

por parte dos oficiais legalistas, defensores do governo. 

Mesmo assim, isso não foi suficiente para os golpistas relaxarem, já que “eles não 

estavam à procura apenas de adversários armados; queriam pôr as mãos também naqueles 

líderes ‘subversivos’ que supostamente estavam levando o Brasil para o comunismo”. As 

prisões continuaram e o serviço de inteligência militar e o DOPS estavam determinados a 

encontrar os comunistas. (SKIDMORE, 1988, p. 43-44) 

O major Luiz Carlos Poll (ADN, 1989, nº 742, p. 117) publicou um artigo na revista A 

Defesa Nacional afirmando que “A vitória da Revolução 64 marcou o início de uma luta sem 
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tréguas contra as esquerdas”. Uma constatação do que realmente aconteceria nas duas décadas 

seguintes, quando o Brasil viveria o mais longo período ditatorial da sua história, e que seria 

marcado por intensa repressão e perseguição aos opositores do regime, em especial, às 

esquerdas.  

1.3.3 A ESG, a articulação com as elites civis e a estruturação do novo regime. 

Após 1964, a Escola Superior de Guerra não só viria a desempenhar papel fundamental 

na disseminação da Doutrina de Segurança, como seria palco do desenvolvimento intelectual 

do poder civil-militar. Um desenvolvimento que serviu como sustentação discursiva sobre as 

capacidades técnicas que o governo militar teria para conduzir o desenvolvimento do país, uma 

vez apoiado pelas elites civis e econômicas. Assim, o entrosamento com os civis fora benéfico 

para legitimar os militares no governo, uma vez que a ESG reunia a elite dirigente, responsável 

por “interpretar os interesses e as aspirações latentes do povo” (FARIAS, 1969, p. 138-140). 

Como assinala Schinke (2019, p. 1959), ao elencar o número de egressos da Escola entre 1950 e 

1967: 

 
Dentre seus diplomados, mais de 500 tornaram-se oficiais do primeiro escalão militar; 
224 grandes empresários; 200 ministros de Estado e altos executivos; 97 dirigiram 
órgãos governamentais; 39 foram parlamentares e 23 tornaram-se juízes federais ou 
estaduais e outros 107 eram profissionais das mais diversas áreas – médicos, 
professores, economistas, escritores e religiosos. 
 

 

Assim, havia a necessidade de alinhamento entre os objetivos da elite e os objetivos 

nacionais, os quais que por sua vez eram, segundo Schinke (2019, p. 1960), “expressões vagas 

e circulares” para manutenção do status quo. Diante dessa preocupação dos militares, de 

garantir que os dirigentes cumprissem seu dever, são desenvolvidos trabalhos e documentos 

produzidos pela ESG. Estes elaboraram uma base discursiva na tentativa de instrumentalizar as 

decisões institucionais mais estratégicas para aqueles que formam o escalão acima da “elite 

brasileira”. Esse era o lugar reservado aos que recebiam a missão de replicar os conceitos da 

Doutrina da Segurança Nacional no país, e trabalhar junto com a Escola, difundindo esses 

conceitos, organizando e estabelecendo os “objetivos nacionais”. (SCHINKE, 2019, p. 1960-

1961) 



59 
 

 

O papel estratégico de inter-relação entre os interesses econômicos dessas elites com o 

aparato burocrático estatal fica evidente pelo próprio perfil dos integrantes que frequentaram a 

ESG, que se relacionava intrinsecamente com o modelo desenvolvimentista a ser 

implementado. Em sua sede no bairro da Urca do Rio de Janeiro, cujo local era tido um lugar 

de networking e de instrumentalização de ideias que visavam a estabilidade social através de 

um controle, justificado pela ameaça do inimigo interno. (SCHINKE, 2019, p. 1961). 

Os responsáveis pela criação da ESG conseguiram compor ali uma base ideológica 

comum envolvendo participantes de um mesmo grupo, que ia desde a parceria na Segunda 

Guerra até a filiação partidária como por exemplo, a União Democrática Nacional. (SCHINKE, 

2019, p. 1961).   

O traço comum compartilhado pelos militares do escalão médio15 estava no alto grau de 

congruência entre os valores defendidos pelos civis, denominado por Dreifuss (1981, p.78) 

como tecno-empresários16. Grande parte destes eram conferencistas assíduos da ESG, onde 

puderam defender seus próprios valores desenvolvimentistas. Forma-se então, conforme 

indicou Dreifuss (DREIFUSS, 1981, p. 78)  o chamado círculo técno-burocrático.  

 

Algumas das figuras de destaque desse grupo podem ser traçadas historicamente a 
partir de sua experiência ideológica e militar comum durante a campanha na Iltália, 
experiência que mais tarde foi reforçada pela participação em cursos de instrução e 
treinamentos nos Estados Unidos. Essa experiência comum estendeu-se através da 
afiliação posterior daqueles oficiais a certos partidos políticos, principalmente a UDN 
— União Democrática Nacional — e em menor escala ao PDC — Partido 
Democrático Cristão — assim como pela sua organização num reduto político e 
ideológico, a Escola Superior de Guerra -— ESG -« da qual eram os co-fundadores. 
(...) Esses oficiais militares partilhavam de um alto grau de congruência de valores 
com os tecno-empresários; muitos desses últimos eram conferencistas assíduos na 
ESG.  

 

A estrutura tecno-burocrática formava com os interesses multinacionais e associados 

uma “série de anéis de poder burocrático-empresariais” e compunha-se “por camadas mais altas 

da administração pública e técnicos pertencentes a agências e empresas estatais” 

(DREIFUSS,1981, p. 73). Seus objetivos eram conduzir o aparelho estatal, a fim de garantir 

que as políticas não interferissem na produção, minando os interesses das multinacionais ou de 

 
15 Entre eles:  Golbery do Couto e Silva, Orlando Geisel, Ernesto Geisel, Aurélio de Lyra Tavares, Jurandir Bizarria Mamede, 

Heitor Almeida Herrera, Edson de Figueiredo, Geraldo de Menezes Cortes, Idálio Sardenberg, Belfort Bethlem, João Bina 
Machado, Liberato da Cunha Friedrich, Ademar de Queiroz e os generais Cordeiro de Farias e Juarez Távora. Cf. DREIFUSS, 
1981, p. 78. 

16 Entre eles: Lucas Lopes, Roberto Campos, Eugênio Gudin e Octávio Gouveia de Bulhões. Além de figuras proeminentes das 
associações de classe empresariais que apresentavam ideias em favor de um desenvolvimento industrial capitalista através de 
suas conferências e publicações. Cf. DREIFUSS, 1981, p. 78. 
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seus associados. Esses executivos asseguravam as expectativas das multinacionais e do resto 

do setor privado, no que tangia a tomada de decisões governamentais. Além do mais conduziam 

a opinião pública segundo o modo capitalista de pensamento empresarial, a uma condução 

liberal dos problemas socioeconômicos nacionais. (DREIFUSS, 1981, p. 73) Essa intelligentsia 

técnica e seu interesse em se aproximar dos empresários foi o que os levou a adotar um método 

de gerenciamento para a administração pública. Proporcionou desta forma, tanto uma 

normatização, quanto uma rotina das tarefas estatais. Estabeleceu-se assim, um controle de 

mercado, com método empresarial de gerenciamento dos problemas do desenvolvimento 

nacional, segundo os termos capitalistas (DREIFUSS, 1981, p. 73) 

A ESG então abrigava uma elite formada por grupos de militares, empresários e agentes 

estatais, que ali partilhavam o entusiasmo pelo desenvolvimento e economia capitalista de 

modelo dependente. Roberto Campos e Octávio Gouveia de Bulhões foram representantes desta 

elite trafegando entre os círculos empresarial e do aparelho burocrático estatal disseminando 

ideias desenvolvimentistas nos eventos, cursos e palestras da ESG. (SCHINKE, 2019, p. 1962) 

1.3.4 Uma Intelligentsia Esguiana? 

Ao refletir sobre as relações entre os intelectuais e a política exige-se uma discussão 

preliminar sobre a noção de intelligentsia. Este termo foi originalmente aplicado a grupos de 

intelectuais que se distinguiam por certas características, dentre as quais a principal refere-se à 

natureza de sua interação com a política. (MARTINS, 1987). O conceito de intelligentsia 

evoluiu desde sua criação referindo-se inicialmente, ao fenômeno social da atuação dos 

intelectuais na esfera pública (VIEIRA, 2008, p. 83). 

A maturação intelectual das elites no interior da ESG estava ligada a esses três grupos: 

militares, empresários e políticos, que além de frequentar o espaço esguiano, dispunham de 

outro ambiente civil para partilhar suas convicções, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

(IPÊS). Tratava-se do núcleo responsável por promover a Doutrina da Segurança Nacional por 

meios educacionais e pesquisas científicas, cuja finalidade era a educação em amplo aspecto 

dos indivíduos – cultural, moral e cívica (DREIFUSS, 1981, p. 161). Os contatos estabelecidos 

com o instituto eram sobretudo por meio da ADESG17 e partiam de uma elite centralizada - 

 
17 Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, associação de ex-alunos da ESG. 
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localizada no eixo Rio-São Paulo (denominada Comitê Nacional) - para outras capitais do 

Brasil.  

No IPÊS se reuniam empresários, intelectuais, civis e também estavam presentes 

militares, que trabalhavam na manutenção de uma dupla face. A de apresentar uma instituição 

o qual advogavam uma participação nos acontecimentos políticos e sociais, e defender uma 

reforma moderada das instituições   

Segundo Dreifuss (1981, p. 163) a diversidade ideológica do IPÊS era tão expressiva 

que a união de seus integrantes só poderia ser justificada pelos interesses econômicos 

vinculados: a) ao mercado multinacional, b) um sentimento anticomunista e a c) ambição de 

mudar a estrutura estatal. Era um esforço conjunto para veicular as mesmas ideias e interesses 

de uma rede tecno-burocrática vinculada a Escola Superior de Guerra. 

Esse vínculo entre empresários, IPES e ESG compõe um campo fértil para o discurso 

do binômio desenvolvimento-segurança de matriz americanista e sendo bem recebido pelas 

duas esferas da intelligentsia brasileira, tanto a civil ligada aos interesses econômicos das 

multinacionais, quanto a militar. O vínculo que aglutinava essas duas alas era a ambição de 

manutenção do status quo defendido na Doutrina da Segurança Nacional, manifestado em 

atitudes anticomunistas. (SCHINKE, 2019, p. 1962) 

As articulações para o golpe de 1964, também foram desenhadas nesses espaços de 

convívio civil-militar em meio a uma confluência capitalista dependente e vinculada aos 

Estados Unidos. No discurso de posse, o General Castello Branco atrela o golpe ao progresso e 

desenvolvimento nacional, conjuntamente com o sistema capitalista, apontando que essa 

propulsão econômica seria alcançada pela via apontada pela doutrina da ESG endossada 

internacionalmente (SCHINKE, 2019, p. 1962) e apoiada pelos diversos grupos de direita que 

contribuíram para a instauração do novo regime e que abordaremos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO II 

AS DIREITAS E A QUESTÃO DEMOCRÁTICA (1960-1964) 

Como assinalado no capítulo anterior, o anticomunismo foi o elemento aglutinador das 

elites articuladoras do golpe de 1964, constituindo-se em importante arcabouço para coesão 

entre grupos com propostas divergentes para a nação. No presente capítulo discutiremos as 

diferentes visões desses grupos em relação ao quadro político, econômico e social da década de 

1960. Desta forma, verificaremos como cada uma dessas elites trabalhou e discutiu a sua visão 

de democracia no Brasil, destacando o papel da UDN, dos militares e dos institutos 

empresariais. 

Segundo Mendes (2003) a vitória da direita em 1964, deveu-se principalmente a sua 

capacidade de legitimar a ideia da democracia e de respeito à Constituição, minimizando assim 

a capacidade de resistência dos grupos de esquerda. Portanto, a fraca reação ao Golpe de 1964 

não pode ser atribuída “única e exclusivamente à incapacidade dos grupos de esquerda e de 

centro em articular um bloco de resistência, mas sim devido a legitimidade construída junto à 

sociedade para o encaminhamento de um golpe, que viesse a restituir o país ao caminho 

´democrático´ de ´respeito´ à Constituição”. (MENDES, 2003, p. 5) 

2.1 IPES E IBAD – A DIREITA EMPRESARIAL E A MÍDIA  

O IPES e o IBAD foram instituições criadas com o propósito de “defender” a 

democracia, conforme o entendimento das elites conservadoras. Ambas articularam um canal 

de comunicação responsável por convencer a população sobre as possíveis soluções que o 

regime democrático ainda tinha a oferecer. Seu maior objetivo consistia em difundir a forma de 

organização social que julgavam mais adequada para garantir a “felicidade do povo” e a “livre 

manifestação da sociedade”. (MENDES, 2003, p. 55).  

O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) foi fundado em 1959 por Ivan 

Hasslocher e outros empresários como Glycon de Paiva, Gilbert Huber Jr. e Paulo Ayres Filho 
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e contava com apoio de produtores rurais, de setores dos movimentos estudantil e sindical, além 

da Igreja Católica. O instituto também se vinculou à ADEP para intervir eleitoralmente e fazer 

lobby nas eleições de 1962.  (DREIFUSS, p. 101) Dois anos depois, em 1961, surge o Instituto 

de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), com fundadores de diferentes backgrounds ideológicos, 

notadamente do eixo Rio-São Paulo. O principal elo de ligação entre eles estava nas relações 

econômicas com as multinacionais estabelecidas no país, aliada ao ideal anticomunista para 

remodelar o Estado. Dentre eles estavam o Arcebispo do Rio Dom Jayme de Barros Câmara, 

políticos, outros eclesiásticos e intelectuais. Sua expansão foi rápida para as outras capitais do 

país. O IBAD era a unidade tática orquestrando organizações subsidiárias, enquanto o IPES era 

o centro estratégico, com estreitos vínculos militares. (DREIFUSS, p. 163-164) 

A experiência da ditadura de Vargas marcada pela privação das liberdades e da grande 

ingerência estatal no processo econômico era motivo de preocupação para esses dois institutos. 

Seus membros avaliaram que após a eleição de Jânio Quadros havia uma ameaça real de 

“retrocesso político” no país. A renúncia do então presidente reforçou essa percepção, pois 

fortaleceu a crença de que haviam sido dadas as condições políticas para o avanço das “forças 

antidemocráticas” de viés de esquerda. (MENDES, 2003, p. 55-56)  

Os institutos IPES/IBAD percebiam a necessidade de mobilizar a sociedade na luta 

contra a propagação do que consideravam ideias ameaçadoras à democracia. Trabalharam então 

para garantir e disseminar uma base ideológica a ser propagada pela mídia brasileira, 

compatível com os interesses empresariais nacionais, ao mesmo tempo que mantinha laços com 

a potência norte-americana.  

Dreifuss (1981) reuniu evidências do uso de capital estrangeiro para financiamento 

direto do IPES com finalidade de depor o presidente Goulart. O que Motta (2019, p. 295) afirma 

ter sido arquitetado para “tomar o poder pela força”. Essas ideias foram corroboradas por 

Pereira (2010, p. 150) que classificou os dirigentes do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

como “grupo privado de intelectuais anticomunistas sediado no Rio de Janeiro”, os quais 

estabeleceram o modelo de financiamento de ditadura bem sucedido e que foi replicado no 

Chile. 

Esses institutos tinham suas próprias máquinas de propaganda. O IBAD possuía sua 

revista impressa, enquanto o IPES contava com uma forte produção iconográfica. Um exemplo 

é o filme O que é o IPES?, que realça as intenções do instituto sobre o fortalecimento das 

instituições democráticas e das tradições cristãs.  

O IBAD foi descrito por Lincoln Gordon, então embaixador norte-americano no Brasil, 

como um "grupo industrial de moderados e conservadores". Porém, sua atuação foi mais 
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ofensiva e levantou suspeitas entre os políticos de esquerda, desconfiados sobre a origem 

financeira dos recursos institucionais usados para o financiamento eleitoral, sobretudo, dos 

candidatos da direita nas eleições de 1962. As denúncias geraram uma CPI para investigar a 

origem deste financiamento, cuja teoria apontava para as conexões do empresariado dos 

Estados Unidos e os opositores de Jango. (MOTTA, 2019; DREIFUSS, 1981).  

Formalmente, o IBAD chegou a ser fechado e as ações passam a se concentrar no IPES. 

Esse segundo instituto por sua vez, permaneceu como uma base ideológica e intelectual para os 

objetivos golpistas devido a sua entrada junto as corporações de mídia.  Isto foi parte de uma 

estratégia para criar uma atmosfera social propícia à queda de Jango e um polo de atração da 

classe média (DREIFUSS, 1981). As conexões entre o IPES e a mídia foram essenciais para 

traçar um plano alternativo de reformas, a fim de evitar o choque entre trabalhadores e 

empresários, pois este embate seria uma oportunidade para fomentar as ideias comunistas. 

Entretanto a correia de transmissão das ideias anticomunistas seria através dos veículos de 

comunicação, principalmente rádio e televisão.  

Dentro desta ideia, o IPES/IBAD também realizou produção cinematográficas própria 

como resposta a presença do “perigo vermelho” e sua divulgação da doutrina marxista. Usando 

a propaganda visual, o IPES difundiu imagens para aproximar os regimes nazifascistas do 

comunismo. Exploraram elementos do passado que mostram a realidade deixada pelas 

lideranças de Hitler, Kruschev, Mussolini e Fidel como factíveis projeções para o Brasil: 

holocausto, perseguições e ausência de liberdade. A mensagem em mente a ser passada era de 

que, segundo Corção (1961, apud MENDES, 2003, p. 28-29), o “totalitarismo (...) é uma 

situação política, social definida pela progressiva encampação pelo Estado de todas as 

atividades próprias da sociedade”.  

Os institutos temiam a penetração de comunistas em outras organizações formais da 

sociedade, onde o totalitarismo se apropriaria do espaço democrático, liquidando as liberdades 

e instaurando a ideologia do caos. Anunciando assim, uma nova ameaça ao regime vigente. A 

atmosfera de apreensão ainda fora inflamada pela publicação da obra literária Assalto ao 

Parlamento, que se tornou parte do acervo anticomunista do período por ilustrar a forma 

democrática dos comunistas. Na obra, os comunistas eram inicialmente minoria no parlamento, 

mas que alcançaram o domínio do Congresso, permitindo o comunismo se instalar. (SOUZA, 

2015, p. 49) 

A fim de evitar a possível ascensão comunista, o IPES investiu na complementaridade 

existente entre a religião cristã, a livre iniciativa e o regime democrático. Inclusive, usou 

documentos produzidos pela Igreja que justificavam a propriedade privada, assim como outras 
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publicações eclesiásticas para denegrir o comunismo reforçando a religião e a democracia. 

(MENDES, 2003, p. 62) Um destes documentos foi a Encíclica Mater et Magistra18, que 

fundamentava a relevância da propriedade privada para a sociedade civilizada. 

Ameaça ao sistema político e as liberdades era uma das faces do comunismo, mas a 

principal preocupação do IPES/IBAD era o estrangulamento econômico. A democracia era o 

único sistema garantidor da liberdade, nenhum outro a superava. Cogitar qualquer ameaça ao 

sistema democrático foi o que lhes fez empunhar esforços para convencer a população de buscar 

respostas nos próprios recursos institucionais. Expuseram a promessa dos camaradas 

comunistas, os quais se comprometiam em livrar o povo do domínio dos meios de produção, 

mostrando que na verdade apenas propunham a troca do domínio das máquinas pelo de outro 

chefe de carne e osso. (MENDES, 2003, p. 29). 

A percepção na elite brasileira da ascensão comunista se intensificava, indicando como 

necessária a ação de homens de liderança. Sendo assim, o IPES/IBAD juntamente com os 

adeptos da Doutrina de Segurança Nacional tomaram a frente, certos de que as contradições 

sociais eram brechas para a disseminação do comunismo. Aos militares da Escola Superior de 

Guerra (ESG) interessava associarem-se ao empresariado, movidos pelo interesse de renovar a 

Força através da implementação do modelo de modernização econômica desenvolvimentista, 

cuja condicionante de sucesso passava pela estabilidade sociopolítica do país. (MOTTA, 2019, 

p. 296) Lúcidos da necessidade de manter o status quo, os militares apoiaram as estratégias 

empresariais para divulgação das ideias anticomunistas às massas despreparadas. Essas, 

segundo os militares, eram facilmente iludidas pelas propostas comunistas, sendo consideradas 

sem capacidade para entender as falsas propostas dos inimigos. (MENDES, 2003, p. 31) 

As ações de combate do IPES/IBAD abordavam a subversão como conceito relevante, 

em detrimento das definições de guerra revolucionária ou insurrecional difundidas pelas 

escolas militares. Para Benevides (1981, p. 90-91), que analisou discursos dos udenistas, 

verificou que o partido na verdade, se utilizou da propagação das teses da guerra 

revolucionária. Esta era uma evidência do estreito vínculo entre o partido e a Escola Superior 

de Guerra. Esse curso de ação era uma diferente abordagem da empregada pela propaganda do 

IPES/IBAD, que se baseava no arcabouço ideológico das vozes de centro e da direita em 

combate ao “perigo vermelho” ou "ameaça comunista". Essa propagação também atendia os 

interesses udenistas para aproximação mais consistente com os valores ocidentais representados 

 
18VATICANO. Carta Encíclica Mater et Magistra De Sua Santidade João XXIII. Primeira parte, item 19. Disponível em: 
http://www.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html. Acesso em 20 nov 
2020. 
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pelos Estados Unidos. Tudo em nome do combate a "ditadura esquerdista" no Brasil e do medo 

da rendição ao comunismo como ocorrido em Cuba. 

As lideranças populares eram tachadas como subversivas, como por exemplo, o “Sr. 

Julião”19 .Associavam sua imagem tanto a figura do Comandante Fidel Castro da recente 

Revolução Cubana, como também a Revolução Russa. A intenção era embutir a percepção de 

que qualquer contestação à ordem estrutural da sociedade brasileira seria tida como arquitetada 

por Moscou. (MENDES, 2003, p. 32) Francisco Julião que personificava o camponês brasileiro 

e declarava abertamente buscar liquidar a sociedade capitalista, era usado como figura 

representativa nas propagandas anticomunistas20 do IPES/IBAD. Como demonstra a passagem 

abaixo do Editorial do Jornal O Globo.  

 

(...) Na longa confissão feita à ‘Tribuna’ (...) ficam os brasileiros habilitados a saber 
o que pretende o homem que mistura Cristo com Lenine, Mao Tsé- Tung e Fidel 
Castro. (...) Mas o que interessa não é o auto-retrato do sr. Julião, nem sua biografia. 
É saber o que pretende ele com suas Ligas. (...) A resposta vem na própria entrevista: 
‘O acesso à terra, liberdade para cultivá-la e justiça social’. Se não nos enganamos, 
esse tríptico já fora aqui outrora enunciado por que das variantes do comunismo sob 
a legenda: ‘Pão, terra e liberdade’. (...) Sua preocupação [é] de estender a todo o nosso 
país as agitações que está promovendo no Nordeste. Com que fim? O sr. Julião não o 
oculta: ‘liquidar a sociedade capitalista’.  (O GLOBO, editorial, 18 de julho de 1961)21 
(grifos nossos) 
 

 
Tanto o IBAD, quanto o IPES defendiam a base ideológica da qual a mídia brasileira se 

serviu na década de 60. Por essa razão, Silva (2017, p. 11-12) defende que o golpe fora 

midiático-civil-militar, a despeito do que diz a obra clássica de Dreifuss (1981, p. 143) que o 

chama de empresarial-militar. Silva (2017) se debruça sobre o assunto pela guerra retórica no 

campo midiático, guiado pelo o conceito gramsciano do intelectual orgânico. Donde deduziu 

os jornalistas como intelectuais capazes de dialogar com as diferentes camadas da sociedade e 

intermediar os respectivos interesses. 

Diversos estudos comprovaram as relações entre o IPES e as empresas midiáticas, como 

os jornais Correio da Manhã e Folha de São Paulo. Motta (2019, p. 296) cita inclusive que 

 
19FRANCISCO JULIÃO ARRUDA DE PAULA: Deputado estadual e advogado. Representou, judicialmente, trabalhadores 
em disputa judicial com proprietários de engenho, galgando o cargo de presidente nacional do movimento Sociedade Agrícola 
e Pecuária de Plantadores de Pernambuco (SAAP). Essa luta dos camponeses da Galileia ganhou notoriedade na imprensa, que 
apelidaram a SAAP de Ligas Camponesas do Partido Comunista Brasileiro. Elas foram importantes atores de pressão popular 
no Nordeste e fortemente associadas ao comunismo. Cf.  Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 2001. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/francisco_juliao. Acesso em: 11 
nov 2020. 
 
20Para mais imagens de representação dos comunistas. Cf.: MOTTA, R. P. S. 2004. Em guarda contra o “perigo vermelho”: O 
anticomunismo no Brasil (1917–1964).    

21Cf.: ANEXO II. 
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esses e outros veículos promoveram um evento, organizado pelo IPES, meses antes do 31 de 

março de 1964. Na ocasião teriam discutido as diretrizes alternativas às reformas para atender 

o setor empresarial. As considerações feitas ali chegaram a ser levadas ao governo ditatorial. 

Um segundo exemplo foi a formação da Rede da Democracia que, informalmente, fora reunida 

pelo IPES contando com as rádios Tupi, Globo e Jornal do Brasil. Todas essas eram chefiadas 

por lideranças antipáticas a Jango, que abraçaram as ideias anticomunistas dos institutos em 

suas transmissões. 

 No documento final da Comissão Nacional da Verdade de 2014, existe um volume 

dedicado a cooperação civil à ditadura, que lista as grandes empresas com vínculo direto ao 

IPES (BRASIL, 2014, p. 314 a 322). O documento também corrobora a percepção de Motta 

(2019) e Silva (2017, p. 11-12) sobre o papel de liderança da imprensa na condução de uma 

conformidade da opinião pública às ideias ibadianas e ipesianas.  

A intenção dos institutos visava produzir uma conformidade de opiniões, o que explica 

também as conexões feitas com a organização política chamada Ação Democrática 

Parlamentar (ADP), que ganhou relevância no Congresso Nacional e suas assembleias como 

instrumento de combate ao comunismo. (DREIFUSS, 1981; SOUZA, 2015) 

O vínculo entre a revista do IBAD e a propaganda da Ação Democrática Parlamentar 

se consolidou nas campanhas eleitorais em outubro de 1962. O instituto utilizava a propaganda 

escrita de sua revista Ação Democrática, junto a seus programas radiofônicos para persuadir a 

opinião pública, causando incomodo nos políticos de esquerda como Bocaiuva Cunha. O 

deputado foi um dos que demandou uma investigação sobre os recursos financeiros do IBAD. 

Sua intenção estava em vincular a ADP e seus membros ao financiamento estrangeiro facilitado 

pelo mesmo instituto. As denúncias partiram também do Partido Comunista, que citou a ADP 

em sua publicação partidária, como uma minoria reacionária e descomprometida com a 

emancipação nacional de financiamento norte-americano. (SOUZA, 2015, p. 87-88) 

Desconfianças se agravam também pela criação da Ação Democrática Popular ou 

ADEP, a qual desempenhou ações políticas de lobby e financiamento eleitoral por patrocínio 

da CIA no Rio de Janeiro através do IBAD, cujo propósito específico fora prover às campanhas 

de candidatos anticomunistas de 1962. (DREIFUSS, 1981, p. 103-104) A única exigência para 

receber os recursos seria o candidato manter a orientação ideológica do IBAD, que não se 

mostrava diferente da agenda anticomunista. (SANTOS, L. ; MUNHOZ, 2019). O 

financiamento das campanhas anticomunistas queria frear o nacionalismo complexado dos 

grupos progressistas do Governo Goulart, os quais pretendiam desenvolver a industrialização 

com capital nacional e público, colocando no Estado a direção do desenvolvimento que se 
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buscava alcançar. Apresentava-se então, para a opinião pública de forma geral, a associação 

entre nacionalismo e estatismo como parte de um processo de comunização do país. Eloy Dutra 

(1963, p. 15) retrata como era feito o filtro dos candidatos no fragmento abaixo: 

 
Era necessário que o aspirante ao cargo eletivo fosse anticomunista, democrata e que 
tivesse possibilidade de se eleger. O conceito de anticomunismo e de democracia dos 
candidatos, não obstante, sempre merecia especial atenção. Concordar ardorosamente 
com a reforma agrária autêntica, por exemplo, era o bastante para desclassificar o 
candidato.   

 

 

Assim, a parceria ADP-IBAD forneceria argumentos à esquerda para difamar as 

intenções da direita e seus candidatos. Eloy Dutra (1963) também era deputado da legenda PTB-

GB (autor do livro IBAD: sigla da corrupção) - que usou o termo “terrorismo econômico” para 

acusar os candidatos financiados. A retórica era colocar os beneficiados desses recursos como 

entreguistas camuflados de anticomunistas, já que na verdade o financiamento buscava 

combater o nacionalismo e qualquer espécie de emancipação ou transformação econômica e 

social. (SOUZA, 2015, p. 90). 

2.1.1 IPES/IBAD e a Classe Média 

A ampliação da classe média era umas das medidas para a consolidação do sistema 

político que pretendiam impor. Karl Marx a descrevia como um grupo social capaz de frear o 

choque entre burguesia e o proletariado e que possuía baixa capacidade de organização devido 

a pluralidade das atividades desempenhadas por seus membros. Reforçar a classe média 

significava também, a oportunidade de restaurar as instituições responsáveis por fornecer o 

equilíbrio econômico às renovações político-sociais pretendidas. Um sistema de partidos 

renovado fazia parte dos planos, pois se fazia urgente a participação de novos atores na vida 

política. Exatamente aqui entrava o IPES/IBAD tentando influenciar o quadro político. A tática 

era propagar um novo conceito de democracia e redesenhar o espectro político para evitar a 

ação e ascensão das esquerdas. Sua atuação também passava pela elevação do número de 

votantes das camadas médias para impulsionar os candidatos que mais interessavam aos 

empresários do bloco das multinacionais associadas a conduzir o novo modelo 
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desenvolvimentista. Novo modelo esse que combatia veementemente o nacionalismo e o 

associava ao comunismo. (SOUZA, 2015, p. 90) 

No entendimento das direitas ligadas aos institutos, a democracia era entendida como 

uma atmosfera que deveria se manter harmônica pela composição das esferas política, 

econômica e social. Por isso, esforços eram empregados para ampliar os empreendimentos, 

capilarizando o capital e democratizando os recursos econômicos a impulsionar as políticas de 

investimento para o desenvolvimento do país. Esses por sua vez, chegariam à população pelas 

melhorias sociais. Assim sendo, a democracia social seria consequência do aprimoramento 

institucional e da renovada representatividade política. Norteados por essas diretrizes, os 

anticomunistas ampliaram sua influência política com "novos contratos políticos" coligando-se 

com os corpos intermediários, que aumentavam sua representatividade política na proporção 

em que expandiam em larga escala sua propaganda democrática. Tudo para contrapor a 

esquerda adversária.  

Diante do diagnóstico do IPES/IBAD, que apontava a descredibilidade dos mecanismos 

formais do regime democrático como fruto dos desregramentos morais na sociedade, a 

propaganda massiva era um modo de corrigir esses vícios de pensamento, segundo os valores 

anticomunistas, que vinham sendo intermediados pelos intelectuais orgânicos da mídia 

brasileira. (SILVA, 2017) 

2.1.2 IPES/IBAD: O anticomunismo e a intelligentsia empresarial. 

O IPES e IBAD são a expressão dos interesses empresariais modernizantes e 

conservadores, que institucionalizaram a intelligentsia técnica22 engajada em propagar suas 

ideias para à sociedade civil. A ação dessas duas instituições consistia em enfatizar a defesa da 

democracia e do projeto desenvolvimentista da classe empresarial. Sua atuação formou um 

bloco multinacional-associado, ramificando outras estruturas23 e articulando seus interesses 

comuns, dentre eles, camuflar o corporativismo norte-americano que financiava suas 

 
22Dreifuss (1981, p. 84) descreve a intelligentsia técnica, designação ao vínculo de empresários que comungam interesses e 
valorizam o gerenciamento científico, bem como uma administração da coisa pública por processos rotineiros.  
23Essas estruturas, além do dos institutos empresariais IPES/IBAD eram: a) Escritórios de consultoria técnicos. (Consórcio 
Brasileiro de Produtividade — CBP e a Sociedade Civil de Planejamento e Consultas Técnicas Lida –CONSULTEC); b) 
Associações, tanto da classe empresarial, quanto as associações em torno de câmaras de comércio, ou as novas atividades 
setoriais da industrial brasileira (Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Indústrias Básicas – ABDIR e Conselho 
Superior das Classes Produtoras — CONCLAP);  
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atividades. Essa configuração ajudava, inclusive na receptividade de suas propostas de alteração 

e participação na administração pública brasileira por intermédio desses institutos. 

(DREIFUSS, 1981, p. 84) 

Formou-se assim uma intelligentsia técnica, cujos vínculos aos empresários se faziam 

por valores do cientificismo e da administração pública normativa e previsível. Esses dois 

valores mascaravam o controle do mercado com pretexto de dar maior transparência ao 

processo decisório estatal, ao mesmo tempo em que ofereciam essa abordagem como solução 

para deslanchar o desenvolvimento. Essa ideia se consolidou e extrapolou um padrão 

comportamental para outros setores. (DREIFUSS, 1981, p. 73) 

Na verdade, os fatores que impactam o andamento do desenvolvimento estavam a 

reboque das lideranças políticas, que valorizam a dinâmica empresarial e apoiaram o 

protagonismo da iniciativa privada nas decisões estatais. Esta rede tecno-burocrática firmou-se 

nas mais altas camadas de administração pública, onde Dreifuss (1981) encontrou executivos e 

militares que asseguravam os canais de formulação das diretrizes políticas para harmonizar com 

a tomada de decisão, segundo os interesses das multinacionais. Por sua vez, para conduzir a 

opinião pública e chancelar esses acordos haviam os think-tanks técnicos como o IPES/IBAD. 

