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Resumo 

O presente estudo procura mostrar de que maneira a Revista Militar Brasileira 

contribuiu para a construção do consenso entre o Exército e o governo de Getúlio 

Vargas em torno de temáticas como o autoritarismo, o anticomunismo e o 

desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a revista em questão era o instrumento oficial 

de propagação das ideias do Estado- Maior do Exército brasileiro e trouxe para dentro 

de suas páginas discussões que eram consideradas essenciais para a época. Em um 

primeiro momento, alguns artigos parecem ser completamente isentos em relação à 

política, mas conforme o Estado corporativista ganha forma, seus editores passam a 

colaborar cada vez mais com a discussão de temas como a indústria de base e o 

petróleo, que eram de interesse tanto da administração Vargas quanto de parte da alta 

oficialidade. 

 

Palavras-chave: Exército – Comunismo – Brasil – Revista Militar Brasileira 

 

Abstract 

The present study tries to show how the Brazilian Military Magazine contributed to the 

construction of the consensus betwen the Army and the Getulio Vargas government 

around insues such as authoritarism, antcomunism and national desenvolpment. In this 

sinse the Magazine in question was the official programming instrument of the brazilian 

Army’s general staff, and brought into its pages discussions that were considered 

essential for the time. At first some articles appear to be completelly exempt from 

politcs, but as the corporatist state takes shape, its editors starts colaborating with the 

discussion of topics such as basic industries and oil, which were of interest both of the 

Vargas administration and of part the high officialdom. 

 

Keys-words: Army – Comunism – Brazil – Brazilian Military Magazine 
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“Antes do matrimônio ele fala e ela escuta; durante a 

lua-de-mel ambos falam e escutam; mais tarde ela 

fala e ele não escuta; finalmente gritam os dois e 

escutam os vizinhos.” 

 Noel Clarasó 
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Introdução 

O objetivo desta dissertação é fazer um estudo da Revista Militar Brasileira no 

período entre 1930-1945, bem como entender quais as relações dos militares com a 

sociedade da época e analisar como a revista se comportou neste momento. A pretensão 

deste trabalho é tentar compreender de que forma temas como o nacionalismo e a 

questão industrial foram percebidos por este veículo de comunicação.  

Todas as edições da revista foram pesquisadas em dois arquivos da cidade do 

Rio de Janeiro. O primeiro é o Arquivo Histórico do Exército (AHEX), que contém um 

grande numero de exemplares deste periódico em ótimo estado de conservação. O 

segundo é a Biblioteca do Exército (BIBLIEX), que funciona no mesmo prédio onde 

fica o AHEX. Infelizmente, por motivos que fogem ao nosso controle, não tivemos 

acesso às edições de 1932, 1934, 1935 e parte da produção de 1938 da revista, pois 

todos estes volumes não estão em posse de nenhum destes dois arquivos. No entanto, 

acreditamos que este fato, apesar de ser lastimável para qualquer pesquisador, não 

influenciará no resultado final desta pesquisa, pois os números que tivemos acesso nos 

dão elementos suficientes para sustentar teoricamente nosso trabalho.  

Para construir a metodologia desta dissertação, foram pesquisados alguns 

autores que trabalharam igualmente com periódicos, como é o caso de Aline Locastre
1
, 

que estudou a revista estadunidense "Em Guarda", veiculada em vários países da 

América, inclusive no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A autora 

procura mostrar, através da análise de seu objeto, o esforço em construir uma boa 

imagem dos EUA dentro da "Política da Boa Vizinhança". Seu foco de estudo propõe a 

análise do conteúdo impresso dos anos que vão de 1941 a 1945 e assim entender um 

pouco mais sobre a referida política e verificar as projeções de um Brasil no pós-guerra, 

por meio do olhar dos editores da revista. 

Ciro Marques Reis, através da análise da revista Nação Armada, publicação de 

caráter civil-militar dedicada à Segurança Nacional e publicada pelo Exército brasileiro 

entre 1939 e 1947, procurou compreender o processo de construção de um pensamento 

                                                           
1
 LOCASTRE, Aline Vanessa. Projeção do Brasil para o pós-guerra: a boa vizinhança estadunidense no 

Brasil segundo a revista Em Guarda (1941-1945). Mestrado acadêmico em História Social. Instituição de 

Ensino: Universidade Estadual de Londrina, LONDRINA. Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da 

Universidade Estadual de Londrina, 2012. 
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autoritário e anticomunista entre a oficialidade e medir a contribuição do periódico neste 

processo. 
2
 

A partir da leitura prévia destes trabalhos, entendemos a importância do dialogo 

com as fontes e da análise do discurso, no sentido de que toda imprensa periódica 

seleciona, ordena e narra àquilo que se julga importante de chegar até os leitores. Tânia 

Regina de Luca toca mais precisamente nesse assunto ao afirmar que o historiador que 

trabalha com periódicos precisa dar conta das motivações que levaram determinados 

editores a dar publicidade a certo tema. Por esse motivo é imprescindível “identificar 

cuidadosamente o grupo responsável pela linha editorial, estabelecer os colaboradores 

mais assíduos, atentar para a escolha dos títulos e do conteúdo programático”
3
.  

A autora estabelece então algumas sugestões práticas para o pesquisador que 

deseja trabalhar com este tipo de fonte primária. Entretanto, lembra ela, não existe uma 

receita prática a ser aplicada em todas as pesquisas, pois cada fonte tem sua 

especificidade. Assim sendo, uma série de procedimentos são indicados pela mesma, 

como podemos observar: 

Encontrar fontes e construir uma longa e representativa série 

Localizar a (s) publicação (ções) na história da imprensa 

Atentar para as características de ordem material (periodicidade, impressão, 

papel, uso/ausência de iconografia e publicidade) 

Assenhorar-se da forma da organização interna do conteúdo. 

Caracterizar o material iconográfico presente, atentando para as opções 

estéticas e funções cumpridas por ele na publicação. 

Identificar os principais colaboradores 

Identificar o público a que se destinava 

Identificar as fontes de receita 

Analisar todo o material de acordo com a problemática escolhida.
4
 

 

 

                                                           
2
 REIS, Ciro Marques. Construção do pensamento autoritário anticomunista no Exército brasileiro nas 

páginas da revista Nação Armada (1939-1947). Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós- Graduação em História. Instituição de ensino: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro, 2011. 

3
 LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi 

(ORG). Fontes Históricas.  São Paulo: Contexto, 2008. P. 140. 

4
 Ibidem. P. 142 
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Por este motivo, do ponto de vista metodológico, todos os dados relacionados à 

publicação da Revista Militar Brasileira (editores, autores e artigos), foram 

exaustivamente levantados e organizados (estão reunidos nos anexos).  Em seguida 

passamos a uma crítica interna de seu conteúdo, analisando os conceitos e discursos 

mais recorrentes.  

Contextualizamos nossa circunscrição temporal e temática à Era Vargas e ao 

momento internacional deste período, como a Segunda Guerra Mundial e o comunismo. 

Autores como Azevedo Amaral, Francisco Campos e Oliveira Vianna nos forneceram 

um arcabouço primordial para o entendimento de um pensamento autoritário no Brasil 

na primeira metade do século XX.  

Dito isto, faz-se agora necessário uma contextualização da revista. Nesse 

sentido, abordaremos nesta introdução quais eram as principais influências doutrinárias 

do Exército Brasileiro no início do século XX, pois estas doutrinas se encontrarão 

presentes a todo o momento em suas páginas e também apresentaremos um breve 

histórico da revista. 

Entendemos aqui que a participação dos militares na política durante a década de 

1930 é extremamente decisiva, sobretudo se compararmos com o início da primeira 

república, no sentido de se instalarem no centro do poder nacional. Getúlio usou sua 

habilidade política para fazer das Forças Armadas seu braço direito, incentivando-a a 

ser um dos principais atores no jogo político brasileiro. 

Neste trabalho, nos apropriaremos do modelo explicativo de José Murilo de 

Carvalho
5
 para estudar o período em questão e inclusive o título desta dissertação faz 

alusão a este modelo. O autor faz uso de um recorte temporal utilizando terminologias 

muito apropriadas para o estudo deste tema, dividindo a relação de Vargas com o 

Exército em três fases, que são o namoro (1930-1937), a Lua-de-mel (1937-1945) e o 

divórcio (1945-1964)
6
.  

Nesta primeira fase, caracterizada como namoro, o autor aponta que existia, 

dentre a oficialidade do Exército, um conflito de natureza ideológica e política. José 

                                                           
5
 CARVALHO, José Murilo de. Vargas e os militares. In: Forças armadas e política no Brasil. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2005. 

6
 Pelo que nos propomos a fazer nesta dissertação, não nos preocuparemos em estudar a fase do divórcio 

entre Vargas e os Militares, que talvez possa virar tema de uma futura pesquisa. 
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Murilo então detecta três modelos distintos de conflitos existentes que separavam estes 

militares. 

O primeiro destes modelos dizia respeito à concepção alemã e francesa, que 

refletia o pensamento do soldado profissional. Este modelo foi adotado não somente 

pelo Brasil, mas era muito comum nos Exércitos de democracias liberais do ocidente 

que tinham a burguesia como a classe com poder hegemônico. O papel das Forças 

Armadas, neste caso, seria somente o da defesa externa. 

Quando se tratava da política interna, o soldado profissional deveria ser somente 

um observador. Muitos oficiais brasileiros adotaram esta posição, principalmente 

aqueles influenciados diretamente pelo modelo alemão ou francês. Este último chegou 

ao Brasil em 1920 com a Missão Militar Francesa. 

Bertholdo Klinger e Francisco de Paula Cidade, fundadores da revista A Defesa 

Nacional em 1913 e profundos colaboradores da Revista Militar Brasileira, eram 

grandes defensores do modelo alemão. Cidade, inclusive, chegou ao posto de diretor do 

periódico oficial do Estado-Maior do Exército. O próprio Góes Monteiro, aluno da 

Missão Militar Francesa, afirmava que nas lutas internas o Exército deveria calar-se. 

Sua única preocupação deveria ser a preparação para a guerra. 

Entretanto, devemos perceber que a revolução não foi unanimidade dentro do 

Exército. Grande parte dos generais da ativa permaneceram leais ao governo de 

Washington Luís, ficando com o protagonismo do processo político os Tenentes e os 

oficiais subalternos. 

Na verdade, a vitória do grupo político que tinha Getúlio Vargas como seu 

principal expoente representou, para o Exército, a vitória de uma parte de oficiais que 

tinham como pensamento político justamente o contrário do que fora ensinado pelas 

duas doutrinas militares que até antão guiaram o pensamento militar brasileiro: a alemã 

e a francesa. 

A ideia de soldado profissional vai aos poucos cedendo lugar à concepção 

intervencionista dentro do Exército. Os próprios alunos da Missão Militar Francesa, 

antigos seguidores de sua doutrina, passam a aderir ao movimento de outubro de 1930 

e, portanto, renunciar aos seus antigos valores, como é o caso de Góes Monteiro: 

Em 1930, no entanto, por obra do destino, caiu-lhe no colo o convite para 

comandar o movimento revolucionário planejado pelas oligarquias 

dissidentes, lideradas por Vargas, em aliança com os militares rebeldes que 

ele, Góes, combatera de armas na mão. Para um Tenente-Coronel sem 
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perspectivas claras de acesso à carreira, uma vez que o mérito não era, na 

época, garantia de promoção, a oportunidade pareceu suficientemente 

atraente para o convencer a renunciar aos princípios de seus mestres.
7
  

Certamente os revoltosos foram minoria, mas, apesar disto, a vitória contra os 

constitucionalistas ocorreu sem problemas. Embora todos os generais da ativa 

estivessem ao lado do governo, nenhum militar estava disposto a morrer por uma causa 

já considerada perdida por muitos. 

Mesmo com uma vitória fácil do grupo ao entorno de Getúlio, um novo 

problema se torna preocupação para as lideranças militares da época: a hierarquia 

militar, tão necessária para manter a disciplina em uma tropa. Como o protagonismo do 

movimento político de outubro ficou nas mãos de Tenentes e capitães, o novo governo 

precisava então conceder-lhes a hegemonia de poder dentro do Exército sem, com isto, 

destruir a hierarquia. 

Esta aparente desunião serviu aos interesses de Vargas, que não tinha a intenção 

de fortalecer as forças armadas ao ponto que elas ameaçassem sua liderança política, 

mas também não queria vê-las enfraquecidas ao ponto que as outras oligarquias se 

vissem fortes o suficiente para ameaçar sua hegemonia política sem poder contar com a 

ajuda de seus generais. 

A solução encontrada foi uma política de promoções rápidas para que os velhos 

generais, apoiadores do antigo governo, fossem substituídos. É exatamente neste 

momento que um militar muito importante na década de 1930 vai ganhar cada vez mais 

prestígio, o General Góes Monteiro, que, no momento da derrubada de Washington 

Luís, era Tenente-Coronel e, em março de 1931, já fora promovido a Coronel. Dois 

meses depois, em maio, é promovido a General-de-brigada e, em outubro de 1932, 

chega ao posto de General-de-Divisão. 

Este prestígio conferido a Góes Monteiro permitiu-lhe ter poder suficiente para 

programar uma verdadeira reforma dentro do Exército, fortalecendo-o e tornando-o 

coeso, suprimindo uma infinidade de conflitos existentes em seu interior. Era preciso, 

então, “acabar com a política no Exército para se poder fazer a política do Exército”
8
  

O segundo modelo era o intervencionismo reformista, muito comum em países 

que, por alguma razão histórica, a massa de oficiais se confunde com as classes 

                                                           
7
 CARVALHO, José Murilo de. Forças armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. P 103 

8
 Idem. P 106 
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dominantes. Estes países, em geral, possuem uma instabilidade política que permite 

intervenções dos militares na política externa. 