Esta racionalidade capitalista era aplicada as soluções dos problemas socioeconômicos 

utilizando o macro-marketing empresarial a serviço da administração pública, que traziam uma 

racionalidade para benefício da sociedade. (DREIFUSS, 1981, p. 73-74) Esse macro-marketing, 

a que Dreifuss (1981) se refere, nada mais é do que a propagação dessas ideias privadas para a 

esfera pública, chanceladas pela sociedade como forma de unificar o pensamento social 

segundo seus interesses. 

Especialistas econômicos e técnicos de renome recomendavam maior destaque às 

inovações trazidas pelas corporações. Estes intelectuais orgânicos das empresas tiveram 

sucesso em diversos espaços como: Escola Superior de Guerra, clubes e associações da elite. 

Verifica-se então, que o comportamento empresarial extrapolava sua área e contagiava outros 

ambientes do cotidiano. Tudo em prol de aprimorar o ambiente de negócio para atração de 

capital estrangeiro, a fim de afastar medidas populistas que comprometessem o modelo de 

desenvolvimento almejado pelos empresários, militares, economistas e técnicos, pois todos 

queriam garantir a maior previsibilidade das decisões estatais. Toda esta articulação teve o 

cuidado de direcionar a agenda a fim de controlar o aparelho estatal, planejar o crescimento 

econômico, alocar recursos e direcionar condutas. (DREIFUSS, 1981, p. 74-75) 

Um exemplo histórico que ilustra bem a dinâmica empresarial para influenciar os 

governos, fora o caso de junho de 1962, quando Gabriel Passos - Ministro das Minas e Energia 
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de João Goulart - determina a paralisação das atividades da subsidiária da empresa americana 

Hanna Mining. Essa atitude ministerial foi uma das ações para restaurar o controle estatal sobre 

os empresários e todo o setor corporativo, que obtivera grande engajamento político graças aos 

vínculos dessa companhia. Esse episódio foi o estopim das discussões no setor de minério 

durante o governo de Jango e o episódio é conhecido como “caso Hanna”, que segundo Dreifuss 

(1981, p. 92) tornou-se um “símbolo da polarização ‘entreguista-nacionalista’ da política 

brasileira, em conjunto com as tentativas do governador Leonel de Moura Brizola de 

nacionalizar” empresas americanas.  

A estratégia dessas corporações consistia em influenciar os atores envolvidos de modo 

direto e com combinação de discursos. Sendo assim, a mesma ideia vinha tanto do governo 

americano e seus membros diplomáticos, quanto dos representantes empresariais, replicando a 

mesma argumentação em duas frentes para naturalizar as próximas ações a serem tomadas pela 

administração estatal, em uma clara demonstração de poder político e econômico, onde os 

institutos IPES/IBAD eram ambientes propícios para promoção do networking para políticos, 

empresários, diplomatas e militares, além de um gerenciador e difusor das ideias 

anticomunistas.  

Desse modo os americanos buscaram influenciar a formação de grupos nacionais 

garantidores de seus interesses e formando intelligentsias empresariais a seus moldes. Em razão 

dessa condução americana, não houve a formação de uma intelligentsia genuinamente 

brasileira. Os elos institucionais de conexão entre à política externa americana e as classes 

empresariais brasileiras são a constatação disso.  

Dreifuss (1981, p. 101) menciona que antes de 1962, as maiores multinacionais24 

interessadas no Brasil se utilizaram de outros mecanismos, além da diplomacia governamental 

ou lobby. Elas atuavam financiando e provendo suporte monetário a ações políticas dos 

intelectuais orgânicos modernizantes-conservadores; outras ofertavam aporte ideológico e/ou 

político, influenciando explicitamente no sistema político brasileiro através de suas subsidiárias 

e seus interessados associados. Estes últimos concentraram esforços de atuação na esfera 

política do lobby e do poder executivo. (DREIFUSS, 1981, p. 101-102) 

Inicialmente, o IBAD operava de modo reservado, até que em 1961 estabeleceu contatos 

com João Mendes da Costa Filho, da Ação Democrática Parlamentar — ADP, que se tornou 

porta voz do IBAD no Congresso. Foi por meio do IBAD que os intelectuais orgânicos das 

 
24 Essas impresas estavam associadas à Latin American Information Committee -— LAIC, o Business Group for Latin America- 
BGLA; o Committee for Economic Development — CED e ao Council for Foreing Relations – CRF. Cf. DREIFUSS, 1981, 
p. 101 
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classes empresariais ampliaram suas conexões do meio empresarial para as organizações 

militares e personalidades de cargos públicos de destaque, assim como buscaram meios de 

chegar à opinião pública em geral. O IBAD conseguiu adentrar na esfera legislativa, 

influenciando inclusive as eleições nacionais e regionais. Atuou promovendo certos líderes 

camponeses, sindicatos, protestos estudantis e organizações da classe média. (DREIFUSS, 

1981, p. 101-102) 

Dreifuss (1981) ainda destaca dois períodos do processo político-ideológico do interesse 

das multinacionais associadas em parceria com intelectuais-empresários, políticos e militares 

para controlarem o aparato estatal. O primeiro, segundo uma visão gramsciana, acarretou em 

“transformismo molecular” ao germinar anéis burocrático empresariais junto a escritórios 

técnicos e centros militares. Essa rede promoveu uma doutrinação ideológica por meio de uma 

visão programática, que tinha como fim a reforma do Estado. A intenção desses intelectuais 

orgânicos, defensores das multinacionais, era ganhar espaço na administração pública. E seus 

esforços funcionaram, pois os populistas combatidos davam sinais de perda de espaço político. 

(DREIFUSS, 1981, p. 103-106)  

Diante desse quadro, a aliança IPES/IBAD e seu vínculo com os conglomerados 

midiáticos foi essencial para coordenação da opinião pública e criação de um clima favorável 

as ideias liberais-democráticas e anticomunistas. A participação dos intelectuais orgânicos da 

mídia foi eficaz na mediação dos interesses empresariais, que claramente queriam condenar o 

nacionalismo e se associaram ao anticomunista diante da opinião pública, criando uma 

convergência de ideias entre povo e elite. (SOUZA, 2015, p. 90) Essa articulação foi feita 

sobretudo pelo capital estrangeiro americano com apoio da ESG e dos empresários, que 

chegaram as entranhas do Estado e do Congresso Nacional por intermédio da UDN, suas 

coligações e membros.  

2.2 UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL (UDN) 

Para entender o papel da União Democrática Nacional (UDN) no golpe de 1964 é 

preciso compreender a singularidade desse partido de inegável protagonismo ao longo da 

História republicana brasileira. Ele nasce da oposição ao Estado Novo de Vargas e surge da 

união de grupos com ideários e trajetórias diversas, unidos pelo antigetulismo. O partido nasce, 
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excetuando a luta contra Vargas, sem nenhuma coesão interna entre os seus membros que 

permitissem construção de projetos ou planos para o país. (CHALOUB, 2015, p. 20) 

2.2.1 – União Democrática Nacional – Histórico 

Os novos partidos que surgem em meados de 1945, precisavam lidar com a dificuldade 

de mobilizarem-se nacionalmente, após o contexto ditatorial que suprimiu lideranças e alianças 

de maior corpo. (CHALOUB, 2015, p. 27). Nesse momento se aproveitaram do sentimento 

comum que emanava, tanto do espectro político da direita como da esquerda para derrubar o 

populismo de Vargas e seus seguidores. (MENDES, 2003, p. 201).  

 

 

2.2.1.1 Criação da UDN: Vargas e o Brigadeiro Eduardo Gomes 

 

 

A UDN nasce precisando definir seu alinhamento político e marcar seu diferencial 

frente aos demais. Por se tratar de um partido heterogêneo essa tarefa tornava-se ainda mais 

complexa. Recorrendo ao processo histórico da sua fundação é possível compor seu quadro 

identitário, que age segundo o moralismo, o elitismo, afirma seu engajamento antigetulista e 

anticomunista, sempre em defesa da ideologia liberal. (MENDES, 2003, p. 210). 

A criação da UDN contou com duas condições: A primeira está no ferrenho combate ao 

getulismo, e a segunda foi o consenso em lançar a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes. 

A candidatura do Brigadeiro representou para os militares uma renovação política no ideal de 

ordem, moralidade política e liberdade. A sua figura remetia aos valores revolucionários do 

tenentismo25, que assim como a UDN, rompeu com a República Velha pela descabida 

corrupção e má qualidade dos políticos. Essas mesmas características se encontravam mais 

próximas do lado udenista de Lacerda do que dos bacharéis, mas esses dois grupos 

 
25Apesar da identificação da UDN com o tenentismo, uma diferença precisa ser feita, no que tange ao não adotar a inclusão 
das massas no processo decisório político. O lacerdismo partidário valorizava as classes médias e o protagonismo das Forças 
Armadas, enquanto o tenentismo fora mais amplo e inclusivo. (CHALOUB, 2015, p. 130) A autora Benevides (1981) teve a 
percepção dessa diferença ao elencar o elitismo como como característica partidária. (BENEVIDES, 1981; GAIO, 2017, p. 34)  
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intrapartidários se aproximavam dos militares ao ressaltar a importância da moralidade em seus 

pronunciamentos para o povo. O discurso em nome da moral era uma recuperação das falas 

tenentistas para reaver o mundo melhor que certa vez existiu. Tratava-se de buscar reformas à 

sociedade sem necessariamente romper com o passado. (CHALOUB, 2015, p. 125-126; GAIO, 

2017, p. 31-33) 

Eduardo Gomes fora então, o nome que conseguiu reunir vários grupos descontentes 

com o Estado Novo. Uma coalizão da classe média e superiores, que reunia cinco grupos sociais 

em sua heterogeneidade: a) Antigas oligarquias da Revolução de 30; b) Ex-aliados 

marginalizados de Getúlio; c) dissidentes do Estado Novo; d) Os grupos liberais regionais; e) 

As esquerdas. A identificação desses grupos de coalizão da UDN com o Brigadeiro está 

relacionada a sua tradição liberal, mas também libertária. Ao mesmo tempo que o candidato 

personificava o tradicional, representava a disposição de combate em nome da liberdade, mas 

também uma construção de uma ordem vinda das elites esclarecidas, tendo como memória seu 

passado tenentista. O Brigadeiro representava a personificação do anticomunismo, ele era o tipo 

ideal da classe média: alta patente; legenda de herói; ex-tenentista e com reputação ilibada. 

Uma figura com predicados que atraía este segmento da sociedade tanto pelo viés moral, quanto 

pelo viés religioso, pois o candidato professava a fé católica. (BENEVIDES, 1981, p. 12- 22; 

GAIO, 2017, p. 34). 

Ao longo de sua campanha na corrida pela eleição presidencial, dois pontos 

conquistaram a simpatia tanto dos conservadores, quanto das esquerdas. O primeiro foi a defesa 

do direito de greve e liberdade sindical. Em segundo estava a proposta econômica de aliar o 

livre mercado ao capital estrangeiro. Durante seu início, a UDN se apresentava como defensora 

dos direitos trabalhistas, mas na década de 50, essa postura muda. Diante das críticas, a UDN 

deixa de apoiar os direitos dos trabalhadores e refuta a intervenção estatal. (BENEVIDES, 1981, 

28-29)  

Voltando aos grupos citados acima que se uniram para formar a UDN estavam os 

tenentistas, os ex-aliados de Vargas. Sentindo-se traídos por ele, desenvolveram um sentimento 

antigetulista, em adição ao anticomunismo. Sentimento que acabou por motivar uma nova 

ingerência dos militares na política, com uma participação mais ativa junto a esse novo partido 

em ascensão.  A aproximação dos militares com a UDN foi motivada por compartilharem os 

mesmos valores, sobretudo o antigetulismo, anticomunismo e conservadorismo. Além desses, 

o liberalismo político merece destaque como elemento que ajudou a reunir os opositores ao 

projeto getulista e a elite econômica mais afeita a defender o capital estrangeiro. (CHALOUB, 

2015, p. 277). O militarismo desde o início do partido fora uma de suas marcas, principalmente 
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entre o grupo dos bacharéis. O anticomunismo também foi responsável por reforçar os laços de 

proximidade e estimularam um maior protagonismo das Forças Armadas. Além de elevar os 

militares a exemplos de moralidade para o país em meio ao desregramento pelos escândalos de 

corrupção e subversão. (CHALOUB, 2015, p.80). 

Outro grupo importante a destacar, no momento de criação da UDN, foi a presença de uma ala 

mais à esquerda, que nunca apresentou uma formação coesa. Essa ala multifacetada se junta à 

UDN com seus políticos e intelectuais de tendências socialistas. Posteriormente, são os mesmos 

que viriam a formar a Esquerda Democrática, apenas dois meses após a fundação do partido 

udenista. Segundo Benevides (1981, p.16), a Esquerda Democrática nunca participou do partido 

político, apenas se associou para compor a oposição à ditadura varguista, tendo ambas 

apresentado candidatos para a chapa UDN-ED.  

Essa aliança era interessante, pois ambas defendiam a redemocratização. A Esquerda 

Democrática precisava do contingente de pessoas que a UDN poderia prover, para fazer jus ao 

Decreto Lei n° 7586 de 28 de maio de 1945, que exigia o mínimo de dez mil assinaturas de 

eleitores em pelo menos cinco estados para aceitar o registro de um novo partido. Em 

contrapartida, a UDN via a parceria como um modo de atenuar o conservadorismo do partido 

e um reforço na defesa das ideias de autonomia sindical e o direito de greve. Mesmo que essas 

estivessem ao lado da política econômica e propostas a longo prazo para a UDN, a Esquerda 

Democrática apresentava a proposta de transformação do regime capitalista em uma sociedade 

sem classes. (BENEVIDES, 1981, p. 16) 

 

 

2.2.1.2 Udenismo e Cultura Política 

 

 

Constituído o partido, a UDN começou a moldar sua própria identidade como 

representação de uma cultura política que não tinha apreço pelas questões sociais. (GAIO, 2017, 

p. 34). O udenismo tinha uma dinâmica particular, que consistia em um conjunto de práticas 

políticas que ultrapassavam os limites do partido. Dentre elas estariam o elitismo, moralismo, 

golpismo, antipopulismo e o autoritarismo. (BENEVIDES, 1981, p. 108) 

Acrescentam-se também a valorização da religião e da tradição familiar, que são 

importantes convicções a conectar o partido às classes médias por meio da política trabalhista 

cristã. Esse vínculo fora visto como um modo de proteger o trabalhador e o afastava dos perigos 

do materialismo e da subversão comunista. A busca partidária em atrair esse espectro social, 
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repousa na função estabilizadora e agregadora das classes médias, para atenuar as tensões 

sociais. A insatisfação com a corrupção seguia a mesma linha como parte da estratégia para 

angariar simpatias desse contingente no cenário político, alimentando o combate ao legado de 

Getúlio. (BENEVIDES, 1981, p. 138). 

A partir da enumeração das práticas políticas do partido é possível identificar as 

conexões entre elas. O moralismo se vincula ao elitismo da UDN, sendo uma clássica 

representação da elite em decadência desde o fim da República Velha. As políticas em favor 

das massas e os direitos trabalhistas correspondem aos temores de ascensão dos menos 

abastados. Essa ascensão tende a se propagar em outros campos, como o social e político, além 

do econômico, o que por sua vez, no longo prazo relativizariam o poder dessa elite em 

decadência. Uma resposta para frear essa ascensão das classes menos abastadas foi o combate 

a corrupção, que ao invés de fiscalizar o abuso de poder, foi usada para combater o 

enriquecimento e classificá-lo como moralmente inválido segundo o que lhes era conveniente 

enquanto elite. Segundo Benevides (1981, p.213-214): 

 
A UDN estaria vinculada a uma classe — estamentalmente colorida no elitismo — 
com a tradição do controle do poder político (República Velha), porém em desajuste 
com a ascensão de outras classes, que se tornam poderosas e que podem manipular, 
mesmo sob o arbítrio, o poder. Daí se explicaria, em parte, o combate à corrupção, 
pois ela veria, no enriquecimento dos outros, por novos meios, a corrupção. (grifos 
nossos) 

 

 

O partido também defendeu a ordem e o golpe, simultaneamente. O que por si só é uma 

contradição. Porém a explicação para esta discrepância encontra-se na concordância entre os 

udenistas e militares. Os primeiros, com sua herança elitista–autoritária, defendiam a ideia de 

que “o povo não sabe votar”, enquanto os militares, pautados nos mitos da segurança nacional, 

preocupavam-se com as “as ameaças da luta de classes”.  Debaixo destas afirmações, estava a 

ideia do anticomunismo, o que por si só, justificaria para estes grupos, o golpismo.  

Para estes grupos, a desordem e a subversão da ordem são estimuladas para combater 

sistemas ilegítimos, e por isso, a justificativa na tentativa de alterá-la. No caso da UDN, a 

desordem era o comunismo e as políticas de Getúlio Vargas. Nessa perspectiva, derrubar um 

governo ilegítimo fazia sentido. Segundo Benevides (1981, p.214): 

 
O anticomunismo, enfim, estará na raiz que justifica o golpismo: o golpe é legítimo 
porque quer destruir um regime ilegítimo. Convém reafirmar, no entanto, que a 
preocupação com o legalismo (mesmo nos seus aspectos meramente formais) 
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permanecia presente sobretudo para os militares, cujo valor fundamental sempre foi a 
defesa da ordem, e não a democracia. (grifos nossos) 

 

Neste movimento, verificamos uma contradição por parte dos militares em defesa do 

legalismo, mas que no fundo significava a defesa da ordem e não da democracia. Tanto para os 

militares, como para a UDN, a preocupação era coibir a desordem que estava atrelada as 

agitações provocadas pelos movimentos sociais. Para a UDN os militares eram considerados 

como parte da elite e à medida que, a situação política se agravava, os udenistas de espírito 

golpista procuravam dar maior destaque ao papel dos militares, dentro deste processo de 

polarização. Desta forma, estimulavam a ‘classe militar’ a desempenhar o combate a subversão, 

impedindo a continuidade do varguismo. (BENEVIDES,1981, p. 203; MENDES, 2003, p. 228) 

 

 

2.2.1.3 UDN e o Pensamento da ESG 

 

 

A UDN era afinada com o pensamento esguiano da Doutrina de Segurança Nacional. 

Estando ciente das táticas ideológicas de desestabilização comunistas, chegou a propor uma 

reestruturação radical do sistema político com o bipartidarismo. Internamente no partido, a 

ordem e a legalidade são valorizadas pelos legalistas em detrimento da liberdade, porque 

receiam menos a tirania do que um futuro arbitrário. O golpismo foi a resposta na luta contra a 

ameaça subversiva dos comunistas, que lhes permitiria defender a ordem conhecida, reduzindo 

as incertezas do futuro.  

A UDN sempre manteve seu desprezo pelas massas, fato que a incapacitava de 

compreender a realidade da decadência social vivida pelo povo e a defender o liberalismo, que 

já não fazia mais sentido. Em realidade, o partido se tornava caudatário de seus próprios 

interesses reacionários. O elitismo da UDN lhe embasava a convicção de serem os melhores, 

não havendo possibilidade de perderem eleições. Com essa mentalidade Carlos Lacerda foi um 

dos que defendeu “o golpe para evitar o golpe por via eleitoral". Para ele, os fins justificariam 

os meios em defesa da democracia. (BENEVIDES, 1981, p. 195) 

Durante a construção da imagem da UDN como um partido da classe média, a conexão 

com os militares se mostrou importante para marcar um afastamento dos polos ideológicos. A 

identificação udenista com as Forças Armadas foi construída pelas lideranças partidárias que 

incitaram a ideia de que caberia a corporação intervir para frear o populismo de Vargas. Essa 
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relação se desenvolveu até o golpe de 64, quando o anticomunismo e o golpismo tomam forma. 

(GAIO, 2017, p. 38-39) 

A propaganda partidária e os interesses reais do partido eram distintos. Diante disso é 

preciso ressaltar que há uma contradição entre a auto-imagem e a imagem que buscavam 

projetar desse udenismo. De posse dessa percepção, Benevides (1981, p. 185) conseguiu 

elucidar como a defesa do golpismo fora possível, ao mesmo tempo que seus integrantes se 

diziam liberais e defensores da democracia. Ainda defendendo, simultaneamente, a intervenção 

militar.  

Na prática, a defesa do regime democrático tinha por detrás a estratégia de violá-lo para 

então salvá-lo. Essa retórica fora construída em cima de um ferramental ideológico, que não 

podia ser abertamente declarado, mas foram essenciais para distinção do partido no cenário 

político. A marca do liberalismo fora importante contraponto da resistência udenista às 

mudanças sociais, apesar de defender publicamente a expansão dos direitos políticos, se portava 

de modo repressivo e antipopulista. 

 

 

2.2.1.4 Anos 60: Jango Goulart e Anticomunismo golpista 

 

 

O anticomunismo se encaixou nos valores da UDN, justamente por partilhar do temor 

de instauração de um regime totalitário, no qual a elite seria substituída depois de um confronto 

com as massas. Cenário próximo ao ocorrido sob o governo de Vargas, que ampliou os direitos 

trabalhistas. A aquisição desses direitos foi considerada pelos udenistas como o estopim da luta 

de classes no Brasil desde então. (SOUZA, 2015, p. 18) 

Se primeiro temeram a República Sindicalista que Vargas tentou consolidar, nos anos 

sessenta, as elites viam que essa poderia ser instalada por Jango, enquanto discípulo do ditador 

suicida, para adoção de um regime totalitário comunista. João Goulart não conseguiu conciliar-

se com as elites e estas por sua vez, fizeram questão de aproximá-lo ao perigo vermelho, ao 

mesmo tempo que fragilizavam sua imagem como político passível de ser enganado e 

manipulado pela infiltração comunista na administração pública. Alguns achavam que ele 

inclusive poderia facilitar a entrada desses inimigos no governo. (MENDES, 2003, p. 204-205)  

Ao falar de anticomunismo e já considerar as duas ondas que Motta (2000) descreve nos 

anos trinta e sessenta, ainda há de se destacar e diferenciar o anticomunismo americano e o 
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brasileiro. Aqui no Brasil, o anticomunismo era uma via de expressão e um motor das 

divergências sociais, enquanto o anticomunismo americano era uma estratégia global para 

alcançar a hegemonia mundial. Além de ser uma possível fonte de dividendos políticos, a 

exemplo do macarthismo no Parlamento norte-americano. (SOUZA, 2015, p. 19) 

A exemplo do que vinha acontecendo nos EUA, onde uma comissão parlamentar 

investigava práticas antinacionais e perseguia os comunistas durante a vigilância em favor dos 

valores democráticos e cristãos, no Brasil esta vigilância foi desenvolvida com os americanos 

através de uma intensa relação com os órgãos investigativos por meio do DOPS26. Aos políticos 

americanos interessava expandir o macarthismo para América Latina, ampliando esforços de 

auxílio aos governos cristãos e anticomunistas no combate aos subversivos. Aqui, o combate 

se estendeu também aos getulistas e nacionalistas. (SOUZA, 2015, p. 19) 

Uma iniciativa similar a dos macarthistas nos EUA, foi solicitada ao Congresso, pelo 

Deputado João Mendes da Costa Filho (UDN-BA), tratava-se da Comissão Parlamentar de 

Inquérito em defesa da Constituição e da democracia. O projeto despertou apreensão de outros 

políticos como Aliomar Baleeiro (UDN-BA), que se manifestou contrário por vislumbrar que 

seria a versão brasileira da caça às bruxas americana. O projeto acabou por ser apoiado por 

membros de quase todos os partidos, mas não foi uma iniciativa partidária da UDN, apenas 

impetrada por um dos seus membros.  

João Mendes se tornou um importante articulador anticomunista dentro da UDN nos 

anos 1940-1950, propondo medidas repressivas. Segundo sua percepção, cassar os mandatos 

dos integrantes do PCB não seria suficiente pela magnitude do imaginário criado no âmbito da 

Guerra Fria sobre as ameaças do “perigo vermelho”. Sendo assim, propõe medidas para evitar 

infiltrações nos partidos democráticos. (SOUZA, 2015, p. 23) 

Desde a derrubada do Estado Novo e a convocação da Constituinte, o anticomunismo 

ajudou a desenhar o que cada grupo político entendia como democrático. João Mendes era um 

dos que acreditava que para defender a democracia era necessário a prontidão do Estado, 

juntamente com o combate ao comunismo internacional e de seus representantes nacionais. 

(SOUZA, 2015, p. 26) 

A preocupação com o comunismo dentro do partido era real e ocorreu em diferentes 

estilos. Bilac Pinto (UDN-MG) era um anticomunista que discursava muito sobre os conceitos 

da ESG, a respeito da Guerra Revolucionária e suas formas:  

 
26 Departamento de Ordem Política e Social 
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Consolidação da infraestrutura; organização da rede de resistência; obtenção de 
armamento; ampla infiltração no Governo em todos os escalões; promoção de greves 
com motivação política ostensiva; terrorismo seletivo e sistemático, atentados 
pessoais; ampla infiltração nos Partidos Políticos, ostensiva; controle de organizações 
estudantis e trabalhistas; controle político de certas áreas; controle de certos setores 
governamentais; infiltração nas Forças Armadas. (PINTO, Bilac. Discurso ACD. 
Presidente do partido em 1963 apud MENDES, 2003, p. 226-227) 

 

 

2.2.1.5 A UDN e sua interação com a ESG 

 

 

A partir da interação dos membros da UDN com a Escola Superior de Guerra, o partido 

teve um papel de destaque na propaganda da "guerra revolucionária". Este arcabouço 

ideológico serviu de liga para a convergência entre o centro e a direita, abarcando grupos 

empresariais, políticas, militares, com as forças ligadas a imprensa e a Igreja contra a "ameaça 

comunista". O perigo anunciado era o Brasil cair nas garras do comunismo como aconteceu 

com Cuba. Em meio a esse medo da instauração de uma guerra revolucionária, Bilac Pinto 

apresentou, em junho de 1963, três pontos sobre o que consistia na crise brasileira. Apregoou 

que era uma crise de autoridade, de moralidade e de administração, pontos que propagavam que 

havia de fato uma "guerra revolucionária" em curso no Brasil. (BENEVIDES, 1981, p. 90-91) 

Os integrantes da UDN não faziam distinção entre os extremistas de esquerda ou da 

direita. Tanto o populismo da figura carismática de Vargas em sua república sindical, quanto o 

regime totalitário comunista eram percebidos pelos udenistas como polos aproximáveis, no que 

tange o desprezo pelos indivíduos e suas liberdades fundamentais, entendendo que esses 

espectros políticos apontavam para uma tendência violenta.27  

Por este ângulo, o discurso comunista é para eles mais claro nesse aspecto, pois incita 

transformações sociais pelo uso da violência como forma de desconstruir para reestruturar a 

sociedade – segundo seu padrão ditatorial marxista. O partido udenista denunciava o uso de 

meios hostis como contrários a essência cristã da sociedade brasileira. Desta feita, emergiu um 

embate sobre as ideias do materialismo histórico versus os valores cristãos como a humildade. 

(MENDES, 2003, p. 206-207) 

A nova ascendência da onda comunista, com o alarde provocado pela Revolução 

Cubana, fizera com que os udenistas amplificassem seu anticomunismo, e os inimigos agora 

 
27 Seção Notas e Informações. “Fascismo versus comunismo”. In: O Estado de S. Paulo, de 16 de janeiro de 1962. 
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eram os herdeiros de Vargas, ou seja:  Leonel de Moura Brizola e João Belchior Marques 

Goulart. (CHALOUB, 2015, p. 28) 

O golpe civil-militar como já dito, teve sua legitimação no discurso anticomunista, que 

além de João Mendes, contou também com a figura de Carlos Lacerda, jornalista e político 

próximo de grupos da intelectualidade católica conservadora. Apesar de cristão, Lacerda 

sempre mantinha um discurso agressivo, independente do lado em que estivesse, no seu passado 

comunista ou no auge de sua posição de anticomunista. Na década de 50-60 já mudara de lado 

e usa a mesma abordagem combativa contra Prestes, que já tinha utilizado contra Getúlio. Em 

sua jornada anticomunista se torna ídolo da classe média, aproxima-se de setores religiosos e 

das Forças Armadas. Em sua visão, o comunismo era como uma patologia que deveria ser 

sanitarizada, e esta era a única forma de evitar o alastramento da doença. Defendia uma 

intervenção cirúrgica na dinâmica política e social, tarefa para um político competente de 

expurgar os malefícios do comunismo para o bem-estar coletivo. Essa retórica organicista e 

sanitarista de Lacerda apresentava traços do conservadorismo, como o pertencimento a uma 

civilização cristã. Sempre se colocando a si próprio como novo paladino da renovação social, 

o que na verdade era apenas uma cortina de fumaça para encobrir a sua face autoritária. 

Apresentava-se como o ator político capaz de fornecer a solução de retorno ao ideal, que a 

sociedade e as lideranças políticas precisavam perante esse processo de sanitização. 

(CHALOUB, 2015, p. 104-107). 

De fato, seu discurso apresentava um anticomunismo preparado para lidar com uma 

ameaça comunista, maior do que a realidade dos próprios comunistas. Assim, “a acusação de 

simpatia pelos subversivos se tornava arma poderosa contra os mais diversos adversários”, 

segregando discursivamente quem interessava, inclusive reconhecidos anticomunistas como o 

General Lott e até mesmo Getúlio Vargas. O efeito foi a assimilação de que quem não atacasse 

o comunismo, estaria endossando sua expansão. Lacerda usa esse argumento para cobrar 

maiores ações da UDN, alegando que o neutralismo só beneficiaria Moscou. (CHALOUB, 

2015, p. 108) 

Além dessas, ainda havia posturas intrapartidárias mais brandas, as quais deixavam 

margem a críticas sobre em qual lugar o partido estava no cenário político. A narrativa vigente 

posicionava o fascismo e o comunismo como revolucionários, e a UDN precisava se destacar 

enquanto se desvinculava dos reacionários. A opção pela adoção do anticomunismo era um 

excelente passaporte para as ideias modernizantes, articulando-se desta forma, com as 

preferências pessoais de Lacerda. Estas inclinações referia-se as relações que mantinha com 

empresários norte-americanos. No seu entendimento, acreditava que o interesse nacional se 
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associava com a civilização ocidental por eles representada. Esta era a razão por que Lacerda e 

a UDN, se interessavam em obter financiamento eleitoral provido pelos institutos do 

IPES/IBAD. (CHALOUB, 2015, p. 108) 

Tomar um lado político, em plena Guerra Fria não era uma tarefa árdua. A simples 

opção pelo liberalismo estabelecia o comunismo como inimigo natural, que impedia a evolução 

humana ao impor o totalitarismo, junto com o estrangulamento do capitalismo e seu progresso. 

Como jornalista, Lacerda propagava as ideias liberais em defensa do alinhamento aos Estados 

Unidos, tanto no jornal, quanto na rádio. 

 Diante dessa dinâmica é possível compreender por que o nacionalismo fora rechaçado 

politicamente, já que era visto como um modo de se isentar da dinâmica bipolar, ou de possível 

retorno ao trabalhismo de Getúlio. Lacerda era contra esse ideário de colocar a nação acima de 

tudo, pois percebia um traço totalitarista nessa retórica. Assim, o nacionalismo era identificado 

tanto com o varguismo, quanto com o comunismo.  

As ideias lacerdistas contagiaram a UDN, principalmente com sua ascensão a 

governador da Guanabara em 1960 a 1965. Suas concepções demonstraram um traço autoritário 

e reacionário, projetando um modelo de sociedade antidemocrática, ao mesmo tempo que 

condizente com o interesse individual liberal, com a diferença de preferir um profundo controle 

político. (CHALOUB, 2015, p. 109; 114-116) 

 

 

2.1.2.5 Defesa da Democracia, Liberalismo, Nacionalismo 

 

 

Os udenistas defendiam a democracia como “exercício efetivo das liberdades que lhes 

são inerentes – de pensamento em todas as suas formas de manifestação”, conforme descrito 

em seu da Programa Partidário em 1945.28 Sua luta era pela democracia representativa, em 

contraponto ao modelo ditatorial de Getúlio Vargas pela qual passara o país, carregando as 

massas e usando-se do poder carismático descrito por Weber (1991, p. 175). O partido concebia 

a democracia como único regime político capaz de assegurar o desenvolvimento econômico, 

por isso queriam preservar as instituições que eram alvos dos planos rumo ao comunismo. 

(MENDES, 2003, p. 201) 

 
28 Programa Partidário de 1945 da União Democrática Nacional. Arquivo UDN do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 
apud MENDES, 2003, p. 202. 
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Dentre os valores da UDN estavam também a liberdade de ação econômica e a defesa 

da propriedade privada, considerados essenciais a existência humana. Esta ideia liberal 

chocava-se com o papel do Estado empreendedor, atuando nos setores de produção e serviço, 

ou seja, uma participação efetiva no setor econômico do país.  Entre os membros da Ação 

Democrática Partidária pairava a preocupação dessa contínua ação estatal se tornar ampla. O 

risco era de que poderia ocorrer a socialização produtiva dando condições de instauração do 

comunismo. Esta era a razão por que, a UDN se posicionava contrária ao modelo nacionalista, 

pois fazia associação, como comentei acima, ao comunismo, o que conduziria na interpretação 

udenista, a desestruturação social. Ademais, o nacionalismo era entendido como uma ideologia 

disseminada pelo comunismo, no interesse de confundir a sociedade brasileira. A ideia era, 

segundo os udenistas, de divulgar uma falsa oposição entre os interesses nacionais e os dos 

Estados Unidos, sendo este o principal parceiro comercial do Brasil. 

Ao fim e ao cabo, o nacionalismo era visto como uma via convidativa a infiltração 

comunista pela similitude com a doutrina totalitária, onde ambas priorizam a nação acima do 

indivíduo. O caráter nacionalista inicial da Revolução Cubana e sua virada marxista 

aumentaram os temores quanto as propostas nacionalistas com maior participação estatal. Os 

membros do partido recorreram aos pensamentos da Igreja, que também viam a falta de 

estímulos à indústria como provável incremento das estatizações. (MENDES, 2003, p. 213-

214). 

 

 

2.2.2.6 UDN e a Política Econômica  

 

 

A UDN identificava no industrialismo, no nacionalismo e na estatização, as causas da 

inflação brasileira, questão importante que acometia a todos e fora içada como inimigo do Brasil 

pelo incremento do custo de vida nacional. Consequentemente, gerou agitação social 

aumentando o risco de exposição da classe média à ruína econômica e ao caos financeiro. 

Combater a inflação significava derrotar a origem da instabilidade, que se alastrava no país e 

deteriorava as condições de compra da população e a subsistência das famílias.  

No período de 1961 a 1964 havia uma política econômica udenista, diferentemente dos 

outros anos do partido. Segundo essa política, o Estado deveria desempenhar a função de 

coordenador da economia e fabricante do dinheiro, a fim de estabilizar a moeda. Nessa alteração 

do modelo de gestão estaria a garantia do reestabelecimento do fluxo econômico, por meio de 
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uma reorganização das vantagens governamentais concedidas aos demais setores produtivos. O 

partido defendia que deveria haver um novo relacionamento com o capital internacional, no 

qual o investimento estrangeiro passaria ao status de aliado, não sendo apenas uma 

contrapartida por parte dos americanos face ao alinhamento brasileiro na luta da democracia 

versus comunismo.  

Essas questões sobre o sistema produtivo e o modelo de capital a ser aplicado no 

programa de desenvolvimento nacional precisavam ser esclarecidas durante a disputa retórica 

entre os entreguistas (aliados ao capital estrangeiro) e nacionalistas (adeptos da nação em 

primeiro lugar). Contudo, construíram a ideia de um nacionalismo deturpado, sendo 

interpretado como sinônimo de totalitarismo, associando ao comunismo, o chamado “perigo 

vermelho”.   

Igualdade para o capital nacional e estrangeiro significava um reforço a 

interdependência externa. Os vínculos entre os aliados internacionais eram vistos como um 

importante modo de aferição da projeção e ganho de importância internacional do país. 

Raimundo Padilha, integrante da Ação Integralista Brasileira, ilustra dizendo que "a política 

de independência se transforma em política de interdependência internacional, a provar a 

verdade de que os povos se irmanam e marcham para a realização de objetivos comuns de paz 

mundial.” Quando na verdade só estão encontrando novos negócios que lhes renderão maiores 

lucros ao expandir suas fronteiras. (MENDES, 2003, p. 213-218) 

Na avaliação do partido, a democracia sofrera profundas modificações desde 1945. Os 

sucessivos acontecimentos como a renúncia de Jânio Quadros e a mudança para o 

parlamentarismo com a ascensão de Jango, eram sintomas da conturbada arena política, que 

somada às derrotas nas urnas, levaram a UDN a discursar sobre a incapacidade popular de 

exercer o sufrágio. Assumem então, o papel de tutelar o povo e passam a adotar a estratégia de 

anulação dos resultados eleitorais. (BENEVIDES, 1981, p. 76-77) 

Em favor de um novo regime eleitoral, a maior parte dos integrantes defendia a 

concepção que a democracia brasileira representava as diferenças naturais entre os homens. 

Aliados a concepção dos valores cristãos, o sistema político brasileiro era um simples reflexo 

da vontade de Deus, em que essas desigualdades eram parte do propósito por ele concebido 

para a humanidade. Sob essa perspectiva criticavam Jango, por defender uma democracia 

igualitária e iludir o povo com promessas irreais. Para a UDN, a participação da sociedade 

integralmente no processo político era uma falácia. A linha de raciocínio de Jango, onde a 

igualdade que poderia ser de fato alcançada fora associada com o comunismo, sendo uma 

antessala a abrir espaço para uma ditadura do proletariado. Trajetória que passaria pela 
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desconfiguração das instituições democráticas, que contariam com a UDN para defendê-las. 

(ALEIXO, Pedro, Discurso ACD apud MENDES, 2003, p. 227) 

A UDN reconhecia o papel importante das elites nos regimes políticos e da moralidade 

do processo de condução política, por isso o vínculo cristão reforçava a valorização da 

moralidade política que pregava que “de nada valem as formas de governo, se é má a qualidade 

dos homens que a encarnam”. (Manifesto de Brasília apud MENDES, 2003, p. 227) 

Assim, mesmo se declarando defensores da democracia, prezavam mais pelos dirigentes 

do que pelo sistema em si. Um importante indicativo do elitismo como valor, que se 

manifestaria na função que assumem de interpretar a vontade da nação. No intramuros do 

partido havia a divergência sobre quem deveria integrar a vida política. Dentro da UDN, a 

corrente "bossa nova" preocupava-se em capilarizar o partido para as massas, enquanto que 

majoritariamente, tinha-se o consenso sobre a incapacidade dos analfabetos, que compunham 

boa parte da população, de votar racionalmente. Discursivamente, o partido se mostrava 

sensível às questões da desigualdade, mas não apresentava ações contributivas para viabilizar 

a participação popular direta. Adotando uma clara postura restritiva sobre os direitos políticos 

do cidadão, apregoavam-se em guardiões para evitar uma deturpação eleitoral.  (ALEIXO, 

Pedro29 apud MENDES, 2003, p. 229) O diagnóstico do partido era que o PTB havia ampliado 

o direito ao voto para amplificar sua própria capacidade eleitoral. Lacerda (1978 apud 

MENDES, 2003, p. 231) porta-voz do partido, apresentou a atitude dos rivais como uma 

poderosa manipulação da máquina eleitoral, acusando-os de antidemocráticos. A ampliação do 

direito do voto teria sido usada como demagogia para influenciar um povo sem preparo para 

distinguir a razão da emoção. Estender o voto aos analfabetos seria nivelar a democracia por 

baixo, como forma de tirar proveito da miséria de um povo ainda despreparado.  

A UDN sempre buscou frear o alcance do getulismo e do comunismo, juntamente com 

a Igreja Católica e as mídias para impedir a manipulação política. Fizeram então, a opção de 

combater a miséria por uma via cristã do progresso social, com melhorias nas condições de vida 

e acesso à educação. Perseguiam a contenção do radicalismo político e a consolidação de uma 

nação democrática sem a ampliação da participação política.  

Esse projeto só apresentaria resultados no médio em longo prazo, deixando a cargo das 

elites a interpretação da vontade nacional e sua condução. Mesmo classificando a maior parte 

do povo como incapaz, a classe média ainda era tida como o contingente que deveria participar 

politicamente. Por ser uma classe plural e de suficiente esclarecimento, deveria também ser 

 
29 Deputado Federal Pedro Aleixo sobre proclamação da UDN, em 19 de março de 1964. ACD. 
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ampliada para evitar o choque entre os burgueses e os trabalhadores organizados. Segundo 

Mendes (2003, p. 232) o projeto político da UDN era uma:  

 
Democracia restritiva, com direito de participação política das camadas médias, 
protegida por militares com profundo sentimento cívico e liderada por elites 
moralizadas e conscientes de seu dever. Este era o projeto político dos udenistas aqui 
apresentados. 

 
 

Em meio ao projeto político se mantivera a preocupação com a questão moral dentro do 

meio político, bem como o vínculo entre as questões econômicas e políticas. Em avaliação geral 

dos integrantes, o getulismo provocou uma distorção do sistema eleitoral agravando ainda mais 

o "subdesenvolvimento humano" ao optar pela promoção da indústria e modernização do país. 

A percepção que concebiam do PTB era a de um partido com um projeto caudilhista de 

instaurar uma república sindicalista, que incitava as paralisações e o caos econômico para 

instaurar um novo regime. Essa percepção era compartilhada pelos membros do partido e da 

Igreja, parte dos militares e pelo IPES/IBAD. Todos esses grupos irão se aliar para frear as 

conquistas sociais em março de 64. (MENDES, João30, 1964 apud MENDES, 2003, p. 225). 

A seguir, vejamos como se deu o papel dos militares no desenvolvimento deste processo 

político que culminou com a instalação de um novo regime. 

2.3 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS MILITARES NO GOLPE DE 1964 

Para os militares as principais questões que permeavam o quadro político eram de fundo 

moral. Dentre elas encontravam-se os problemas da “corrupção, fraude eleitoral, demagogia, 

desonestidade, incompetência e inépcia”. (MATTOS, 1984 apud MENDES, 2003, p.147) A 

mais insidiosa era a corrupção pois inviabilizava o desenvolvimento econômico e 

desorganizava a política nacional. Segundo Octávio da Costa, a “investida audaciosa do 

comunismo fizera o milagre de reunir e unir no mesmo esforço, todos os patriotas de correntes 

antes desavindas que não estavam comprometidos com a corrupção e a subversão”. 

(ADN,1964, nº 597, p. 68) 

 
30 MENDES, João. Discurso. ACD. Membro da UDN baiana e líder da ADP no Congresso 



87 
 

 

Desta forma, a instauração do novo regime, advindo do golpe civil-militar de 31 de 

março, teve como umas principais preocupações o campo político com a reformulação do 

Código Eleitoral. O interesse foi de estabelecer um processo eleitoral refratário à fraude e à 

demagogia, sendo estes, como comentei anteriormente, responsáveis pelo enfraquecimento da 

classe média. (ADN, 1965, n° 601, p. 25). 

Por isso, o resgate da moralidade era a pedra de toque para manter a ordem, retomar o 

progresso econômico e impedir a ascensão do comunismo. Era necessário então fortalecer as 

instituições democráticas, que naquele momento, segundo os militares, estavam combalidas por 

conta da instauração da corrupção. Essa percepção vai ao encontro dos valores institucionais 

descritos no Decálogo Militar Brasileiro, que explicita os ideais pelos quais os militares devem 

lutar, visando alcançar “na vida brasileira os princípios de irrepreensível moralidade 

administrativa e pela ativa respeitabilidade funcional dos homens públicos”. (MATTOS, 1984 

apud MENDES, 2003, p.148) O diagnóstico do cenário político, apontava que as origens destes 

problemas, estavam no comportamento dos homens que ocupavam postos de comando, e que 

governavam o país de acordo com seus interesses particulares. Sendo assim, ao fazer essas 

correções, o país trilharia o caminho do progresso. (MENDES, 2003, 147-148) 

Entretanto o pano de fundo destas preocupações estavam, no que os militares 

consideravam duas grandes ameaças: as ligas camponesas e a questão sindical. Questões estas, 

que estimulavam o recrudescimento do sentimento de anticomunismo no interior das Forças 

Armadas, originário da Intentona Comunista de 1935. Os militares insurretos sustentavam a 

ideia de que João Goulart e o seu cunhado, Leonel Brizola eram os responsáveis pelo processo 

de socialização do Brasil do processo de socialização. Estas ideias foram apresentadas pelo 

General Otávio Costa em depoimento a D’Araújo e Soares (2014, p.88) como segue:  

 
Basicamente, a Revolução se fundamentava no anticomunismo exacerbado, que vinha 
de 1935. Partia-se da convicção de que estava em marcha uma tentativa de 
socialização e que o agente dessa socialização era o presidente Goulart. 
Anteriormente, já caracterizei como se fez a mentalização, do ponto de vista militar, 
para esse movimento armado, por meio daquilo que se chamou doutrina de guerra 
revolucionária. Mostrei como esse pensamento se alastrou pelos estados-maiores, 
pelas escolas militares, ganhou a tropa, e como havia um corpo de doutrina para a sua 
consecução. Considerava-se que as grandes ameaças estavam nas Ligas Camponesas, 
nos grupos dos onze, no projeto da república sindicalista atribuído ao Goulart e, por 
tudo isso, Goulart e Brizola eram os grandes inimigos a combater. Havia, portanto, 
um comando hierarquizado, as coisas emanavam de cima, do EME31, das cadeias de 
comando. O líder natural era o chefe do EME, que é o comandante profissional do 
Exército. (grifos nossos) 

 

 
31 EME- Estado Maior do Exército 
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2.3.1 Região Nordeste e Ligas Camponesas 

Para os militares, a região do Nordeste brasileiro era um ponto vulnerável a ser 

explorado pelos comunistas, no âmbito da Guerra Fria. A preocupação estava na atuação das 

Ligas Camponesas e as agitações por elas provocadas. Essa região era um ambiente perfeito 

para explorar as assimetrias sociais, principalmente no campo. Essas conturbações locais e a 

chegada de Jango à Presidência da República anunciavam o surgimento de uma república 

sindicalista. O ambiente político se intensificou quando Goulart discursa para 

aproximadamente 2.000 suboficiais da Marinha no Automóvel Clube do Brasil, em 30 de março 

de 1964.   

Nesse panorama, o General Castelo Branco percebia a guerra travada entre o 

comunismo e democracia, também como uma disputa entre o capitalismo e o comunismo, ou 

seja, duas ideologias disputando fora e dentro do país. As suas ideias foram difundidas na 

revista A Defesa Nacional como segue abaixo: 

 
Estas duas ideologias estão num conflito mundial. Desconhecê-lo é viver muito longe 
do mundo e negligenciar o Brasil. O choque é mais forte em torno da valia e dos 
direitos do homem, do tipo de bem-estar e de justiça social e da concepção da paz, 
alcançada por uma compreensão recíproca ou pela submissão a Moscou. Esta luta 
ideológica atravessou o Atlântico e pode afirmar-se que ela já existe no nosso país. 
(ADN, 1963, n° 585, p. 71) 

2.3.2 Revolução Cubana e Guerra Revolucionária: o temor dos militares 

O temor da Guerra Revolucionária torna-se pânico com a Revolução Cubana com a 

eclosão de diversos movimentos tentando copiá-la. A resposta a esses movimentos foi uma 

frente contrarrevolucionária controlada por grupos políticos avessos a quaisquer mudanças de 

ordem. Eles aparecem seguindo a tendência e visando frear o novo esforço comunista na 

América Latina, que ganha fôlego com a tomada de Cuba. Claramente buscavam expandir.  

Conforme Fernando de Carvalho (ADN, 1964, n° 597, p.4), o fenômeno da Guerra 

Revolucionária tinha de ser compreendido como uma ofensiva comunista ousada para conquista 

do continente latino-americano, tendo como interesse isolar os EUA da sua posição estratégia 

na região: 
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O fenômeno da Guerra Revolucionária brasileira não poderia ser bem compreendido, 
se não atentássemos para a sua vinculação à violenta ofensiva que o comunismo 
internacional desencadeou no continente latino-americano, desde que se conseguiu 
firmar na Ilha de Cuba. No firme propósito de isolar os Estados Unidos, dessa posição, 
de extraordinário valor estratégico, permitiu-lhe ampliar as ações que visam ao 
domínio de uma extensa área, onde uma inquietação crônica, gerada por problemas 
quase insuperáveis, garante-lhe uma excepcional acessibilidade às argutas formas de 
uma propaganda experiente. Essa crise tradicional da América Latina, historicamente 
exacerbada pela exploração colonialista, pela insensibilidade das classes dominantes 
e pela irresponsabilidade e corrupção dos governos, apoia-se hoje principalmente no 
agravamento crescente do desequilíbrio entre o explosivo crescimento populacional e 
a precariedade do sistema econômico-social. (grifos nossos) 

 

Para o Coronel Hernani D'Aguiar (1964, p. 43-44) a estratégia soviética se infiltrara por 

Cuba para irradiar-se por todo continente americano propagando a ideia do que denominou: O 

Fidelismo.  

 
Qualquer que seja o regime, Cuba conservará sempre uma certa originalidade latina. 
Reformulado, adaptado e conformado ao novo meio ambiente, adquiriu personalidade 
própria e até denominação particular - O Fidelismo. Da ilha esse procurou irradiar-se 
por toda a América Latina, chegando mesmo a interferir nas políticas internas de seus 
países. Essa ação se fez sentir, principalmente na Zona do Caribe - Nicarágua, Haiti, 
República Dominicana, Costa Rica, Panamá e Venezuela. Mas estendeu-se, também, 
pelo restante da América do Sul, onde vem aplicando anualmente centenas de milhões 
de dólares. Disse Castro, certa vez, em praça pública, que "transformaria os Andes na 
nova Sierra Maestra, do Continente Sul-Americano”. (ADN, 1964, n° 597, p.43) 
(grifos nossos) 

 

No Brasil, D'Aguiar (1964, p. 43-44) afirmou que o impacto da Revolução Cubana teve 

imediata repercussão nas esferas sociais das organizações estudantis e sindicais:  
A ação fidelista atingiu o Brasil. Sentímo-la na propaganda de certa parte de nossa 
imprensa falada e escrita; sentimo-la nos manifestos dos órgãos estudantis; sentimo-
la na orientação seguida pela maioria de nossos órgãos sindicais. Quanto ao Brasil, a 
recente vitória democrática foi importante para todo o mundo ocidental. Mas, isso não 
significa que a GR tenha sido abafada. Não nos iludamos. Muito falta a fazer para 
concretizar esse objetivo. Qualquer descuido e ressurgirá mais perigosamente. (ADN, 
1964, n° 597, p. 43- 44) (grifos nossos) 

 

Como visto acima, a revista A Defesa Nacional manifestava a preocupação da 

intelligentsia militar com o adentramento da guerra insurrecional na América Latina a partir de 

Cuba. No caso brasileiro, a guerra revolucionária não pode ser compreendida sem abordar o 

vínculo entre violência ofensiva, desbravada pelo comunismo externo desde a chegada nas 

Américas. Isto porque o uso feito da ilha como porta aviões no quintal americano fora 

acompanhado da disseminação de ideias de esquerda como analfabetismo, precárias condições 

de vida no campo e embate de classes sociais.  
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Em suma estas foram as razões que sustentaram o golpe civil-militar em 64 e a solução 

para o combate a corrupção e a subversão comunista encontravam-se na reforma política, a fim 

de blindar a democracia da fraude e da demagogia. (ADN, 1965, n° 601, p. 25).  

 

 

2.3.2.1 Jânio Quadros e Carlos Lacerda 

 

 

Havia no ambiente pré-64 duas figuras políticas que atraíam a atenção dos militares por 

conta da propaganda que realizaram em prol do retorno à moralidade na vida pública. Eram 

eles: Jânio Quadros e Carlos Lacerda.  

O primeiro adotou a vassoura como símbolo de limpeza do cenário político durante sua 

campanha eleitoral de 1960. Estas eleições vinham na esteira do processo democrático iniciado 

após o fim da ditadura do Estado Novo, em 1946. A sua campanha trazia como mote “varrer a 

corrupção” do país que foi pautada nas denúncias de corrupção nas obras da construção de 

Brasília. Eleito em 3 de outubro de 1960, para o mandato de 1961 a 1965, tendo a mais 

expressiva votação obtida até então no país, com 5,6 milhões de votos, tornando-se o vigésimo 

segundo Presidente do Brasil. Entretanto, o seu governo foi curto e teve um desenlace 

melancólico com sua renúncia no dia 25 de agosto de 1961. 

Em relação ao Lacerda, que foi um feroz crítico de Getúlio e um moralista convicto com 

livre trânsito entre as duas maiores alas militar, como os nacionalistas-ditatoriais e os 

internacionalista-autoritários, teve uma marcante atuação no movimento conspiratório que 

antecedeu o golpe de 1964. Acompanhou de perto os acontecimentos da deflagração do golpe, 

quando o General Mourão Filho desceu com as suas tropas, em torno de 6 mil homens, 

deslocando-se de Juiz de Fora em direção ao estado da Guanabara com a missão de destituir 

Jango do poder. Mesmo tendo este envolvimento com os insurretos, durante o ano de 1965, 

Lacerda voltou-se contra o regime por conta da extensão do mandato do Presidente Castelo 

Branco e da suspensão das eleições diretas para a Presidência da República, o que levaria a 

consolidação de um regime militar. Em 1966, articula um movimento político denominado de 

“Frente Ampla”, reunindo em seu entorno Juscelino Kubitschek e João Goulart. Este 

movimento foi lançado com um manifesto dirigido ao povo brasileiro através do no jornal a 

Tribuna da Imprensa. Dois anos mais tarde, precisamente em 5 de abril de 1968 com a 

publicação da Portaria n° 177 do Ministério da Justiça as atividades da “Frente Ampla” foram 

proibidas. Em 13 de dezembro é editado o Ato Institucional n°5 e no dia seguinte, Lacerda é 
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preso e conduzido para Regimento Marechal Caetano de Farias, da Polícia Militar do Estado 

da Guanabara. É libertado uma semana após uma greve de fome e em 30 de dezembro teve os 

seus direitos políticos suspensos por dez anos, encerrando assim o seu relacionamento com o 

regime militar. (LACERDA, 2001)  

2.3.3 Direito de Voto e Ampliação para os analfabetos 

A decepção dos militares de direita com Jânio Quadros, na sua decisão de renunciar o 

mandato em 1961, e posteriormente com o Lacerda, quando da ruptura com regime militar os 

alertou para outra preocupação, a saber: de que o pano de fundo destas instabilidades estava na 

ampliação do voto para os analfabetos. Na avaliação da ala direita dos militares, a ampliação 

do número de votantes despreparados, contribuiria para o agravamento da crise política, pois 

permitia ascendência de homens aos cargos públicos, sem o comprometimento com a nação. 

(MENDES, 2003, 149) 

O pensamento reinante era que a população brasileira com 50% de analfabetos 

funcionais, não poderia produzir um resultado eleitoral que permitisse eleger mandatários que 

estivessem à altura dos desafios do país. Na ADN (1961, n° 566-567, p. 53 apud Mendes, 2003, 

p. 150) encontramos esta crítica:  
 
Numa democracia “incipiente como a nossa, onde são chamados a pronunciar-se para 
escolher a sua representação, mais de 50% de semi-analfabetos, o parlamento assim 
eleito não pode representar o ideal que desejávamos, aquele em que depositamos 
nossas esperanças”. (grifos nossos). 

 
 

O resultado desse quadro era a fragilidade política, que diante da ausência de 

racionalidade no processo de escolha dos representantes, permitia a eleição de políticos pelo 

viés emocional – viés comprometedor do senso de escolha, expondo a massa de “inocentes 

úteis” à disposição dos demagogos. A interpretação da época estava no fato de que o povo 

brasileiro carecia ainda amadurecer intelectualmente e politicamente, e por isso poderia ser 

facilmente conduzido a revoluções populares e até mesmo uma guerra civil.  
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2.3.4 Pensamento militar de Direita, Visão Paternalista e a Elite 

Nota-se, o pensamento militar de direita caracterizava-se por uma interpretação 

paternalista acerca da participação das massas na esfera política do país. Ou seja, só admitiriam 

a existência de uma democracia, se somente se, houvesse estabelecido condições para sua 

implementação estando então, livre da desordem e da ação subversiva. Defendiam dessa forma 

um governo de viés tecnocrata, composto por burocratas especializados e com autoridade e 

responsabilidade funcional para o trato de matérias do Estado. (MENDES, 2003, 151-152)  

Como comentei anteriormente, a ideia disseminada no seio da ala da direita militar era 

de que as camadas populares não teriam condições de escolher o primeiro mandatário da 

República por possuírem baixíssimo nível de escolaridade, que impediam de terem o 

entendimento necessário para discernir sobre quais nomes seriam os mais adequados para 

dirigir o país. A síntese desta concepção está registrada no depoimento do General Meira Mattos 

à D`Araújo e Soares (2014, p. 116) o qual faz as observações sobre o papel das elites no Brasil.  

 
Acho que num país com as nossas dimensões, a eleição direta universal, como está na 
nossa Constituição, favorece muito o candidato que tem a demagogia de marca 
popular e na realidade é vazio. Não resta dúvida de que a escolha tem que ser da elite. 
A elite é que, em todos os países, orienta as massas. Em todos os países. O senhor não 
encontra nenhum país em que a elite não oriente as massas. Agora, tem que haver uma 
elite legítima. Mas é elite. Porque a elite é que tem o esclarecimento. Como é que o 
senhor quer, por exemplo, que uma pessoa simples, muito mal-alfabetizada, do 
interior do Brasil, saiba qual é o melhor nome para presidente da República? Não 
sabe. O senhor que lê jornal todo dia, que acompanha, pode saber. Então, o que 
acontece? Acontece que os candidatos são candidatos de emoção. Determinados 
líderes conseguem sensibilizar a emoção nacional. (grifos nossos). 
 

2.3.5 As Elites 

No entender dos militares as elites possuem uma estrutura política e intelectual com 

capacidade de restaurar a moralidade político-administrativa, necessária a diretiva do país, 

visando deste modo, alcançar os objetivos nacionais. Diante disso, levantam-se as seguintes 

questões: a) Afinal, quem eram as elites que poderiam orientar à nação? b) Entre elas, qual seria 

capaz de conduzir a nação a estabilidade política e a democracia? c) Por fim, quais seriam os 

critérios que levariam a uma elite em detrimento da outra? Como a elite política estava muito 
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desgastada, a resposta para estas questões recaía no seio de uma das elites: os próprios militares. 

As justificativas para esta indicação estavam no fato de que este segmento social gozava de um 

grande prestígio junto as classes médias da sociedade, eram ciosos em relação a manutenção da 

ordem, desconsideravam quaisquer interesses pessoais em relação ao interesse da nação a qual 

serviam. Todos estes predicados faziam dos militares a opção ideal para a condução dos 

destinos do país. Para os militares, a democracia só seria plenamente instituída diante do 

estabelecimento da ordem e da erradicação da subversão.  

As Forças Armadas como agente moderador e por ser uma elite, eliminariam os 

desarranjos sociais conduzindo o processo político, a fim de, garantir a sobrevivência da nação:  

 
(...) cabe às Forças Armadas (…) por constituírem uma elite, pela sua relação 
constantemente doutrinada no seu espírito patriótico, liderar[am] e orientar[am] as 
medidas que, adotadas, garantirão a coesão indispensável à nossa sobrevivência, a 
conservação da nossa soberania, dos nossos ideais democráticos, de liberdade e de 
crença que são o apanágio das nossas aspirações. (POTYGUARA, Irapoan de 
Albuquerque apud MENDES, 2003, p. 159) 

 

Por isso, a censura era legitimada como eficaz meio regulador do governo, frente a ação 

dos grupos de opositores ao regime militar. Justificava-se assim, o aparelhamento do Estado 

com meios legais, a fim de justificar o uso da violência para a preservação da democracia. 

(MENDES, 2003, p. 152-159) 

2.3.6 Divergência: Nacionalistas – Ditatoriais & Internacionalistas – Autoritários 

Apesar da imagem de que haveria uma sólida coesão no interior do Exército, na 

realidade havia uma disputa entre dois grupos que disputavam a primazia de qual deles deveria 

liderar o processo político do novo regime. Estes grupos dividiam–se em: nacionalistas-

ditatoriais e internacionalistas-autoritários. 

As divergências entre eles relacionavam-se a dois pontos: a) como legitimar o novo 

regime e b) quais os mecanismos que deveriam ser utilizados e os graus de repressão a serem 

aplicados para manterem o controle do processo político. Considerando as divisões intramuros 

é factível considerar que essas discordâncias vinham de antes de 1964 e iam além da esfera 

política. (MENDES, 2003, 153) 
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Os nacionalistas-ditatoriais defendiam que a política deveria se submeter ao comando 

militar. Anticomunistas, radicais e adeptos de métodos violentos, incitavam uma intervenção 

duradoura para garantir a volta da ordem e a vitória na guerra revolucionária, a qual acreditavam 

estar em curso no Brasil - segundo as ideias propagadas pela ESG. Suas intenções eram 

primeiramente, garantir mudanças profundas no ambiente político e por isso, acreditavam que 

a intervenção militar deveria ser prolongada. Incluíam-se neste grupo, os partidários de uma 

intervenção prolongada e outros que não eram adeptos à via ditatorial, porém unidos pelo 

propósito do regresso à democracia estável. Eles acreditavam na democracia parcial, defendiam 

a intervenção como necessária, principalmente devido ao comportamento dos políticos que só 

pensavam em seus interesses particulares e/ou partidários. (MENDES, 2003, p. 156)  

De acordo com o depoimento do General Adyr Fiúza de Castro, que chefiou o DOI-

CODI do I Exército, à D’Araújo e Soares (2014, p. 147) o ponto comum era de que estes grupos 

refutavam a ideia do estabelecimento de uma República popular no país. Contudo, havia uma 

miríade de discordâncias entre eles, como por exemplo: para alguns o interesse era apenas 

afastar o Jango, outros defendiam um regime forte, ditatorial que eliminasse quaisquer 

movimentos opositores. Como segue: 

 
Na preparação para o golpe de 64, todos os grupos eram unânimes em saber o que não 
queriam: não queriam uma república popular instalada no Brasil. Quanto ao que 
queriam, aí divergiam muito. Mesmo no interior de cada grupo havia grandes 
divergências. Uns queriam apenas afastar o governo, afastar Goulart e sua turma. 
Outros queriam instalar realmente um regime forte, ditatorial, que limpasse a 
sociedade e impedisse de uma vez por todas que o país voltasse àquele estado. (...) 
Mas essas duas grandes correntes não tinham muito bom entrosamento. Ou aliás, não 
tinham quase nenhum. Eu era um dos poucos que gozava da possibilidade de trânsito 
num grupo e no outro. (grifos nossos) (D’ARAÚJO; SOARES, 2014, p.147) 

2.3.7 Internacionalista Autoritários e os Nacionalistas Ditatoriais: Instalação do Regime 

No processo de estabelecimento do regime, no interior da coalizão da direita, os 

militares protagonizavam uma liderança, contudo não havia hegemonia. Ao contrário do que se 

poderia pensar, havia várias tratativas entre os políticos e militares sobre qual o mandatário 

deveria cumprir o restante do período governamental após a retirada de João Goulart. O 

depoimento do General Ernesto Geisel à D’Araújo e Castro (1997, p.167-168) foi elucidativo 

para explicar as tratativas com os líderes do partido PSD a fim de dar um respaldo de legalidade, 

assegurando a maioria no Congresso. Segue abaixo: 
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A ação dos políticos verificou-se mais tarde. Juarez pugnava pelo Castelo, e depois os 
políticos, vendo que o escolhido não seria um deles, aderiram. (...). Escolhido o 
Castelo, era necessário assegurar sua eleição pelo Congresso, pelo tempo restante do 
período governamental, fórmula prevista inclusive para dar-lhe o cunho da legalidade. 
E aí, para assegurar a maioria, foi necessário o entendimento com o PSD. Líderes 
deste partido estiveram com o Castelo e o levaram para uma conversa com o Juscelino. 
(...) O que de efetivo resultou dessas conversações foi a escolha do Alkimim para a 
vice-presidência. Em meio a isso, Costa e Silva e os que o acompanhavam acabaram 
por apoiar o Castelo porque viram que não havia outra solução pacífica. (D`ARAÚJO 
e CASTRO, 1997, p. 167 - 168) (grifos nossos) 

 

 

Este depoimento permite verificar um dissenso da direita sobre o debate de quem 

deveria dirigir o país, se um militar ou um civil. A escolha de Castelo Branco representava um 

apaziguamento das divergências dos grupos organizadores do golpe, impedindo a fragmentação 

da coalizão direitista e freando os mais militaristas. Para garantir a legitimidade do escolhido, 

Castelo Branco, trataram de obter a validação do Congresso Nacional, que corroborou com o 

golpe decretando a vacância do cargo presidencial, mesmo com a presença de João Goulart em 

território nacional. Esta é a evidência que o Golpe de 64 fora também um golpe parlamentar, 

além de militar.  

A escolha de um dirigente castrense corroborava a liderança dos militares perante os 

outros grupos sociais participantes de 31 de março. Outro ponto que é representativo do 

envolvimento político para a escolha de Castelo fora a sua apresentação a Juscelino, ainda no 

papel de um importante articulador político da época. Havia quem considerasse que a liderança 

militar se extinguiria a partir do afastamento de Jango. Entretanto, em busca de manter uma 

organicidade consensual, a liderança civil militar do movimento golpista fechou o apoio em 

torno da figura de Castelo.  

As discordâncias apresentadas anteriormente entre os internacionalistas-autoritários e 

os nacionalistas-ditatoriais demonstravam, segundo Octávio Costa (D’ARAÚJO e SOARES, 

2014, p.181), que o golpe foi empreendido por uma corporação rachada quanto aos rumos 

políticos após a tomada do Estado. Os internacionalistas-autoritários, eram aqueles em torno de 

Castelo, os denominados castelistas. Eram considerados profissionais, intelectuais, 

simpatizantes de Lacerda e do partido da UDN. Este grupo defendia que o governo deveria 

retornar as mãos civis, logo que se encerrasse o tempo a ser cumprido por Jango.  

O segundo grupo, os nacionalistas-ditatoriais, tinha como líder, Costa e Silva, 

considerados mais revolucionários e radicais. (D`ARAÚJO e SOARES, 2014, p. 86). 

Defensores da intervenção de longo prazo, se percebiam detentores de uma posição messiânica 
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para salvar a sociedade, a partir da crise de confiança instalada sobre a classe política. 