Os positivistas inauguram esta concepção no Brasil durante o final do séc. XIX 

com a proclamação da república. Os tenentistas dão prosseguimento a este pensamento 

durante a década de 1920. Nesse sentido, pautas comuns dos Tenentes, como reformas 

econômicas, políticas e sociais, bem como o desenvolvimento da siderurgia, eram uma 

marca deste modelo intervencionista dentro do Exército. 

A terceira e última concepção foi encontrada entre os militares mais radicais, 

que enxergavam na figura de Luiz Carlos Prestes uma liderança. O modelo desta ala da 

oficialidade refletia o pensamento do Partido Comunista Brasileiro, que tinha Prestes 

como membro desde 1931. 

Estes oficiais entendiam o Exército como um instrumento da luta de classes, 

convocando seus soldados a lutarem contra a massa de oficiais, grandes serviçais da 

burguesia. Esta corrente se enfraqueceu após a derrota dos comunistas em 1935, quando 

o PCB tentou organizar um exército revolucionário ao estilo das milícias populares. 

Obviamente que este modelo não alcança grande popularidade entre as elites 

civis e militares, sendo, entre os três modelos citados, o que menos reverberou na 

oficialidade. Até mesmo os oficiais reformistas enxergavam, com certo desconforto, 

este tipo de posicionamento político. 

 Percebemos então que havia, entre os próprios oficiais, três modelos políticos e 

ideológicos distintos que disputavam espaço entre si. O que podemos perceber é que a 

Revista Militar Brasileira, a partir de 1930, irá também ecoar os dois primeiros, sendo 

totalmente inexistente em suas publicações, pelo menos no período estudado aqui, o 

terceiro modelo. 

A concepção de soldado profissional parece ser predominante na revista até 

outubro de 1930, com edições inteiras praticamente com artigos técnicos e discutindo 

táticas militares. Pouco se falava sobre política e quando se abordava este assunto, era 

de maneira muito sutil e assim mesmo as questões discutidas eram sobre a política 

externa, como o comunismo, como veremos adiante neste trabalho. 

A partir de outubro de 1930, ao que parece, a ala intervencionista ganha força 

em suas edições. Com a vitória do grupo político que tinha Getúlio Vargas como líder 

principal, a revista passa a contar cada vez mais com artigos comprometidos com o 

modelo de Estado proposto naquele momento. 
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A Revista Militar Brasileira passa então a abordar a temática da siderúrgica, um 

projeto nacional do novo governo e que teve total apoio desta ala da oficialidade 

brasileira, onde, inicialmente de maneira tímida, começa a aparecer nas páginas da 

revista ainda em 1931 e posteriormente se torna cada vez mais frequente. 

 Na medida em que o Estado varguista e o próprio Exército apertavam o cerco 

em relação ao autoritarismo, suas publicações se tornam cada vez mais comprometidas 

com o anticomunismo, o autoritarismo e a questão do desenvolvimento industrial. 

Ainda em 1936 encontramos artigos que tratam deste tema. 

Mas então como a revista muda claramente sua postura a partir de outubro de 

1930 se sua direção permanece praticamente a mesma ao longo de todo ano e assim 

permanece durante boa parte do ano de 1931? 

Tentaremos responder esta pergunta nos apoiando no pensamento de José 

Murilo de Carvalho, que aponta que o modelo mais apropriado, a partir da ascensão de 

Vargas ao poder, seria o intervencionista e, com esta vitória, era cada vez mais difícil os 

militares se manterem longe da política. Segundo o autor: 

Muitos dos que se diziam profissionais puros viram-se liderando protestos e 

revoltas em aberta contradição com suas convicções. Góes Monteiro liderou 

a revolução de 1930, esquecido do “grande mudo”; Klinger chefiou a revolta 

paulista de 1932. 
9
 

O próprio Góes Monteiro, um aluno da Missão Militar Francesa, renuncia aos 

princípios de seus mestres para se engajar em questões políticas. Entendemos então que 

a Revista Militar Brasileira, que tinha em sua direção nomes como Francisco de Paula 

Cidade, engaja-se politicamente nesta onda irrefreável que levava boa parte da 

oficialidade brasileira. Isto não quer dizer que os ensinamentos dos antigos mestres 

foram esquecidos completamente. 

Quando a ala intervencionista da oficialidade passa a ter hegemonia dentro do 

Exército, a revista refletirá isto de maneira clara, mas isto não necessariamente excluirá 

aquele modelo de pensamento que elogia e até mesmo menciona as tropas alemãs e 

francesas. 

Na verdade, o intervencionismo e suas questões, como a siderurgia, ganham 

espaço em suas publicações a partir de outubro de 1930 e ganham cada vez mais força 

                                                           
9
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conforme o Estado Novo se aproximava, mas este fato não exclui de uma vez por todas 

da revista o velho modelo. 

A segunda fase nomeada por José Murilo de Carvalho como Lua-de-mel se 

caracteriza pelo aprofundamento da convergência de interesses entre o alto escalão das 

Forças Armadas e Getúlio Vargas. O golpe de 10 de novembro de 1937, de certa forma, 

fortaleceu o Exército e enfraqueceu as oligarquias estaduais. 

Neste período, discussões se aprofundarão no interior do governo, como por 

exemplo, a questão da industrialização do Brasil, que era de interesse tanto do meio 

civil que apoiava o presidente Vargas quanto do Estado-Maior do Exército. Este tema 

era importante porque os militares possuíam uma demanda própria e viam com muito 

bons olhos o projeto industrializante nacional, sobretudo porque a questão da 

autossuficiência na produção bélica era o grande objetivo deste grupo. 

Dentro deste contexto, a Revista Militar Brasileira, enquanto órgão oficial do 

Estado-Maior do Exército do Brasil, irá muitas vezes se pronunciar sobre estas 

questões. Nesse sentido, dividiremos este trabalho em três eixos temáticos e a cada um 

deles será dedicado um capítulo.  

Como não poderia deixar de ser, o primeiro capítulo será dedicado a apresentar a 

Revista Militar Brasileira, no sentido de informar quem a editava e quais órgãos do 

Estado-Maior do Exército (E.M.E.) compunham sua direção. Também achamos 

essencial trazer ao leitor quem eram os homens que davam vida à revista e quem eram 

os chefes do E.M.E. durante todo este processo. 

Enquanto veículo de comunicação oficial do Exército, a revista possui um peso 

enorme na formação de opinião da oficialidade brasileira. Em primeiro lugar, 

gostaríamos aqui de apresentar alguns números para o entendimento deste trabalho. 

No período por nós estudado a revista produziu um total de 267 artigos
10

 assim 

divididos:  

 

 

 

 

                                                           
10

 Consultar anexos 



20 

 

Tabela 1 

Total de artigos da Revista Militar Brasileira 

 

Ano Número total de artigos 

1930 29 artigos 

1931 26 artigos 

1933 9 artigos 

1936 9 artigos 

1937 18 artigos 

1938 7 artigos 

1941 30 artigos 

1942 30 artigos 

1943 46 artigos 

1944 46 artigos 

1945 17 artigos 

 

Ao analisar a tabela acima, perceberemos que a produção da revista na década 

de 1930 é bastante intensa nos anos de 1930 e 1931, isto acontece sobretudo pelo fato 

de existir um grande número de artigos comprometidos, em um primeiro momento, com 

a discussão de assuntos técnico-profissionais e, em um segundo momento, com a 

produção de trabalhos que apoiavam a questão da indústria.  

Como consta no Arquivo Histórico do Exército, as edições de 1939 e 1940 não 

foram publicadas. No entanto, não se sabe os reais motivos pelo qual não houve tais 

publicações. Nas poucas referências que temos, percebemos que a última edição 

publicada pela revista é de 1938 (Ano 28 e volume 37)
11

 e, logo em seguida, publica-se 

a primeira edição de 1941 (Ano 29 e volume 38)
12

 indicando, assim, uma interrupção 

em suas publicações. 

O que procuramos discutir no primeiro capítulo são as influências que a revista 

recebe. Em um primeiro momento, a influência do modelo alemão e francês disputam 

espaço em suas páginas, mas, já na década de 1940 e com a intensificação daquilo que a 
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 Anexo VI 

12
 Anexo VII 
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historiografia chama de Aliança Brasil-EUA, percebemos uma clara americanização da 

Revista Militar Brasileira.  

O segundo eixo temático está dentro do capítulo dois deste trabalho, no qual 

procuramos discutir a questão do apoio político da Revista Militar Brasileira ao governo 

Vargas. A partir do momento em que a fase do namoro se inicia, a Revista Militar 

Brasileira se aprofunda nas questões consideradas essenciais para o Estado-Maior do 

Exército naquele momento.  

Nesse sentido, as publicações da revista deixam de ter somente um caráter 

técnico-profissional para adquirirem um caráter de maior discussão de assuntos 

políticos a cada número publicado. A partir da subida de Vargas ao poder, cada vez 

mais seus editoriais declaravam rasgados apoios ao novo grupo político que derruba o 

presidente Washington Luís.  

A partir do momento em que a fase do namoro chega ao fim para dar lugar à 

chamada Lua-de-Mel, a revista declara apoio irrestrito ao novo regime instalado em 

1937. Com isso, o anticomunismo, que já era abordado desde 1930, será ainda mais 

desenvolvido pelos seus editores, já que este tema, de certa forma, seria uma espécie de 

elo entre as elites civis brasileiras e o alto escalão das Forças Armadas. 

 Não somente este tema será abordado pela revista, mas, a partir da aproximação 

da Segunda Guerra Mundial, a preocupação em trazer para seus leitores aquilo o que se 

passava no front de batalha era evidente. No entanto, a Revista Militar Brasileira faz 

uma clara opção em trazer informações quase que exclusivamente sobre batalhas 

travadas pelos Aliados Ocidentais, sobretudo os EUA e excluindo-se a URSS. 

O terceiro eixo temático, ao qual dedicamos o capítulo três, será a questão do 

desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a industrialização do país torna-se assunto 

fundamental para este setor da oficialidade, o Brasil nunca seria uma potência 

econômica e militar se não atingisse certa autossuficiência na produção bélica e o 

primeiro passo seria o apoio à Industria pesada. Também era assunto que interessava 

tanto aos militares quanto ao grupo político que apoiava o Estado Novo. 

Usaremos aqui o conceito de consenso para explicar as relações políticas entre o 

Exército e a administração de Getúlio Vargas. No dicionário de política organizado por 

Norberto Bobbio, Massimo Follis
13

 afirma que este termo denota de um compromisso 
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entre determinados membros de um grupo social no que diz respeito a acordos, 

princípios, valores, normas e objetivos almejados por certa comunidade no que diz 

respeito aos meios para alcançá-los.  

A ideia de que consenso designa de um acordo baseado em princípios, valores e 

normas partilhados por certos grupos sociais é de extrema relevância para este trabalho, 

pois nos permite compreender que temas como a industrialização do Brasil, o 

nacionalismo, o autoritarismo e o anticomunismo foram fundamentais para a construção 

de um consenso entre setores do Estado-Maior do Exército e o governo Vargas. Mais 

ainda, entendemos que a Revista Militar Brasileira desempenhou um papel fundamental 

neste processo. 

Ao mesmo tempo, este conceito nos permite compreender o quão complexo é o 

ator social, bem como suas pluralidades no que diz respeito à coletividade e também as 

várias variantes de um movimento de opinião de determinada sociedade. Segundo o 

autor: 

O Consenso se expressa, portanto, na existência de crenças que são mais ou 

menos partilhadas pelos membros de uma sociedade. Se se considera a 

extensão virtual do Consenso, isto é, a variedade dos fenômenos em relação 

aos quais pode ou não haver acordo, e, por outro lado, a intensidade da 

adesão às diversas crenças, torna-se evidente que um Consenso total é um 

tanto improvável mesmo em pequenas unidades sociais, sendo totalmente 

impensável em sociedades complexas. Portanto, o termo Consenso tem um 

sentido relativo: mais que de existência ou falta de Consenso, dever-se-ia 

falar de graus de Consenso existentes em uma determinada sociedade ou 

subunidades. É evidente, além disso, que se deveria atender principalmente 

às questões relativamente mais importantes e não a aspectos de pormenor.
14

 

Entendemos então que consenso não é sinônimo de unanimidade. Antes disto, 

trata-se de observar as diversas formas que uma sociedade se expressa com relação a 

determinados regimes políticos, bem como compreender todo um sistema de referências 

simbólicas e materiais.  

Desta forma, o consenso construído entre a administração Vargas e o Exército 

girou principalmente em torno da ala intervencionista da oficialidade, muito mais do 

que em todas as outras. 
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BORBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 

Brasília: Editora UNB, 1998. P. 240. 
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Por fim, gostaríamos de explicar o motivo pelo qual não abordaremos neste 

trabalho a temática da memória, embora a Revista Militar Brasileira contenha um 

significativo numero de artigos com este tema. Tomamos esta decisão devido ao tempo 

de uma pesquisa de mestrado ser extremamente curto, embora aparentemente dois anos 

pareça dizer o contrário, a maioria que experimentou esta fase da vida acadêmica sabe o 

quanto a etapa entre a pesquisa e a escrita da dissertação é escassa.  

Sendo assim, optamos por nos ater a estes três eixos temáticos (Revista, Política 

e Desenvolvimento Nacional) e desenvolve-los com certa profundidade, visto que o 

conceito de memória é extremamente complexo e certamente aumentaria bastante o 

tamanho deste trabalho em número de páginas, além de exigir um tempo de pesquisa 

que infelizmente não possuímos. Assim, optamos por abordar este tema futuramente em 

um eventual trabalho de doutoramento.  
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1. A Revista Militar Brasileira no período de 1930 - 1945 
 

1.1 Origens da Revista Militar Brasileira 

A Revista Militar Brasileira nasceu em 1882, deste período até o ano de 1889 se 

chamava Revista do Exército Brasileiro. Posteriormente, nos anos de 1899 a 1908 ela 

sofre uma mudança de nome e passa a se chamar Revista Militar. Em 1911, houve uma 

nova mudança e seu nome passa a ser Boletim Mensal do Estado-Maior do Exército, 

permanecendo assim até o ano de 1923. Uma nova modificação ocorre em 1924, e até o 

ano de 1981 ela passa a se chamar Revista Militar Brasileira e, a partir de 1982 até os 

dias atuais, seu nome é Revista do Exército Brasileiro
15

. 

Embora a revista, entre os anos de 1882 e 1887, não possuísse um caráter oficial, 

pois era editada por um grupo de oficiais, suas publicações, já nesta época, procuravam 

discutir temas de interesse da oficialidade. Com a criação do Estado-Maior do Exército 

em 1899, passa a se chamar Revista Militar e adquire um caráter oficial deste órgão.  

Segundo Sérgio Ricardo Reis Mattos
16

 e Júlio Cezar Fidalgo Zary
17

, a Revista 

Militar Brasileira representava o pensamento oficial do Exército. Nas primeiras décadas 

do século XX, os militares enfrentavam um intenso debate sobre qual modelo 

organizacional seguir, se deveria ser o alemão ou o francês. Este debate não estava 

alheio ao que a revista publicava, pois se tratava de um periódico militar oficial 

brasileiro
18

.  

1.2 A estrutura do Estado-Maior do Exército e a 5ª seção 

 Estruturalmente, a Revista Militar Brasileira era diretamente subordinada ao 

Estado-Maior do Exército, que de acordo com decreto 93, de 15 outubro de 1934
19

 , 
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possuía uma chefia, o gabinete, duas sub chefias ( cada uma com quatro seções 1ª a 4ª)
20

 

e a 5ª seção, que era diretamente subordinada à chefia. 

 A 5ª seção, por sua vez, era dividida em duas sub seções, a 1ª sub seção da 5ª 

seção era responsável por tratar de assuntos como a história militar do Brasil, das 

campanhas sul-americanas e de outros continentes, de real interesse para o Exercito e a 

publicação desses estudos. Mas ainda era responsabilidade desta seção manter sob a sua 

guarda um arquivo histórico, dirigir a biblioteca do Estado-Maior do Exército e tratar 

dos assuntos relativos às bibliotecas militares. 

A 2ª sub seção da 5ª seção do Estado Maior do Exército tinha como função tratar 

da geografia e cartografia militar, da conservação do material cartográfico concernente á 

historia militar, da geografia militar das regiões fronteiriças, das cartas geográficas e 

topográficas de interesse militar, das relações técnicas com o Serviço Geográfico do 

Exército, dirigir a mapoteca e os trabalhos de desenho cartográfico.  

Entre 1930 e 1938 a chefia da Revista Militar Brasileira competia ao chefe da 5ª 

seção do Estado Maior e a sua edição ficava a cargo da Imprensa Militar.  

Feitos estes esclarecimentos quanto à estrutura organizacional do Estado-Maior, 

examinaremos quem foram as pessoas que deram vida e comandaram tais órgãos.  

 Em 1930, o Estado Maior do Exército tinha como chefe o General Alexandre 

Henriques Vieira Leal
21

. Com o movimento político que desmonta a primeira república, 

o General Alfredo Malan d´Angrogne
22

 assume o cargo em 20 de novembro deste 

mesmo ano, permanecendo no posto até janeiro de 1931, quando, devido a uma 

enfermidade, teve que deixar o posto. 
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 A 1ª Secção era responsável pela organização, mobilização, recrutamento – encarregava-se também 
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no Exército e suas reservas e das ligações com a Marinha. A 4ª Secção encarregava-se dos transportes, 

estatísticas e aprovisionamentos em campanha – era ainda de sua responsabilidade encarregar-se das 

relações com o Ministério da Viação e Obras Públicas.. 
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Em março deste mesmo ano, assume a chefia do E.M.E. o General Augusto 

Tasso Fragoso, que permanece no cargo até 1932, quando é demitido por suspeita de ter 

colaborado com os revoltosos da Revolução de 1932 e um ano depois assume  o posto 

de Ministro do Supremo Tribunal Militar
23

. No dia 19 de agosto de 1932, é nomeado 

para comandar o E.M.E. o General Francisco Ramos de Andrade Neves, um militar de 

carreira, que anteriormente fora comandante da 3ª Região Militar e também foi adido 

militar na Bélgica. Em junho de 1935, o General Pantaleão da Silva Pessoa assume o 

E.M.E., ficando no posto até 1936, quando o General Arnaldo de Sousa Paes de 

Andrade assume permanecendo até junho de 1937, quando passa o posto para o General 

Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Em dezembro de 1943 Góes Monteiro se afasta da 

chefia do E.M.E. e assume em seu lugar o General Cristóvão de Castro Barcellos, 

permanecendo até 1945.
24

  

A 5ª seção do E.M.E., neste momento, tinha como chefe o Coronel José de 

Castello Branco e o Tenente-Coronel Lucio Corrêa e Castro, o Major José Silvestre de 

Mello e o Capitão Francisco de Paula Cidade como redatores principais. Francisco 

Cidade, um notório entusiasta do modelo alemão, membro do grupo conhecido como 

Jovens Turcos
25

 e um dos organizadores da revista A Defesa Nacional
26

, também era 
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oficiais do Exército turco que, assim como os brasileiros, estagiaram no Exército alemão e ao regressarem 

para a sua pátria fizeram uma série de reformas, se organizando em um partido para derrubar o sultanato 

turco em 1923 e instaurar a república. 
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um militar reconhecido por sua alta capacidade intelectual ainda nos anos 1920. Tanto é 

que o Capitão assume então a função de diretor da 5ª seção de Estado-Maior em 1º de 

abril de 1930
27

. O próprio militar será um escritor muito presente na vida da Revista 

Militar Brasileira. 

Em 1933, a chefia da 5ª seção passa para o então Tenente-Coronel Glycerio 

Fernandes Gerpes. De 1936 em diante, o Coronel Francisco de Paula Cidade reassume a 

direção da Revista Militar Brasileira até o final da década de 1930.  

1.3 Estrutura da Revista Militar Brasileira – 1941-1945 

Em 1941, há uma mudança na estrutura da Revista Militar Brasileira com a 

criação da Secretaria Geral do Ministério da Guerra em 1938. Com o decreto nº 3.269, 

que regulamenta este novo órgão, a revista passou a ser sua responsabilidade, deixando, 

portanto de ser dirigida pela 5ª seção do Estado Maior do Exército, como podemos 

observar em seu artigo 17, quando o regulamento trata das obrigações da segunda seção 

da nova Secretaria: 

 h) organizar e promover a publicação do Boletim do Exército, do 

Almanaque do Ministério da Guerra, do Anuário dos Sargentos, do Indicador 

                                                                                                                                                                          
26 No ano de 1913, já regressos ao Brasil, os jovens turcos criam a revista A Defesa Nacional, que por sua 

vez assemelhava-se à revista alemã Militär Wochenblatt, uma revista com teor técnico e militar publicada 

por membros do Exército alemão entre os anos de 1816 e 1942. A revista brasileira procurava discutir e 

debater os problemas organizacionais e estruturais do Exército, bem como aplicar o conhecimento 

adquirido na Alemanha às Forças Armadas. Os militares fundadores de A Defesa Nacional eram Estevão 

Leitão de Carvalho, Jorge Pinheiro, Joaquim de Sousa Reis, Bertholdo Klinger, Amaro de Azambuja 

Villa Nova, Epaminondas de Lima e Silva, César Augusto Parga Rodrigues, Euclides Figueiredo, José 

Pompêo Cavalcanti de Albuquerque, Mário Clementino de Carvalho, Basílio Taborda e Francisco de 

Paula Cidade. Os quatro últimos não estagiaram no Exército alemão, no entanto eram simpatizantes da 

causa defendida pela revista. Do ponto de vista estrutural, suas páginas eram organizadas em torno da 

publicação de manuais, trechos de livros e relatórios traduzidos diretamente do alemão, bem como artigos 

sobre armas, peças de canhão, munição ou sobre como era feita a organização das tropas germânicas em 

campo de batalha. Podemos então concluir que a revista tratava basicamente de assuntos técnicos, 

dedicando-se a traduzir os ensinamentos germânicos. Através do que absorveram, os jovens turcos 

passaram a defender o afastamento dos militares da política, uma educação militar e o serviço militar 

obrigatório, ensinamentos aprendidos enquanto ainda estavam no país europeu. 

27
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Alfabético dos Atos Oficiais referentes ao Ministério da Guerra e da Revista 

Militar;
28

 

Com a criação deste cargo, a Revista Militar Brasileira passaria a ser dirigida por 

um diretor, um subdiretor e um secretário. Neste caso, toda a responsabilidade pelo 

conteúdo da revista neste período caberia a estes três cargos, que, ao longo dos anos, 

foram ocupados por militares diferentes. 

1.3.1 A revista em 1941 

A partir do ano de 1941, o cargo de Secretário Geral do Ministério da Guerra 

exercido pelo General Valentim Benício da Silva, um experiente militar que passou 

parte de sua carreira dedicado ao ensino e alfabetização de soldados
29

. Sempre dedicado 

ao ensino, tinha como elemento moral mais forte o conservadorismo e o anticomunismo 

e por isso via na educação cívica um elemento chave para a questão da defesa nacional. 

Neste mesmo período, o cargo de subdiretor pertencia ao Coronel Francisco de 

Paula Cidade, que anteriormente já tinha assumido a direção da revista em meados da 

década de 1930, quando esta dedicava uma boa parte de suas páginas ao estudo de 

assuntos técnico-profissionais, sobretudo aqueles vindos dos antigos mestres alemães e 

franceses. O cargo de secretário era ocupado pelo Capitão Alfredo Monteiro Quintela, 

um oficial da arma de infantaria que chegaria ao posto de Tenente-Coronel em 1946. 

1.3.2 A revista em 1942-1944 

Em 2 de março de 1942, o General Valentim se afasta do cargo de Secretário 

Geral do Ministério da Guerra, assumindo assim o também General Mário José Pinto 

Guedes no dia 26 de maio deste mesmo ano. O cargo de subdiretor nesta ocasião era 

ocupado pelo Coronel Nicanor Guimarães de Sousa, um oficial que anteriormente teria 

assumido o cargo de adjunto do diretor de Ensino da Escola Militar de Realengo em 

1930. Participante ativo do combate à Revolução Constitucionalista de 1932, Nicanor 

Guimarães realizou verdadeiras operações de guerra contra os revolucionários de São 

Paulo. Como Tenente-Coronel em 1942, serviu na 9ª Região Militar quando em maio 

deste mesmo ano foi designado para servir na Secretaria Geral do Ministério da 
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Guerra.
30

 O cargo de secretário nesta fase pertencia ao Major Oscar Fernandes da 

Costa
31

 

O novo Secretário Geral do Ministério da Guerra e diretor da Revista Militar 

Brasileira, General Mário José Pinto Guedes, era um oficial destacado, concluiu o Curso 

de Estado-Maior com menção honrosa. Quando Major, Guedes exerceu a função de 

adido militar brasileiro no Paraguai. Promovido a Coronel, tornou-se chefe do Estado 

Maior do General Eurico Dutra quando este era Comandante da 1ª Região Militar em 

1935.   

Fora ainda Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal em 1936, onde 

recebeu do governo a Medalha de Serviços Altamente Relevantes prestados à Causa 

Pública. Entre os anos de 1938 e 1939, Mário José Pinto Guedes foi Comandante da 

Escola Militar de Realengo, onde foi reconhecido e respeitado pelos seus cadetes 

sempre por seu posicionamento e comando exemplar. Entre 1940 até pouco antes de 

assumir a Secretaria Geral do Ministério da Guerra, o General Guedes exerceu o 

comando da 9ª Região Militar
32

. O General permanece no cargo de direção da Revista 

Militar Brasileira até o dia 6 de janeiro de 1944.  

1.3.3 A revista em 1944-1945 

A partir deste ano, há uma nova mudança e o cargo de Secretário Geral do 

Ministério da Guerra passa para o General Canrobert Pereira da Costa, um experiente 

militar que havia comandado o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva em 1932 e, 

pouco antes de exercer a direção da revista, assume o comando da 3ª Divisão de 

Cavalaria, onde foi enviado para o Forte Leavenworth, EUA, para estagiar no Exército 

estadunidense.
33

 

O cargo de subdiretor da revista neste momento pertencia ao Coronel Edgard do 

Amaral, que, antes de assumir este cargo, possuía larga experiência, tendo sido instrutor 

da Escola de Infantaria, no Rio de Janeiro, e permanecido neste cargo até 1935. Em 
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1938, assumiu o subcomando da Escola Militar de Realengo e no ano seguinte o 

comando da Escola de Educação Física do Exército. Promovido a Coronel em 1940, 

assumiu no ano seguinte o comando do 8º Regimento de Infantaria, no Rio Grande do 

Sul. Em 1942, chefiou o gabinete do Estado-Maior do Exército, função que exerceu até 

1944, quando assumiu a chefia do gabinete da Secretaria Geral do Ministério da Guerra, 

onde permaneceu até 1945.
34

 

O cargo de secretário da Revista Militar Brasileira, em 1944, pertencia ao 

Capitão Luiz Flamarion Barreto Lima, um oficial que fora promovido a Capitão anos 

antes, em 1940. Passou para a reserva em 1956, alcançando o posto de General de 

Brigada. Esse oficial sempre demonstrou um gosto especial pela História Militar, fato 

que o fez posteriormente, de 1954 a 1956, chefiar a seção de História da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).
35

 

Em 1945, houve uma pequena mudança, embora o diretor da Revista Militar 

Brasileira permanecesse o mesmo do ano anterior, o subdiretor e o secretário foram 

trocados. O subdiretor da revista a partir de 1945 passaria a ser o Coronel José Carlos de 

Senna Vasconcelos, chefe interino do gabinete da Secretaria Geral do Ministério da 

Guerra, e o cargo de secretário foi assumido pelo Coronel Armando de Castro Uchôa, 

chefe da 3ª Divisão da Secretaria Geral do Ministério da Guerra. 