Entendiam os governantes como medíocres figuras para conduzirem o país no atendimento aos 

objetivos nacionais permanentes. A intervenção era uma necessidade, a fim de, instaurar uma 

nova concepção de governo permanente, capaz de combater a corrupção e a incompetência e 

permitir desta maneira, o desenvolvimento econômico protegido das tempestades políticas. Esta 

preocupação revelava a compreensão de democracia deste grupo, pois o fundo desta questão 

estava na ênfase que davam na viabilização, bem como, a redistribuição dos benefícios 

decorrentes do processo industrialização para todo o povo brasileiro. Logo, para alcançar esta 

condição era imprescindível a manutenção da ordem. (MENDES, 2003, p. 156 -160, passim). 

Em relação à classe política, os internacionalistas-autoritários mantinham uma postura 

ambígua. Ora concordavam em alinharem-se aos partidos-políticos, ora optavam pelo 

afastamento definitivo. Retornando ao depoimento do General Adyr Fiúza de Castro à 

D’Araújo e Soares (2014, p. 155), que foi um dos representantes deste grupo, declarou que o 

grupo liderado por Costa e Silva não tinha nenhum contato político, e por isso, era mais radical 

e violento e queriam “acabar com os políticos, com a Câmara, com o Senado, acabar com tudo”. 

Diferentemente do grupo internacionalista-autoritário liderado por Castelo, denominados de 

grupo da ‘Sorbonne’, os nacionalistas-ditatoriais eram oficiais mais jovens e mais duros e não 

afeitos as manobras políticas.  

 
[..] mais jovens, ligados à tropa. Esses oficiais eram mais duros, não? Muito mais 
duros. Muito mais radicais na operação limpeza. Era um pessoal mais puro, ainda não 
deteriorado, que não se compadecia de maneira nenhuma com manobras políticas. Os 
políticos fazem manobras, transigem. E creio que tem que ser assim. Mas falar em 
transigência para um capitão ou para um major é coisa muito difícil. (D’ARAÚJO; 
SOARES, 2014, p.155) 

 

Outra diferença entre o grupo internacionalista-autoritário e os nacionalistas-ditatoriais 

incidia no entendimento do primeiro de que os problemas de corrupção no quadro político 

partidário, incidia no desvio de votos dos semialfabetizados, do que propriamente nas 

deterioradas relações partidárias. Dentro deste grupo encontravam-se um pequeno número de 

oficiais que apresentavam um espírito modernizante-conservador no processo de 

desenvolvimento nacional. Por terem compartilhado experiência política e ideológica nos 

campos da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, e participado dos cursos e treinamentos 

nos Estados Unidos, alguns com afiliação aos partidos da União Democrática Nacional e menor 

escala, no Partido Democrata Cristão, permitiu que criassem a Escola Superior de Guerra. Os 

oficiais cofundadores incluíam:  
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Os então oficiais de escalão médio Golbery do Couto e Silva, Orlando Geisel, Ernesto 
Geisel, Aurélio de Lyra Tavares, Jurandir Bizatria Mamede, Heitor Almeida Herrera, 
Edson de Figueiredo, Geraldo de Menezes Cortes, Idálio Surdenberg, Belfort 
Bethlem, João Bina Machado, Liberato da Cunha Friedrich, Ademar de Queiroz e os 
generais Cordeiro de Farias e Juarez Távora. (DREIFUSS, 1981, p. 77-78) 

 

 

A corrente internacionalista autoritária, por seu perfil mais sofisticado em relação à 

corrente oponente, os nacionalistas ditatoriais, eram contrários a eliminação da vida política e 

ao estabelecimento de uma ditadura militar. Era um grupo mais maleável no trato com os grupos 

de esquerda e com os legalistas. Num artigo do Tenente Coronel Octavio Tosta, intitulado 

“Compreensão da Revolução Brasileira” na Revista ADN de 1964, ele advertiu as forças 

revolucionárias que o seu papel é recuperar o país, lembrando que a vitória não se deveu ao 

papel dos militares, mas antes foi uma vitória coletiva. Acrescentando que devem contribuir 

para o fortalecimento do poder civil a fim de que o país retorne à normalidade. 

 
É preciso, por outro lado, que os militares não exagerem os seus méritos na vitória da 
revolução - que foi a vitória da vontade coletiva - e continuem cumprindo 
anonimamente o seu dever. Que não se arroguem em árbitros infalíveis de todas as 
questões, que contribuam com todas as suas energias para o mais rápido 
fortalecimento do poder civil. E que pensem, com Temístocles Cavalcanti, que "a 
nação não constitui despojos na mão do vencedor, mas um patrimônio comum, de que 
todos devem participar”. (ADN, n° 597, 1964) 

 
 

Ao fim e ao cabo as lideranças destes dois grupos como comentei anteriormente 

orbitavam entre General Castelo Branco, líder dos internacionalistas-autoritário, e o General 

Costa e Silva, líder do dos nacionalistas-ditatoriais. Lideranças reconhecidas pela tropa, 

segundo as palavras do General Enio dos Santos Pinheiro, em depoimento da D’Araújo e Soares 

(2014, p.181) o Castelo Branco, era considerado o intelectual do Exército, e ao fim do seu 

mandato, gostaria que o seu sucessor fosse um civil. Quanto ao Costa e Silva, era tido como o 

homem dos quartéis e na trama do golpe de 64, tornou-se sucessor de Castelo Branco. Segundo 

D’Araújo e Soares (2014, p.181):  

 
Em 64 havia dois generais que eram os chefes: o general Castelo Branco e o general 
Costa e Silva. Hoje, por exemplo, é muito difícil a gente identificar — digo isso com 
tristeza — um general com liderança. Esses dois homens, a gente seguia sem sequer 
perguntar. Cada um no seu campo. Castelo Branco era tido como o intelectual do 
Exército, o homem que concebia as coisas etc., e Costa e Silva era tido como o 
guerreiro, o homem do campo, o homem dos quartéis. Os dois eram da mesma turma. 
O primeiro aluno da turma foi o Costa e Silva e o segundo foi o Castelo Branco. 
Castelo Branco tinha respeito pelo Costa e Silva. Tanto que o aceitou como seu 
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sucessor na presidência da República, embora quisesse mesmo que o seu substituto 
fosse um civil. 

 
 

Tendo em vista que neste capítulo foram discutidos os projetos dos três maiores grupos 

da direita golpista: os institutos IPÊS/IBAD, o partido da UDN e os militares, sintetizamos no 

quadro sinóptico abaixo as principais características de cada grupo:  

 

Tabela 1- Quadro Sinóptico das Direitas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No próximo e último capítulo investigaremos o uso dos termos anticomunismo e 

democracia nas páginas da revista A Defesa Nacional no período de 1960 a 1964.  

  

2.1 Empresários 2.2 UDN 2.3 Militares

Papel do 
Estado Coordenador de Metas

Garantidor da complementariedade e 
planejamento dos setores agricola e 
industrial. 

 Nacionalista-ditatorial  Internacionalistas-
Autoritários

Sistema 
Político

DEMOCRACIA: garantir a 
propriedade privada Democracia restritiva elitista Intervenção militar 

duradoura. Intervenção militar pontual.

Sistema 
Econômico

O Estado deveria ser o garantidor 
de uma ambiente de liberdade para 
a estabilidade dos negócio, 
conservando a propriedade 
privada.

Apontavam o industrialismo, o 
nacionalismo e o processo de estatização 
por serem estes os causadores da 
inflação, elemento comprometedor do 
desenvolvimento.

defensores da presença 
mais intensa do Estado.

defendiam um papel 
reduzido do Estado, 
participação do capital 
estrangeiro na 
industrialização nacional 

Estratégia Ampliação das classes médias rural 
e urbana.

Estímulo agrícola para financiar a 
industrialização. Esse equilíbrio conteria a 
inflação. 

Problemas 
Sociais

Entendiam as desigualdades como 
naturais. Iniciativa privada lideraria 
a solução dessas desisgualdades 
como agente promotor na 
redistribuição dos ganhos com o 
crescimento economico.

Elite interpreta a vontade das massas. 
Povo sem instrução é facilmente 
enganado por demagogos ao usarem a 
emoção e não a razão para votar.

Reformas Contrários a ampliação dos direitos 
políticos; 

Não se declaravam contrários a reforma 
agrária, mas queriam evitar ataques aos 
produtores de riquezas nacionais. 

Comunismo Radicalizavam a sociedade e 
incitavam a população. Inimigos da propriedade privada

PEB Críticos à Política Externa 
Independente.

Defensores da autodeterminação( desde 
que não afetasse a aliança com os 
ocidentais.

Alinhamento estadunidense para garantir proteção em 
caso de invasão. 

Pautado na Doutrina de Segurança Nacional. O Estado 
expressa a vontade única da nação.

Todos os recursos são mobilizados para a guerra.  

DSN visava eliminar antagonismos sociais como objetivo 
do planejamento estatal.

Atrela-se desenvolvimento à segurança nacional.

Agentes subversivos, inimigos.
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CAPÍTULO III 
 

DEMOCRACIA E ANTICOMUNISMO 

NAS PÁGINAS DA REVISTA “A DEFESA NACIONAL” 

 

 

Historicamente, as instituições militares brasileiras não empregam esforços apenas para 

atuar na guerra, já que se empenham continuamente na formação de seu corpo militar, como 

também demonstraram preocupação com o desenvolvimento nacional. Segundo Trevisan 

(2005, p.10):  
Precisarmos convencer-nos de que esses militares estudam, têm escolas próprias onde 
pensam e planejam as suas ações de guerra —que é o objetivo de sua produção — 
mas também desenvolvem planos, projetos para o país que, quando postos em prática, 
evidentemente atingem a todos. 
 
 

A partir dessa percepção os militares precisam ser entendidos como mais do que o 

contingente em prontidão para a guerra, devendo ser considerados como parte integrante das 

instituições interessadas na produção de conhecimento. 

 
Trevisan (2005, p. 10-11) entende que se o Brasil pretende atingir uma maturidade 
democrática, “onde todos sem exceção, cumpram a lei, precisamos compreender e 
discutir as ideias dos militares”. Principalmente, considerando sua participação ativa 
no cenário político ao longo da história nacional como motivo principal para 
“conhecermos os objetivos que porventura estiverem ‘embutidos’ nelas.”   
 
 

Para atender as expectativas de entendimento desses interesses ‘embutidos’ na produção 

de ideias da caserna, acolhe-se a concepção da terceira geração da Escola de Annales. Ela foi 

responsável por ampliar a concepção do que vem a ser um documento para a historiografia e 

quais textos históricos poderiam ser analisados. Alterando então, o entendimento do que era 

considerado como uma fonte histórica ao trazer maior autonomia ao pesquisador, no que tange 

a seleção das fontes documentais a serem usadas. Essa ampliação da historiografia permitiu 

investigar campos menos explorados como a História Militar. Aqui encontramos, o inegável 

valor político da revista A Defesa Nacional, cujos profissionais, apesar de pretender abordar 

questões restritas a caserna, foram muito hábeis em estender suas análises às questões políticas. 

(ROESLER, 2019, 57) 

Luca (2008, p. 111) aponta que os periódicos e jornais são de fato: “caixas de 

ressonância de valores, interesses e discursos ideológicos, com a renovação dos campos político 

e cultural”. Por isso chegaram a ser considerados como documentos e importante passaporte 
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histórico. Os textos da imprensa servem, sobretudo, para esclarecimento sobre os níveis 

basilares dos vínculos sociais, como apontado abaixo: 

 
A escolha de um jornal como objeto de estudo justifica-se por entender a imprensa 
fundamentalmente como instrumento de manipulação de interesse e de intervenção na 
vida social; nega-se, pois, aqui, aquelas perspectivas que a tomam como um mero 
veículo neutro dos acontecimentos, nível isolado da realidade político-social na qual 
se insere. A possibilidade de analisar as formas de representação de um determinado 
contexto levou (...) [a] novas possibilidades de análise e ressignificação do passado. 
(Capelato e Prado, 1980, p. 19 apud ROESLER, 2019, p. 54) (grifos nossos) 
 

 

Sobre essa nova forma analítica, Capelato (1988, p. 3) declara que “os pequenos jornais 

expressam reivindicações específicas de determinados grupos sócio-políticos” e ressalta a sua 

relevância para as pesquisas históricas. A propagação desses jornais na metade do século XIX, 

expressaram as representações de grupos dos quais eram porta-vozes e suas propostas de luta.  

A revista militar A Defesa Nacional é um exemplo desses periódicos que deu voz a um 

pequeno grupo de jovens do Exército, apelidados de jovens turcos. Ela se tornou relevante 

plataforma de expressão das ideias reformistas que o grupo vislumbrava para a instituição do 

Exército, como também para o próprio país durante as décadas iniciais do século XX. 

(ROESLER, 2019, p. 54) 

Isto posto, neste capítulo debruçar-me-ei nas análises sobre as questões do 

anticomunismo e da democracia na revista A Defesa Nacional entre os 1960 a 1964. Dentre as 

demais revistas militares, ela foi escolhida por seu histórico de ampla entrada no meio militar, 

o qual apresentava preocupações sobre o desenvolvimento nacional, como declarado em seu 

subtítulo: "Revista de assuntos militares e além de possuir elevado nível de estudos de 

problemas brasileiros". (ROESLER, 2019, p. 54)  

Na avaliação de Rouquié (1980, p. 16) o grande diferencial dos jovens turcos foi o 

empenho em definir uma função política do aparelho militar para evitar que a instituição ficasse 

a reboque da política civil. A publicação periódica da revista então, buscava esclarecer o que 

era a política do Exército e não no Exército, expondo os assuntos pertinentes a classe militar. 

A revista A Defesa Nacional protagonizou a construção do profissionalismo militar, com uma 

posição intransigente de veemente oposição à participação política dos militares, o que gerou 

um modo particular de dominação do sistema político. (ROUQUIÉ, 1980, p. 23)  
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3.1 A FUNDAÇÃO DA REVISTA A DEFESA NACIONAL   

A revista A Defesa Nacional foi fundada em setembro de 1913, com sua edição sendo 

lançada no mês seguinte. A publicação era escrita e editada por jovens militares que foram 

enviados para estagiar na Alemanha, e constituíram os mais importantes reformadores do 

Exército brasileiro (ROUQUIÉ, p. 58), os chamados jovens turcos. Na ata de criação constam 

os interesses de seus idealizadores, que se reuniram no intuito de refletir sobre “as ideias do 

novo Exército [que] fosse, por consequência, um órgão de combate e um instrumento de 

trabalho”. (NASCIMENTO, 2010, p. 61) 

A revista ADN foi inspirada na revista alemã Militaer Wochenblatt32. A versão nacional 

era lançada para todo o território, mensalmente, sem anúncios ou propagandas; tendo uma 

tiragem entre mil e dois mil exemplares. (BARONI, 2010, p. 37) A impressão inicial ficou a 

cargo dos próprios editores, que arcaram também com o envio pelo correio. Capella (1985, p. 

53 apud NASCIMENTO, 2010, p. 63) assinala que o número de exemplares cresceu alcançando 

em 1918, cerca de 40% dos oficiais do Exército, majoritariamente eram tenentes e capitães. A 

revista era vendida por assinaturas e os civis correspondiam a quase metade dos assinantes. 

Neste periódico traduziam-se as preocupações dos jovens turcos com os debates da 

época, tais como o desenvolvimento e os caminhos possíveis para alcançá-lo, bem como a 

subordinação brasileira aos países do norte. A origem da alcunha jovens turcos, com a qual 

estes oficiais foram conhecidos faz referência à Turquia, então parte do Império Otomano, que 

na ocasião, também enviara seus jovens militares para o estágio na Alemanha. Os mesmos, 

quando regressaram ao seu país, aderiram ao movimento que defendeu a modernização e 

reconstrução da Turquia, endossando o Marechal revolucionário Mustafá Kemal. (BARONI, 

2010, p. 27-35).  

No Brasil o termo jovens turcos apareceu nos anos de 1909-1910, quando eles 

transmitiram para a imprensa suas ideias progressistas e modernizantes. Esta foi a razão do 

porquê desses jovens militares terem essa denominação. O próprio modo de referenciar o grupo 

e sua alcunha revelavam o incomodo institucional no Exército em aceitar as mudanças 

sugeridas com intuito de fazer surgir uma Força moderna. Esse mesmo paralelismo ocorreu 

quanto ao nome da revista, ao adotarem o mesmo título que os turcos também nomearam em 

seu país: “A Defesa Nacional”. 

 
32 Cf. Anexo III 
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Por não haver registros dos oficiais que foram à Alemanha, não há precisão quanto ao 

número do efetivo enviado. Para o estágio foram enviadas três turmas, mas foi a última que 

passou a defender os ensinamentos recebidos na Alemanha e que culminaram na fundação da 

revista. (NASCIMENTO, 2010, p. 61-63). 

Este periódico foi o veículo pelo qual estes militares puderam externar e propagar suas 

visões tanto sobre o afastamento dos militares da política, quanto sobre as questões da defesa 

nacional. Entre as convicções do grupo estava o interesse constante pelo aperfeiçoamento da 

tropa durante toda a carreira militar. No primeiro momento, os oficiais superiores viram com 

desconfiança as movimentações dos assim chamados jovens turcos, todavia suas visões foram 

ganhando adeptos. (KUNHAVALIK, 2009, p. 80) Este comportamento de suspeição era de se 

esperar, já que fazendo parte de uma instituição hierarquizada, dificilmente os tenentes 

conseguiriam impetrar as mudanças na corporação. Entretanto, o projeto para modernizar o 

Exército passou a ter o aval dos oficiais superiores, permitindo então o avanço do movimento. 

Carvalho (1961, p. 177 apud BARONI, 2010, p. 36) aponta que antes mesmo da fundação da 

revista, seus diretores se preocuparam em conseguir apoio dos oficiais de alta patente. 

Procuraram engajar os mais próximos do espírito progressista para tomar parte do movimento 

modernizador. Inclusive são essas relações de proximidade ao alto escalão que geraram as 

indicações dos jovens turcos para promoções na carreira. 

Quando a revista foi fundada ela instalou-se nos bastidores do Clube Militar, devido a 

falta de apoio oficial do Exército. No início das suas atividades da publicação estava sob a 

direção dos oficiais Bertholdo Klinger, Leitão de Carvalho e Joaquim de Souza Reis Neto, todos 

serviam como Primeiro-Tenentes, com auxílio do secretário Francisco de Paula Cidade 

(Segundo-Tenente). Somado a eles, estavam os demais fundadores da revista: Mário 

Clementino de Carvalho (Capitão), Brasílio Taborda (Primeiro-Tenente), Epaminondas de 

Lima e Silva (Capitão), César Augusto Parga Rodrigues (Capitão), Euclides de Oliveira 

Figueiredo (Primeiro-Tenente), José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti (Primeiro-Tenente), 

Francisco Jorge Pinheiro (Capitão) e Amaro Azambuja Villanova (Primeiro-Tenente).  

Destes doze fundadores, oito fizeram estágio com o Exército alemão. Eles conseguiram 

o apoio de importantes nomes da instituição, dentre eles: Hermes da Fonseca, os Generais Tito 

Escobar e do então Ministro da Guerra, Caetano de Faria. Porém a proposta de redação da 

revista encontrou resistência interna por parte de outros integrantes, evidenciando uma ausência 

de unanimidade corporativa. Como por exemplo, a forma de registro de pessoa jurídica, 

adotando o nome “Cooperativa Militar Editora e de Cultura Intelectual ‘A Defesa Nacional’”. 

A revista, então, nasceu no seio da instituição, mas como uma iniciativa privada de seus 
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membros, o que lhes permitiu desfrutar de liberdade ao romper com as amarras discursivas 

institucionais, que impediam uma explanação política dentro da Força. Mesmo assim, não 

faltavam conflitos após a criação da revista no interior do Exército, principalmente entre os 

redatores e seus superiores. Um tema que causou discordância, por exemplo foi o modelo 

educacional da Força. Havia um histórico embate entre os defensores de uma educação formal 

para os militares, os chamados “bacharéis” em oposição aos “tarimbeiros”33. O grupo dos 

bacharéis compartilhava das exigências acadêmicas propostas pelos jovens turcos. Foram 

formados pela Escola Militar da Praia Vermelha, onde receberam uma formação mais 

humanista ao invés de matérias profissionalizantes. Suas preocupações e interesses 

concentravam-se mais na política do que na carreira das armas em si. (CASTRO, 1997, p. 61) 

Os tarimbeiros eram o grupo que apesar de não ter frequentado a Escola Militar, alcançou postos 

elevados e defendiam uma formação mais especializada e profissional. (BARONI, 2010, p. 37-

40). 

O primeiro editorial da revista explicitava alguns fundamentos sobre a publicação, 

afirmando que a revista visava contribuir para o exercício do direito de “julgar as coisas que 

nos afetam”, por estarem convencidos de que “só se corrige o que se critica”.  

 
Nós estamos profundamente convencidos que só se corrige o que se critica; de que 
criticar é um dever; e de que o progresso é obra de dissidentes. Esta revista foi 
fundada, por conseguinte, para exercer o direito, que todos temos, de julgar as coisas 
que nos afetam, segundo o nosso modo de ver, e de darmos a nossa opinião a respeito. 
(ADN, 1913, n° 1, Editorial) (grifos nossos). 
 

 

O editorial segue e desvendando o papel que os jovens turcos e seu corpo editorial 

assumem na revista: o de cavaleiros da ideia.    
 
Não queremos ser absolutamente, no seio de nossa classe, uma horda de insurrectos 
dispostos a endireitar o mundo a ferro e fogo – mas um bando de Cavaleiros da Idéia, 
que saiu a campo, armado, não de uma clava, mas de um argumento; não para cruzar 
ferros, mas para raciocinar; não para confundir, mas para convencer. Foi com estas 
idéias que resolvemos fundar esta revista. Nela exerceremos necessariamente o direito 
da crítica: – às idéias, não aos indivíduos. (ADN, 1913, n° 1, Editorial) (grifos nossos). 
 
 

Ainda no editorial aparece o motivo que levou seus fundadores a empreenderem esse 

ofício em forma de periódico. Esclarecendo que por ser o Exército a única instituição 

verdadeiramente organizada em âmbito nacional, se auto atribuem a responsabilidade de 

 
33Tarimbeiros: oficiais que não cursaram a Academia Militar e que eram acusados de terem galgado postos militares por 

relações políticas e por hereditariedade. Por esses motivos os tarimbeiros eram considerados ignorantes, grosseiros e 
oportunistas. Cf. (RODRIGUES, 2008, p. 44) 
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contribuir para superação da condição de subdesenvolvimento e atraso do país. Derivado desse 

pensamento, advém a preocupação dos fundadores da revista em realizar propostas de 

superação dessa condição, tanto no Exército Brasileiro, quanto para a própria sociedade. Ao 

longo das edições, a revista ADN trouxe reflexões sobre a realidade profissional desses 

indivíduos na corporação, e sobre o contexto interno e externo do país de modo a ressaltar o 

público-alvo: os homens da caserna. (BARONI, 2010, p. 27-28) 

Sobre as ações dos jovens turcos, especificamente na revista ‘A Defesa Nacional’, 

Fernanda Nascimento (2010, p. 64) aponta que o levantamento feito por Capella (1985) sobre 

o periódico, permite constatar que as influências alemãs são substanciais. A associação entre o 

serviço militar obrigatório e o papel educador da nação, relegado ao Exército, parece estar 

bastante ligado às lições apreendidas da Alemanha. Lição esta aprendida e disseminada nas 

páginas da revista, conforme segue: 

 
Se nos grandes povos, inteiramente construídos, a missão do Exército não sai 
geralmente do quadro de suas funções puramente militares, nas nacionalidades 
nascentes como a nossa, em que os elementos mais variados se fundem 
apressadamente para a formação de um povo, – o Exército – única força 
verdadeiramente organizada no seio de uma tumultuosa massa efervescente – vai às 
vezes um pouco além dos seus deveres profissionais para tornar-se, em dados 
momentos um fator decisivo de transformação política ou de estabilização social 
(ADN, 1913, n° 1, Editorial) (grifos nossos). 
 
 

Segundo Nascimento (2010, p. 64), esse primeiro editorial como “emblemático”, por 

ser reproduzido em outras obras militares. Ela também enfatiza que nas palavras “força 

verdadeiramente organizada no seio de uma tumultuosa massa efervescente” os editores da 

revista estavam atentos à política doméstica brasileira com a eclosão da Guerra do Contestado 

(1912-1916), mas também a eventos mundiais como a eclosão do movimento operário.  

Retomando a discussão sobre o primeiro editorial, verificamos que os redatores 

defendiam um Exército forte e atuante, não só na defesa externa do país, como também na 

defesa interna dos interesses da Nação, reivindicando o seu direito de intervenção em momentos 

de crise. O texto continuou atribuindo ao Exército uma função educativa e organizadora da 

sociedade brasileira, pelos princípios morais que julgavam ser os que deveriam nortear o 

desenvolvimento social dos indivíduos. A insatisfação operária que incitou movimentos, 

também deveria contar com a ingerência militar, pela contribuição que poderiam agregar 

ensinando sobre disciplina aos operários, pois consideravam-na essencial aos trabalhadores das 

indústrias. Outro ponto de benefício para a sociedade seria a disseminação do patriotismo 

dirigida principalmente aos imigrantes, que chegavam para trabalhar no país, incutindo assim 
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os ideais de nacionalidade. A revista preocupava-se em divulgar para a oficialidade do Exército 

o que havia de mais moderno em termos de doutrina militar e seus conceitos europeus. Porém, 

a discussão que ela promoveu não abarcava somente a técnica militar, colocando os problemas 

nacionais de cunho político em primeiro plano, no que tangia o futuro do Brasil tanto 

econômico, como militar. (NASCIMENTO, 2010, p. 65) 

Analisando a produção historiográfica sobre o tema, encontramos duas vertentes sobre 

o desempenho dos jovens turcos na modernização e profissionalização do Exército nacional. A 

primeira vertente historiográfica reúne José Murilo de Carvalho, Frank D. McCann e Edmundo 

Campos Coelho, dando destaque a atuação de estímulo do grupo à reforma militar do Exército 

e seu caráter apolítico, apesar do notável papel político desempenhado. A segunda abordagem 

é defendida por Leila Capella, Manoel Domingos Neto e Alain Rouquié, ressaltando os aspectos 

políticos que vem a reboque da modernização militar. (RODRIGUES, 2008, p. 44-49). 

Quando o editorial explicitou que o Exército era a “única força verdadeiramente 

organizada no seio de uma tumultuosa massa efervescente” e abordou a necessidade da 

instituição ir “além dos seus deveres profissionais para tornar-se, em dados momentos um fator 

decisivo de transformação política ou de estabilização social”, corroborou-se a explicação dada 

por Manuel Domingos Neto (2004, p. 24) que recorre aos fundamentos do Estado para explicar 

o papel do Exército em sua formação. O autor revela que os Exércitos da era moderna 

desempenharam papel fundamental na disputa por mercados na Europa, graças aos avanços 

tecnológicos, que possibilitaram a invenção de novos armamentos, meios de transporte e até de 

comunicação a distância. O impacto dessas inovações foi sentido pelo Estado, que precisou 

adaptar-se a essas mudanças na estrutura e organização de seus contingentes armados. 

(BARONI, 2010, p. 30) 

O campo teórico também sofreu atualização a partir dessas transformações apontadas 

por Neto (2004, p. 24) no século XIX nas instituições militares. A necessidade do Estado deter 

uma força militar nacional era vista como essencial no processo de consolidação e organização 

territorial e racional da nação. Como fundamento teórico do pensamento sobre a guerra e suas 

funções está Karl von Clausewitz (1984). Em seu livro Da Guerra, coloca este tipo de evento 

como parte intrínseca da existência humana e como um instrumento da política. Pensamento 

que se consagrou com a ideia de que a guerra nada mais é do que a continuação da política com 

outros meios. (CLAUSEWITZ, 1984, p. 70). Esse breve recuo histórico nos ajuda a 

compreender o papel atribuído aos Exércitos nacionais na formação dos Estados Modernos, que 

ao fim e ao cabo, permitem identificar a origem da motivação dos fundadores da revista.  
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A partir dessas inspirações políticas e econômicas, as modernizações dos Exércitos 

Nacionais foram acontecendo, resguardando as diferenças locais, mesmo tendo parâmetros 

adotados muito semelhantes, a exemplo: regras mínimas para o ingresso; estabelecimento de 

instituições de ensino superior; regras para promoção baseadas em meritocracia; centralização 

de comando; formação indenitária profissional. (BARONI, 2010, p. 30). Estas preocupações 

reverberam nos reformistas jovens turcos, atentos ao papel das Forças Armadas no Brasil. A 

preocupação com a modernização do Exército fora uma marca desse grupo, que teve contato 

com o que havia de mais atual em termos de organização militar da época. Apesar de muito se 

atribuir a fundação da revista aos jovens turcos, ela se torna possível pela parceria com oficiais 

que apenas concordavam com as ideias importadas da Alemanha, mesmo não tendo participado 

da viagem. 

A revista “A Defesa Nacional” trouxe ideias modernizadoras para uma instituição 

castrense, que não tinha muito espaço no âmbito da sociedade brasileira. O grupo também 

externou nas suas páginas sua visão de que as questões sobre a defesa nacional deveriam ser a 

principal função do Exército, permeada por extensa participação do corpo militar. Em seu 

primeiro editorial eles se apresentaram sem vínculos partidários, por defenderem a necessidade 

da sociedade de ter elementos militares para direcionar o processo de desenvolvimento. 

(MONTEIRO JUNIOR, 2014, p. 27) 

Capella (1985, p. 84 apud ROESLER, 2019, p. 57-58) chama de “generalistas” os 

autores que repetem o discurso dos editores da revista, onde os jovens turcos se apresentam 

como apolíticos. Ela ressalta que discursivamente se declaravam a favor do distanciamento das 

questões político-partidárias, no que concerne as políticas locais. Desta feita, buscavam manter 

distância da “politicagem” como forma de evitar a quebra da hierarquia e da disciplina. 

Contudo, encorajavam os militares a intervirem na política nacional, por ser um direito 

constitucionalmente garantido. Assim, Capella (1985, p. 264 apud RODRIGUES, 2008, p. 47) 

apresenta o entendimento dos jovens turcos sobre a política em duas dimensões, a saber: a 

“politicagem” e a “política”. Conforme segue: 

 
Os estudiosos são unânimes em considerar os “jovens turcos” como um marco do 
processo de profissionalização do Exército, processo este visto como sinônimo de 
apolitismo. Segundo essas análises, o mérito do movimento dos “jovens turcos” 
estaria justamente aí, nessa guinada “rumo à tropa”, cuja condição de possibilidade 
era o afastamento da política. Mas o que a análise dos discursos do grupo evidenciou 
foi a decomposição da política em duas dimensões: a “politicagem”, negada como 
nociva à instituição, e a “política”, de alcance nacional, na qual o Exército tinha 
garantido seu espaço desde a derrubada da monarquia. 
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Conforme comentado acima, as preocupações dos jovens turcos estavam em encorajar 

o Exército a desempenhar uma política institucional, envolvendo-se nas grandes questões 

nacionais, formando opinião junto à sociedade. (ROESLER, 2019, p. 57-58). 

 
...a ação do Exército na política deve ser somente aquela que sempre exerceu quando, 
irmanados os seus sentimentos e os da nação no mesmo esforço supremo para fazer 
vingar os mais alevantados ideais, tomou parte saliente nas grandes transformações 
por que tem passado a Pátria brasileira. (ADN, n° 12, set. 1914, p. 343) 
 
 

A percepção do direito de participação no processo de transformação social do país 

desbrava a possibilidade de intervenção na vida política nacional. Para Schwengber (2006, p. 

88 apud ROESLER, 2019, p. 58), esse vínculo com a grande política advém do entendimento 

do papel do Exército como formador da Nação, o qual institui e ensina o patriotismo como 

combustível da coesão nacional. Sendo assim, na grande política, o Exército como única 

instituição eminentemente nacional à época, deveria ser ator protagonista e não coadjuvante. 

Essa ideia esteve presente desde o primeiro exemplar: 

 
Como é fácil de ver, o escopo dos seus fundadores, não é outro senão colaborar, na 
medida de suas forças, para o soerguimento das nossas instituições militares, sobre as 
quais repousa a defesa do vasto patrimônio territorial que os nossos antepassados nos 
legaram, e da enorme soma de interesses que sobre ele se acumulam (ADN, 1913, 
n°1, Editorial) (grifos nossos). 
 
 

A intenção de produzir um canal voltado só sobre as questões internas da caserna, 

acabou por não acontecer. Os jovens turcos expuseram suas aspirações e acabaram envolvendo-

se em questões políticas sobre as quais consideravam relevante abordar em seus artigos, indo 

além das questões essenciais para os militares. (BARONI, 2010, p. 41) 

De todo modo, a ligação dos jovens turcos com os problemas civis, segundo Manuel 

Domingos Neto (2004 apud BARONI, 2010, p. 41) fora motivada pela preocupação primeira 

do grupo com a modernização do Exército, conforme já comentado. O autor coloca que a 

subjugação da atividade militar e de seus integrantes ao poder civil, naturaliza a preocupação 

do corpo militar com a política civil. Assim, a preocupação com a formação da tropa são razões 

suficientes para justificar o interesse dos militares nos campos de áreas como: ensino, condições 

sanitárias, saúde, moradia, economia etc. Porém, uma área de grande interesse militar diz 

respeito ao envolvimento das Forças Armadas com o planejamento nacional quanto ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, por ser um fator decisivo da capacidade militar. A 
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questão orçamentária do governo também é de grande importância para garantia do 

funcionamento da corporação. (BARONI, 2010, p. 41) 

Em suma, os textos publicados na revista A Defesa Nacional significaram um 

importante esforço de fazer os militares refletirem acerca dos problemas institucionais e 

nacionais, alcançando até mesmo aqueles, que se isentavam dos debates intelectuais em voga 

na época. Dentre as ideias principais que se apresentavam na revista naquele período, 

encontramos a defesa do serviço militar obrigatório e a contratação de uma missão alemã de 

instrução em solo brasileiro. A presença de missões alemãs já havia sido registrada em países 

como Chile e Argentina (NASCIMENTO, 2010, p. 71-72) 

Domingos Neto (1980, p. 30) investigou a influência estrangeira das Missões Militares 

e identificou a corrente favorável à modernização do Exército brasileiro segundo o modelo 

europeu como sendo, politicamente, a mais centralizadora. Os chamados missionistas eram 

ligados aos jovens turcos que haviam sido formados na Alemanha, mas que após a Primeira 

Guerra passaram a defender a Missão Francesa. Assumidamente antiliberais34 políticos, a 

assumida “subversão da hierarquia” era fruto das mentalidades adquiridas nos estágios, 

mostrando como os interesses profissionais e as posições políticas se entrelaçavam. O processo 

de modernização do Exército brasileiro foi realizado em concomitância com a criação de um 

partido militar que não tolerava rivais. 