1.4 A influência do modelo alemão 

Procurando fomentar o debate sobre as principais discussões militares que 

estavam sendo travadas nas revistas europeias, principalmente daquelas nações onde o 

exército alemão era o modelo, como a Áustria, um país com profundas raízes 

germânicas, a Revista Militar Brasileira procura, portanto, difundir para seus leitores 

modelos e ideias vindas de seus antigos mestres alemães. 

Na primeira edição da revista no ano de 1930, observamos que, dos nove artigos 

produzidos, dois estavam assinados por militares criadores da revista A Defesa 

Nacional, que eram Bertholdo Klinger e Francisco de Paula Cidade. O artigo chamado 

“Reflexões sobre o novo R.T.I. austríaco”
36

, escrito por Bertholdo Klinger merece 
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destaque porque refletia exatamente uma posição da revista em discutir em suas páginas 

a modernização de suas Armas. 

A Primeira Guerra Mundial foi acompanhada de profundas transformações em 

todos os sentidos e a infantaria também deveria se aprimorar, tanto no que dizia respeito 

às técnicas de tiro quanto às técnicas de combate. Portanto, o que a revista estava se 

propondo a discutir, neste referido artigo “, eram os regulamentos de tiro para o fuzil, 

para metralhadora leve, pistola e metralhadora pesada (R.T.I.) que o Exército austríaco 

estava usando naquele momento. Portanto, interessava aos militares brasileiros, embora 

em plena vigência da missão militar francesa no Brasil, os antigos ensinamentos de seus 

mestres alemães.  

Na segunda edição relativa ao ano de 1930, dos seis artigos presentes na revista, 

três tiveram influência dos militares fundadores de A Defesa Nacional
37

, portanto 

influenciados pelo modelo alemão. São eles: “Canhões antiaéreos”, “Instrução de 

combate no novo regulamento da infantaria italiana de 1929”, ambos traduzidos pelo 

Coronel Klinger, e a continuação de um artigo escrito na edição número 1 da revista 

chamado “O domínio da Bacia hidrográfica do Prata”, escrito pelo Capitão Francisco de 

Paula Cidade.
38

 

No caso em que o Coronel Klinger traduz um artigo austríaco
39

 escrito sobre os 

canhões antiaéreos
40

, procura-se demonstrar como a artilharia antiaérea é 

modernizadora para qualquer exército. A urgência nas construções de canhões 

antiaéreos surge na medida em que aviões eram usados para fins militares na Primeira 

Guerra Mundial. O improviso de canhões de artilharia durante este conflito já era 

considerado ultrapassado e o que se buscava discutir neste momento é o emprego de 

artilharia antiaérea, mais rápida contra objetos que se movem com rapidez no espaço. 

No segundo caso, em que Klinger mais uma vez traduz um artigo que aparece 

em uma revista militar de Viena, o objeto de estudo é o regulamento da infantaria 
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 Ver: MORAIS, João Rafael Gualberto de Souza. A intelectualidade militar brasileira e sua reflexão 

sobre a Blitzkrieg. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Fluminense. Ano de Obtenção: 2014  

38
 Revista Militar Brasileira, Ano XX, nº 2, abril a junho de 1930. Vol. XXIX. BIBLIEX. 

39
 Este artigo aparece na “Militärwissenschaftliche und technische Mittheilungen” (em português a 

tradução é “Comunicações científicas e técnicas militares”), uma publicação do Ministério Federal 

Austríaco dos negócios da guerra. 

40
 Revista Militar Brasileira. Ano XX, Nº 2. Abril a Junho de 1930, Vol. XXIX. 



32 

 

italiana de 1929
41

. Sendo um estudo bastante técnico, no qual procura-se discutir as 

regras para o melhor manuseio para a granada de mão, bem como quais são os meios de 

comunicação e cooperação que uma infantaria dispõe ou sobre como a infantaria deve 

se portar em relação à artilharia e qual é o papel daquela em relação a esta. 

Por último, a contribuição de Francisco de Paula Cidade para a Revista Militar 

Brasileira é fundamental. Em todas as quatro edições do ano de 1930
42

, o Capitão, que 

até o momento era um dos principais editores da revista, escreve uma série de extensos 

artigos sobre a intervenção brasileira na região do rio da Prata em uma tentativa de 

oferecer aos leitores uma parte da história militar do Brasil e seu envolvimento com os 

países vizinhos.  

É interessante notarmos as palavras de Fernando Rodrigues, que afirma que não 

somente a revista A Defesa Nacional serviu de instrumento divulgador das novas ideias 

que o Brasil vinha absorvendo. Em suas palavras: 

Com relação às publicações, o espaço principal para divulgação das novas 

ideias trazidas da Alemanha foi o Boletim do Estado Maior do Exército 

(espaço público e oficial da instituição) e a Revista A Defesa Nacional 

(espaço privado).
43

 

A partir da fala deste historiador, podemos concluir duas coisas. A primeira era 

que a revista A Defesa Nacional não era o único meio de divulgação das ideias dos 

jovens turcos. Como foi comentado no início deste capítulo, a Revista Militar Brasileira 

se chamava Boletim Mensal do Estado Maior do Exército entre 1911 e 1923 e, portanto, 

suas páginas também foram usadas para a divulgação do modelo organizacional alemão. 

A segunda conclusão é que o Boletim do Estado Maior do Exército era o meio 

oficial de divulgação do pensamento do Exército, como fora mencionado anteriormente. 

A partir desta afirmação, podemos compreender a participação ativa de militares 

influenciados pelo modelo alemão na Revista Militar Brasileira, pois, desde a época em 

que se chamava Boletim Mensal do Estado Maior do Exército, este tipo de coisa 

ocorria. 

Portanto, o que percebermos foi que a Revista Militar Brasileira se esforça para 

se distanciar o máximo possível da política nacional da década de 1930. Com edições 
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inteiras dedicadas ao estudo de técnicas militares e a tradução de artigos militares de 

revistas estrangeiras, no qual a maior parte vinha de países com cultura germânica, a 

critica ao sistema político brasileiro acaba por ficar em segundo plano, pelo menos 

durante as três primeiras edições deste ano, pois a revista só se manifestará 

politicamente em outubro de 1930, em sua quarta edição.
44

. 

Acreditamos que isto acontece em função não somente de alguns colaboradores 

da RMB serem os mesmos de A Defesa Nacional, mas também por haver um processo 

de permanência das ideias do modelo organizacional alemão por parte da oficialidade 

brasileira, mesmo em uma época quando a Missão Militar Francesa estava presente no 

Brasil, onde ela própria irá dar continuidade à instrução de nosso Exército difundindo os 

ideais não intervencionistas e do soldado profissional. 

O próprio Coronel Derougemont, um dos chefes da MMF no Brasil, ao se referir 

sobre as intervenções políticas dos Tenentes em 1921-1922, escreve um artigo em A 

Defesa Nacional condenando a revolta e afirmando veementemente que a neutralidade 

política dos quartéis era uma característica das democracias liberais.
45

 

Mais ainda, acreditamos que a Revista Militar Brasileira foi um importante 

espaço de confluência onde todas estas ideias circulavam e eram debatidas.  

1.5 A Missão Militar Francesa (MMF) 

Mas não era somente o modelo organizacional da Alemanha que influenciou 

profundamente a Revista Militar Brasileira, os franceses também deram sua 

contribuição. A própria doutrina militar francesa foi muito admirada pela oficialidade 

brasileira durante a década de 1920. Sobre elas, Adriana Iop Bellintani observa o 

seguinte: 

As ideias doutrinárias francesas provêm dos ensinamentos de Napoleão, 

envolvendo questões como economia de forças, a divisão do exército em 

corpos ou grandes unidades, a utilização de trem [SIC] para o abastecimento 

da tropa, o emprego do serviço de espionagem, a manutenção do segredo nas 

operações, a divisão dos teatros de operações em principal e secundário, o 

principio da estratégia imutável, a liberdade de ação, entre outros.
46
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A cultura militar francesa, portanto, estava centrada no cumprimento severo dos 

regulamentos. Os militares faziam parte de uma espécie de sociedade à parte da 

sociedade francesa, fechada a qualquer tipo de influência estrangeira. Os ideais 

franceses de liberdade, igualdade e fraternidade, que deram sentido à Revolução de 

1789, eram aplicáveis apenas no meio civil, pois no âmbito militar a democracia era um 

conceito antagônico ao espírito do exército, no qual a aceitação total das leis e das 

regras de disciplina, bem como a obediência aos superiores deveria ser uma regra 

seguida por qualquer soldado. 

Isso se refletiu na sociedade francesa, onde durante a Terceira República os 

militares perderam seus direitos políticos, tanto de se candidatar a qualquer cargo 

publico quanto o de votar em eleições, conforme Bellintani: 

De 1872 a 1945, os militares não têm direito ao voto, e a lei de 10.11.1875 

retira-lhes o direito de participação em atividades políticas. A honra e a 

virtude provêm dos feitos militares, aliados à bravura, à inteligência e à 

capacidade física.
47

 

Percebemos então que um dos pilares da doutrina militar francesa, semelhante à 

alemã, seria o não envolvimento dos militares em questões políticas.  

No início do século XX França e Alemanha tinham dois dos exércitos mais 

poderosos da Europa. Isto se da muito em função de que em 1889 os franceses 

estabeleceram uma lei que determina o serviço militar obrigatório, possibilitando-os a 

alcançar um efetivo em homens de 479.000 soldados contra 556.000 do exército 

alemão.
48

  

Já no final da década de 1910, ao término da guerra, a vitória francesa acarretará 

na assinatura do Tratado de Versalhes, quando as forças políticas e militares estavam ao 
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lado dos franceses, acarretando pesadas perdas para o lado alemão, o que só aumentaria 

a rivalidade entre estas duas nações. 

Com o período entreguerras os franceses reduzem dramaticamente seus efetivos 

militares. Isso se dá principalmente devido à desvalorização dos soldos. Para se ter uma 

ideia, entre 1924 e 1936 os franceses reduzem em 7.222 o numero de oficiais, passando 

de 35.222 para 28.000.
49

  

A Missão Militar Francesa continuaria e completaria o trabalho implantado 

pelos jovens turcos alguns anos antes. Mas não foi somente para o Brasil que os 

franceses enviam missões militares, na década de 1920 os franceses enviam missões 

também para o Uruguai, Guatemala, Peru e México. 

Franceses e alemães passam a disputar mercado pela presença militar em outros 

países. Na verdade, o envio de missões militares era, em ultima instância, uma forma de 

marcar território e expandir suas influências econômicas e culturais em outras nações, 

pois “a Alemanha também se interessava pelo envio de missões militares, daí a disputa 

entre os dois países, pois a França queria conquistar mercados consumidores, fazendo 

frente à expansão alemã.”
50

 

Com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, as autoridades militares 

brasileiras começaram a travar uma discussão sobre a possibilidade de uma nova missão 

militar ao país, preferencialmente de um país vencedor. Na verdade, para a alta 

oficialidade do Exército ficaria inviável para o Brasil uma missão militar da Alemanha 

diante da desastrosa derrota na grande guerra, embora este fosse o desejo principal dos 

turcos.  

 No relatório do Estado-Maior do Exército, de 1917, o General Bento Manoel 

Ribeiro Carneiro Monteiro, chefe do EME, afirma que o ensino militar deveria ser 

reformado. Somente uma missão militar estrangeira seria capaz de reestruturar tais 

estabelecimentos de ensino e até mesmo o Estado- Maior. Segundo o General 

[...] faltava muito do espírito militar prático, em grande parte culpa do 

modelo de ensino adotado nas antigas escolas militares onde o ensino de 

matemática e de filosofia sobrepujava a tudo. Apesar da crítica de alguns 
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oficiais que combatiam a ideia de se contratar uma missão estrangeira, por 

que decretaria o fim dos brios militares, do prestígio e do patriotismo, o 

relator atenta para o resultado extremamente positivo que Missões 

Estrangeiras conseguiram na organização militar da Argentina, do Chile e do 

Peru.
51

 

Finalmente, em 28 de maio de 1919, o governo brasileiro, através do decreto Nº 

3741 contrata a missão militar francesa em acordo firmado entre o Coronel Malan 

D´Angrogne e o então ministro da guerra da França George Clemenceau. 

O chefe desta empreitada era o General francês Maurice Gamelin, que 

desembarca no Rio de Janeiro em março de 1920. Segundo José Murilo de Carvalho, foi 

a Missão Militar Francesa “que tornou possível o início da implementação da nova 

doutrina graças à formação de oficiais de estado-maior e da reestruturação do órgão
52

”.  