Apesar do discurso dos jovens turcos ter defendido uma modernização pautada no 

modelo estrangeiro, outros militares optavam por uma modernização a partir do 

desenvolvimento de uma doutrina eminentemente brasileira. Mesmo com o espaço de 

expressão garantido na ADN, os oficiais não restringiram suas ações ao campo discursivo 

e atuam na Missão Indígena na Escola Militar de Realengo, entre os anos de 1918 e 1922. 

(NASCIMENTO, 2010, p. 72) A Missão Indígena surge de um processo seletivo para 

instrutores nos moldes alemães, mas não completou todas as vagas inicialmente. Ao fazer nova 

chamada, os nomes importantes para a História do Exército como Mario Travassos, Henrique 

Lott, Luiz Correia Lima e Juarez Távora se apresentam. Isto posto, a importância dessa Missão 

Indígena está no fato de ter sido o veículo que irá implementar, os ideais reformistas 

amplamente divulgados pelos jovens turcos, formando assim, os oficiais que participaram da 

queda da República Velha. (NASCIMENTO, 2010, p. 73)  

 
34 Os militares na República Velha lutaram pelo modelo estatal centralizado versus uma economia liberal burguesa, mas como 
o liberalismo era a bandeira das oligarquias agrárias eles se posicionavam como antiliberais. 
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Após 1918 o grupo dos jovens turcos  desmobiliza-se, mas a revista continua publicando 

em favor da Missão Francesa e da estrutura do exército francês até sua contratação. Os avanços 

da modernização foram importantes em 1935, quando ocorre a Intentona Comunista. Nesta 

ocasião o Exército já apresenta maior coesão interna para lidar com os acontecimentos políticos 

advindos do mundo civil. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 60)  

Mesmo tendo ganho espaço no cenário político durante a Primeira República, quando o 

Exército se moderniza, percebe-se que várias demandas militares não são atendidas. O que faz 

emergir a orientação política que permanece até os dias atuais entre os oficiais. Essa orientação 

hegemônica é fruto de uma percepção particular da Força sobre o quadro nacional na República 

Velha, onde os militares se opõem as oligarquias agrárias exportadoras, dominantes no cenário 

político. Essa elite era defensora do liberalismo político e evitava o fortalecimento do Exército 

como instituição nacional. A razão da elite agrária não apoiar a modernização do Exército 

estava no esvaziamento intencional de qualquer modelo de centralização estatal, que pudesse a 

favorecer as condições de implementação do modelo liberal econômico defendido pela 

burguesia industrial. A burguesia defendia a centralização política que iria contra os interesses 

da elite agrária, por entender que o capital estrangeiro era o único modo de financiar a 

implementação de uma indústria nacional. Os interesses da burguesia iam de encontro aos 

militares, que viam no estabelecimento da indústria o modo de fortalecer o Poder Nacional. 

Sendo assim, o partido militar se une a burguesia industrial para derrubar a política da República 

Velha e destronar a elite agrária brasileira. Os militares se associam na década de 1930 com a 

burguesia liberal, um embrião no regime republicano motivado pela modernização do Exército 

que o levou a redefinir seu papel no contexto político. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 44)  

3.2 A DEFESA NACIONAL NOS ANOS 1960 

As publicações dos anos sessenta do século passado continuaram com os artigos 

técnicos-profissionais, adicionando textos sobre temáticas como o intervencionismo militar, o 

comunismo e a defesa nacional. Para verificarmos as diferenças ocorridas ao longo das 

publicações da ADN é preciso recorrer aos exemplares dos anos anteriores, a fim de enumerar 

as mudanças do teor político dos textos editoriais e seus artigos. Dessa forma retomamos as 

características da década de 1960, concentrando-se no período de 1960 – 1964.  
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Durante década de 1960 ocorreram mudanças sobre o enfoque dos artigos publicados. 

Na década anterior eram voltados ao profissionalismo, questões econômicas e nacionalistas. 

Contudo, de 1960 a 1964, sobressaiam-se as disputas nacionais pelo projeto modernizante que 

lideraria o país e na esfera internacional, o enfrentamento era entre capitalismo e comunismo.  

Logo após a tomada do poder de 1964, o periódico se voltou para questões de cunho 

mais técnico e outros assuntos profissionais da Força, mas também abordava a intervenção 

militar, bem como o comunismo, e a defesa nacional. Sobre essas características que foram 

mantidas nos anos 1960 desde a década anterior, podemos citar como segue: 1) Presença 

significativa de propagandas comerciais; 2) Editorial com função de página doutrinária; 3) 

Registro de dez mil assinantes em média; 4) Participam oficiais de diversas patentes do 

Exército. (BARONI, 2010, p. 58; NASCIMENTO, 2010, p. 99) 

As listas dos assinantes e colaboradores fornece um importante retrato dos membros por 

trás da publicação, cuja maior parte detinha a patente de tenentes e capitães, diferentemente dos 

cargos administrativos da revista, em que a maioria já partia da patente de coronel a general. A 

presença da hierarquia militar nos cargos administrativos era um forte indicativo dos oficiais 

superiores estarem no comando da revista, representando uma alteração substancial de sua 

formação profissional. Contudo, se em 1913 os fundadores da ADN possuíam patentes de 

tenentes e capitães, já nas décadas seguintes alcançaram os postos de generais como: Bertholdo 

Klinger, Estevão Leitão de Carvalho, Francisco de Paula Cidade e Euclides de Oliveira 

Figueiredo. (BARONI, 2010, p. 58) 

Apesar dos conturbados anos iniciais da década de sessenta, a publicação manteve sua 

regularidade de impressão, expressando sua manifestação de apoio à intervenção militar em 

março de 1964. No mês de agosto do mesmo ano é publicado o artigo intitulado O Espírito Da 

Revolução e Sua Contribuição Para Uma Renovação Da Mentalidade Nacional, que assinala: 

 
Serviram-lhe de fundamentos para identificar o momento e a necessidade da 
REVOLUÇÃO, os antecedentes históricos, os fatôres mediatos e imediatos que 
prenunciavam, no íntimo da Nação, o desvio da agulha para polarizações perigosas. 
Chegava-se, assim, ao limite permitido pela SEGURANÇA NACIONAL. Os 
caminhos estavam traçados. Os acontecimentos, não é necessário que eu [major 
Washington Bermudez] vos descreva. Aí estão recentes. Foram suas características a 
ideia de agir com energia no momento preciso, com rapidez, para evitar a efusão de 
sangue, com a alma e o coração nas ações, tendo por testemunha Deus, Supremo Guia 
dos homens, e com os objetivos alevantados de conduzir este Povo, a que também 
pertencemos, para os caminhos da libertação, libertação do medo e da destruição. Era 
a última oportunidade. Provou ser a certa.  (ADN, 1964, n° 596, p.15). 

 

 



111 
 

 

A partir dessa declaração inicial, a revista passou a servir aos interesses do Exército ao 

longo de todo o regime militar, como mecanismo de propaganda das ações do governo. Esta 

demonstração de apoio à intervenção militar era evidenciada pelo periódico através de textos 

de repreensão à desordem e ao comunismo.  

Dentre os temas mais debatidos na maior parte dos exemplares da ADN a partir de 

agosto de 1964, tiveram destaques o comunismo e a “Revolução de 64”. Os artigos publicados 

tinham a preocupação de transmitir a ideia de uma ameaça, tanto presente no interior do país, 

quanto internacional. (BARONI, 2010, p. 59) 

   
Face aos aspectos analisados, verificamos que há uma estratégia comunista para a 
conquista ideológica e política do mundo, que vem sendo rigorosamente executada. 
Pelas facilidades e oportunidades oferecidas, o Brasil tornou-se objeto compensador 
e imediato, transformando-se em palco de intensas e calculadas atividades 
comunistas, na busca do poder, que se desenvolveram em todos os campos da 
atividade humana. (ADN, 1965, n° 602, p. 57) (grifos nossos). 

 

No início do regime militar, logo no primeiro ano fica perceptível a presença de diversos 

artigos que apontam a inquietação sobre as mais diferentes instâncias nacionais, no que tange 

as questões sociais, econômicas e políticas. As matérias do periódico claramente apresentavam 

alinhamento com os debates em torno da Doutrina de Segurança Nacional. Doutrina essa, que 

respaldava a instauração e a persistência de um governo forte, por conta de sua visão de que o 

país estaria enfrentando uma guerra total, em que a perseguição do inimigo e o embate podem 

ocorrer tanto internamente como externamente. A partir dessa concepção há uma ampliação do 

campo de batalha e do monitoramento previsto pelos militares. Importante ressaltar, que a DSN 

serviu como fundamento para suspensão de dois princípios fundamentais do regime 

democrático liberal: a submissão dos militares ao poder civil e o princípio da não intervenção 

no processo político. (BARONI, 2010, p. 60) 

A partir da inviabilização dessas duas premissas, os textos da ADN eram apresentados 

em um contexto que buscou naturalizar e legitimar uma intervenção para resolver os problemas 

apresentados à nação, cuja responsabilidade de resolução foi tomada pelas Forças Armadas, 

ocupante da tarefa de vigilante nacional: 

 
Por se constituírem no elemento-força de uma Nação, é natural que, enquanto 
perdurarem os movimentos internos, próprios da busca de uma evoluída estabilidade 
política e social, as forças armadas venham a participar ativamente desses 
movimentos. (ADN, 1964, n°597, p. 75) 
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Ao abordar o evento de 1964, Baroni (2009, p. 19) explica que a revista se refere ao 

episódio do golpe como Revolução, Revolução Democrática ou Movimento cívico-militar, por 

atribuir a palavra golpe uma conotação pejorativa e em desacordo com as motivações de seus 

seguidores, que teriam atendido a um clamor da nação, assombrada pela desordem. Então, 

foram usados os pretensos anseios da própria população para legitimar a “revolução”, a qual 

fora motivada pela reorientação dos rumos nacionais, segundo o que o Exército Brasileiro 

considerava ser correto garantir esse futuro da nação, perante sua obrigação de guardar a 

democracia do país. Esta era uma temática recorrente nos artigos, explicadas para legitimar 

naquele momento, os então recentes acontecimentos. A ação militar foi exposta como 

necessária e enaltecida naquele contexto social, o que nos leva a seguinte pergunta: afinal, qual 

era o significado da democracia para os militares? (BARONI, 2009, p. 19) 

Geralmente são eles mesmos, os próprios militares que escreviam os artigos para a 

ADN, em sua maioria oficiais de média a alta patente, mas também pode ser vista a presença 

de cientistas sociais dentre os autores. Os artigos publicados ao longo dos anos 1960 formam 

um histórico conciso sobre o caminho para implantação do regime ditatorial de 1964, afirmando 

que o período governado por Goulart foi o promotor do caos e da demagogia política, sendo 

incapaz de governar satisfatoriamente. A aproximação do presidente com os líderes de esquerda 

era percebida pelas Forças Armadas era percebida como uma atitude ameaçadora aos interesses 

do Brasil. Os opositores de Goulart interpretavam que ele estaria adotando um projeto 

revolucionário que se consubstanciaria na implantação de uma república sindicalista. Sendo 

assim, no entendimento dos militares, nestas circunstâncias havia a necessidade de pegar em 

armas para defender os valores do mundo livre, e livrar o país do que seria a ditadura do 

proletariado. Por esse motivo, o movimento militar contrarrevolucionário toma para si a palavra 

revolução, se autointitula revolucionário e ainda institui a ditadura através dessa “revolução” 

civil-militar. Um dos artigos publicados na penúltima edição de 1964, que fornecia explicações 

sobre o levante, afirmava que: 
 
Identificado com as mais legítimas aspirações populares, propõem-se 
fundamentalmente a: restaurar o regime representativo e republicano; restabelecer o 
primado da ordem jurídica; promover à moralização e purificação dos nossos 
costumes político-administrativos; empreender, dentro da lei e da liberdade e de 
acordo com as tradições cristãs da Nação, as indispensáveis e inadiáveis reformas de 
nossa estrutura sócio-econômica, assegurando, realmente, a todos os brasileiros, 
igualdade de direitos e oportunidade; empenhar o máximo de energias da Nação no 
sentido da harmonia e da justiça social, eliminando o divisionismo e a desigualdade 
de; reintegrar plenamente as Fôrças Armadas na sua destinação de defensora dá Pátria 
e de garantidoras, isentas e apartidárias, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem; 
libertar da mistificação e da demagogia as minorias que, por boa-fé ou por idealismo, 
se desviaram da estrada larga da democracia e da liberdade; e preparar os homens de 
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amanhã para o exercício de uma democracia autenticamente nossa - justa, próspera, 
cristã, forte, feliz e magnânima. (ADN, 1964, n° 597, p. 63-64) (grifos nossos) 
 
 

Desde o início do regime, nos primeiros dias de abril de 1964, já se notava uma mudança 

com as cassações, os números de militares passados para a reserva, prisões em andamento, o 

corte de direitos políticos, mas nos meses finais do mesmo ano esse processo se intensificaria. 

Na década de oitenta, já com a redemocratização em curso os artigos da revista argumentavam 

em favor da Revolução e a fim de justificar a necessidade do golpe para as futuras gerações 

(BARONI, 2009, p. 20). A autora destaca que a luta armada empregada pela esquerda, 

corroborava a argumentação dos militares pela necessidade de intervenção pelo perigo que elas 

representavam levando “a nação a um infeliz e longo atraso democrático". (LIMA, 2004 apud 

BARONI, p. 2009) Esse exemplo mostra a lógica adotada pela Força, que distorce os fatos e 

atribui a esquerda o “atraso democrático”.  

Na revista, em várias ocasiões se retrata o momento de tomada do poder como sem 

grandes turbulências, pacífico, atribuído a um consenso entre imprensa e as duas instituições 

que tinham autoridade e credibilidade para atuar: a Igreja e o Exército Brasileiro. 

Concomitantemente, os artigos abordam a destituição de Goulart como fruto de suas 

declarações e acenos às reformas de base, que seus inimigos políticos associaram diretamente 

ao comunismo.   

A ADN descreve a ascensão do governo militar como uma resposta à aspiração nacional 

de clamor pelos ideais democráticos. Tendo esse norte, os militares perseguem então: a 

recuperação da economia e da ordem, e objetivavam uma política exterior mais assertiva e 

soberana alinhada aos valores ocidentais, que liderariam o crescimento do país, rumo ao tão 

almejado desenvolvimento.  

Nos anos 2000, a revista retomaria os argumentos das edições dos anos sessenta, 

reproduzindo as mesmas justificativas usadas pelos textos que defendiam a necessidade do 

movimento civil-militar de 1964 (BARONI, 2009). Os articulistas, via de regra, expuseram um 

discurso antidemocrático, ao mesmo tempo em que rotularam a esquerda como “um bando 

terrorista”. No fim, grande parcela dos membros das Forças Armadas persistiu com a ideia 

transmitida nas escolas militares de que o episódio de 1964, tratou-se de um ato heroico e 

patriota. E ao investigar os anos sessenta, revisitam questões como: a) O papel do Estado; b) O 

controle de setores sociais contestatórios; c) O papel das Forças Armadas na sociedade; d) A 

construção de memórias; e) As disputas sociais brasileiras. (BARONI, 2009, p. 21) 



114 
 

 

Em meio a esses debates, a revista representava um terreno seguro para o Exército expor 

suas ideias. Entretanto, durante o regime militar, o periódico sofreu com a falta de envio de 

artigos, além de uma evasão de assinantes, chegando a meros um terço do que já tinham 

angariado nos anos trinta. Diante da falta de material, os editores começam a publicar de 

resumos de monografias da ECEME junto com os elogios aos chefes militares e declarações 

oficiais do governo. Neste contexto, o periódico também perdeu público para outros meios com 

a expansão dos meios de comunicação de maior alcance como a televisão, que invadiu os lares 

brasileiros. (BARONI, 2010, p. 61) 

3.3 OS MILITARES E A QUESTÃO DEMOCRÁTICA 

Antes de adentrar nos exemplares da ADN, algumas reflexões sobre o papel das Forças 

Armadas na democracia se fazem necessárias, antes de direcionarmos nossa análise para o 

período de 1960 a 1964, foco principal desta pesquisa.  

3.3.1 Atuação das Forças Armadas na Democracia Brasileira 

Para explicar a inserção das FFAA na vida política e o sentido de intervenção militar é 

preciso avaliar os quadros ideológicos como uma variável central no conjunto da pesquisa. A 

concepção instrumental se apoia nos interesses dos grupos, cujas opiniões conduzem as forças 

políticas e conduzem as manifestações militares. As intervenções da Força estão sempre a favor 

de um dos grupos que disputam o controle Estatal. Uma prova contundente de que a instituição 

é permeável aos conflitos civis e políticos. (PEIXOTO, 1980, p. 29) De fato as FFAA são um 

agente político diferente dos outros por suas características de funcionamento e propósito. Essa 

dinâmica particular a conduz a ter uma ótica própria sobre os acontecimentos externos, 

direcionada segundo seus valores; o tipo de formação profissional e o modo de relacionamento 

com os demais agentes políticos.  

A inserção das FFAA no processo político pode ser descrita como uma interação 

triangular de três agentes: os civis, as correntes militares e as estruturas de comando. Nessa 
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interação esta o papel crucial desempenhado pelas correntes militares que captam, processam e 

retransmitem as demandas civis segundo os ideais militares. (PEIXOTO, 1980, p. 34) 

A intervenção militar na política brasileira passa por alguns elementos, dentre eles a 

dependência externa. O Exército não conseguiu realizar as reformas necessárias à sua 

modernização sem o apoio de outros países, o que acabou por gerar grupos que divergiam sobre 

o modo de efetuar as atualizações organizacionais, bem como sobre as intenções das potências 

colaboradoras. A partir das divergências sobre esse assunto, as clivagens emergem e 

permanecem no seio militar. (DOMINGOS NETO, 1980, p.44) 

A dependência externa para levar adiante a reestruturação do Exército se desenhou a 

partir de um desgaste com as forças nacionais. Desde a monarquia não interessava um Exército 

com força nacional, que poderia desequilibrar a autonomia dos potentados regionais. O Estado 

Nação ainda em construção, não poderia conceber o monopólio da força. Contudo, a Guerra do 

Paraguai e a ascensão da República deram ao Exército status de força militar nacional. A guerra 

lhes legitimou como defensores da pátria frente ao inimigo externo e lhes concedeu um espaço 

na arena política. Mesmo com o lugar garantido no hall político, isso não assegurou que suas 

demandas fossem ouvidas, o que lhes encorajou a desempenhar ações políticas em favor de 

seus interesses institucionais.  

A inatividade da classe política despertou no Exército o ímpeto para criar as condições 

favoráveis a seus interesses de modernização.  

A falta de apoio interno os fez alterarem o sistema político para ascenderem ao poder, 

garantindo assim a contratação das missões estrangeiras. A partir da Primeira República o 

Exército se moderniza e surge a orientação política até hoje hegemônica entre os oficiais. 

(DOMINGOS NETO, 1980, p. 43-44) Agindo segundo seus interesses, a instituição consegue 

estabelecer:  

 
1. A adoção e a aplicação da lei do serviço militar obrigatório. 
2. A ampliação dos efetivos. 
3. A renovação do armamento e melhoria das instalações. 
4. A implantação de uma nova estrutura organizacional. 
5. A reforma completa do ensino. 
6. Adoção de novas regras de promoção hierárquica. (NETO, 1980, p. 46) 
 

 

Esse conjunto de iniciativas introduzidas em um curto espaço de tempo sedimentou o 

fim do velho Exército, ao mesmo tempo gerou clivagens da instituição entre os grupos que 

queriam garantir suas posições dentro da Força. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 46) As 

alterações do programa de ensino apresentavam incertezas para os oficiais que obtiveram o 
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bacharelado, ainda mais após a alteração das regras para promoção, por comprometerem 

diretamente as antigas práticas de indicação hierárquica. Todos esses impactos produziam 

efeitos diretos no contexto político. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 48) 

Todas essas modificações ocorreram graças ao interesse estrangeiro, parte do jogo 

político das grandes potências para assegurar mercados às suas indústrias de defesa e material 

bélico. Por meios das práticas chamadas démarches, esquematizações eram combinadas 

diretamente com os militares brasileiros. Elas consistiam desde acordos secretos com políticos 

e autoridades do governo, até campanhas na imprensa. A Alemanha foi a primeira a adotar o 

convite de oficiais para fazer estágios de maior ou menor duração no corpo de tropa e cursos 

de especialização. As potencias rivalizavam para enviar ao Brasil seus oficiais a fim de treinar 

o Exército Brasileiro. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 49) 

As démarches foram um sucesso pela afinidade de interesses entre a classe oligárquica 

agrária exportadora, que tinha claros interesses em manter conexões estrangeiras. Além disso, 

o projeto de modernização era um modo de estimular a disciplina e desviar o Exército da 

política, que já apresentava sua solicitação de investimentos e maior atenção política desde a 

monarquia. A amplitude do desbalanço entre os países industriais e o Brasil foi agravada após 

a Primeira Guerra, abrindo caminho para assinatura de um contrato com a França. 

(DOMINGOS NETO, 1980, p. 51) 

A contratação da Missão Francesa fora apoiada pelos oficiais missionários, ou 

progressistas, que eram em sua maioria os jovens oficiais. A partir de 1918 a revista A Defesa 

Nacional adere a contratação da Missão Francesa em oposição aos antimissionais, ou 

retrógrados, em sua maioria os marechais e generais de idade elevada. (DOMINGOS NETO, 

1980, p. 53- 59) A ampla campanha obtém resultados e o país fica aquém das transformações 

realizadas no interior da corporação militar. A hierarquia militar opta por intervir no processo 

de desenvolvimento social e econômico nacional. A subida de Vargas ao poder garantiu aos 

militares a implementação do projeto militar para o país, que sofreu alterações frente aos 

impactos do cenário internacional, que abriu caminho para os americanos em detrimento dos 

europeus. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 60) 
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3.3.1.1 A liderança do Processo de Modernização 

 

 

 Durante toda a luta em prol da modernização da Força, os oficiais em torno da revista 

A Defesa Nacional sugerem as relações existentes entre a transformação do Exército e a 

formação de uma corrente política que iria predominar na corporação de 1930 em diante. 

Durante a Coluna Prestes, acontece uma distinção entre os militares, dividindo-os 

grosseiramente entre os que marchavam, os tenentistas e os que estavam a ser formados pela 

Missão Francesa. Esses últimos valorizavam a técnica militar. Julgava-se os construtores da 

nação e pensavam nos problemas nacionais. Eram esses que se juntariam aos jovens turcos e 

lutariam pela transformação do Exército e do país. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 61) 

Os jovens turcos trabalharam e obtiveram grandes avanços na modernização da Força. 

Obtiveram aprovação do serviço militar obrigatório, mesmo diante de tamanha resistência da 

população à disciplina rigorosa, castigos corporais e baixos salários. Todos esses eram motivos 

que contribuíam para a população evitar o Exército. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 62) Uma 

luta pela imagem da corporação tem início e então, os oficiais reformadores iniciariam a 

fundamentação de seu projeto para o país.  

O grupo reformador não recebeu atenção segundo sua real importância como grupo que 

chegou ao poder e implementou de fato, um projeto em prol ao futuro do País. Os tenentes 

sequer conceberam um projeto político, social ou econômico que fosse, apenas pleitearam a 

moralização dos costumes políticos. Os reformadores eram os herdeiros do modelo francês, 

preocupados com a preparação técnica, dedicados ao estudo e engajados na transformação do 

País. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 62-63) As bases de seu pensamento estavam em duas 

ideias: a) a organização do Exército era indispensável ao Estado; b) todo cidadão era uma parte 

importante para manutenção do Estado-Nação. O embrião dessas ideias vinha do aprendizado 

europeu, que encontrou resistência no povo brasileiro. A recusa da população e da inércia das 

oligarquias agrárias para cumprir a lei fez o Exército adotar a tarefa para si de educar a 

população e transmitir o espírito cívico ao povo. Em vários de seus exemplares a revista A 

Defesa Nacional adota as palavras dos reformadores, reiterando à recusa da população de 

prestar o serviço militar. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 62-63) Mesmo com a publicidade de 

suas ideias na revista, os reformadores recorrem aos intelectuais da Primeira República para 

explicar a falta de patriotismo brasileira, que é justificado pela tradição escravista. Esses 

intelectuais de ideias autoritárias, apostam na solução que somente com o estabelecimento de 
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uma autoridade incontestável é possível superar os problemas nacionais. (DOMINGOS NETO, 

1980, p. 65)  

O ponto mais crítico em termos de discordâncias entre os militares foi a reestruturação 

do Estado-Maior durante a Missão Francesa. Essa iniciativa era um ponto nevrálgico por se 

tratar do centro de comando responsável pela transmissão de informações e treinamento para o 

gerenciamento, planejamento e condução da atividade militar. O curso oferecido por essa 

instância do Exército constituía um ambiente propício à elaboração e solidificação de visões 

políticas. Contudo, apesar dos esforços empenhados pelos franceses, o Estado-Maior não 

conseguiu estabelecer uma Doutrina de Guerra.  

Segundo a Missão Francesa, os militares brasileiros precisavam organizar os meios que 

assegurariam a defesa permanente do território brasileiro. Bem como estabelecer condições 

para exercícios para a tropa para instaurar as práticas de mobilização e decidir sobre a 

concentração dos efetivos. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 66) O atraso na implementação 

dessas três recomendações da missão francesa era um indicativo das dificuldades que 

enfrentavam no alto comando e que chegaram a ser abordados em várias ocasiões pela revista. 

As barreiras que o Exército precisava vencer para iniciar essas recomendações 

começava no recrutamento. Havia necessidade de melhor gerenciamento do processo de 

ingresso. Era preciso assegurar a constância de novos recrutas, alocação dos efetivos em 

unidades operacionais, juntamente com os preparativos de treinamento. O que dependia 

também de instalações próprias para esses fins. Junto com os investimentos de recrutamento e 

treinamento precisavam ser aprovados os gastos com material para treinamento desses efetivos. 

Os orçamentos já envolviam a aceitação pela classe política. 

Aliado a toda essa cadeia estava a preocupação com a cadeia produtiva que alimentaria 

às FFAA. A maioria do material era fornecido pelas indústrias estrangeiras, o que despertava o 

partido militar a engajar-se na defesa do projeto desenvolvimentista da indústria nacional. 

Inclusive no setor de transporte, que contribuindo para mobilidade e deslocamento da tropa. A 

coordenação de todo esse processo precisava ser feita por um órgão forte e com autoridade 

garantida à margem do processo eleitoral. As atribuições de Defesa Nacional deviam ficar a 

cargo de um órgão permanente. A geração formada pelos franceses estava visivelmente 

descontente com a impossibilidade de pôr em prática todos os ensinamentos aprendidos. Sendo 

assim, o quadro de insatisfações mobiliza o Exército para agir politicamente. (DOMINGOS 

NETO, 1980, p. 67) 

 Manuel Domingos Neto (1980, p. 68) aponta os percalços na implementação dessas 

recomendações francesas como sendo o germe dos objetivos nacionais. Objetivos esses que 
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seriam mais tarde estabelecidos pela Escola Superior de Guerra durante a elaboração da 

Doutrina de Segurança Nacional, já sob influência americana. O segue sua análise apontando 

que a concepção dos possíveis inimigos brasileiros, também vieram da missão francesa. Os 

instrutores francófonos não concebiam as potências como possíveis ameaças, mas alertavam os 

militares brasileiros quanto aos países vizinhos do sul. A mudança mais notável foi em relação 

ao inimigo interno. Durante a Primeira República, o inimigo era a falta de patriotismo e 

civilismo da população, consequência da dominação oligárquica agrária escravocrata contrária 

a uma força militar nacional, mas ela é afetada pela conjuntura internacional da Guerra Fria.     

 Na ocasião da Revolução de 1930 o corpo do Exército se mostra bem coeso e pronto 

para levar ao poder um civil que lhes atenderia aos interesses da corporação. A revista A Defesa 

Nacional fornece uma programação para transformação da realidade brasileira, dando um novo 

início ao projeto militar de construção nacional que visava implementar a infraestrutura que 

asseguraria a defesa nacional. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 69) 

Essa vontade de mudança e o impacto internacional de ascensão americana após a 

Segunda Guerra Mundial fez com que os americanos substituíssem a mentoria dos franceses, 

sem alterar a demanda brasileira por treinamento e à indústria bélica. As novas orientações 

foram incorporadas na doutrina consolidaram um projeto militar empenhado em modernizar o 

País. O modelo baseado na cooperação externa se mantém. O capitalismo internacional estava 

interessado na corporação e sua demanda à indústria de guerra americana. O interesse capitalista 

americano estava alinhado ao interesse dos militares brasileiros que queriam garantir o 

cumprimento de suas funções e atribuições de defesa nacional. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 

69-70) 

 

 

3.3.1.2 As Clivagens Políticas no Clube Militar 
 

 

Dentre os assuntos que causaram divergência no seio da instituição militar podem ser 

apontados: a) o desenvolvimento econômico; b) a organização política do Estado e c) a política 

internacional. Em torno desses assuntos estão as posições político-ideológicos e a formação das 

correntes militares que disputavam o controle do Clube Militar, que era uma verdadeira esfera 

de debates, onde os militares expressavam suas afinidades políticas com a licença da hierarquia. 

(PEIXOTO, 1980, p. 76) 
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Inicialmente, a elite agrária apostou que as exportações das commodities nacionais 

financiariam os recursos necessários da industrialização. Mas isso não se consuma e a 

corporação se vê prejudicada pela forma de organização Estatal baseada na descentralização do 

poder. (PEIXOTO, 1980, p. 77) Mesmo tendo ganho espaço no cenário político durante a 

Primeira República, quando o Exército se moderniza, os militares perceberam que várias de 

suas demandas militares não haviam sido atendidas. O que faz emergir a orientação política que 

permanece até os dias atuais entre os oficiais.  

Essa orientação hegemônica é fruto de uma percepção particular da Força sobre o 

quadro nacional na República Velha, onde os militares se opõem as oligarquias agrárias 

exportadoras, dominantes no cenário político. Essa elite era defensora do liberalismo político e 

evitava o fortalecimento do Exército como instituição nacional. A razão da elite agrária não 

apoiar a modernização do Exército estava no esvaziamento intencional de qualquer modelo de 

centralização estatal, que pudesse favorecer as condições de implementação do modelo liberal 

econômico defendido pela burguesia industrial. A burguesia defendia a centralização política 

por entender que o capital estrangeiro era o único modo de financiar a implementação de uma 

indústria nacional. O interesse da burguesia estava de encontro com o dos militares, que viam 

no estabelecimento da indústria o modo de fortalecer o Poder Nacional. Sendo assim, o partido 

militar se une a burguesia industrial para derrubar a política da República Velha e destronar a 

elite agrária brasileira. Os militares se associam na década de 1930 com a burguesia liberal, um 

embrião no regime republicano motivado pela modernização do Exército que o levou a redefinir 

seu papel no contexto político. (DOMINGOS NETO, 1980, p. 44) 

Os interesses da burguesia e dos militares se mostram compatíveis, pois ambas 

precisavam romper com o modelo tradicional de política oligárquica para então trazer uma nova 

organização política, que afastou o Estado do liberalismo e o conduzisse rumo a expansão 

industrial. Enquanto as elites agrarias defendiam o liberalismo político, para o Exército e 

burguesia industrial o liberalismo que interessava era o econômico. (PEIXOTO, 1980, p. 77) 

A partir dessa diferenciação entre o liberalismo político e o liberalismo econômico, é 

possível compreender a corrente nacionalista das FFAA se assumir como antiliberal. Era uma 

forma de marcar sua oposição à ideologia oligárquica, cujo posicionamento antagônico os 

aproximou das elites industriais ascendentes durante o governo Vargas, que adotou a 

industrialização como política para atender aos interesses militares em defesa da indústria 

nacional e do liberalismo econômico. (PEIXOTO, 1980, p. 77) 

Mesmo concordando em industrializar, os membros da Força discordavam em como 

fazê-lo. Os antinacionalistas eram contra as políticas de Vargas pelo empoderamento concedido 
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à classe operária e o afastamento resultante do país com relação aos EUA. A insatisfação desse 

grupo com o governo deu origem a alianças com os civis, principalmente os que se organizavam 

em torno do partido da UDN. Já o grupo dos nacionalistas apoiavam o governo de Vargas, 

defendiam a industrialização aberta a participação estrangeira e a livre iniciativa do Estado. Em 

suma, a fonte de cisões dentro da corporação militar era quanto o grau de intervenção estatal e 

o grau de abertura do processo econômico.  (PEIXOTO, 1980, p. 78-79) 

Os que se opuseram a Vargas não concordaram com a atitude do presidente ao enviar 

tropas para lutar na Segunda Guerra. Como consequência desse ato, os soldados estreitaram 

relações com as tropas americanas. Após retornarem ao Brasil esse grupo de ex-combatentes se 

ligou aos antinacionalistas por concordarem que o país ganharia na colaboração com os 

americanos, acreditaram na lógica em que o capitalismo fortaleceria os laços e criaria uma 

grande nação. A convivência entre os soldados desfez a imagem dos EUA como imperialista 

perverso e o grupo de ex-veteranos difundiu a percepção errônea de que os americanos queriam 

ajudar o Brasil, sem impor condições e acreditaram que a livre iniciativa poderia criar uma 

grande potência industrial. Os nacionalistas militares que mantinham apoio ao presidente, 

entendiam o seu dirigismo da economia por partilharem da visão quanto a incapacidade da livre 

iniciativa de prover o desenvolvimento econômico desejado. Para contrapor as pressões 

estrangeiras, a participação das massas era indispensável na formação de uma coligação que 

agia para garantir então a ampliação dessas no processo político. A participação deveria ser 

controlada somando as forças sociais e políticas empenhadas em frear os interesses externos 

representados pelos agroexportadores nacionais. (PEIXOTO, 1980, p. 80-82) 

Esses grupos apresentavam uma mentalidade própria sobre qual democracia deveria ser 

instituída nacionalmente. Os antinacionalistas militares reivindicavam a defesa da democracia 

ocidental, se identificavam com o liberalismo antivarguista e eram atraídos pelo modelo liberal 

americano. Ao defenderem a democracia liberal estavam se referindo aos típicos elementos 

tradicionais do liberalismo brasileiro do elitismo e a repulsa à participação popular. Ambos 

esses valores eram comuns aos políticos do partido da UDN, justificando assim uma das 

motivações de aproximação entre o partido e essa facção militar. Discordando, os nacionalistas 

militares não se preocupação com os aspectos formais da democracia, entendendo que o 

conteúdo político era o mais relevante em detrimento dos aspectos formais do regime. 