Segundo a historiadora Adriana Iop Bellintani, o desejo dos franceses não era só 

difundir seus ensinamentos militares para outros países. Nesse sentido  

“os franceses articulam-se para promover a difusão de sua cultura, embora 

seu principal objetivo seja a venda de material bélico. Em 1920, Gamelin 

publica, em português, regulamentos de campanha e de artilharia, com vistas 

a facilitar a exportação de armas”
53

 

O contrato estipulava que os franceses comandariam as escolas de Estado-Maior 

(EEM), de aperfeiçoamento de oficiais (EsAO) e de Intendência Veterinária. Por outro 

lado, o Brasil ficaria comprometido a privilegiar a indústria francesa na compra de 

equipamentos bélicos, coma condição que os preços fossem equivalentes a o de outros 

países.  

No entanto, a pretensão do governo francês de vender material bélico ao Brasil 

não foi bem sucedida. A MMF vendia ao governo brasileiro material usado e 
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desgastado. Este fato faz com que as autoridades se voltassem para comercializar com 

países como a Dinamarca, a Alemanha e os EUA.
54

 

A influência que a MMF exerceu sobre o Exército Brasileiro se verificou muito 

mais sobre a alta oficialidade do que sobre os praças e soldados. A reforma de 

estabelecimentos de ensino militar, como os já citados EEM e EsAO, foram 

fundamentais para a propagação a doutrina francesa, mas segundo Oliveira
55

, os ideais 

doutrinários franceses não foram propagados de forma igualmente intensa, em todas as 

unidades e estabelecimentos militares.  

Em um nível hierárquico mais baixo, onde estão os praças e soldados, pouco ou 

nada se nota sobre a influência francesa, já que até os armamentos usados pela tropa 

tinham procedência alemã (Fuzil Mauser) ou dinamarquesa (Metralhadoras Madsen). 

Embora, como dito anteriormente, um dos preceitos da doutrina militar francesa 

fosse o não intervencionismo na política, no Brasil, este fato parece que surtiu um efeito 

contrário, já que alunos da MMF não seguiram os ensinamentos de seus mestres neste 

sentido, como bem observa Oliveira: 

A concepção de profissionalismo, por força da atuação da MMF, certamente 

se consolidou mas, de um ponto de vista político, no sentido inverso ao 

pretendido pelos mestres franceses. Se na França a profissionalização do 

Exército levou ao seu afastamento da política, no Brasil ocorreu o contrário, 

levando os militares a reelaborarem sua atuação política no sentido da maior 

participação nas grandes questões nacionais e, lógico, na elaboração de uma 

política da instituição a ser implementada e, no limite, defendida diante de 

outros atores e instituições nacionais.
56

 

Os resultados práticos para o Brasil da MMF foram um passo largo no caminho 

da profissionalização e modernização do Exército. Assim, o ensino militar da alta 

oficialidade foi reformulado, bem como a doutrina que guiava o corpo de oficiais, onde 

a presença francesa foi mais sentida.  
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1.6 Influência do modelo francês 

Sendo assim, a Revista Militar Brasileira não estava alheia a estas 

transformações e seus artigos sofreram uma grande influência tanto da presença dos 

jovens turcos quanto da Missão Militar Francesa. 

Como fora dito anteriormente, um dos redatores da revista era o Capitão 

Francisco de Paula Cidade, que em 1913 ajudara a fundar a revista “A Defesa 

Nacional” e profundamente influenciada pelo pensamento dos jovens turcos ainda que a 

Missão Militar Francesa atuasse no país. 

Segundo McCann, havia os militares que eram contrários a MMF e preferiam o 

modelo alemão, em suas palavras: 

O Exército Brasileiro estava sendo refundido segundo o modelo francês, para 

tristeza dos militares mais nacionalistas e daqueles que estavam convencidos 

da superioridade do equipamento e dos métodos alemães. 
57

 

 

O próprio autor afirmou que na primeira metade do século XX, tanto o sistema 

alemão quanto o francês e o estadunidense tiveram influência no Exército do Brasil. 

Mais ainda, estas influências não se substituíram completamente, muito pelo contrário, 

elas se interpenetravam. 

É isso que mostra a primeira edição, que compreendia artigos de janeiro a março 

de 1930. Nela, encontramos uma série de artigos técnicos e outros que procuravam 

conhecer a fundo os aspectos geográficos não só do Brasil, mas também da América do 

Sul.  O gráfico a seguir apresenta o número de artigos traduzidos de revistas 

estrangeiras na década de 1930, o que denuncia um numero elevado de escritos oriundos 

de revistas europeias, sobretudo de periódicos franceses: 
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Gráfico 1 

Total de artigos traduzidos diretamente de revistas 

francesas 

 

 

A partir do gráfico apresentado, percebemos que a Revista Militar Brasileira 

possuía o hábito de traduzir em cada ano, pelo menos um artigo oriundo de revistas 

francesas. Observando desta forma, com todos os outros países se contrapondo aos 

escritos traduzidos da França, temos a impressão que sua literatura especializada era 

pouco requisitada, mas se observarmos de perto veremos que na verdade não era este o 

caso 

Analisando separadamente os outros países no qual os diretores da revista 

buscavam informação eram: Áustria (3 artigos em 1930), Itália (2 artigos em 1930, 1 

em 1933, 1 em 1936 e 1 em 1937), Espanha ( 1 artigo em 1930), Chile ( 1 artigo em 

1930), Bélgica ( 1 artigo em 1933), EUA ( 1 artigo em 1933) e França ( 1 artigo em 

1930, 6 em 1931 e 1 em 1936) 

A partir dos números apresentados acima, percebemos que foram as revistas 

francesas as mais comentadas e analisadas pela oficialidade brasileira. Os artigos eram 

de ordem estritamente técnica, debatendo assuntos de interesse dos militares no que diz 

respeito ao treinamento da tropa. Na tabela a seguir, teremos mais clareza deste assunto: 
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Tabela 2 

Nome dos artigos traduzidos do francês 

Nome Ano Revista de Origem 

Mecanismo de 

Combate dos C.C 

1930. Centro de 

Treinamento de 

Carros de 

Combate, 

Versailles 

Instrução de 

combate do 

soldado 

1931 Revue d’ 

Infantarie 

A infantaria 

britânica 

1931 Revue d’ 

Infantarie 

Pedidos de tiro 

feitos pela 

infantaria a 

artilharia 

1931 Revue d’ 

Infantarie 

 

A defesa das 

fronteiras 

terrestres do 

território da 

França 

1931 Revue du Genié 

Militaire 

A criptografia 

militar das 

potências centrais 

durante a guerra 

de 1914-1918 

1931 Revue Militaire 

Française 

Regulação em 

alcance do tiro dos 

engenhos de 

acompanhamento 

da infantaria 

1931 Revue d’ 

Infantarie 

A cavalaria 

moderna 

1936 ESG - Paris 
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O ano de 1931 foi o de maior produção importada da França, onde a 

preocupação clara da direção da Revista Militar Brasileira foi debater com seus leitores 

temas técnico-profissionais. É o caso de “Mecanismo de Combate dos C.C.”
58

, escrito 

originalmente pelo Tenente-Coronel Clayeux, instrutor do Centro de Treinamento de 

Carros de Combate (C.C.), em Versailles. Este artigo buscava compreender os 

mecanismos de combate de carros leves que, segundo o autor, poderiam ser divididos 

em: acionamento de pequenas unidades C.C., combate de uma ou mais seções de C.C. e 

funcionamento de órgãos constitutivos da Cia de C.C. 

Também podemos citar “Instrução de combate do soldado”
59

, traduzido da 

renomada revista militar da França Revue d’ Infantarie ,  tratava da instrução para 

soldados de acordo com regulamentos militares franceses. O autor defendia inclusive 

que a busca por objetivos e a transmissão de ordens são fundamentos básicos deste 

regulamento.  

O terceiro exemplo que damos é o artigo chamado “Pedidos de tiros feitos pela 

infantaria à artilharia”
60

, também traduzida pela Revue d’ Infantarie, onde situações 

militares são aqui debatidas. Qual é a responsabilidade de um Capitão de uma 

Companhia, em uma situação de fogo inimigo, em localizar o armamento inimigo? 

Segundo as ideias contidas neste artigo, é necessário este oficial saber a localização 

exata de tais armamentos para o sucesso de uma operação. 

Mas não era somente traduzindo artigos do francês que podemos inferir a 

influência da Missão Militar Francesa na Revista Militar Brasileira. A própria 

oficialidade era extremamente seduzida por estas ideias e pela cultura da França em 

geral. Para termos uma exata noção do tamanho da influência francesa na oficialidade 

brasileira analisaremos um artigo que aparece na segunda edição da revista em 1930 

chamado “Concurso de admissão- Escola de Estado Maior”
61

 escrito como forma de 

informativo para orientar militares futuros candidatos ao posto de oficial sobre quais 

livros estudar e quais assuntos seriam cobrados na prova. 
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A cobrança feita pela Escola para que o candidato falasse mais de uma língua, e 

em especial, o francês, já era feita desde antes que o mesmo fizesse a prova. A maioria 

dos livros indicados para estudo eram em francês, como podemos observar: 

A questão das línguas em que as diversas obras são escritas não é, neste caso, 

um embaraço, porque todo oficial de Estado Maior não pode deixar de 

conhecer, pelo menos, duas outras línguas, além da sua, coisa que constitui 

uma exigência dos cursos de humanidades, necessários para a matricula na 

Escola Militar.
62

 

Os conhecimentos cobrados dos candidatos versavam, dentre outras matérias, 

sobre a História do Brasil, com bibliografia extensa e contando com o total de 23 livros 

indicados pelos editores da revista. Quando o assunto cobrado era História Militar, dos 

27 livros que constavam na bibliografia do concurso, 13 estavam em francês e não 

versavam somente sobre a história militar europeia. Três destes livros eram sobre a 

história militar dos EUA, pois um dos tópicos cobrados para o exame seria a Guerra de 

Secessão (1861-1865), ou seja, quando se tratava de estudar a história militar 

estadunidense, o Estado Maior preferia recomendar aos seus candidatos a leitura de 

livros escritos por autores franceses do que pelos próprios autores dos EUA
63

. 

Mais ainda, era desejável que o candidato versasse sobre a evolução política dos 

Estados Unidos da América e mais uma vez recomendava-se quatro livros, todos em 

francês.
64

 Mais uma vez nenhum livro ou autor em inglês era recomendado, mesmo para 

o estudo dos EUA. 

Quando o assunto cobrado era a tática militar propriamente dita, seis livros eram 

recomendados e somente dois eram em português, que eram “Curso elementar de Tiro, 

de Borges Fortes”
65

 e “Curso de Arte Militar, de Favê”
66

. Todos os outros livros 

estavam em língua francesa. 

Isto deixa evidentemente claro que o Estado Maior do Exército procurava 

penetrar o idioma francês como uma segunda língua a ser falada pela oficialidade da 
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época. A Revista Militar Brasileira agiu como uma grande difusora, no início da década 

de 1930, tanto do velho pensamento alemão quanto do francês.  

A Revista Militar Brasileira, em suas primeiras edições da década de 1930, 

apresenta, como observamos, uma série de artigos que contemplam o pensamento das 

duas vertentes de pensamento militar, que de certo modo, convergem em alguns 

aspectos, mas eram rivais do ponto de vista político naquele momento. 

1.7 A crescente americanização da Revista Militar Brasileira 

Nesta parte do trabalho não nos preocuparemos em discutir mais profundamente os 

artigos da Revista Militar Brasileira, que serão certamente feitos posteriormente. Entretanto, 

gostaríamos que nosso leitor tomasse conhecimento dos números apresentados por esta pesquisa 

para que possa ter uma ideia da importância que o modelo militar estadunidense teria para os 

leitores da revista. 

Dennison de Oliveira fala de uma americanização do Exército, do qual tomamos o 

termo emprestado para dar nome a este subtítulo. Em sua argumentação, o autor afirma que os 

EUA tinham um objetivo estratégico importante que era o de americanizar o Exército brasileiro, 

e é a partir daí que entenderemos o compromisso estadunidense em treinar a FEB.  

Para o historiador, houve um processo de cooptação dos militares brasileiros por parte 

do Exército dos EUA. Este processo só foi possível graças a colaboração de algumas figuras de 

dentro da administração militar brasileira. Figuras como o General Gustavo Cordeiro de Farias 

ficariam entusiasmadas com a ideia de um novo modelo organizacional ser adotado, sobretudo 

após o fracasso francês em 1940. 
67

 

Não podemos afirmar que a Revista Militar Brasileira fazia uma defesa intransigente do 

modelo organizacional estadunidense em suas páginas. Mas afirmamos certamente que a década 

de 1940 trouxe para a oficialidade brasileira, ao menos para aqueles que controlavam a revista, 

alguma curiosidade sobre certos aspectos da organização do Exército dos EUA. 

 A primeira vez que o Exército estadunidense é mencionado pela revista acontece 

somente no ano de 1941, em um artigo chamado “A melhor Força Aérea”
68

. Trata-se de um 

artigo escrito Lloyd Lehrbas, da Associated Press e traduzido para o jornal A Gazeta de S. Paulo 

e publicado pela revista, seguindo um costume antigo de tradução e publicação de artigos 

estrangeiros. A grande questão era que até aquele momento quase a totalidade de artigos 

traduzidos de revistas estrangeiras tinham origem alemã, italiana, polonesa ou francesa. Pela 
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primeira vez, pelo menos desde 1930, a Revista Militar Brasileira se referia ao Exército dos 

EUA. 

Esta reportagem trazia uma informação sobre a Força Aérea dos EUA, que possuía uma 

capacidade de fabricar e equipar uma esquadrilha de 12 a 15 aviões em um período de 48 horas. 

Fora esta capacidade espetacular produção, os aviões estadunidenses também receberam 

destaque neste artigo, como por exemplo os aviões de caça Bell P-89, conhecido como “canhão 

com asas” e o Curtiss P-40-E recebem atenção especial.  

Embora esta primeira menção ao Exército dos EUA apareça na edição de 1941 

da Revista Militar Brasileira, não é possível ainda afirmar que neste ano suas 

publicações se voltam para o estudo do modelo organizacional estadunidense, ou seja, 

não é possível detectar um sinal daquilo que virá a ser chamado de americanização do 

Exército. 

Sobretudo porque neste ano de 1941, ano em que a revista retoma suas 

atividades depois de dois anos de pausa, se compararmos com a totalidade de artigos 

escritos, que foram 30, este artigo elogiando a Força Aérea dos EUA pode ser entendido 

como uma exceção, não como uma regra, já que em um universo de 30 publicações, 

uma tratava do assunto em questão. 

Mas é a partir do ano de 1942 que um interesse maior pelas técnicas empregadas 

pelo Exército dos EUA aparecem com mais frequência na revista. Na edição numero 

quatro deste mesmo ano são escritos dois artigos que exemplificam com clareza o que 

aqui é tratado. Vale dizer que nesta mesma edição foram escritos 13 artigos
69

 dentre os 

quais nada menos do que 12 se referiam ou ao front de guerra que os EUA estavam 

lutando naquele momento ou às técnicas propriamente ditas que seus exércitos 

empregavam no campo de batalha.
70

 

No ano seguinte esta americanização se tornaria mais evidente ainda, muito mais 

do que nos dois anos anteriores. Consultando o anexo IX podemos perceber que em 

1943 um total de 46 artigos foram inseridos na Revista Militar Brasileira. Até esta data, 

teria sido o ano de maior produção deste veículo. Mas o que nos chama a atenção é que 

do total de artigos produzidos, dois deles foram traduzidos diretamente de revistas 

especializadas dos EUA.  

                                                           
69

 Anexo VIII 

70
 Este assunto será discutido posteriormente neste trabalho. 



45 

 

Certamente, em um primeiro momento, pode parecer um numero pequeno se 

comparado ao total de artigos produzidos em 1943, mas analisando de perto 

perceberemos que não se trata da realidade. Primeiramente porque pela primeira vez 

desde o ano de 1930 que mais de um artigo fora traduzido de revistas especializadas dos 

EUA em um mesmo ano. Lembramos que durante a década de 1930, até mesmo em sua 

edição de 1941 a revista se preocupava bastante em traduzir e conhecer artigos de 

revistas cujas técnicas eram oriundas de países como França e Alemanha. 

Em segundo lugar porque não eram somente dois artigos em um universo de 46 

produzidos, como se todos estes outros tivessem como temática assuntos 

completamente diferentes dos que tratam estes dois. Na verdade, como observaremos 

mais adiante neste trabalho e por este motivo não será tratado aqui, a quase totalidade da 

edição de 1943 tinha como pano de fundo as técnicas empregadas pelos Aliados, e em 

ultima instância, os EUA, na guerra que se travava principalmente no Norte da África. 

A única diferença é que estes dois artigos foram escritos e traduzidos diretamente de 

revistas especializas dos EUA.    

O primeiro artigo se chama “A artilharia divisionária na defensiva” escrito pelo 

Tenente-Coronel T.E. Binford, instrutor da Escola de Comando e Estado Maior do 

Exército dos EUA
71

. Trata-se de um artigo escrito originalmente para a Military 

Review, uma renomada revista de assuntos militares dos EUA
72

. A tradução deste artigo 

foi feita pelo Tenente-Coronel Armando Pereira de Vasconcelos. 

Trata-se de um estudo do papel que deve ter a Artilharia quando está em missão. 

Na verdade, o autor afirma que esta possui três papeis. O primeiro é impedir que o 

inimigo conduza um ataque coordenado. O segundo é concorrer para deter ou quebrar o 

ataque que a Artilharia consiga desembocar e o terceiro seria apoiar os contra-ataques. 

O autor então elenca alguns conceitos básicos que procura discutir neste artigo. 

Seriam eles: a escolha das posições, a natureza dos fogos, a conduta da defesa e o sigilo. 

Todas estas condutas executadas com perfeição acarretariam no sucesso da operação da 
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Artilharia. O interessante nesta publicação seria os comentários do tradutor, o Tenente-

Coronel Armando Pereira de Vasconcelos. 

Este oficial acrescenta no artigo que dentro destes ensinamentos, não havia 

muito o que se aprender de novo, pois a Escola de Estado-Maior do Exército brasileiro 

já as aplicava, como podemos observar: 

Como vermos, não há, a nosso ver, muito o que considerar dentro do método 

que empregamos na nossa Escola de Estado-Maior. Ao revés, há muita 

coincidência no nosso modo de encarar as questões. A importância atribuída 

aos tiros de oportunidade, está bem realçada nos nossos regulamentos sob o 

título de “tiros à vista”
73

 

Para o tradutor, as únicas questões a serem aprendidas pelos brasileiros 

versavam sobre os ensinamentos oriundos da intervenção frequente dos engenhos 

blindados inimigos a serem tratados pelos tiros a vista e sobre a questão dos contra-

ataques. 

O outro artigo que é publicado nesta mesma edição de 1943 se chama “Artilharia 

na ofensiva”
74

, escrito pelo Major General F. Samsonov
75

 e transcrito no periódico 

especializado “The Field Artillery Journal”
76

, em agosto de 1943. A tradução também 

ficou sob responsabilidade do Tenente-Coronel Armando Pereira de Vasconcelos.  

Embora este fosse um artigo escrito por um oficial não pertencente ao Exército 

dos EUA, foi publicado por uma renomada revista militar estadunidense e por este 

motivo levamos em consideração. Na verdade, o que o Major General Samsonov 

procura discutir neste artigo é a primeira fase da ofensiva soviética de 1941, onde a 

artilharia alemã foi superada pela soviética, pois o Exército vermelho percebeu que seus 

métodos usuais de apoio à infantaria não estavam surtindo efeito, a partir deste 

momento, elaboraram novos métodos denominado “artilharia na ofensiva”. 

A publicação destes dois artigos em 1943 pela Revista Militar Brasileira 

demonstra que de certa forma sua direção já se preocupava com o pensamento militar 

estadunidense. A tradução de artigos de renomadas revistas dos EUA demonstram 

exatamente isto. Como afirmamos anteriormente, este fato não era comum em edições 

anteriores da revista, o que era comum na verdade era a tradução de artigos oriundos de 
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revistas que disseminavam o pensamento militar alemão ou francês, mas agora os 

tempos eram outros. 

Os anos de 1944 e 1945 demonstram exatamente isto, já que nestes anos o 

interesse da revista pelo modelo estadunidense cresceu consideravelmente. Em 1944 

foram escritos no total 46 artigos
77

, dos quais seis foram traduzidos de revistas militares 

dos EUA. Alguns, inclusive, representaram o pensamento militar estadunidense. 

O primeiro seria “O Tigre caminha debaixo d’agua”
78

, escrito originalmente para 

a Military Review, que consistia em um estudo do novo tanque alemão “super panzer”, 

capaz de atravessar  rios em profundidades de até 4,5 metros. O segundo artigo aqui 

tratado foi escrito também no primeiro semestre de 1944. Trata-se de “Perfeição num 

bombardeio de precisão”
79

, também escrito originalmente pela Military Review, onde 

pode-se observar um estudo feito sobre os ataques ocorridos à Fabrica “Focke-Wulf”, 

na Prússia Oriental em outubro de 1943 por bombardeiros “Liberators”. 

O terceiro artigo em questão foi publicado na edição do segundo semestre da 

Revista Militar Brasileira. Trata-se de um estudo feito pelo General Hawkin, do 

Exército dos EUA, transcrito originalmente para o The Cavalry Journal
80

 e traduzido 

pelo Coronel Armando Pereira Vasconcelos. Chamado “O agrupamento Cavalaria-

Carro” reflete o pensamento deste oficial estadunidense, onde se faz uma critica 

elogiosa ao artigo chamado “Agrupamento Cavalaria Carro”
81

, de Nicholas Corotneff, 

do Exército Russo, também publicado pelo The Cavalary Journal. O General Hawkin 

procura demonstrar como este assunto merece ser estudado e a ponto de ser 

fundamental para o futuro da doutrina de guerra dos EUA. As combinações de carro 

com a Cavalaria eram imensamente estimadas por este oficial. 

O quarto artigo se chama “Estudo comparativo entre as Divisões de Infantaria 

alemã e japonesa”
82

, escrito pelo Tenente- Coronel. C.R. Warndof
83

, oficial do Exército 
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dos EUA. O autor aqui procura estabelecer algumas diferenças e semelhanças das 

Divisões japonesas estacionadas na China e das alemães estacionadas na Rússia. Por 

exemplo, segundo o autor, a organização do Exército japonês baseia-se nas qualidades 

individuais de seu soldado, fazendo-o crer ser uma raça superior no longínquo oriente. 

Os alemães possuem mentalidade semelhante, onde seu soldado acreditava pertencer a 

uma raça superior e eleita, fazendo-os crer serem super-homens. 

O quinto artigo se chama “Infantaria e tanque”
84

, escrito pelo Capitão 

estadunidense Sidney S. Combs
85

. Nele, o autor procura tratar sobre a importância da 

combinação Infantaria-Artilharia-Tanque para o sucesso de uma operação. Para isso, a 

campanha da Tunísia é tomada de exemplo, onde os alemães foram cercados 

exatamente pelo uso desta tática no Exército dos EUA. 

O sexto se chama “O plano de bombardeio aéreo” e também é publicado no 

segundo semestre de 1944
86

, escrito pelo Tenente-Coronel. George W.R. Zethern, 

instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior dos EUA. O oficial procura debater a 

doutrina estadunidense sobre a organização do potencial aéreo, que fundamentava-se no 

principio de Ofensiva. 

A edição de 1945 da Revista Militar Brasileira é quase que inteiramente 

dedicado a Força Expedicionária Brasileira e ao esforço de guerra do Brasil. Por este 

motivo, a questão da discussão de assuntos técnico-militares é deixada um pouco de 

lado por seus editores e é por este motivo que discutiremos posteriormente a revista 

neste ano. 

Assim, a Doutrina Militar dos EUA era cada vez mais discutida nas páginas da 

Revista Militar Brasileira, em 1944 muito mais do que em 1943 e neste ano mais do que 

no anterior. Autores estadunidenses eram traduzidos para que a oficialidade brasileira 

tivesse acesso aos seus escritos e renomadas revistas militares dos EUA eram 

traduzidas, ocupando um lugar que antes pertencia aos periódicos franceses 

principalmente. O processo de americanização do Exército brasileiro, descrito pelo 

historiador Dennison de Oliveira no início desta discussão, se mostrava cada vez mais 
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profundo pelo E.M.E, a quem a revista era subordinada. Conforme a Aliança Brasil-

EUA se consolidava no plano político, o plano militar também era atingido. 
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2. O debate político na Revista Militar Brasileira 

2.1 O posicionamento político da Revista em favor de Vargas 

Um dos preceitos da doutrina militar francesa, desde a chegada da Missão 

Militar Francesa ao Brasil, era o não envolvimento dos militares na política. O Tenente- 

Coronel Baudouin, comandante francês neste período procura ser bastante diplomático 

na hora de lidar com os vitoriosos da revolução. Segundo Bellintani 

Toda diplomacia nessa hora é pouca, pois os franceses, com sua total 

neutralidade não apoiam os revoltosos. [...] Esse fato deixa a MMF em uma 

situação delicada junto ao governo provisório. Mas os franceses não querem 

deixar o Brasil, devendo, em consequência encontrar um modus vivendi de 

forma a poder trabalhar com um governo instituído pela força, o que, 

doutrinariamente, vai contra as ideias francesas de não intervenção dos 

militares na política.
87

 

Sem dúvidas, a década que se inicia com o governo revolucionário se mostra 

uma época de muitos enfrentamentos dentro do modelo doutrinário do Exército. Uma 

parte dos militares é extremamente contra ao modelo francês, como Juarez Távora, que 

afirma que com a vitória das tropas rebeldes, a doutrina francesa também teria sido 

derrotada. 

Para Adriana Iop Bellintani, o problema que surge dentro do próprio Exército 

com a revolução de 1930 é a ascensão meteórica dos Tenentes apoiadores do 

movimento, que recebem a alcunha de picolés porque adquirem uma formação rápida e 

sem o necessário treinamento nas escolas militares.  

Por outro lado, os constitucionalistas passam a receber o nome de rabanetes, que 

possuíam a formação profissional da Missão Militar Francesa. Estes dois elementos 

passam a disputar espaço e poder dentro do Exército. Nesse sentido, os Tenentes 

passam a enxergar a missão, as escolas dirigidas por ela, como também seus cursos um 

entrave a uma carreira militar baseada nas qualidades políticas
88

.  
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O enaltecimento de miliares brasileiros em detrimento dos europeus é evidente, 

desde a primeira edição do ano de 1930 da revista. A ideia que se tinha era a de que os 

generais brasileiros não perdiam em nada para os europeus. A única coisa que os 

diferenciavam eram os séculos de experiência militar entre o Brasil e a Europa.  