(PEIXOTO, 1980, p. 82)  

A cisão entre os membros da caserna em nacionalistas e antinacionalistas configura os 

polos do processo político no interior das FFAA, que se estende até 1964. O interessante 

inclusive era que essas discussões eram bem recebidas no Club Militar, onde eleições se davam 
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e os debates tinham seu espaço. Nenhum dos rivais buscou se opor ao Exército 

institucionalmente, não tinham intenção de causar uma fricção interna. Os grupos visavam 

isolar os antagônicos, já que o princípio da maioria não era um pilar da ação política dentro da 

Força. Caso assim o fosse, a hierarquia não se sustentaria. A não ser no Clube Militar, onde 

eleições para o clube eram um importante termômetro do pensamento político entre os oficiais. 

(PEIXOTO, 1980, p. 83-84) 

A constituição de um corpo ideológico mais definido mobilizou um aprofundamento do 

debate com a criação da Escola superior de Guerra e a Doutrina de Segurança Nacional. Essa 

doutrina era uma redução concisa do pensamento dos ex-combatentes da FEB enviados à 

Segunda Guerra e resumia suas propostas ao desenvolvimento do Brasil. (PEIXOTO, 1980, p. 

84)  

A Segurança Nacional exposta na doutrina da ESG e elaborada pelos antinacionalistas 

era derivada da divisão bipolar do mundo, conjuntura que forçava ao Brasil posicionar-se ao 

lado do bloco ocidental. O conceito expressava a atenção da caserna para o inimigo interno e a 

nova modalidade de guerra, a revolucionária. A nova modalidade prescindia a participação das 

elites para evitar a ascensão inimiga na administração estatal e nas outras esferas nacionais. Já 

para os nacionalistas, a segurança nacional passava pela possibilidade de desenvolver o país 

por seus próprios meios, sustentada por uma robusta mobilização popular à margem dos grandes 

centros do capitalismo internacional. (PEIXOTO, 1980, p. 85) 

A DSN fora um instrumento ideológico capaz de congregar os oficiais em torno de seus 

princípios, o que fora facilitado pela corrente nacionalista não ter realmente uma ideologia 

militar que preconizasse a hegemonia das FFAA frente aos grupos civis. Quem realmente 

defendia a hegemonia militar eram os membros da ESG, que se multiplicam com o passar do 

tempo. A corrente antinacionalista da Escola formou alianças com as elites para manter os 

setores populares fora do processo político, deixando clara a dependência da violência militar 

como mais marcante entre os antinacionalistas do que com os antipopulistas nacionalistas. Uma 

consequência direta da institucionalização do conceito de Segurança Nacional foi a ampliação 

do papel das FFAA, o que por sua vez abriu caminho para a instituição desempenhar funções 

de primeira ordem na política. As FFAA eram o elemento determinante da coligação política 

antipopulista e antinacionalista por serem os mais organizados. Chegando inclusive a indicar 

candidatos fardados para as eleições. (PEIXOTO, 1980, p. 86) 

No que tangia à mobilização política, os nacionalistas acreditavam na força das 

mobilizações populares, nas alianças com grupos civis e partidos políticos. Ideologicamente 

queriam que o poder pertencesse a toda sociedade, os militares tinham a sua própria função no 
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sistema. Em contrapartida, os antinacionais eram mais fechados ao diálogo com as elites, por 

estarem dispostos a impor sua hegemonia ao resto das elites civis. Os princípios elaborados 

pelos militares eram os que orientavam as ações desse grupo dentro e fora dos quartéis. 

(PEIXOTO, 1980, p. 87) 

 Entretanto, quando se tratava de eleições, os populistas não dependiam do apoio militar.  

Sendo assim, os antinacionalistas militares contavam com os grupos civis aliados para reverter 

a situação. Entre 1945 e 1964, era um consenso que só os militares eram aptos a governar o 

país. (PEIXOTO, 1980, p. 87) 

 

 

3.3.1.3 O Debate Político no Âmbito das Forças Armadas (1945-1964) 

  

 

 O Estado Novo chancela a participação política militar, porém o autoritarismo do 

regime – mesmo com a politização do Exército — freava o debate político que ocorria no Clube 

Militar. Apenas após 1945, as correntes militares tiveram maior liberdade de expressão.  

O momento inicial das discussões entre nacionalistas e liberais foi a campanha pela 

nacionalização do petróleo e defesa dos minérios, que acalorou o Clube Militar e reforçando as 

cisões entre os grupos militares. Para elaboração do plano de Defesa Nacional e a política sobre 

esses recursos energéticos, Vargas chama o general chefe da engenharia do Exército. O general 

Horta Barbosa então adota uma política nacionalista de estímulo a essa indústria e toda sua 

cadeia produtiva. O revés dessa política só acontece com a saída de Vargas em 1945, onde as 

pressões das companhias estrangeiras conseguem introduzir um artigo na Constituição de 1946 

que as permite participar do mercado desses recursos. Tudo em nome do liberalismo 

econômico.  

Dentro da Força, a corrente liberal não representava a maioria, afirmação constatável 

pelas publicações das Revistas do Clube Militar. Mesmo com a chegada de Dutra a presidência 

e a corrente liberal estabelecendo-se no alto da hierarquia militar, isso não refletia a maioria da 

tropa que continuava nacionalista apoiando a propaganda do Clube. Essa intensa campanha 

sobre os recursos estratégicos fez aumentar o prestígio da associação frente aos oficiais com 

um aumento de 200% no número de membros. (PEIXOTO, 1980, p. 90)  

Quando Vargas retorna em 1950, a organização de sua deposição estava ligada a derrota 

dos nacionalistas que voltavam a reconquistar os cargos perdidos na hierarquia. Era um ataque 

a base de apoio militar do novo governo. A tenção entre as duas correntes aumentou pela 
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publicação da revista do clube sobre a invasão americana na Coréia, junto com afirmações que 

declaravam ter sido bem aceita a reforma agrária realizada no país asiático. O artigo era um 

elogio aos inimigos americanos, a ordem e valores ocidentais, o que fez aumentas ainda mais 

os ânimos e as críticas. A radicalização entre os nacionalistas gerou um racha entre seus 

adeptos, chegando a causar mal-estar entre o comandante da Força e o presidente Vargas. A 

acusação dos antinacionalistas era a aliança velada dos nacionalistas aos comunistas. 

(PEIXOTO, 1980, p. 94-95)  

A situação acaba por se agravar quando Vargas fecha acordo com os EUA, uma posição 

contraditória a de seus aliados militares. O Exército é mantido fora das negociações, mas as 

pressões para esse acordo ser assinado vieram tanto das elites civis, quanto de alguns militares 

e dos próprios americanos. Em 1952, é publicado o novo Estatuto do Petróleo que sela o racha 

entre nacionalistas radicais da caserna e Vargas. Ao mesmo tempo os antinacionalistas 

mobilizam-se e formam a Cruzada Democrática, juntando toda oposição contraria aos 

nacionalistas, tanto a hierarquia opositora ao governo como os antigos da FEB. (PEIXOTO, 

1980, p. 97)  

Nas eleições do Clube Militar, a Cruzada Democrática evoca a democracia por ser ela 

capaz transparecer as posições opostas aos nacionalistas, que claramente vinham sendo 

privilegiadas pelo clube. A Cruzada Democrática buscou representar o Exército, 

descredibilizando numericamente seus adversários e tentando apropriar-se do termo 

nacionalismo dizendo que o uso do termo camuflava ações subversivas. (PEIXOTO, 1980, p. 

98)  

Com os nacionalistas afastados do alto escalão hierárquico, da direção do clube, tidos 

como subversivos, cria-se a atmosfera para o golpe de 1954 para destituir Vargas. Essa mudança 

de orientação de substituição dos nacionalistas foi ao encontro da evolução do processo político 

nacional. Ao fim de 1955, o arranjo para entre os grupos civis e as correntes militares sobre as 

candidaturas sofreria modificações. (PEIXOTO, 1980, p. 99-102)  

Como haviam articulado um golpe militar contra Vargas, o PTB resolveu não lançar um 

candidato de carreira dentro do partido, pensando que poderia ser visto como uma afronta às 

Forças Armadas. Pensando em minimizar os riscos com a caserna, o apoio foi ao candidato do 

PSD, Juscelino Kubistchek, deixando o partido trabalhista com o trabalho de nomear o vice-

presidente. Mas entre os militares havia os que acreditavam que o melhor era uma aliança com 

os que levantavam a bandeira antigetulista, a UDN.  No fim, será Kubistchek contra Juarez 

Távora, o candidato antipopulista à presidência do país. O candidato militar era parte do plano 

para associar as Forças Armadas aos liberais antipopulistas e amplificar sua presença no aparato 
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administrativo estatal. Os militares nacionalistas foram obrigados a reorganizar seus planos 

para derrotar Juarez Távora, promovendo-se como legalistas, ao invés de nacionalistas. O 

nacionalismo dessa corrente se modera e zela pela prudência. (PEIXOTO, 1980, p. 102-104) 

 

 

3.3.1.4 As Forças Políticas Militares 

 

 

O que existe de fato são duas correntes disputando poder político e não se preocupando 

com os meios. Nas eleições seguintes, os nacionalistas a favor de Kubitscheck têm que atacar 

tanto a esquerda, quanto a direita em favor da Constituição. Mas uma novidade aparece com as 

novas faces dos nacionalistas no governo de Kubitschek, que implementa uma política 

econômica simpática aos investimentos estrangeiros, inclusive nos setores estratégicos aos 

olhos dos militares, o naval e o automobilístico. Na verdade, esses nacionalistas enfrentavam 

um custo duplo diante das atitudes do governo, discordado do próprio governo e da hierarquia 

militar constitucionalista beneficiada por suas políticas. A corrente estava a par que a 

estabilidade da Força estava baseada em um frágil acordo entre eles e os legalistas. Um grupo 

da caserna que se preocupava com o respeito a lei e as regras, não apenas a constituição. 

(PEIXOTO, 1980, p.105-106) 

Com o desenrolar dos acontecimentos, os antinacionalistas viraram golpistas. Era essa 

o novo termo para designar os militares favoráveis Juarez Távora e contrários a Kubitscheck. 

Ao presidente eleito então, atribuíram uma propaganda de má gestão, corrupção e culpa pela 

inflação. Em contrapartida, os nacionalistas retomam Vargas e contra-atacam com seu lema de 

ordem: "A Petrobrás é intocável". (PEIXOTO, 1980, p.106) 

Essa retomada do nacionalismo militar está atrelada a maior estabilidade do governo 

Kubitschek e com a ampliação da reflexão mais abrangente a partir do ISEB. Nesse instituto 

seus teóricos civis fomentaram o nacionalismo militar até o acontecimento do Golpe de 1964 e 

episódios também o reforçaram, como a solidariedade do Club Militar a nacionalização de uma 

empresa estrangeira, proposta por Leonel Brizola, seguido por ocasiões outras em que 

personalidades políticas interagiam com nacionalistas de farda. (PEIXOTO, 1980, p. 106-107) 

Novamente em 1960, o confronto reacende entre as duas correntes da corporação, mas 

inverte-se o status desde 1955. Após perder o controle do Club, os golpistas agora estão na 

defensiva. As articulações contra Kubitschek não são levadas a diante, motivados pela 

candidatura de Jânio Quadros. Escolhido para opô-lo nas urnas foi o General Lott, liderança 
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nacionalista e legalista. Seu nome indicava o retorno dos legalistas ao Exército, e sua 

candidatura foi, em realidade, uma imposição da hierarquia a contragosto dos civis apoiadores. 

(PEIXOTO, 1980, p. 106-107) 

Com a eleição de Quadros, também em 1960, os nacionalistas contam seus dias no 

governo e mais a frente no Clube Militar. Dentre os eventos organizados pela diretoria, estavam 

conferências para abordar os gargalos do desenvolvimento brasileiro, que vieram a motivar a 

interferência da hierarquia. A primeira repercussão foram as demissões da diretoria, depois as 

transferências para fora do Rio fomentaram as tensões e mais demissões ocorreram. Tudo só 

acalmou quando empossado um presidente vinculado à corrente antinacionalista e à hierarquia, 

o General Paulo Torres. (PEIXOTO, 1980, p.108) 

Na sequência, a renúncia a cadeira da presidência por Quadros institui nova turbulência 

política entre os militares. Na tentativa de impedir a posse do vice, os três ministros das Forças 

não conseguiram costurar uma unidade frente as profundas cisões internas. A solução 

encontrada pelos partidos civis foi o vice, João Goulart assumir o cargo de presidente em um 

novo regime, o parlamentarista. Goulart governa com apoio da corrente nacionalista e essa 

corrente volta a dominar a cena. (PEIXOTO, 1980, p. 108)  

O impasse sobre Goulart acabou promovendo uma solução que beneficiou os 

nacionalistas, apesar de eles sempre terem defendido a manutenção da constituição. A posse do 

vice-presidente permitiu a eles voltar a comandar a instituição. Entretanto, isso não refletia a 

maioria da Força, cuja polarização foi verificada nas eleições do Clube Militar de 1962, em que 

os antinacionalistas golpistas assumem a presidência. (PEIXOTO, 1980, p. 108)  

Alerta da radicalização dos nacionalistas, Goulart decide afastar os moderados e os 

legalistas. Os nacionalistas então, tentam se impor na corporação. É importante ter em mente 

que a aliança entre nacionalistas e legalistas fora datada pelo cenário da eleição de Kubitschek. 

Os legalistas defendiam um nacionalismo radical sob a liderança do General Lott, que viu a 

corrente se dissolver frente pelas constantes alterações hierárquicas. Na ocasião em que o 

governo inicia a revisão da Constituição visando aprovar as reformas de base, quem irá levantar 

a bandeira da legalidade constitucional serão os golpistas, a então maioria das Forças Armadas. 

Sendo assim, durante o Golpe de 1964, as correntes nacionalistas estão reclusas, mas isso não 

durou por todo o regime. (PEIXOTO, 1980, p.109) 

Esse recuo a história da participação política das FFAA apresenta três marcos: a) 

Relação entre partido e hierarquia; b) O modo de estabelecimento de um consenso dentro da 

instituição militar; c) Quanto a influência dos grupos civis na constituição e no desenvolvimento 

das correntes militares. Sobre a relação do partido e hierarquia, a respostas de Peixoto (1980, 
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p. 110) "mostra que o partido militar não pode existir sem o apoio da hierarquia ou dos grupos 

civis". Nesse curso, os nacionalistas não resistiram as perdas de influência na hierarquia e no 

poder do Estado. O Clube Militar também não ousou opor-se, simultaneamente, à hierarquia e 

ao governo. Principalmente, quando houve um alinhamento entre ambos. A hierarquia estava 

sempre em primeiro lugar, mesmo que altos membros das correntes fizessem parte dela. Um 

exemplo foi o nacionalista e ministro de Vargas, Estillac em 1950-1952, obrigado a renunciar. 

A hierarquia pode assistir mais um dos partidos, mas não pode ser manipulada por eles, precisa 

preservar sua autonomia. Primeiro está a hierarquia e o comando da instituição, que em teoria 

não aceita formação partidária. O partido por sua vez, pode expressar-se através da hierarquia, 

mas jamais controlá-la. Os antinacionalistas parecem dever sua resistência pelos vínculos ao 

aparelho militar, sobretudo com a ESG. Mesmo assim, a corrente já passou por episódios de 

isolamento e influência limitada.  

Em relação ao consenso, Peixoto (1980, p. 110) analisa que escapava ao controle do 

partido fardado, mesmo tendo sempre sido precário e atinente, também fora obtido graças as 

ações hierárquicas. Os partidos militares utilizavam a estratégia de recorrer aos grupos civis, 

quando se deparam com um poder hierárquico forte. Há uma alta probabilidade de uso dessa 

invocação acontecer quando a corrente hostilizada também está no governo. Conhecendo a 

dinâmica, o cenário ótimo seria um que nunca se apresentou: "em que o governo e a hierarquia 

expressam inteiramente os pontos de vista do partido militar." Especificamente sobre as 

intervenções militares, Peixoto (1980, p. 111) afirma, categoricamente, que o partido militar 

nunca foi bem-sucedido quando opositor da hierarquia. Mesmo que haja alinhamento entre o 

governo e o partido militar, existe a autonomia da hierarquia frente aos dois, já que é altamente 

improvável que venha a ser composta por apenas uma das correntes. Além disso, existe a 

burocracia da institucional militar e sua autonomia frente a essas três forças: governo civil, 

partido e correntes militares.  

Em 1961, com a hierarquia dividida o golpe ficou como uma mera tentativa militar 

contra Goulart. Durante as tratativas, a corrente nacionalista foi neutralizada, impedida de poder 

assumir a defesa da ditadura contra a democracia, mesmo compactuando com a orientação 

econômica do presidente discípulo de Vargas. A resistência do governador do Rio Grande do 

Sul, Leonel Brizola, congregou os opositores ao golpe, demonstrando o quanto as fissuras no 

interior da Força eram aparentes. (PEIXOTO, 1980, p. 112) 

Resumidamente, as intervenções de 1945, 1954 e 1964, apresentaram uma espécie de 

consenso pela conjunção entre hierarquia e ação partidária, já que o segundo não é capaz de 

conduzir a máquina militar. A ação partidária, necessariamente, precisa ser legitimada pela 
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hierarquia, visto sua atuação consistia sempre “uma ação sistemática em busca de um certo 

número de objetivos”, muito relevante ao quadro analítico, precisamente, por coexistir e 

interagir tanto com a totalidade, quanto com as frações militares e civis. (PEIXOTO, 1980, p. 

113) 

Agora, os cenários de 1955 e 1961, não apresentaram esse consenso uma vez que a 

unidade da hierarquia bastava para se impor perante o partido majoritário. No ano de 1961, 

produziu-se uma situação em que os oficiais se liberam do constrangimento hierárquico pela 

sintonia do partido militar com a vida política nacional. Mas é preciso ter em mente que o 

partido precisa ser sempre legitimado pela hierarquia, especificamente nesse episódio, diante 

de uma hierarquia rachada os efeitos produzidos foram adversos.  

Note-se como são absolutamente diferentes daqueles que ajudaram a depor o presidente 

Getúlio Vargas, em 1945 e em 1954, mostrando como só́ variou a forma: o conteúdo desses 

golpes foi sempre o mesmo. O sentido deles não se alterou em nada. 

 Toda essa dinâmica sobre a atuação política dos militares no cenário político brasileiro 

remete a essência do que vem a ser democracia para a corporação já descrita por Sodré (2010, 

p. 260) que diz ser essencial para entendê-la passava por uma “voltar ao regime das farsas 

eleitorais” da época dos coronéis latifundiários. Desde lá, a democracia brasileira não se 

libertara das forças conservadoras que exerciam sua “posse e no livre manejo do aparelho de 

Estado, através de um processo de escolha cuja significação democrática sabiam praticamente 

nula”. Afinal, sempre “forjariam os representantes de sua conveniência”. Os militares entraram 

no jogo político que ajudaram a desenhar desde a Proclamação da República, mantendo dentro 

de própria caserna espaços de debate político como o Clube Militar e outros meios de expressão 

política para suas correntes como a Revista do Clube Militar e a Revista A Defesa Nacional.  

3.3.2 O papel das Forças Armadas em um regime democrático  

Os militares na democracia devem ter em mente que a essência de sua atuação é a defesa 

da soberania nacional. Para garantir a condução das políticas nacionais vigentes sob a égide dos 

eleitos pelo voto popular e minimizar quaisquer riscos de ingerência por parte da caserna, 

mecanismos para limitar seu poderio no território nacional devem ser implementados. 

(LANDIM, 2016, p. 70). 



129 
 

 

Quando um povo escolhe viver sobre as regras de um governo democrático, opta-se por 

viver sobre regras claras, assumindo que o melhor processo decisório é o que passa pela escolha 

da maioria. Nas democracias o processo legítimo de ascensão ao poder é a disputa eleitoral, que 

é garantido uma vez que se implementam mecanismos que impeçam a intervenção dos militares 

na política civil e em outros assuntos internos, por meio da delimitação de sua esfera de atuação 

como sendo a defesa externa. A proteção da política das possíveis intervenções militares 

demonstra a importância da vigilância do poder civil como detentor do monopólio do uso da 

força através do aparato estatal. Contudo, essa última afirmação não parece ter sido realmente 

assimilada ao analisarmos os dispositivos constitucionais que foram mantidos para assegurar 

que os militares brasileiros pudessem atuar em âmbito interno.  

Ao identificar o uso repetitivo de mecanismos constitucionais que ferem o controle civil, 

considera-se o ganho que as elites têm com esse arranjo constitucional. As elites estão 

interessadas em manter a opção de intervenção militar, quando o resultado das urnas não lhes 

for satisfatório, a exemplo do que fora feito nos anos sessenta na América Latina. A narrativa 

defendida imputa aos militares uma legalidade para gerar uma legitimidade ao agirem em nome 

da lei e a ordem no território nacional, sendo que sua atribuição real é a defesa contra inimigos 

externos.  

À primeira vista essa argumentação já é falha, sendo construída para disfarçar as reais 

intenções, que nada tem a ver com a defesa dos preceitos democráticos ou de reconstrução 

social. Mesmo assim, os motivos divulgados pelas estruturas de poder que desejam o uso da 

força para atender seus interesses são amplamente repetidos para “clamar pelos defensores da 

pátria”. A mídia atua no papel de persuadir as massas e obter apoio dos demais setores da 

sociedade mais conservadora para corroborar e justificar a atuação das Forças Armadas. 

(LANDIM, 2016, p. 81-82) 

 As intervenções na democracia, geralmente ocorrem quando políticos autoritários não 

obtém sucesso em suas estratégias eleitorais, gerando uma repulsa nos cidadãos as práticas 

efetuadas, o que os leva a uma reação. O resultado é uma desordem diante da insatisfação 

popular com as práticas efetuadas pela classe política, que reage novamente atribuindo uma 

falsa legitimidade aos setores militares para abrandar os ânimos. Como forma de reduzir os 

riscos dessas intervenções, Peter Karsten (apud LANDIM, 2016, p.82) aponta o “[...] controle 

civil é condição necessária para existência e sobrevivência de toda democracia competitiva.” 

Sendo assim, entende-se que a democracia refere-se a um regime e a política “‘baseia-

se no fato da pluralidade dos homens’, ela deve, portanto, organizar e regular o convívio de 

diferentes, não de iguais” (ARENDT, 2002, p. 3),a partir da Constituição. Apesar de ser a lei 
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máxima de um país, a Constituição também é passível de alteração, respeitando uma série de 

regras pré-estabelecidas pelos quais devem se ater os interessados em operar no jogo político. 

E é diante dessas regras que fica claro, que na democracia é o convencimento que impera, não 

a força. (LANDIM, 2016, p. 83-84) 

O regime democrático não é infalível, como disse Winston Churchill em seu famoso 

discurso na Câmara dos Comuns em 11 de setembro de 1947: “Ninguém pretende que a 

democracia seja perfeita ou sem defeitos. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de 

governo, salvo todas demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos”. 

(GORCZEVSKI, MARTIN, 2018, p. 113) É nessas falhas que a descrença em suas promessas 

encontra terreno fértil. A década de sessenta no Brasil é um exemplo clássico dos erros 

cometidos a partir de uma particular compreensão do que vem a ser democrático, imputando 

resultados desastrosos para todos. (LANDIM, 2016, p. 84). 

Diante da convicção de que essa forma de regime permite a cada indivíduo exercer sua 

escolha, por mais limitada que ela seja, devido às condições específicas de cada um, em um 

panorama macro, ela permite a cada um discernir se quer aderir a instituição do monopólio da 

coerção ou disputar o poder político. Abster-se dessas duas opções também é uma viável opção, 

deixada a critério de cada indivíduo. De modo geral, a democracia se apoia no menos injusto, 

algo mais democrático, mesmo que no plano abstrato, mas é um caminho melhor do que todos 

os outros, que apresentam constrangimentos de cima para baixo ainda mais restritivos. O 

argumento que defende se tratar de um regime que permite a escolha por parte do indivíduo 

segue a linha de raciocínio de Churchill, onde não havendo melhor opção ficamos com a que 

se apresenta como menos prejudicial dentre as demais.  

Agora, quando passamos ao tópico sobre a legitimidade imposta pela força física, não 

há dúvidas que ela se impõe e constrange. Contudo, a violência física não tem espaço na política 

e quando ela toma a frente, regimes ditatoriais tendem a surgir.  

No Brasil, as Forças Militares têm sido utilizadas como instrumento político. A principal 

crítica desse comportamento localmente desenvolvido é de que os militares delineiam seus 

objetivos e interesses próprios, distintamente dos estipulados pelos civis. Inclusive, essa 

independência militar do governo civil incita um descolamento hierárquico existente entre os 

militares e a mais alta instância civil do país, a Presidência da República. Hierarquia prevista 

tanto na Constituição Federal de 1988, quanto nas anteriores.  

 Diversos caminhos foram travados para defender a atuação política das Forças Armadas 

e suas intervenções na política nacional. Deve-se ter em mente os diferentes estágios que uma 

democracia passa ao longo de sua História apontando a sua maturação. Mesmo atualmente há 
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quem duvide da existência de uma lógica democrática, mesmo com elementos constitutivos da 

democracia presentes na estrutura de escolha dos dirigentes da nação como: o voto direto e 

universal; eleições; direito à informação e a garantia das liberdades de expressão. Mesmo diante 

dessas evidências, questionamentos são levantados quanto a efetividade dessas instituições que 

existem para assegurar os direitos dos cidadãos. (LANDIM, 2016, p. 85-86 passim) 

No que tange o uso das forças militares na área política Landim (2016) apresenta duas 

possíveis leituras. A primeira considera a oligarquia, a classe média e os setores médios em 

primeiro plano. Esta primeira versão apresenta a concepção do Exército ser um instrumento nas 

mãos das elites políticas e suas ambições. Nesse ponto pode-se fazer um paralelo dessa visão 

com a teoria das elites, onde os militares servem a essa camada social, sem fazer parte da 

mesma. A esse respeito, o próprio Landim (2016, p. 86) aponta que é uma leitura que 

desconsidera às capacidades intelectivas do oficialato militar. A inserção da teoria das elites 

aqui menospreza as demais inteligências, desconsiderando quaisquer outros substratos sociais 

que não a elite em si.  Desta forma as Forças Armadas são vistas a partir de uma perspectiva 

subserviente a elite, fomentando seu poderio. Mas há autores como Coelho (1976, p. 65-81), 

que vê os militares, não como subservientes, mas como soldados especializados e não atrelados 

aos interesses da política. 

 Dentro de uma camada privilegiada, destacava-se a classe média, que se beneficiavam 

de uma educação formal, acesso a meios de comunicação, bens de consumo e possibilidades de 

sair do país. Essas possibilidades de acesso a informação, garantiam a esse segmento social a 

capacidade de influenciar as demais camadas, que muitas vezes eram mantidas a margem dos 

processos políticos. A visão de mundo e política da classe média era então referência para as 

classes trabalhadoras. (LANDIM, 2016, p. 87).  

Os militares sempre ocuparam um distinto papel na sociedade brasileira, inclusive frente 

às outras instâncias democráticas como o Judiciário ou mesmo o Congresso Nacional. O 

prestígio que gozavam os militares decorria da ausência de publicidade dos escândalos no meio 

civil. A construção dessa reputação ilibada dos homens de farda é contraposta as condutas civis, 

que frequentemente contavam com a divulgação de escândalos de corrupção e abusos 

administrativos. Essa construção de imunidade das FFAA frente a essas mazelas, pode ser 

atribuída a cumplicidade dos meios de comunicação aos apoiadores do golpe ou, pela censura 

instituída que os constrangia. O regime militar não esteve imune a essas práticas de corrupção, 

ou outros crimes, a diferença era o controle das informações veiculadas para o público. Essa 

negligência com a investigação sobre a ação dos militares perdurou após a redemocratização.  
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Segundo Landim (2016, p. 88) é importante ressaltar que não se cogitava investigar as 

ações dos militares mesmo em casos hediondos como tortura e desaparecimento de civis: 

 
É lógico que as mazelas humanas da corrupção, nepotismo, favorecimento ilegal por 
interesses escusos foram uma constante na época controlada pelos militares 
brasileiros, mas que nem de longe se cogitou investigar o assunto, mesmo após a saída 
dos homens de farda do poder. É lógico pensar dessa forma se considerarmos que 
crimes mais graves e inconciliáveis com o pensamento democrático, foram e são 
impedidos de serem apurados e punidos seus atores, como nos casos escabrosos de 
torturas e desaparecimentos de civis durante o período em que o país ficou imerso na 
ditadura. (grifos nossos) 

 

 

A falta de investigação perpetuou a função moderadora das Forças Armadas. Estas eram 

acionadas em circunstâncias de crise da vida nacional, principalmente quando por exemplo, 

governos progressistas estabeleciam reformas de base. Segundo Landim (2016, p. 89) se as 

reformas de base deteriorarem parcela do setor econômico, levando a uma crise e assomando-

se a este fato, ocorrer um escândalo político, fica aberta a possibilidade da intervenção dos 

militares para conter o caos e a desordem instaurados. Como segue: 

 
[...] as reformas de base cogitadas por governos mais populares atingem setores da 
economia que dão sustentação política a maioria congressual, as cobranças vêm de 
todas as partes. A economia vai mal, tudo vai mal e é motivo de crítica a qualquer 
governo democrático. Se a isso se somar um ou outro escândalo de corrupção, está 
formado o caldo cultural necessário aos falaciosos argumentos de que, em havendo 
desentendimentos entre as classes políticas à frente do palco democrático; os 
distúrbios, protestos, greves e outras manifestações representam o caos e a desordem, 
ensejando a pronta intervenção das forças armadas para recompor o tecido social e 
político que não mais se sustenta. Esse papel tantas vezes desempenhado no Brasil e 
no mundo por líderes militares sempre foi aceito por uma imensa parte de cidadãos, 
cujos esclarecimentos disponíveis não atingem a um nível capaz de negar sua 
validade. (LANDIM, 2016, p. 89) (grifos nossos) 

 

Nesse cenário se constrói a demanda da intervenção das Forças Militares, capazes de 

reestabelecer o diálogo social e político, tido como arruinado. Atuação já desempenhada no 

Brasil e aceita por um contingente razoável de cidadãos. (LANDIM, 2016, p. 88-89). 

3.3.3 Afinal, qual a relação entre a democracia e os militares? 

Dahl (2001, p.163) apresentou três elementos essenciais para a democracia, destacando 

que o primeiro é o efetivo controle civil sob os militares, conforme abaixo: 
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Condições essenciais para a democracia: 
 
1) Controle dos militares e da polícia por funcionários eleitos;  
2) Cultura política e convicções democráticas;  
3) Nenhum controle estrangeiro hostil à democracia. 

 

O primeiro elemento toca na questão de restrição da atuação das forças militares e 

policiais por vias proibitivas constitucionais. Esperando assim, que não haja interferência delas 

na política partidária. Estes dispositivos constitucionais garantem aos militares a ciência de seus 

deveres, direitos e os limites de suas obrigações democráticas.  

A fim de garantir o processo de maturação das instituições democráticas, Dahl (2001, 

p. 163) coloca como fundamental que as Forças Armadas, bem como as policiais, estejam sob 

a administração dos eleitos pelo processo eleitoral – responsável por legitimar esses 

governantes. A hierarquia democrática também os estabelece como responsáveis por dirigir o 

monopólio da força estatal.  