“Teriam, em tempos idos, os generais sul-americanos em geral, os brasileiros em 

particular, sido inferiores aos generais europeus da mesma época?” 
89

 É com estas 

palavras que se inicia um artigo escrito para a primeira edição da Revista Militar 

Brasileira de 1930. Segundo a revista, em nada os generais da América do Sul perdiam 

para os da Europa, os que dizem o contrário não conheciam as campanhas de San 

Martin, de O’Higgens de Caxias ou de Osório. 

Para os críticos dos oficiais brasileiros, a revista manda um recado, que se 

transfiram para a época em que atuaram Barbacena ou Caxias, que não tinham 

modernos recursos de quem os critica. Este comportamento, insiste a revista, só pode 

ser motivado por falta de patriotismo ou de sabedoria.
90

 

Estas duras palavras são um recado direto aos que criticam a doutrina militar 

brasileira em detrimento da europeia. O que pretendo mostrar aqui é que, ainda em 

Janeiro de 1930, portanto meses antes da instalação do governo provisório e do 

processo descrito por Bellintani, a Revista Militar Brasileira já demonstrava um 

profundo sentimento nacionalista. 

Como dito anteriormente, a revolução de 1930 se mostra uma preocupação para 

os militares seguidores da doutrina francesa, pois seus ensinamentos afirmavam que o 

militar não deve interferir na vida política do país. Nesse sentido, no ano de 1931 

surgem instrumentos de promoção para cobrir uma lacuna deixada por uma série de 

generais exonerados ou que pediram demissão com a vitória da revolução
91

. 

É nesta onda de promoções rápidas que o Tenente-Coronel Góis Monteiro passa 

a ser General de Brigada em março de 1931 e General de Divisão em outubro de 1932. 

Este tipo de ação do governo federal, perdoando os Tenentes revoltosos da década de 
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1920, mas que lutaram na revolução de 1930 e estabelecendo uma política de 

promoções rápidas, não agradaria militares fiéis à doutrina francesa de não intervenção.  

É interessante notarmos que o comando do Estado-Maior sofre uma alteração em 

1930, com o General Alfredo Malan d´Angrogne assumindo em novembro deste ano, 

portanto logo após a instauração do governo provisório. Entretanto, a direção da revista 

permanece a mesma, com o Coronel José de Castelo Branco dirigindo a 5ª seção do 

Estado-Maior e o Capitão Francisco de Paula Cidade na vice-direção durante todo o 

ano. 

O fato de a Revista Militar Brasileira se posicionar muito pouco politicamente 

antes de outubro de 1930 e a partir da ascensão de Getúlio ao poder a crítica política se 

tornar mais frequente em suas publicações nos parece mais uma evidência de que a 

revista estava diretamente subordinada às ordens do Estado Maior e que, embora suas 

publicações tivessem a participação direta de seus diretores, a ultima palavra sobre o 

que apareceria na revista ou não, cabia, até mesmo por uma questão hierárquica, ao 

chefe de Estado Maior do Exército.  

Mais ainda, acreditamos que a partir desta edição que começaremos a discutir, 

fica evidente a vitória dentro do Estado Maior do Exército da ala intervencionista em 

detrimento de todas as outras tendências políticas que dominavam a mente da 

oficialidade e que já foram discutidas. A partir daí, as publicações da revista se 

comprometem edição após edição e ano após ano com os interesses da industrialização 

e com o anticomunismo, por exemplo. O primeiro número da revista publicado logo 

após a queda de Washington Luiz foi o número 4 da edição de 1930. 

O novo regime – as forças armadas, que entre nós jamais se divorciaram da 

opinião pública, sentiram-se arrastadas, de um extremo a outro do país, para 

o seio da revolução que há vários anos vinha se processando
92

 

É com estas palavras que o principal veículo de comunicação do Estado-Maior 

do Exército brasileiro se refere ao governo que dias antes derrubara o presidente 

Washington Luiz. O novo regime, chefiado por Getúlio Vargas, tinha como principais 

lideranças militares Generais como Mena Barreto, Tasso Fragoso, Leite de Castro, 

Firmino Borba e Pantaleão Teles, além do Almirante Isaias de Noronha. 

O fato é que de uma maneira extremamente otimista e calorosa o governo 

provisório é recebido nas páginas da Revista. Na fase que José Murilo de Carvalho 
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chama de “namoro” 
93

, o Exército brasileiro oferece total e irrestrito apoio ao governo 

provisório, como podemos observar: 

O movimento revolucionário que V. Exa. (Getúlio Vargas) dirigiu é singular 

em nosso país; pelo seu caráter, extensão e simultaneidade não encontra 

nenhum símile em nossa história. De norte a sul, de leste a oeste, todas as 

populações se levantaram num indomável anseio de liberdade. Os três 

Estados da Aliança Liberal foram apenas os núcleos de concentração dos 

protestos e das esperanças de todos os brasileiros. 

Nessas condições, compreende-se que as forças armadas da capital da 

república não podiam ficar indiferentes a esse movimento nacional. 

Convencidas de que o governo era o principal responsável pelos 

acontecimentos que se desenrolavam, e de que era a nação em armas que se 

levantava para vindicar os seus direitos e a sua liberdade, não hesitaram em 

pronunciar-se. Fizeram-no inspiradas no desejo de que a luta cessasse, de que 

os brasileiros não continuassem derramando o seu sangue pela vitória de uma 

causa que era a da consciência nacional. Acharam que seria crime 

imperdoável colaborar numa resistência inútil e injustificável e permitir que 

nossa mocidade fosse sacrificada aos caprichos de um homem cuja alma não 

irrompeu até o ultimo instante um sentimento de concórdia ou de renuncia, e 

que relutou a submeter-se a pressão inevitável da própria força.
94

 

A literatura especializada
95

 aponta para um caminho inverso ao das páginas da 

revista. O que se sabe hoje é que o movimento político de 1930 não era unanimidade 

dentro das Forças Armadas, tampouco a maioria dos oficiais do Exército aderiu por 

completo ao governo provisório. Uma série de regiões militares, como a 1ª a 2ª e a 6ª 

permaneceram leais ao governo de Washington Luís.  

A guarnição do Rio de Janeiro, capital da República, somente aderiu aos 

rebeldes para evitar que uma minoria rebelde perdesse o controle da situação em relação 

à tropa. Lutas internas e o papel preponderante dos sargentos na condução e controle da 

tropa rebelde gerou uma profunda fragmentação no Exército pós-revolução
96

. 
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Na verdade, o novo chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, procurou 

incentivar o desenvolvimento do Exército destinando-lhe um papel importante na nova 

política que estava por vir. Sobre isso, o presidente afirma: “Até 1930 pouco fizemos 

para equipar o exército, (...) a Revolução de 1930 trás em seu programa, como um dos 

pontos principais, o reaparelhamento militar do país”
97

 

O ataque ao governo de Washington Luiz era feito de maneira direta pela 

revista. Nesse sentido, sua administração era acusada de cometer as mais graves 

violações dos princípios fundamentais do regime republicano e praticar os piores 

atentados à liberdade.  

A grande crítica feita era em relação ao posicionamento de Washington Luiz em 

relação aos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. O presidente 

indicou de forma arbitrária um candidato próprio e de seu interesse para assumir a 

presidência da república. Este fato era imperdoável segundo a Revista Militar Brasileira, 

como podemos ver: 

O que ele praticou com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais e sobretudo 

com a pequena e heroica Paraíba, primeiro para comprimir lhes a 

consciência, e depois para vingar-se de sua altivez e de sua bravura, não 

encontra sombra de justificação: parece obra de homem desvairado pelo 

domínio absoluto de seus sentimentos egoísticos e a que nenhum de seus 

colaboradores ousava arriscar uma palavra de advertência 

Fez praça dessa ação direta e pessoal para que o seu candidato o fosse 

substituir na presidência da república. 
98

 

Dessa forma, o Estado-Maior partiria para o confronto direto com o antigo 

governo e para o apoio irrestrito ao novo regime, atitude esta que entendemos aqui 

como sendo mais particularmente de parte da alta oficialidade que apoiara o movimento 

de outubro de 1930.  

José Murilo discute esta questão com muita clareza. Para ele, grande parte dos 

oficiais do Exército não apoia o movimento político de outubro de 1930. Nem mesmo o 
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Rio Grande do Sul escapou deste tipo de análise. Trezentos oficiais deste Estado se 

entregaram presos e nenhuma guarnição aderiu em peso ao movimento
99

. Em Minas 

acontece à mesma coisa, em um primeiro momento todas as guarnições preferem 

resistir.  

Somado a isto tudo, está o fato de que esta minoria rebelde era formada, 

sobretudo, por oficiais subalternos, no qual muitos participaram das revoltas da década 

de 1920. O próprio exagero da revista em transmitir os fatos ocorridos em outubro ao 

seu leitor demonstra uma clara intenção dos seus editores em fazer parecer que a 

revolução fora produto da totalidade do Exército e não de uma parte.  

Como o publico principal da revista era composto por oficiais, era altamente 

compreensível que se tentasse passar ao seu leitor que o processo fora parte da maioria 

do Exército. Tudo que o novo governo não precisava era de uma instituição militar 

ainda mais fragmentada.  

E foi exatamente isto que aconteceu após a revolução. A divisão interna no 

Exército era evidente, sendo bastante agravada pelo conflito externo, entre lideranças 

militares e civis. Segundo José Murilo “o Exército que emergiu da revolução era uma 

organização fragmentada que teve dificuldade em sobreviver no ambiente quase caótico 

que se seguiu”
100

. 

2.1.1 Vargas e Exército: auge da convergência de interesses – 1937-1945 

Pesquisas historiográficas
101

 nos revelam que o ano de 1937 e o advento do 

Estado Novo inauguram uma nova era no Brasil no sentido de que foi colocado em 

prática um plano de governo que privilegia a defesa interna e externa, o fortalecimento 

das Forças Armadas, o desenvolvimento econômico, a promoção das indústrias de base 

e a exportação.  

A nova era que se inicia evidencia um autoritarismo centralizador do regime que 

carregava consigo um projeto de desenvolvimento nacional sob a liderança do Estado e 

apoiado pelas Forças Armadas. Depois de 1937, não somente a Comissão Nacional de 

Siderurgia compunha os órgãos em defesa do projeto industrializador, mas também o 

Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Fábrica 

Nacional de Motores. 
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Como aponta José Murilo de Carvalho, o Estado Novo inaugura uma fase em 

que o autor chama de “lua-de-mel” entre Getúlio Vargas e os militares
102

. O autor 

aponta na direção de que houve um acordo entre Vargas e as Forças Armadas no sentido 

de derrotar todos os adversários políticos. Os militares passam a se consolidar como 

atores principais desse jogo político, ganhando apoio, de um lado, da elite conservadora 

e de outro, da burguesia industrial. 

Desta forma, as publicações da Revista Militar Brasileira acompanharão estas 

mudanças. Logo em sua edição de 1937
103

, um editorial especial era preparado para 

saudar o novo regime. Desta vez com o General Góis Monteiro no comando do E.M.E., 

a revista era dirigida pelo Coronel Francisco de Paula Cidade, que volta a 5º seção 

depois de três anos afastado, a revista assume total e irrestrito apoio ao Estado Novo. 

“Um novo regimen” não foi assinado por nenhum autor, o que significa dizer 

que era a opinião oficial da comissão de redação e, portanto, a opinião do Estado-Maior 

do Exército. O perigo do surto comunista é citado aqui como uma ameaça iminente, no 

qual o Exército mantem uma postura heroica e salvadora em relação à nação brasileira 

no sentido de apoiar o novo regime que se inicia em 1937, por exemplo: 

Sentindo agravar-se dia a dia o perigo de uma conflagração nacional, que 

havia de ser acompanhada de um surto comunista de imprevisíveis 

consequências, aqueles a que no momento cabia maiores responsabilidades 

na manutenção da ordem e na preservação de nossos patrimônio cultural, 

político e econômico, assumiram as pesadas responsabilidades de realizar 

uma radical mudança de regimen, outorgando ao país nova constituição, em 

que são traçadas diretrizes que correspondem perfeitamente às necessidades 

do momento nacional e asseguram dentro mas maiores conquistas do espírito 

humano o bem estar do país.
104

 

O novo regime é visto então como salvador da pátria. O editorial acusa o 

legislativo federal, os governos regionais e vinte assembleias estaduais de demagogia, o 

que acabaria levando o Brasil a uma luta armada. Era necessária então a opção pela 

continuação deste estado de coisas ou a continuação do Brasil, avalia o editorial. 
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Nesta mesma edição de 1937 da revista é publicado o discurso de posse General 

Góis Monteiro, que fora nomeado para o Estado-Maior em 14 de junho de 1937
105

. 

Nele, Góis explicita claramente o seu programa de trabalho que pretende exercer a 

frente do E.M.E.
106

 

O General então passa a deixar claro que a prioridade de seu comando seria a 

preparação para a guerra, em suas palavras: 

 A preocupação constante e irreprimível de um chefe de E.M.E., como de 

todos os órgãos que dele dependem, é a guerra, a guerra sob todas as suas 

modalidades e aspectos, a guerra prevista, sentida, penetrante e brutal, como 

a própria realidade, a guerra em suas origens, concepção e manifestação 

radicais, a guerra dilatável até os limites extremos do totalismo. 
107

 

Dessa forma, o grupo cuja liderança era Góes Monteiro entendia que o papel das 

Forças Armadas deveria ser essencialmente a preparação para a guerra. A atividade 

industrial deveria ser incentivada, desde que atendesse aos anseios militares para este 

fim. O novo chefe do E.M.E. parecia se preocupar com a questão de beligerância do 

mundo: 

Que faremos nós se houver a guerra? Se formos atacados, simultaneamente, 

segundo todos os pontos cardeais? Quais as forças que poderão nos atacar e 

onde elas tomarão pé na nossa extensa vulnerabilidade psíquica? Quais os 

meios de que dispomos para sustentar uma guerra e repelir um ataque 

brusco? Como formar o nosso potencial de tempo de guerra? Quais os dados 

de que podemos lançar mão? Como estabelecer o nosso potencial de tempo 

de paz, dentro das contingências de ordem geográfica,  histórica e econômica 

que permanentemente nos comprimem? Sobre que bases iniciar a nossa 

preparação moral, técnica e material, para nos defendermos eficazmente? 