Apesar da clara ameaça que sofrem as democracias de agentes externos, não pode ser 

desconsiderada a existência de ameaças internas. Os eleitos, a frente do comando militar, devem 

contar com uma deferência arraigada, que garanta esse domínio. Caso contrário, a liderança 

pode conduzir a desobediência e a uma instabilidade comprometedora. Como nos anos de 1948 

a 1982, onde a região da Centro-América teve a ascensão dos militares ao comando do Estado, 

sem concorrer a eleições, tomando o poder. O importante é garantir que os eleitos “estabeleçam 

e mantenham o controle sobre os militares e a Polícia, para estabelecer e preservar as 

instituições democráticas.” (DAHL, 2001, p. 165) 

São a cultura cívica e a convicção democrática, a segunda condição essencial para a 

democracia, pois revela a quanto imersa está a sociedade nos valores democráticos. Valores 

aprimorados e incorporados à medida que houver engajamento popular aos debates políticos. 

Essa cultura é aprendida, adquirida por um ensino formal e por meio da experiência de 

participação popular, que vão se engendrando em forma de conhecimento empírico a um saber 

social. Este por sua vez, aparece pelas comparações feitas entre as diversas formas de governo, 

que balizarão os avanços desejados por aquela sociedade específica. (DAHL, 2001, p.163). 

Landim (2016, p. 102) complementa a visão de Dahl (2001), explicando que essa cultura 

política poderia condicionar determinadas decisões dos líderes em momentos de crise. É ela o 

condicionante da atuação dos líderes políticos, que podem optar por um recrudescimento de 
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ações autoritárias e demagógicas, colocando em risco o curso democrático. Contudo, o que 

determina isso é o quanto a cultura democrática realmente está enraizada naquela sociedade.  

O engajamento social no debate público é um meio eficaz de verificar o engajamento 

da sociedade no processo decisório, capacitando assim, o povo para deliberar nos assuntos de 

seu interesse direto. Por isso, o esforço em engajar a participação dos cidadãos e promover 

também a tolerância, o diálogo e o respeito a opinião do outro.  Segundo Dahl (2001, p.174) a 

estabilidade democrática é mais consistente em sociedades que apoiam os valores 

democráticos. Como segue: 

 
As perspectivas para uma democracia estável num país são melhores quando seus 
cidadãos e seus líderes apoiam vigorosamente, as práticas, as ideias e os valores 
democráticos. O apoio mais confiável surge quando essas convicções e predisposições 
estão incrustadas na cultura do país e são transmitidas, em boa parte, de uma geração 
para a outra. Em outras palavras, quando o país possui uma cultura democrática. 
(DHAL, 2001) (grifos nossos) 
 
 

Inevitavelmente crises virão, e poderão ser ideológicas, econômicas, globais, internas, 

políticas, culturais e para manter o sistema institucional democrático será preciso resistir a elas. 

Quanto mais longa a durabilidade dos conflitos mais ameaçadora se torna o recrudescimento 

de medidas, regimes e figuras autoritárias como solução aos percalços políticos, escamoteando 

a democracia e seus procedimentos. (DAHL, 2001, p. 173) 

Sem dúvida, uma democracia se mostra estabelecida com o apoio de seus cidadãos e 

dirigentes, demonstrados pela práxis, difusão de ideias, princípios e valores democráticos. Os 

cidadãos assim formam uma cultura política engajada em formar outros cidadãos que assimilem 

e propagem também os mesmos valores de igualdade política; garantam o controle dos militares 

e da polícia nas mãos dos líderes eleitos e defendam as instituições democráticas, bem como 

tolere desacordos e promova o diálogo. Em sua obra, o autor alerta:  

 
Nem sempre a história é tão generosa. Às vezes, ela dota alguns países com uma 
cultura política que, na melhor das hipóteses, apoia francamente as instituições e as 
ideias democráticas e, na pior das hipóteses, favorece o governo autoritário. (DAHL, 
2001, p. 174) (grifos nossos) 
 
 

Ressalto, como havia dito anteriormente, que o modo de garantir uma vívida cultura 

democrática, política e cívica é inserindo a todos nas discussões políticas, inclusive os militares 

pela reforma educacional que tende a ampliar o diálogo institucional com o resto da sociedade. 

Trazendo para a prática no contexto do Brasil, comparar a democracia atual, com o 

período anterior ao golpe de 1964 é tratar de duas realidades similares, onde mesmo separadas 
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por mais de quatro décadas a democracia continua sofrendo ameaças, sem sinais de um 

despertar político por parte dos que mais perdem com elas: o povo brasileiro.  

A terceira condição para a democracia apontada por Dahl (2001, p. 163-164) alerta para 

a vulnerabilidade à que as instituições estão expostas durante seu processo de instauração e 

maturação, que é o controle estrangeiro. Para análise dos anos sessenta esse item é importante, 

diante da comprovada influência por parte dos Estados Unidos da América, conforme relatado 

nos capítulos antecedentes. 

Essa condição, por si só, já fornece uma explicação para as instituições democráticas 

não prosperarem em determinados lugares, onde as condições eram propícias. No contexto do 

pós-Segunda Guerra, a URSS interveio em países como Checoslováquia, Polônia e Hungria. 

Entretanto, com o passar dos anos foram os EUA que expandiram a tática de intervenções como 

forma de proteger seus interesses e o de suas próprias empresas, ameaçados por uma crescente 

onda comunista, além da conscientização popular brasileira e pela emersão de políticos que 

davam voz a essas demandas democráticas. (DAHL, 2001 p. 164)  

Após expostas as três condições acima como centrais para o desenvolvimento de 

democracias, por meio do domínio das leis e de uma paz prolongada, Dahl (2001, p. 175-180) 

infere três proposições gerais: 

a) Um país que reúna esses princípios terá condições de manifestar e cultivar as 

instituições democráticas;  

b) Na ausência dessas condições é improvável a eclosão dessas instituições, bem como 

seu desenvolvimento. 

c) Num Estado que apresente apenas alguma dessas condições é provável que ela não 

se perpetue, embora não seja impossível.  

Em meio a essas conclusões, não pode ser desconsiderada a relevância que as Forças 

Armadas têm em garantir a soberania e domínio dessas instituições no território nacional. Sendo 

assim, emerge desta discussão outra questão: Afinal, o poder militar é requisito para 

Democracia? 

Zaverucha (2005, p. 27-28) defende que as Forças Militares e as policiais são de fato 

um mecanismo institucionalmente forte e importante para a vida democrática. 
 
Isso porque os adeptos da concepção subminimalista focam sua atenção nas eleições 
esquecendo-se de importantes instituições coercitivas como as Forças Armadas e a 
Polícia. Embora tais instituições armadas sejam vitais para a vida democrática, por 
manterem a soberania do Estado e garantirem a integridade física de seus habitantes, 
ficam em segundo plano, na concepção schumpeteriana, por não serem... objeto de 
competição eleitoral. (grifos nossos) 
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Afirmar que a coerção tem um espaço na existência do Estado de Direito é um 

argumento factível, onde a submissão à vontade de alguns para o bem geral de todos é 

necessária, conjuntamente com um representante institucional que deve se responsabilizar por 

esse tipo de ação.  

A discordância dessa abordagem é representada pelos autores da teoria da democracia 

contemporânea, que defendem um minimalismo das forças coercitivas por considerarem-nas 

não-fundamentais à democracia, pelo fato de não estarem ligadas a disputa eleitoral. Não 

obstante, a democracia estabelece as orientações para compor o quadro de comando das Forças 

Militares, que a partir dessas leis necessita obter o aval do poder legislativo. O valor 

democrático do processo está em seguir os passos descritos na lei, em ser chancelado por 

dirigentes eleitos do Legislativo, bem como estarem subordinados ao poder Executivo, também 

eleito democraticamente. Os militares estão subordinados aos poderes das instituições 

democráticas, lideradas pelos eleitos pelo povo. Ao mesmo tempo em que estão subordinados 

aos ditames legais elaborados pelos legisladores do povo. O que legitima as Forças Militares 

como democráticas é a sua subordinação ao poder do povo, representado pelos eleitos do 

resultado eleitoral. O que fica claro é que os organismos de suporte das Forças Armadas devem 

ter origem democrática, ou seja, diretamente ligados ao poder eleito pelo voto.  

Os militares têm seu lugar na democracia, como bem descrito nas Constituições de 

diversas nações. Inclusive na maior democracia do planeta, os Estados Unidos da América, que 

além de ser o modelo democrático global é o maior poder bélico até o presente momento da 

história. Essa percepção precisa ser ensinada a esses profissionais, que devem ter o senso de 

pertencimento ao sistema de governo que protegem e asseguram o livre exercício em nome do 

bem comum de todos.  

A definição de parâmetros constitucionais baliza a colaboração dos militares para a 

manutenção da democracia, mas sempre haverá o risco do poder bélico se sobrepor ao civil, ou 

da perda da estabilidade política mínima para a estabilidade democrática. O poder militar é um 

braço da democracia, não há Estado sem Força Armada constituída. No Brasil, o Presidente 

nomeia os comandantes das três forças. E é essa cadeia de comando e hierarquia que os vincula 

a democracia instituída.  

A concretização do poder militar na forma das Forças Armadas profissionais permite a 

institucionalização desse controle da violência em âmbito do território nacional, em nome do 

povo. Essa estrutura é uma condição que garante a estabilidade democrática, mesmo se 

considerarmos um Estado inclinado a atender os anseios capitalistas. Nesses Estados o arranjo 
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estatal é construído de forma a constranger iniciativas para o desenvolvimento de democracias 

política e socialmente mais inclusivas. (LANDIM, 2016, p. 106-108 passim).  

A luta política democrática passa tanto pelo respeito as leis, quanto pela tolerância de 

opiniões divergentes, cuja formação é feita por outra garantia democrática, a liberdade de 

expressão. A obtenção de informação, essencial para tomada de posição, geralmente carrega 

um viés e precisam ser transmitidas com responsabilidade. 

A publicação de uma revista de orientação precisa e coerente, forneceu consistência 

política e partidária ao grupo dos modernizadores. Engajados em defender a modernização 

desde a Primeira República, divergências surgiram no corpo militar sobre como alcançá-la, 

encorajando assim, a participação política dos diferentes grupos para implementarem seu 

próprio modo de modernização. Vindos pouco antes da Alemanha, os jovens turcos 

representaram os que não acreditavam em mudanças sem a ajuda internacional das potências 

militares.  

3.4 A REVISTA “A DEFESA NACIONAL” (1960-1964): UMA ANÁLISE 

Com o objetivo de compreender a percepção que os militares tinham sobre a democracia 

no início da década de sessenta foram levantados 45 exemplares do periódico militar de maior 

circulação da corporação militar, a revista A Defesa Nacional. A partir da reunião desse material 

a pesquisa selecionou uma lista de 97 artigos, dentre mais de 534 publicados no decorrer dos 

anos de 1960 a 1964.  

Isto posto, o interesse deste trabalho, como já informado na introdução desta dissertação, 

foi testar a hipótese de que a democracia foi apresentada como um sinônimo de anticomunismo 

pela intelligentsia militar, responsável pela publicação da revista A Defesa Nacional. Para testar 

a hipótese foi inicialmente feita uma triagem dos textos publicados relevantes a análise.  

Durante a triagem das publicações para esta pesquisa, primeiramente foram mapeados 

os artigos que continham as palavras de interesse: democracia e anticomunismo. De posse dessa 

primeira lista de onde as palavras apareciam, um segundo filtro foi realizado após uma leitura 

de varredura. Essa leitura buscou identificar quais artigos eram relevantes à análise, obedecendo 

aos critérios contidos nas definições base desta pesquisa. Esse segundo passo produziu uma 

classificação binária, que conduziu então a uma terceira lista útil de artigos separados em um 

primeiro conjunto que apresentavam a ideologia anticomunista e um segundo que explicitava a 
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ideia da democracia. Estes foram os procedimentos de triagem dos 534 artigos iniciais aos 97 

trabalhados na pesquisa. 

Importante atentar que essa classificação foi feita a partir da definição de Rodeguero 

(2002, p. 464), que assinala que o anticomunismo é “uma postura de oposição sistemática ao 

comunismo ou àquilo que é a ele identificado”. Assim, durante o estudo e seleção dos textos 

mantive essa definição em mente. Para efeito de análise, classifiquei os artigos levando em 

consideração se o teor do texto vinha carregado de crítica a ideologia marxista-leninista ou, se 

defendia as instituições democráticas como eixo central.  

Como exemplos da ação anticomunista foram considerados os elementos descritos por 

Rodeguero (2002, p. 464) como: a) produção de propaganda, b) controle e ação policial, c) 

estratégias educacionais, d) pregações religiosas, e) organização de grupos de ativistas e de 

manifestações públicas, f) atuação no Legislativo. Sempre observando como esses sobressaiam 

dentro da temática do artigo.  

Em contrapartida os parâmetros para identificar se o artigo defendia ou expunha ideais 

democráticos foram verificadas a presença de elementos básicos da república democrática 

descritos por Bobbio (1998, p. 326-327): a) solução pacífica de controvérsias ou conflitos 

sociais; b) frequente revezamento da classe política; c) tolerância; d) princípio da maioria 

numérica; e) igualdade jurídica; f) liberdade para votar.  

Em meio à leitura preliminar dos exemplares ficou evidente a abordagem direta do 

inimigo comunista por parte da revista, por isso, decidi acrescentar uma abordagem quantitativa 

que contabiliza o número de vezes em que as palavras-chave comunismo, democracia e 

anticomunismo apareciam na revista. Esclareço que essa quantificação foi feita nos 45 

exemplares, utilizando a integralidade dos textos, ou seja, indo além do universo dos 97 artigos 

selecionados para classificação binária.   

Em relação à classificação dos 97 artigos pode ser visualizada na tabela abaixo que 

apresenta a predominância temática entre o anticomunismo e o conceito democracia. A partir 

dela é possível traçar alguns diagnósticos, pautando-se na metodologia da História das Ideias 

acerca das semelhanças e diferenças entre os dois conceitos expostos na revista. 
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Tabela 2 - Classificação dos Artigos ADN 1960-1964 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 

Diante disso, para melhor exposição das ideias e explanação da análise, exponho os 

resultados qualitativos e quantitativos organizados em dois períodos que contemplam 

primeiramente, os anos de 1960 a 1962, e logo após os de 1963 a 1964 como segue.  

3.4.1 Revistas (1960 -1962): Anticomunismo, Comunismo e Democracia 

Neste período, ao analisar 59 artigos de 25 edições do periódico35, encontrei 1.533 vezes 

a palavra comunismo36, enquanto a palavra democracia37, apareceu numa escala 4,22 vezes 

menor, com um total de 363 ocorrências.  

A Tabela 3 ilustra a frequência de aparição no interior das revistas no período de 1960 

a 1962 das seguintes palavras: anticomunismo, comunismo e democracia. A tabela informa o 

n° de vezes e o peso percentual de cada palavra anualmente no universo total de 1918 

ocorrências. Ressalto que estes dados refletem uma varredura de todas as revistas do período, 

e contemplaram artigos que não atendiam os interesses da pesquisa per se. Entretanto julguei 

necessário informar que encontrei 1918 ocorrências destes vocábulos a fim de ilustrar o peso 

destes conceitos na revista. 

 
 
 

 
35 Importante observar que o período de analise não apresentou regularidade no total de impressão de exemplares. Por exemplo 
no ano de 1960, foram publicadas 10 revistas; no ano de 1961, a publicação das revistas caiu para 8; e no ano seguinte, em 
1962, reduziu para 7; totalizando desta feita 25 revistas neste triênio. 
36 Foram contabilizadas as palavras a partir do radical “comunis”. O conjunto levantado contemplou então as variantes 
comunista(s); comunismo; comunizante; criptocomunista; filocomunista. 
37 Foram contabilizadas as palavras a partir do radical “democr”. O conjunto levantado contemplou então as variantes 
democrático(s); democrática (s); democrata(s); democratizante; democratizado; democratização e democratique 

  1960 1961 1962 1963 1964 TOTAL 
Anticomunismo 10 10,31% 25 25,77% 16 16,49% 10 10,31% 17 17,53% 78 80,41% 
Democracia 0 0,00% 1 1,03% 7 7,22% 9 9,28% 2 2,06% 19 19,59% 

TOTAL 10 10% 26 27% 23 24% 19 20% 19 20% 97 100% 
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Tabela 3- Ocorrência de Palavras-Chave 1960 – 1962 

 Palavras 1960 1961 1962 TOTAL 
Anticomunismo 10 0,52% 5 0,26% 7 0,36% 22 1,15% 
Comunismo 699 36,44% 575 29,98% 259 13,50% 1533 79,93% 
Democracia 126 6,57% 113 5,89% 124 6,47% 363 18,93% 

TOTAL 835 44% 693 36% 390 20% 1918 100% 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 

Gráfico 1- PalavrasChaves 1960-1962 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Neste levantamento quantitativo fica evidente o empenho do Exército Brasileiro em 

divulgar suas percepções sobre o inimigo comunista. O modo de fazê-lo variou nesses anos, em 

que alguns exemplares diferenciaram as novas modalidades de conflitos armados e suas 

nomenclaturas, a saber: a guerra revolucionária; a guerra insurrecional e a guerra psicológica. 

Diversos artigos dividiram-se em expor as ideias comunistas, ilustrar casos de espionagem e de 

cidadãos vitimados pelo regime totalitário. É notório o esforço da revista de informar e instruir 

os homens da Força a identificarem o inimigo, suas armas e táticas. Em outros textos, como 

forma de abordar a questão moral e subversiva do homem comunista, enfatiza a perversidade 

do comportamento materialista, enaltecem os valores cristãos e democráticos das instituições 

do Bloco Ocidental como um poderoso antídoto a essas ideias desestabilizadoras do modo de 

vida vigente. Trouxeram também casos de independência de países fracos e fragilizados, em 
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condições mais vulneráveis que o Brasil para ilustrar como as questões do subdesenvolvimento 

expunham o povo a acreditar em promessas infundadas e em uma propaganda falsa. 

3.4.2 Revistas (1960 -1961): Debate – “Democracia versus Comunismo” 

Na Tabela 4 abaixo, trabalhei uma série de onze artigos que foram publicados sobre a 

temática ‘Democracia versus Comunismo’ nos dois primeiros anos analisados (1960 – 1961), 

procurando explicar o motivo do aparecimento de 2,6 vezes a mais da palavra comunismo neste 

período quando comparados ao ano de 1962. Fica explícita o comprometimento da revista em 

lidar com a guerra psicológica e a propaganda comunista mal-intencionada a subverter o povo 

e promover promessas falsas de liberdade para angariar apoio popular. E principalmente, 

subverter os homens da caserna comprometendo a disciplina militar. 

Na tabela abaixo exponho os títulos dos artigos que compuseram esta série e que 

demonstram a forte presença desse debate: 

 

Tabela 4- Série de Artigos Democracia versus Comunismo 

EXEMPLAR MÊS ANO Subtítulo da Coletânea “DEMOCRACIA VERSUS COMUNISMO” 
550 Mai 1960 Como os Soviéticos Tentam se Apossar do Mundo Livre 
551 Jun 1960 1a Parte- A DEMOCRACIA E O COMUNISMO 
552 Jul 1960 2a Parte- LIBERDADE E O COMUNISMO 
553 Ago 1960 3a Parte- O QUE É O COMUNISMO 
554 Set 1960 4a Parte- A PROPAGANDA COMUNISTA 
555 Out 1960 5a Parte- COMO ATUA O PARTIDO COMUNISTA 

556 Nov 1960 6a Parte- COMO OS COMUNISTAS SE APOSSAM DO 
PODER E O MANTÉM 

557 Dez 1960 7a Parte- O DOMÍNIO DO PARTIDO COMUNISTA 
SOBRE A UNIÃO SOVIÉTICA 

558 Jan 1961 8a Parte- A VIDA ECONÔMICA E O CONTROLE 
COMUNISTA 

559 Fev 1961 9a Parte- CONTROLE DA MASSA TRABALHADORA 
560 Mar 1961 10a Parte- O COMUNISMO AVANÇA 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

A preocupação claramente era para além da caserna, com a publicação dessa coletânea 

de artigos em forma de cartilha, que contou com a autorização do Estado Maior para publicação 
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em 1961. A obra foi mencionada nos exemplares 563-564 de 1961, em ocasião da despedida 

de Ayrton Salgueiro de Freitas, que ocupava o cargo de Diretor-Executivo da revista desde 

1958.38 Ele agradece ao Gen. Ernesto Geisel, a quem atribui o feito da publicação dizendo: 

“graças a quem nossa revista conseguiu publicar e distribuir gratuitamente o livreto 

‘Democracia e Comunismo’” (ADN, 1961, p. 3). 

No artigo inicial dessa série, intitulado Como os Soviéticos Tentam se Apossar do 

Mundo Livre foi declarado o motivo da corporação não se autointitular anticomunista, 

esvaziando o termo, mesmo quando a intenção das publicações era contrapor o comunismo e 

firmar-se como uma antítese daquela ideologia.  

As ideias da época demonstram o desafio que se colocava diante dos anticomunistas. 

Um grupo heterogêneo e claramente em desvantagem por não perceber “perigos que as 

ameaçam ou porque não chegam a uma conclusão sobre qual a melhor maneira: de se opor as 

essas ameaças, ou ainda, por ingenuidade ou comodismo.” (ADN, 560, 1960, p. 154). A falta 

de uma resposta os fez serem associados aos reacionários.   

 
“O comunismo no Brasil é obra dos reacionários” (Confunde-se, assim, os 
anticomunistas com aquêles que se opõem às indispensáveis reformas sociais. Cria-
se o mêdo de ser mal interpretado, o mêdo de combater o comunismo; o mêdo de ser 
chamado de reacionário). (ADN, 568-569, 1961, p. 29) 
 

 

Reacionário é justamente quem se opõe as mudanças sociais ou políticas, quem prefere 

manter o status quo. Encaixar os anticomunistas nessa definição pode levar a uma percepção 

muito ingênua de quem são os reais integrantes desse grupo, escondendo principalmente as 

matrizes além das que Motta (2000) nos revelou (liberal, católica e nacionalista) em seus 

estudos e que serviu de guia para as analises aqui desenvolvidas.  

O anticomunismo revelou-se como denominação a uma parcialidade das ideias que 

permearam mais de um grupamento social. Ou ainda, mais do que alguns grupamentos sociais 

nacionais, quando se percebe que havia um fenômeno global em torno dessa ideia e ainda uma 

luta sobre qual sociedade venceria a Guerra Fria, conforme visto anteriormente neste trabalho. 

Considera-se então, que o anticomunismo é um termo amplo e funcional, que consegue abarcar 

o grupo opositor e uni-lo em prol de uma causa. Afinal, por mais reacionário que os 

anticomunistas possam ser percebidos, tiveram uma capacidade de cooperação e articulação 

 
38 Cf. Anexo IV 
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desenhando um capítulo bem particular da história nacional brasileira, revelando que havia uma 

luta em curso que conseguiu dividir de forma binária os atores nacionais.  

A associação criada entre reacionários e anticomunistas - segundo argumentação da 

própria revista ADN- é atribuída à eficácia da propaganda soviética e a razão de uma série 

dedicada a desmistificar o comunismo no interior das Forças Armadas. Assim, é uma clara 

tomada de posição da intelligentsia militar diante da – real ou não - tática propagandista inimiga 

para proteger os corações e mentes de seu efetivo, evitando tanto a intimidação intelectual, 

quanto a queda diante da estratégia de desgaste da imagem do Exército traçada pelo inimigo. A 

vinculação dos anticomunistas ao reacionarismo pode indicar a razão das passagens que 

reforçam a vanguarda da Revolução Comunista, atrelando-a a outras revoluções como a 

Revolução Francesa. A aproximação entre as duas não tem o objetivo de enaltecer a primeira, 

mas de inverter a lógica da História dos Eventos e iluminar a violência e opressão que ambas 

impuseram ao povo. Na ADN a referência baseou-se na realidade em vigor do momento 

revolucionário, na tensão e apreensão, elevando a História das Ideias envolventes da atmosfera 

de mudança política, sem desconsiderar o terror e autoritarismo deixados de fora pela História 

dos Eventos.  
 

Apesar da nossa oposição ao comunismo, (...) devemos reconhecer que a revolução 
russa de 1917 representa um marco na história da humanidade. Ela tem têrmos de 
comparação com aquela que levou à guilhotina a realeza da França, e nos legou os 
princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
Aconteceu na Rússia, por fôrça da concorrência naquele país de fatôres que, sem 
dúvida, a explicaram, e talvez justificaram, da mesma forma que a revolução francesa 
foi francesa porque encontrou na França solo propício para sua germinação.  A ilação 
que queremos tirar, do paralelo entre as duas grandes revoluções, refere-se à presença 
do conteúdo ideológico, e à formação de ditaduras de opressão, aspectos comuns nas 
duas. Esses fatôres, o conteúdo ideológico e a ditadura, implicam em necessidade de 
defesa interna e externa da revolução. (ADN, 581, 1963, p. 4) 

 

 

Os valores de liberdade e prosperidade propagados pela Revolução Francesa foram 

muito bem assimilados pelos EUA. O fim da Segunda Guerra fortalece essa imagem da potência 

avessa ao modelo soviético como disposta a não permitir outros serem subjugados por essa 

doutrina comunista. (ADN, 581, 1963, p. 8)   

 
Vale registrar que, uma vez no poder, passaram os comunistas a agir exatamente ao 
contrário do que tinham pregado. Falaram no direito dos povos em disporem de si 
mesmos, mas se opuseram, decididamente, à ação de fôrças centrífugas do sentimento 
nacionalista dos povos que pretenderam se despregar da velha Rússia. Por isso, a 
União Soviética ficou praticamente com as mesmas fronteiras da Rússia Tzarista, não 
tendo conseguido manter sob seus domínios os Estados bálticos, a Polônia e outras 
áreas, o que tentara. (ADN, 1963, n° 581, p. 5) 
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Artigos para informar as lutas em outras regiões também se mostraram presentes, a 

exemplo da China e Oriente Médio para instruir os leitores nas demais frentes da Guerra Fria 

sobre diversos aspectos. Inclusive, no artigo Brado de Alerta de 1962, é reforçada a necessidade 

de confirmação sobre estar em curso, ou não, uma guerra revolucionária no Brasil. Mesmo 

assim, o autor segue o artigo assumindo como certa a presença dos inimigos em todos os níveis 

da vida nacional, inclusive no Exército. Esse artigo veio dois meses depois de outro escrito pelo 

Major Álvaro Galvão Pereira sob o título de Oficiais – Política – Ideologia, cuja proposta era 

refletir sobre uma controvérsia nos EUA sobre a liberdade de expressão. Nele é indagada a 

questão sobre até que ponto os comandantes podem atrair a atenção de seus subordinados para 

problemas políticos, e de que maneira devem "inocular" suas tropas contra os pontos de vista 

políticos do inimigo. 
 
A liberdade de cátedra é uma das conquistas do sistema democrático; deve ser 
intransigentemente posta em defesa dêsse sistema e de si mesma, e com êste fim cabe 
ao professor, usando-a, orientar os seus discípulos no sentido retilineo da vida, 
incompatível com qual- quer totalitarismo, com qualquer esmagamento das liberdades 
básicas do homem, com qualquer rebaixamento dos direitos inalienáveis do indivíduo. 
(ADN, 1962, n° 576-577, p. 61) 
 

 

Elementos nacionalistas e de cunho patriótico aparecem no Editorial do exemplar de 

outubro de 1962, em que o contexto da independência do 7 de setembro é invocado. Mais tarde, 

em novembro há um artigo intitulado Nacionalismo que o esclarece como sinônimo de 

patriotismo, apesar de ambos os termos serem usados como complementares. Ao longo do texto 

o leitor é conduzido à percepção errônea de que existem dois tipos de nacionalismo, um que é 

improdutivo na luta contra o comunismo pois afasta do líder do bloco ocidental, enquanto o 

outro que aproxima da superpotência seria o mais adequado aos interesses brasileiros.  

 
Não resta dúvida portanto de que há um "nacionalismo dirigido"(...) de interêsse dos 
soviéticos, nacionalismo que para estar de acôrdo com os métodos marxista-leninista 
prega a revolta, a subversão, as encampações puras e simples, que procura culpar o 
"estrangeiro" por tudo de mal que temos em nossa situação econômica, agrária, 
industrial, social, etc. E os propugnadores dêsse nacionalismo exaltado, que chamam 
os seus não seguidores simplesmente de "entreguistas", nacionalismo xenófobo e 
jacobino, são inocente ou conscientemente aliados dos comunistas, patriotas 
invertidos. Esse "nacionalismo" é suspeito, não é patriotismo, pois contém algo mais 
(...) (ADN, 1962, n° 579, p. 86) 
 
 

No exemplar n° 579 outro artigo, As Forças Armadas e as aspirações reformistas do 

povo brasileiro, cita um texto do Padre Fernando Bastos de Ávila para pensar o papel do 



145 
 

 

Exército e das FFAA como também capazes de interpretar os anseios do povo, por constituírem 

uma elite nacional. O artigo reconhece as FFAA como uma elite de homens “preparados no 

melhor que há sobre patriotismo, mas é incontestável que, atuam no campo específico e bastante 

delimitado do Poder Nacional”. Os militares reconhecem sua capacidade restrita da leitura da 

vontade do povo e se mostram aptos a garantir que se cumpra o que for expresso nas urnas. 

(ADN, 1962, nº 579, p. 7) Contudo, se ressentem de não fazer isso da melhor forma, a 

expectativa do povo pode ser frustrada pela falta de recursos direcionados ao reaparelhamento 

das Forças.  

Ainda no mesmo exemplar, o respeito a Constituição e as regras democráticas também 

foi reforçado nos artigos Pensamentos De Chefes Militares e Assalto ao Poder. Neste último 

foram apresentadas seis fases da estratégia comunista para usurpação do poder. Seriam as 

seguintes: 1ª fase) infiltração nos órgãos democráticos de informação e publicidade a fim de 

plantar crises e tensões sociais; 2ª fase) desencadear infiltrações no Parlamento e nos órgãos 

governamentais, pela arregimentação dos sindicatos, entidades estudantis e “organismos 

auxiliares” especializados em revolução. 3ª fase) desarticular os partidos e as elites visando o 

controle absoluto do poder político e militar; 4ª fase) as nacionalizações se sucedem levando à 

conquista do poder econômico; 5ª fase) “eliminam-se os chamados impedimentos psicológicos 

- a igreja, a cultura, o sentimento cristão - através de uma propaganda maciça e de um sistema 

policial impiedoso e onipresente”; 6ª fase) proclamação da "ditadura do partido único" ou 

"democracia popular”. A frase final, em letras maiúsculas alerta para as manobras que os 

próprios militares afirmaram já estar em andamento no país. (ADN, 1962, nº 579, p. 101) 

A matriz católica do anticomunismo aparece na revista como uma bússola para os que 

não chegaram a uma conclusão sobre qual seria a melhor forma de combater o comunismo. A 

doutrina cristã fornecia uma resposta ao materialismo histórico eficaz, capa de contrapor o 

fanatismo comunista. (Democracia e Comunismo. Coletânea de artigos publicados na revista 

de assuntos militares A DEFESA NACIONAL, 1961) 
 
Beneficia-se; assim, da ardilosa tática de estimular esperanças de paz para assegurar 
concessões, não obstante considerar como irreconciliáveis os reconhecidos 
antagonismos entre o Oriente e o Ocidente: o ideológico, entre o comunismo e o 
mundo livre; o religioso, entre o comunismo e o cristianismo: ambos sintetizados no 
conflito entre o “PENSAMENTO MARXISTA” e o “PENSAMENTO CRISTÃO”. 
(ADN, 1961, nº 568, p. 28) 
 

 

No penúltimo fragmento o cristianismo é ressaltado como um dos elementos   

definidores dos brasileiros, enquanto no último é usado como um elemento que define um grupo 
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ainda maior na divisão ideológica da Guerra Fria. Ao inserir a religião como parte da luta 

ideológica, também reforça a oposição dos cristãos como os “mocinhos do bem”, contra os 

“demônios do mal comunista”. 

3.4.3 O período 1963 –1964:A Guerra Revolucionária em pauta 

No período de 1963-1964 foram analisados 12 periódicos e 37 artigos, sendo 

encontradas 475 vezes a ocorrência das palavras comunismo, enquanto a democracia aparece 

numa escala 2,01 vezes menor com um total de 236 ocorrências.  

Nesses dois anos nota-se uma queda expressiva do uso da palavra comunismo, que é 

associado à temática dos artigos passar a dedicar-se mais a doutrina militar e a preocupação 

com as táticas e estratégias da guerra revolucionária, de guerrilha e insurrecional. Houve 

também aqueles que enfatizaram o papel dos militares e sua conduta moral em meio a guerra 

psicológica como: A Propósito De Ofensas Aos Militares e O Oficial Da Reserva e a Segurança 

Nacional. 

 

Tabela 5- Ocorrência de Palavras-Chave 1963-1964 

     Palavras  1963 1964 TOTAL 

Anticomunismo      3 0,42% 6 0,83% 9 1,25% 

Comunismo 139 19,31% 336 46,67% 475 65,97% 

Democracia 80 11,11% 156 21,67% 236 32,78% 

TOTAL 222 31% 498 69% 720 100% 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Gráfico 2 - Palavras-Chave 1963-1964 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Nesse período também a revista retoma a história de heróis nacionais como Duque de 

Caxias no artigo A ação de Caxias nas Crises Internas, que retrata sua atuação política (nº 592, 

de dezembro de 1963). Sua figura reforça o exemplo de moral e atuação dos militares na 

política, como ministro da Guerra, mas também “por sua admirável organização administrativa 

e militar” (ADN, 1963, nº 592, p. 19)  

Outro herói invocado pela revista foi Tiradentes, mas cuja figura nesse artigo é 

revisitada como “homem-símbolo da liberdade nesta terra”. Ele é usado como ponto de 

referência daqueles que “constroem uma civilização” e que não suportariam a vergonha se 

tivessem que “argamassar-lhe os fundamentos com as lágrimas de escravos”. Tiradentes é o 

exemplo do homem que não teve medo de morrer “para que seu povo pudesse viver sem medo 

do futuro”. O herói relembrado é inserido no drama da Guerra Fria da época da revista, que 

seria o medo da escravidão. A liberdade como “dogma democrático” foi o que motivou a luta 

de Tiradentes antes e motiva a luta em 1964 contra o comunismo. (ADN, 1964, nº 594, p. 99)

 Segundo o exemplar nº 596 (ADN, 1964, 40), a infiltração comunista que ocorreu sob 

a presidência de Goulart foi considerada apenas como uma questão simplesmente doméstica, 

uma luta entre a direita a esquerda, como algo a parte da Guerra Fria. Nesta matéria os 

comunistas são considerados uma grande ameaça por ter a habilidade de infiltrar-se nos órgãos 

de direção para alcançar o poder. Neste aspecto dois políticos brasileiros ganham destaque 

como importantes lideranças subversivas: Goulart e Brizola.  
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Diante disso, o Exército percebeu que precisava se precaver destas táticas de guerrilha 

que buscava, como colocado por autores castrenses, descredibilizar os militares. O risco era um 

esgarçamento da relação das Forças Armadas junto a opinião pública, levando a um colapso da 

moral das tropas. A perda dos corações e mentes nacionais seria fatal. Nesse quadro o Exército 

criou um departamento de Relações Públicas. O artigo explica que a criação dessa nova área 

foi um passo importante para o aprimoramento democrático institucional a serviço do povo. 

Em busca de estabelecer uma renovação dessa relação com a sociedade, o Exército se 

empenhou na construção de um diálogo e transparência junto a opinião pública. (ADN, 1964, 

nº 596) Atitude importante, uma vez que a situação do país levou as Forças Armadas “a 

assumir[em] a liderança da defesa dos interesses nacionais”. (ADN, 1964, nº 598) 

No exemplar da A Defesa Nacional (1964, n° 598, p. 56) no artigo As Relações Públicas 

e as Forças Armadas é explicado que as Forças Armadas percebiam, logo após o golpe de 31 

de março, que havia uma “preparação subversiva que os comunistas montavam em nossa pátria, 

protegidos e amparados pela ambição de maus brasileiros.” A preocupação era desvendar as 

infiltrações nos campos militares, econômico, social e político, diante do conhecimento das 

fases em que consistia o plano comunismo de tomada do poder (ADN, 1964, nº 598, p. 56). 

3.4.4 O conceito de democracia em A Defesa Nacional (1961-1964) 

Whitfield (1991, p. 57) em The Culture Of Cold War esclarece que a palavra democracia 

ganha a cena a partir de 1930 como um “chamado para ação social” , embora tenha na verdade 

se tornado sinônimo de defesa do status quo e uma oposição ao Fascismo e ao Comunismo, os 

quais para o autor não eram tão bem definidos.  

Whitfield (1991, p. 57), a liberdade promovida pela democracia permitiu o 

desenvolvimento de uma economia de mercado, em oposição ao regime totalitário de economia 

centralizada. Discursivamente foi apresentado ao mundo um pacote para defender a 

manutenção do modo de vida que conjugava a democracia e o capitalismo. Dando maior peso 

ao sistema de governo, já que o capitalismo não tinha o mesmo apelo que a palavra democracia, 

devido ao Crash da Bolsa de 1929. Em termos históricos, os efeitos catastróficos do sistema 

econômico, que precisou ser salvo pelo acordo de Bretton Woods, que ainda estavam recentes 

no imaginário mundial. De acordo com Benevides (1981) a relação complementar entre a 

economia e a política são condições necessárias à garantia da estabilidade sistêmica. Esta 
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conjunção entre a democracia como forma de governo e o sistema econômico capitalista é 

encontrada na revista, conforme abaixo: 
 
Nós, das Fôrças Armadas, estamos vinculados ao compromisso de defender as 
instituições democráticas. É lógico que esta defesa se firma na base da ideologia 
democrática, impregnada, pois, da convicção da dignidade do homem, da liberdade 
de opinião e de religião, do bem-estar para todos, de que o melhor regime é o da 
representação do povo por meio de delegados administrativos e representantes 
legislativos. (ADN, 1964, nº 593, p. 48) 
 
 

O debate entre a democracia e o comunismo é uma reprise da revista n° 552 publicada 

em 1960, o qual apresentou as visões de Stalin por parte do comunismo, e do General 

Eisenhower defendendo a democracia. Para Stálin “a ditadura deve tornar-se cada vez mais 

forte porque as nações democráticas são ´inimigas´ dos comunistas e suas ideias”. Pelo lado 

ocidental, o General Eisenhower apresentou sua versão sobre as diferenças entre o governo 

democrata e o comunista, como segue: 

 
A luta pelo contrôle da mente humana tem início no momento quando o homem é 
ainda um estudante. É nessa fase que se deve ensinar-lhe especificamente a reconhecer 
a diferença entre a forma de governo democrata e a forma soviética. Dando-se lhe 
todos os fatos, estou certo de que êle saberá́ escolher acertadamente. (ADN, 1960, nº 
553, p. 161-176). 
 
 

Este debate também é verificado em 1961 no exemplar n° 568–569, correspondendo aos 

meses de novembro e dezembro.  Para os articulistas o comunismo não era somente uma ideia, 

mas antes, uma realidade. Para combatê-lo defendiam a criação de condições adversas à sua 

sobrevivência e desenvolvimento.  

A apreensão estava no fato de que o nosso país era detentor de um dos mais baixos 

níveis de padrão de vida do mundo, o que seria um ambiente propício para a propagação do 

comunismo. Para impedir a expansão ideológica soviética apresentavam treze medidas 

consideradas necessárias para tal intento: 

 
— contrapondo à fôrça revolucionária — social, econômica e política — do 
comunismo, condições econômicas e sociais capazes de inspirar, no povo, confiança 
nas instituições democráticas; 
— aumentando o potencial econômico da Nação, de forma a assegurar melhores 
níveis de vida, condição essencial à formação do necessário potencial moral e social; 
— conseguindo, das classes mais abastadas, justiça social na direção das empresas e 
propriedades, democratizando o capital e assegurando, aos trabalhadores, maiores 
vantagens; 
— realizando as indispensáveis reformas sociais, dentro da ética cristã; 
— tomando as necessárias providências visando a eliminar o abuso do Poder 
Econômico; 
— isolando os comunistas, afastando-os dos postos-chave da administração pública; 
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— aplicando as medidas restritivas já previstas em lei, em particular no contrôle das 
atividades sindicais e estudantis; 
— negando apoio oficial, inclusive financeiro, às entidades e associações 
reconhecidamente infiltradas; 
— impedindo, com sabedoria, que a democracia seja transformada em arma para a 
sua própria destruição; 
— dificultando ao máximo, através da legislação em vigor, a ação do Partido 
Comunista Brasileiro; 
— prestigiando e fortalecendo as Fôrças Armadas, isolando-as da política partidária 
e das atividades civis, dando-lhes, enfim, com apoio numa sólida estrutura hierárquica 
e disciplinar, um sentido eminentemente técnico-profissional; 
— apoiando a Igreja e outras instituições e entidades credenciadas, no 
desenvolvimento de uma contrapropaganda bem intencionada; 
— interessando a imprensa, falada e escrita, na solução do problema, dando-lhe o 
necessário apoio, moral e material. (ADN, 1961, nº 568-569, p. 35) 
 
 

Também encontramos nesta revista a publicação do artigo “Novo Programa do Partido 

Comunista da URSS e atual orientação do Partido Comunista Brasileiro” do Ten. Cel. Mario 

David Andreazza.  Este autor futuramente iria ocupar o cargo de Ministro dos Transportes nos 

governos Costa e Silva e Médici e foi um dos signatários do Ato Institucional n° 5 de 13 de 

dezembro de 1968. 

O autor faz severas críticas ao Partido Comunista da União Soviética acusando de ser 

demagógica a sua tese de pacifismo.  Alega que a sua postura de defensor da paz não passava 

de um engodo para atrair a opinião publica soviética, bem como, “explorar a aversão de todos 

os povos pelas lutas violentas”. Na sua opinião, esta propaganda escondia uma ação traiçoeira, 

agressiva para designar uma relação de dominação com os povos. Toda esta ação, para o autor, 

estava sob manto de uma paz fictícia denominada de coexistência pacífica, pois no seu 

entendimento estava comprovado que a União Soviética e o comunismo: 

 
- têm como verdadeiro OBJETIVO a formação de um IMPÉRIO MUNDIAL 
COMUNISTA, com centro em MOSCOU (Pan-eslavismo); 
- estão empenhados na conquista da supremacia militar mundial;  
- fomentam e apóiam o comunismo em todos os países do mundo;  
- estimulam a subversão nas nações democráticas, “através de Partidos Comunistas 
locais; 
- empregam todos os meios para intimidar, desmoralizar e eliminar os defensores da 
democracia; 
- exercem domínio absoluto sôbre grande parte: do mundo; 
- estão permanentemente em guerra, através de suas insidiosas formas;  
- atuam como “colonialistas”, negando a autonomia do povo alemão e de todos os 
países sob o domínio de Moscou e, como “imperialistas”, impondo, a êsses mesmos 
povos, suas próprias soluções e negando-lhes os direitos da autodeterminação. (ADN, 
1961, nº 568-569, p. 35) 
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Esta posição também é reforçada, como já comentamos anteriormente, na cartilha 

Democracia versus Comunismo (1961, p. 8) pela frase síntese do debate: “O Comunismo é 

inimigo natural do verdadeiro democrata.” Não esquecendo o argumento de Rodrigo Motta 

(2000, p. 63) que disse “no fundo, democrata significava simplesmente o oposto de comunista, 

quer dizer, anticomunista”. Indo além das palavras do texto, Motta (2000) revela que havia 

“uma licenciosidade conceitual muito conveniente, pois permitia usar o simpático adjetivo para 

designar grupos que nada tinham de democráticos”.  

Sobre a preocupação do Exército em ser identificado como uma instituição democrática, 

dois pontos estão na revista. O primeiro trata da preocupação da Força em não assumir a função 

de polícia, mesmo estando a postos para erradicar quaisquer ameaças internas no contexto das 

novas modalidades de conflitos armados (ADN, 1952, n° 574/575, p. 38) e estarem cientes da 

multiplicidade de fontes da desordem, que poderiam ser tanto ideológicas, como econômicas, 

financeiras, políticas ou até mesmo sociais. A reflexão é colocada para abordar o momento em 

que o Exército deveria agir em caso de uma ameaça interna, ao mesmo tempo que conserva “a 

ordem e a própria Democracia”. 

O segundo ponto só é tratado no ano de 1964, após a tomada do poder pelo comando 

militar, onde é pontuada a “situação atual das Forças Armadas - levadas, num momento crítico 

por que passava o país, a assumir a liderança da defesa dos interesses nacionais”, num momento 

em que a corporação parece interessada em comunicar a opinião pública sobre as suas 

atividades. Como segue:  

 
(...) informar cabalmente o povo brasileiro sôbre suas atividades e realizações, a fim 
de instilar no público a confiança e disseminar o conhecimento de que as Fôrças 
Armadas estão agindo com fidelidade e inteligência na tarefa de apoiar os alvos 
nacionais e o interêsse público. (ADN, 1964, n° 598, p. 56) 
 
 

 O interesse da “Revolução de 31 de Março” de angariar a atenção da opinião pública, 

segundo a retórica da revista segue um conceito mais largo de democracia que vai além da 

estrutura de governo e o vincula a “maneira de pensar e de agir do seu povo". Esse pensamento 

é desenvolvido no artigo intitulado Espírito da Revolução e sua Contribuição para uma 

Renovação da Mentalidade Nacional, cujo texto diz que a “Revolução é direito legítimo do 

povo”. Seguindo esse raciocínio, ele explica que a “Revolução” quebrou a legalidade 

constitucional e ultrapassou “aquilo que a CONSTITUIÇÃO chamava de os LIMITES DA 

LEI”. As FFAA acataram a vontade do soberano do regime, justificando a quebra democrática, 

através de outro princípio fundamental da democracia:  
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Nas ruas e na intimidade das famílias, só́ se perguntava ao homem fardado: "Quando 
é que vocês vão tomar conta disso?"... Era a voz das ruas, que não tolerava mais a 
inquietação, a desordem, a angústia e a incerteza. E catalisando essas aspirações, e 
escutando essa voz, (...) [o] COMANDO SUPREMO DA REVOLUÇÃO foi a 
corporificação e a consubstanciação das ASPIRAÇÕES NACIONAIS, ou com mais 
propriedade, do OBJETIVO NACIONAL ATUAL mais urgente a solicitar o empenho 
total do PODER NACIONAL. (ADN, 1964, 596, p. 14-15) 

 

 

No final desse mesmo artigo expõem como a mensagem deve ser interpretada pelos 

leitores, como disposto abaixo:  

 
Tal MENSAGEM DA REVOLUÇÃO BRASILEIRA é: 
Mensagem de PERENIDADE; 
Mensagem de ORDEM, LEGALIDADE, JUSTIÇA; 
Mensagem de CIVISMO; 
Mensagem de PROGRESSO, dentro da conceituação cristã; 
Mensagem de ANTICOMUNISMO; 
Mensagem de ANTICORRUPÇÃO; 
Mensagem de HONRA E DIGNIDADE DA VIDA PÚBLICA;  
Mensagem de JUSTIÇA SOCIAL; 
Mensagem, por fim, de DESTINAÇÃO HISTÓRICA DO NOSSO 
POVO. (ADN, 1964, 596, p. 16) (grifos nossos) 
 

 

Na quarta frase nota-se a presença do termo anticomunismo. Uma clara mudança de 

postura após a consumação do golpe. A mudança decorre do fato de que pela primeira vez os 

militares se sentem à vontade para se autodeclararem anticomunistas e vencedores, na medida 

em que, na sua avaliação, teriam salvado o país das pretensões comunistas. (ADN, 1964, 596, 

p. 14-15) 

Sustentamos esse argumento da análise sobre as revistas do ano de 1960, como já 

comentado no capítulo anterior, das razões do Exército não se declarar anticomunista 

abertamente, mesmo tendo sido comprovado o combate ao comunismo na instituição, como se 

vê na comemoração do aniversário da Intentona Comunista. No ano de 1963 é encontrado o 

artigo O Dever Militar em face da luta ideológica que faz questão de mostrar que há uma 

interseção entre o anticomunismo e a ideologia democrática, como segue: “A ideologia 

democrática tem, ao lado de seus adeptos devotados, elementos tímidos, vacilantes e outros que 

se poupam nos riscos da luta. E muitas vezes confundida com um simples e exclusivo 

movimento anticomunismo.” (ADN, 1963, n° 585, p. 71). 

Como o gráfico abaixo apresenta, a partir de 1963 houve um aumento de termos 

referentes à democracia na revista. Sobre o conceito apresentado na ADN de democracia pode 
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ser destacado uma série de variações que vão desde a democracia como forma de governo até 

a democracia racial39. Uma das primeiras definições mais claras do conceito refere-se a 

democracia como uma forma de vida.  

 

Gráfico 3 - Ocorrência de Palavras-Chave na Revista ADN de 1960-1964 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A revista, referenciando Powell Davies (1956), cita sua definição da democracia como 

“uma fé, um sistema de vida e um objetivo universal.” A universalidade estaria na crença da 

“igualdade de direitos e oportunidades”. Entretanto, o autor ainda alerta de que “é preciso 

coragem para ser livre”, sendo “esses os motivos que tornam difícil o caminho da democracia”, 

ao mesmo tempo que assinala que ela é “o único caminho possível para que a humanidade tenha 

um futuro diante de si." (ADN 1963, 583, p. 69) Em mais de um artigo é expressa a ideia de 

que só o regime democrático permite a evolução humana nos aspectos políticos, sociais e 

econômicos, diferentemente dos governos totalitários. 

Divergindo do totalitarismo, a democracia reconhece a “dignidade no homem, atribui-

lhe liberdades fundamentais (...) e promove a retribuição de acordo com o esforço de cada um”. 

Além de atribuir a cada indivíduo três direitos naturais essenciais: “a sobrevivência pelo 

 
39Correspondente a “(...) o Brasil é hoje a maior democracia racial em ADN, 1982, 574-575, p. 90:  da Terra.” 
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sustento, a procriação e a propriedade onde possa pelo menos habitar” (ADN, 1963, nº585, 

p. 69). 

Durante essa diferenciação existem aproximações com elementos anticomunistas 

apontados por Motta (2000, p. 60) da matriz liberal como o direito a propriedade e da 

capacidade de provisão individual. Nesse mesmo exemplar, o artigo O Dever Militar em Face 

da Luta, expõe que a democracia procura “a valorização do homem através de um regime de 

opinião e representação”. Como uma extrapolação do individualismo é citado também o 

princípio da autodeterminação, que estaria no exercício “periódico da liberdade de escolha de 

seus representantes e governantes”.  (ADN, 1963, nº 585, p. 70) 

A revista diz que a ideologia democrática é muito variada, mas tem uma base comum 

visando o bem ao maior número de indivíduos, movendo-se “na direção do bem-estar dentro 

da harmonia social” e da paz internacional (ADN, 1963, nº 585, p. 70). Na ADN (1964, n° 593, 

p.46) nos deparamos com o artigo Da Aula Inaugural do General Humberto Castello Branco 

na EsAO em que ressalta que o dever do Exército é de defender as instituições democráticas, 

por se tratar do “melhor regime”, onde há uma representação do povo por meio de delegados 

administrativos e representantes legislativos. Contudo apresenta uma ressalva de que “o 

capitalismo individualista não promove a primazia da pessoa humana”. Ademais, declara que 

os oficiais do Exército, em meio a tudo o que a democracia representa, devem se orientar da 

seguinte maneira: 
 
O oficial do Exército de hoje não pode mais se alhear a essa luta ou contornar a adoção 
de uma ideologia, e esta tem que orientar o seu comportamento: a opção do dever 
militar a democracia ou o afastamento do serviço para a adoção de uma outra conduta. 
(ADN, 1964, nº 593, p. 46) 
 
 

A citação acima é uma transcrição da aula inaugural da EsAO, ministrada pelo General 

Castello Branco, que ao falar sobre a luta ideológica mundial, deixa claro que cada membro 

deve se pautar no seu dever militar para com a democracia.  

Na verdade, esta argumentação é uma retomada no artigo O que é o Comunismo de 

1960, como vemos abaixo: 

 
É preciso que se saiba e se diga que a Democracia é um regime difícil, que pede a 
constante colaboração e cooperação de todos, e que ela não pode referir-se, apenas às 
instituições políticas e administrativas, mas tem que promover o bem-estar e a 
felicidade dos homens. Todos têm de dar o que quinhão de boa-vontade e de amizade 
cívica. Todos devem inteirar-se por todos. A Democracia é ótima, é insubstituível, é 
o único regime compatível com a dignidade humana. Só é preciso mantê-la e 
aperfeiçoá-la sempre e cada dia. E nós, militares, temos ainda o dever de protege-la, 
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pois este foi nosso juramento e de nós, isso espera o povo brasileiro que sempre 
confiou em suas forças armadas. (ADN, 1960, nº 553, p. 161-176) (grifos nossos) 

 

 

A revista frequentemente associou a democracia ao conceito de liberdade como seu 

alicerce (ADN, 1962, nº 570-571, p. 76), sendo que esse alicerce fornecia muitos pilares como 

a abertura para livre opinião ou a livre escolha dos representantes. (ADN, 1960, nº 555, p. 165-

181). Escolha livre que exige “para sua sobrevivência e exercício em toda a plenitude, impõe, 

nos seus mil e um aspectos, o debate franco com o público.” (ADN, 1964, n° 598, p. 79). 

As revistas dos anos 1960 são permeadas por noções do que seria a democracia, e em 

algumas passagens, retomam o pensamento de Montesquieu como na citação abaixo:  

 
(...) como uma estrutura político filosófica de luta que está constantemente se 
aperfeiçoando na vivência, na prática e, por isso, sob a égide da lei, melhorando os 
seus instrumentos de ação e aprimorando o seu próprio organismo. Combater o abuso 
do poder econômico é condição de sobrevivência democrática, porque o abuso infrene 
do poder é a morte do regime democrático. É a negação do regime democrático, cujos 
fundamentos ainda se encontram, na sua expressão mais singela, naquele notável 
discurso de Montesquieu: "O Govêrno do povo. Pelo povo e para o povo". (ADN, 
1961, nº 562, p. 12) (grifos nossos) 
 

 

Finalmente, ao compulsar 97 artigos, das 45 revistas no período de 1960 a 1964, as 

categorizei em dois eixos temáticos: anticomunismo e democracia. Os resultados estão 

expressos no gráfico abaixo: 

Gráfico 4 - Tema dos Artigos na Revista ADN 1960-1964 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Nele é visível que a partir de 1961 as retas do gráfico evidenciam que a medida que o 

teor anticomunista dos artigos diminui, as menções à democracia se elevam. A partir de 1963, 

essa tendência torna-se mais evidente com o aumento do tema anticomunismo acompanhado 

de um decréscimo dos artigos que tratam diretamente do debate em torno da questão 

democrática. Senão vejamos, no período de 1960 a 1964, temos em 1961 um ponto de pico com 

a publicação de 25 artigos relacionados a esse tema, que sofrerá uma queda de 60% em 1963, 

representando apenas 10 artigos.  

Como vemos, o gráfico desse período é quase um espelho da linha azul para a linha 

laranja, formando quase uma imagem refletida, demonstrando que diante do aumento de artigos 

que tratam diretamente da temática “democracia”, a temática “comunismo/anticomunismo” se 

retrai e vice-versa. 

A partir do resultado apresentado no gráfico, infere-se que ele reflete o ambiente político 

do período, já em 1961, ocorreu o pico da temática anticomunista, mesmo ano da malsucedida 

tentativa de golpe dos três ministros militares, além de ser o ano da renúncia de Jânio Quadros 

e da posse de João Goulart. Desde então, com Jango a frente da presidência, sendo o 

representante das classes populares e defensor das reformas de base, há motivação para o 

incremento de artigos dedicados a temática anticomunista.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação me debrucei sobre a visão da intelligentsia militar através do periódico 

militar A Defesa Nacional, a partir da História das Ideias para lidar com a expressão e alterações 

das formas de pensar ao longo do tempo. Realizada a análise dos exemplares desse periódico 

militar brasileiro, retorno a questão inicial que norteou a pesquisa: Qual era o conceito de 

democracia da intelligentsia militar na Revista A Defesa Nacional no período de 1960-1964? 

Na hipótese inicial, essa democracia se aproximava do anticomunismo, uma ideologia que 

influenciou, e ainda influência, toda a corporação militar. Conforme visto no último capítulo, 

essa hipótese foi corroborada. 

Retomando a discussão, relembro o ambiente político e social antes da instauração do 

Regime Militar, cuja vitória é atribuída, por muitos, à incapacidade de organização das 

esquerdas. Um olhar mais profundo desconstrói essa ideia, quando verificada a pluralidade que 

compõe a ala da direita, unida pelos sentimentos do antigetulismo e do anticomunismo, que 

acabam por desembocar na defesa da democracia. Democracia não em nome do povo, mas sim, 

em nome da classe dominante para a manutenção de sua posição e privilégios, respaldados pelo 

liberalismo e catolicismo. Entretanto, conforme informado anteriormente, concentro minha 

atenção nos militares, que se atribuíam o dever constitucional de proteger o regime 

democrático. (ADN, 1960, nº 553, p. 161-176) 

Desta feita, a investigação elucidou as raízes do ideário anticomunista no interior das 

Forças Armadas, permitindo entender que se trata de um elemento que possibilitou uma 

verdadeira união entre seus membros. Encontramos as suas origens, no evento conhecido como 

a Intentona Comunista, que foi o conjunto de levantes ocorridos em Natal, Recife e Rio de 

Janeiro. Eventos estes que chocaram pela pretensa crueldade com que os revoltosos, teriam 

assassinados seus companheiros que estavam dormindo. É comprovado que não houve real 

“matança”, sendo toda a mística do evento uma fabricação para institucionalizar e banir 

quaisquer ideias comunistas da Força.  Esta imagem falsificada do episódio, transbordou os 

muros da corporação militar, desaguando nos artigos da revista A Defesa Nacional, chegando 

ao conhecimento da sociedade civil.  

O episódio da Intentona Comunista foi por isso, o marco para instituição da ideologia   

anticomunista dentro da cultura militar. Revendo os depoimentos dos envolvidos às 

autoridades, ficou exposta a fragilidade da acusação, por não haver comprovação de que os 

soldados foram mortos enquanto dormiam. O que existiu de fato foram declarações, tanto do 
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Presidente Vargas quanto do Alto Comando, além das manifestações dos intelectuais orgânicos 

e da imprensa, sobre a violência do episódio, caracterizando os insurretos como traidores e 

corrompidos pela ideologia comunista.  

O anticomunismo também foi elemento catalisador entre políticos, empresários que 

foram responsáveis por estabelecer uma sistemática propagação desse ideário através da criação 

de uma poderosa rede midiática-civil-militar, que teve a coordenação de institutos civis como 

IPES/IBAD, cujos integrantes por sua vez, tiveram estreito contato com a doutrina da 

Segurança Nacional e os novos conceitos de guerra da ESG. Além do espaço criado pela 

articulação entre os partidos políticos e a iniciativa privada, este movimento conseguiu angariar 

a adesão dos canais de rádios e jornais.  

O papel que coube para a mídia foi o de construir, para a sociedade, a ideia de que o 

Governo João Goulart ameaçava as instituições democráticas, levantando dúvidas quanto ao 

seu alinhamento ao bloco ocidental. Como consequência, amplificou o propósito de caracterizar 

João Goulart como um dirigente comunista, o que justificava a união entre as instituições como 

IPES e IBAD com os militares e os políticos da UDN. 

A derrubada de Goulart foi arquitetada por esses agentes que utilizaram a influência da 

mídia para levar aos cidadãos as informações que lhes convinha. Nesse plano, os anticomunistas 

precisavam encontrar um nome que os desvinculasse do prefixo “anti”, que lhes atribuía um 

sentido negativo de opositores sistemáticos. A substituição do termo anticomunistas por 

democratas então, era parte de uma estratégia discursivo-midiática para vincular o grupo a um 

nome menos combativo, como era o sentido atribuído ao anticomunismo.  

Na revista A Defesa Nacional está descrito o sucesso da propaganda soviética em 

difamar os anticomunistas, atribuindo a eles um caráter sistemático de oposição. Assim, ao 

anticomunismo é atribuindo um sentido negativo e antipático, que em meio a um embate das 

ideias precisava ser revertido. Havia uma guerra político-ideológica em andamento, na qual os 

anticomunistas foram associados àqueles que se opõem às reformas sociais, configurando sua 

imagem de reacionários. A repulsa ao termo anticomunismo é atribuída à eficácia da 

propaganda soviética, gerando assim a necessidade de repaginar aqueles que se identificavam 

com tais ideias.  

A revista descreve que ao termo anticomunismo é atribuído um “clima de aversão”. 

Uma identidade não tão atrativa para engajar aqueles que minimamente estão dispostos a se 

opor ao comunismo, sem afastar aqueles que realmente o combateriam. Logo, o termo de 

oposição ao comunismo, que vinha atrelado as ideias de direita, fascismo, negativo, obtuso e 

sistemático é posto de lado. A estratégia discursiva passa a ser então a de contrapor a 
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democracia ao comunismo, associando este último à ditadura do proletariado, diretamente 

oposta à forma de governo democrático. Nessa oposição de formas de governo é reforçado o 

valor da liberdade versus o da escravidão. (ADN, 1960, 550, p. 183) 

Na revista, a ideia de liberdade é o valor mais recorrentemente conectado à democracia. 

Ela aparece tanto na esfera política, como na econômica e na social, mas sobretudo na moral. 

Nos exemplares analisados, a democracia e liberdade surgem como os princípios norteadores 

da vida dos integrantes do bloco ocidental e, por isso, não poderiam ser deixados de lado na 

orientação política da juventude militar.  A revista não só elucidou como os conceitos são 

trabalhados nas Forças Armadas, mas revelou o papel de grande importância que é atribuído a 

educação militar por essa intelligentsia. Ou seja, a educação é fundamentalmente o mecanismo 

utilizado pelo establishment militar para exercer o controle político sobre as próximas gerações. 

Isto posto, no percorrer da pesquisa, percebi que não foi só o anticomunismo que sofreu 

uma ressignificação, mas também o conceito de nacionalismo. Na década de sessenta, o 

nacionalismo se dissocia da valorização da pátria e dos elementos nacionais em primeiro plano, 

valorizando-se mais o pertencimento a uma comunidade de Estados, cujos valores são 

partilhados entre os membros do bloco ocidental, que tem como princípios o liberalismo e a 

democracia. Especificamente no Brasil, ainda se acrescenta o catolicismo.  

Como consequência, qualquer atitude que levasse ao distanciamento desses valores, ou 

ao afastamento do líder do bloco ocidental, os Estados Unidos, passa a ser considerado pelos 

anticomunistas uma traição ao próprio Brasil, por arriscar a ordem instituída, abrindo uma 

brecha para um ataque ou infiltração comunista. Essa visão binária do mundo, tipo “democracia 

vs comunismo” se refletiu na vida doméstica do país e deturpou, como vimos, termos 

importantes para a política nacional, como por exemplo, o que se entendia o significado da 

palavra nacionalista. Havia a ideia difusa do imbricamento da ideia de nacionalismo com a de 

comunismo. 

 Em meio a defesa do “regime democrático", também se nota uma importante 

mudança do que vem a ser o democrata. Em meio à renovação da imagem dos anticomunistas 

pela substituição de um termo que retirasse o prefixo “anti”, a democracia nos anos 1960 acaba 

por embutir esse sentido reacionário, não em sua definição conceitual, mas em seu propósito 

político de manter-se como o regime vigente. Afinal, qualquer alteração poderia significar uma 

porta de entrada da conspiração comunista e a extinção da democracia. O mais seguro era 

manter tudo como estava, manter o status quo. As direitas queriam garantir que nenhuma 

alteração sistêmica fosse feita, por isso, destituíram Jango e suas ambições de aumentar direitos 
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políticos e sociais. Ele representava uma ameaça por defender o povo. Esse último, na 

concepção das direitas, era incapacitado e inconfiável porque “não sabia votar”  

Todo o empenho das direitas se concentrou em camuflar as concepções do 

anticomunismo sob um verniz democrático, visando à ampliação de seu apoio popular e a 

manutenção de suas posições. Na revista A Defesa Nacional, essa estratégia foi claramente 

usada, como demonstro nos gráficos abaixo. 

No primeiro gráfico realizei a mensuração comparativa dos dois termos, anticomunismo 

e democracia. Ele revelou um retrato de que o termo anticomunismo, realmente não estava 

presente na estratégia educacional da intelligentsia militar no controle das novas gerações. 

Porém, o mesmo não ocorre com o termo democrático. Quando confrontados os gráficos 5 e 6, 

vejo não apenas as palavras, mas as mensagens atreladas a elas, o que me permitiu verificar a 

que propósito serviram. Concluí que a palavra democracia continha a intenção de propagar as 

ideias anticomunistas no contexto em que foram empregadas. Adaptado ao discurso, a recepção 

da mensagem anticomunista evitou resistência e abriu caminho para assimilação da ideologia 

anticomunista camuflado nas entrelinhas da mensagem. 

Comparando os gráficos, verifiquei que no primeiro a frequência da palavra 

anticomunismo é acanhada. Contudo no gráfico 6 a ideia anticomunista tem um crescimento 

exponencial representando uma assimilação do sentido de democracia, mas não o conceito dela. 

Em outras palavras, a democracia passa significar nas páginas da revista ADN não somente um 

regime associado à liberdade, mas um regime que assimilou as ideias sistematicamente 

combativas do anticomunismo. 

Gráfico 5- Palavras 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 
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Gráfico 6- Ideias 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

  

Neste trabalho então, busquei demonstrar o importante papel desempenhado pela 

concepção do anticomunismo no embate político-ideológico travado nos anos que antecederam 

a instauração do Regime Militar. O esforço dessa pesquisa complementa os estudos sobre o 

fenômeno do anticomunismo, pela perspectiva das Forças Armadas e sua interação com seus 

aliados no plano conspiratório para tomar o controle do Estado Brasileiro.  

O anticomunismo da década de 1930 aprofundou-se nos anos 1960 instalando-se na 

mentalidade do cidadão comum. Sua presença em contextos distintos da História da política 

brasileira demonstrou a força dessas ideias e representações, que continuaram a impregnar a 

sociedade passados mais de setenta anos, através da internalização de valores e percepções, que 

comprometeram as noções de democracia e nacionalismo. 
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O GOVERNO TEM O APOIO DA NAÇÃO NO COMBATE AO COMUNISMO 

 

Correio do Amanhã, Rio de Janeiro, 19 abril de 1936. Ed. 12707. Tribuna Jurídica. p. 8. 

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=089842_04&pagfis=33279&

url=http://memoria.bn.br/docreader#. Acesso em 31 dez 2020. 
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ANEXO II 

O GLOBO, EDITORIAL, 18 DE JULHO DE 1961 

 

O GLOBO, Editorial, 18 de julho de 1961, Matutina, Geral, página 1. Disponível em: 

https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=196019610718. 

Acesso em: 8 dez 2020.  
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Revista Militaer Wochenblatt. Berlin: Heidelberg University, 1915. Disponível em: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/feldztgderlandst1914bis1915/0053. Acesso em: 22 fev 
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ANEXO IV 
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ADN 

 

Democracia e Comunismo, 1961. Coletânea de Artigos publicados na revista de assuntos 
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