Quais os elementos reais (e não fictícios) susceptíveis de se lançarem na 

balança, em busca da vitória, que é a muralha abstrata oposta a possibilidade 

de catástrofe nacional? Como conduzir e alimentar esta preparação contínua e 

cerrada do ponto de vista espiritual, moral, técnico e material? Como 

eliminar os fatores negativistas e dispersivos, para obter a convergência de 
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esforços, manter o equilíbrio social interno e acelerar a produtividade de 

todas as forças vivas da nação? 
108

 

 Góes Monteiro acreditava que estas questões deveriam ser respondidas com 

base na ordem espiritual, doutrinária moral e técnica, ou seja, dependiam de orientação 

e organização de toda a sociedade em valores morais pautados pelo Exército. As Forças 

Armadas possuem um papel fundamental na hora de orientar a sociedade civil, 

principalmente em tempos de guerra, onde o inimigo interno ameaça a segurança 

nacional. 

Para Edmundo Campos Coelho, o regime político inaugurado em 1937 se 

caracterizaria por ser em sua essência, militar. Dessa forma, foi o Exército quem deu 

sustentação política ao novo regime e este tipo de atitude iria requerer de seus 

comandantes um grau elevado de disciplina e unidade. 

Cada vez mais se tornava imprescindível para as lideranças do Exército que seus 

comandados possuíssem um alto grau de obediência e coesão interna, sobretudo depois 

de episódios de indisciplina militar como a Revolução Paulista de 1932 e a Intentona 

Comunista de 1935. 

A preocupação fundamental de Góes Monteiro não era apenas as rivalidades 

entre membros do alto escalão do Exército ou a indisciplina que tomava conta de suas 

fileiras, mas, sobretudo, o fato de que esta instituição se tornara uma força miliciana a 

serviço das facções políticas civis. A preocupação do General, portanto, não era 

favorecer as classes militares, mas organizá-las e livrá-las do partidarismo político, bem 

como aparelhá-las e discipliná-las espiritualmente, de maneira que as Forças Armadas 

se tornassem um modelo para a sociedade civil.
109

 

Caberia somente às Forças Armadas o papel de orientação moral e cívica para a 

população civil, no sentido de educa-la e doutrina-la. O Estado Novo, enquanto regime 

político apoiado no Exército deveria estar em completa sintonia com o Exército, 

sobretudo em tempos de guerra: 

Na hora do perigo supremo, a lei deve estar em sintonia com a ação das 

Forças Armadas, e, para isso, desde os tempos de paz, é necessário que em 

todos os ramos da atividade humana, em todos os círculos e categorias de 
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dirigentes e chefes, haja a compreensão nítida do sentido da função das 

Forças Armadas para encarar objetivamente aquela eventualidade e para 

revigorar sempre o poder combativo dessas forças que devem enquadrar a 

Nação em peso naquela hora decisiva que chega sem aviso prévio.
110

 

O Estado-Maior funcionaria como uma espécie de oficina espiritual do Exército, 

um órgão central propulsor de toda a engrenagem da tropa onde se elaboram todos os 

elementos de decisão para a direção suprema da guerra. Sendo assim, Góes definiria o 

Estado Maior como o “coração e o cérebro do Exército”.
111

 

Gostaríamos de reforçar a visão de Edmundo Campos Coelho
112

 de que o Estado 

Novo fora um regime político instituído, não para favorecer as classes militares, mas 

para aparelha-las, organiza-las e disciplina-las espiritualmente, sobretudo porque Góes 

Monteiro enxergava no regime liberal as raízes para as indisciplinas militares e as 

divisões de opinião dentro do Exército.  

É exatamente dentro desta perspectiva apontada pela literatura especializada que 

entendemos o discurso do novo chefe do Estado-Maior publicado pela Revista Militar 

Brasileira. Ficava evidente que a preocupação com a guerra era iminente, mas, além 

disto, havia uma preocupação forte tanto no que diz respeito à unidade da tropa e a 

firmeza moral do Exército quanto o respeito à hierarquia por parte de seus comandados, 

como podemos perceber aqui: 

 O corpo de oficiais do Estado-Maior é então uma partícula de escol na 

formação geral dos quadros do Exército. Não se compreende que ele possa 

ser constituído fora de um regime de rigorosa seleção intelectual, moral e 

psíquica. Não se compreende que haja deslizes de procedimento que firam a 

dignidade funcional, pois de uma simples indiscrição podem resultar 

prejuízos de alcance incalculável para a segurança da Nação. A traição ronda 

os refúgios onde se encerram os dados secretos que são utilizados na 

preparação da defesa nacional e quem os revelar, a qualquer pretexto e sob 

qualquer forma, comete o delito de que se guarda a mais fulminante e abjeta 

repulsa.
113
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 A partir da visão estabelecida por Góes, a luta de classes se tornaria um mal à 

nação, pois desagregaria as fileiras do Exército, onde os oficiais devem obedecer a uma 

lógica de obediência mecânica. A traição era vista como resultado de “elementos 

desagregadores”, no caso os comunistas, e seria ferozmente combatida dentro das 

Forças Armadas. Não havia nada mais perigoso para um militar do que este tipo de 

visão facciosa, pois o espirito militar no qual o novo Estado-Maior estava tentando 

implementar seria altamente prejudicado. 

Portanto, seria imprescindível para o Estado-Maior estabelecer a organização 

moral do corpo de oficiais, exigindo-lhes um profundo anti-individualismo. A 

preocupação com as dissidências e casos de indisciplina que assolaram as Forças 

Armadas, desde 1922, passando por 1930, 1932 e 1935 pareciam claras. A doutrina 

militar estabelecida aqui pelo novo chefe do E.M.E. e peça chave dentro do jogo 

político do Estado Novo seria fundamental para o entendimento de certas semelhanças 

entre o Exército e o novo regime político estabelecido em 1937. 

Concordamos com a análise de Ângela de Castro Gomes que afirma que o golpe 

de 1937 instala uma ditadura com um chefe civil, amplamente sustentada pelas forças 

militares, em especial o Exército. Um regime nascido de acordos entre civis e militares 

e “planejado cuidadosamente e desfechado de forma ‘tranquila.
114

” 

Na análise da historiadora, em 1937, houve uma necessidade do fortalecimento 

do poder intervencionista do Estado. Intelectuais e políticos, durante a Primeira 

República, vinham elaborando críticas e propondo soluções para o fracasso de um 

regime que fora inaugurado pela Constituição de 1891. 

Podemos então perceber um compromisso da Revista Militar Brasileira e em 

ultima instância, das Forças Armadas, com a questão da reorganização moral do 

Exército. É bem verdade que o apoio dos militares ao Estado Novo e a confluência de 

interesses entre estes dois setores farão com que as publicações da revista neste período 

se voltem ao apoio do projeto político defendido por Getúlio Vargas. 

2.1.2 A constituição de 1937 

No que diz respeito ao apoio dado pelo Exército brasileiro ao Estado Novo, 

podemos citar as referências positivas que a Revista Militar Brasileira faz à constituição 

de 1937, que foi outorgada por Getúlio Vargas em 10 de novembro deste mesmo ano. 

                                                                                                                                                                          
 

114
 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: FGV, 2005.3ª Ed. P 38 



61 

 

Elaborada pelo jurista Francisco Campos, a carta magna do Estado Novo 

caracterizou-se pelo unitarismo e pela proeminência do poder Executivo, exercido pelo 

presidente da republica, sobre todos os outros poderes. Com todas estas características, 

a nova Constituição ficou conhecida como Polaca, nome dado por causa da semelhança 

com a Constituição polonesa de 1935, outorgada pelo Marechal Pilsudsky
115

. 

Entre outras medidas, Getúlio Vargas fechou o Congresso, que teve seus prédios 

cercados por tropas do governo, destituiu governadores e nomeou interventores para os 

Estados. Na opinião de Fernanda Xavier da Silva
116

, a carta de 1937 conclui um 

processo iniciado em 1934, pois instaura um Estado centralizado pautado por processos 

corporativos.
117

 

Além disto, a nova Constituição federal atribuía ao Presidente da Republica o 

direito de legislar através de decretos-leis, além de nomeá-lo o Comandante Supremo 

das Forças Armadas. Na prática, a constituição de 1937 representou o estrangulamento 

do liberalismo no plano político, instituindo um poder Executivo altamente 

centralizador, sufocando assim qualquer pretensão de federalização ou divisão dos 

poderes. 

Como observamos, a década de 1930 é conhecida pela literatura especializada 

por um recuo de regimes liberais em todo o mundo e sistemas de governo semelhantes 

ao instaurados por Vargas foram orquestrados ao redor do globo. De certa forma, a 

Revista Militar Brasileira entra nesta discussão, publicando, ainda no ano de 1936 um 

artigo elogiando o código militar polonês, país que, no ano seguinte, serviria de 

inspiração para a constituição varguista. 

Em artigo escrito por Mario Tibúrcio Gomes Carneiro, um jurista muito próximo 

aos militares, tendo sido nomeado auditor do Conselho Superior de Justiça Militar em 

1932, além de ser ainda Ministro do Superior Tribunal Militar em 1947 e 
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posteriormente professor da Escola de Intendência do Exército
118

, a revista procura 

informar aos seus leitores do progresso que a Polônia, que antes de possuir seu próprio 

código penal militar possuía quatro codificações militares: a alemã, a austríaca, a 

húngara e a russa. 

“O código Militar Polonês”
119

 parece ter sido escrito e publicado em um 

momento muito oportuno para o governo Vargas, praticamente um ano antes do 

estabelecimento da constituição de 1937. Nesse sentido, a tentativa parecia ser a de 

fazer com que o seu publico, ou seja, os oficiais militares, se habituassem e de certa 

forma compreendessem a nova constituição que viria. A revista procura mostrar, assim, 

as benesses da legislação penal polonesa, como podemos observar: 

Modernizada a legislação penal militar, trabalha-se ativamente na reforma da 

lei de processo penal militar. 

Obra de juristas em exercício na magistratura militar, os coronéis Marjan 

Buszynski e Boleslaw Matzn e o Tenente-Coronel Karol Müller, o Código 

Penal Militar Polonês, de 1932, representa a experiência adquirida nas 

ultimas guerras e constituiu, por isso, valioso subsidio ao estudo e a 

codificação do direito penal militar. 

O objetivo do autor era, em um primeiro momento, transmitir para os leitores da 

revista, a ideia de quão atrasada estava à legislação militar brasileira, que datava da 

época do império e o quanto a legislação polonesa era moderna. O que estava em jogo 

era a questão da segurança nacional, já que a legislação em vigor, ainda do século XIX, 

não a tinha mencionado, como vemos aqui: 

Como quer que seja, este esforço não se perderá, podendo servir ao legislador 

brasileiro, quando se lembrar de resgatar a promessa, feita pela Constituição 

do Império e ainda não cumprida, de dotar a milícia de adequada legislação 

penal; e não cumprida no Código Penal da Armada, que não defende os 

interesses da segurança nacional, não é lei que tivesse transitado no 

Congresso. 

O Código Militar Polonês, de 1932, brilhante documento de cultura jurídica, 

representa, no momento, apreciável contribuição cientifica para a reforma da 

legislação militar pátria.
120
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A questão da segurança nacional seria, portanto, pauta urgente dentro do 

pensamento militar. A constituição de 1937 abordaria este tema dos artigos 161 a 165, 

bem como organiza o estatuto dos militares de terra e mar no seu artigo 160
121

. Destes, 

o artigo 161 cuidava dos princípios de organização e da disciplina hierárquica fiel à 

obediência do Presidente da Republica e o artigo 165 versava sobre a obrigação de todo 

brasileiro ao serviço militar e outros encargos para a defesa do País. 

A Revista Militar Brasileira, ao publicar este artigo, se mostra completamente 

favorável e até mesmo precede o modelo doutrinário e institucional imposto pela 

Constituição de 1937. Entendemos que a intenção de sua direção e do autor seria a de 

levantar um debate sobre a urgência da questão da Segurança Nacional e da importância 

da elaboração de um novo código. 

Como o autor mesmo afirma, o tema da segurança não estava prevista no Código 

Penal da Armada de 1891, por isso, o novo Código Penal deveria ser espelhado pelo 

modelo polonês pela sua perfeição e pela urgência que se tinha na reforma da legislação 

penal do Brasil.  

Nesse caso, o posicionamento político da revista se mostra evidente. 

Praticamente um ano antes do estabelecimento do Estado Novo, percebemos aqui que o 

Estado Maior do Exército já procurava incutir na oficialidade seus ideais e projetos, que 

neste caso eram completamente alinhados aos do governo. Para usar uma terminologia 

criada por José Murilo de Carvalho, em 1937 houve uma Lua-de-mel entre Vargas e os 

Militares. Sendo assim, este artigo nos aponta para a ideia de que, pelo menos em 1936 

os noivos estavam prestes a subir ao altar. 

Ao que parece, a questão da Segurança Nacional parecia preocupar o comando 

do Estado Maior de uma maneira especial, visto que no ano de 1941 aparece outro 

artigo comentando especialmente sobre a pena de morte no Brasil.  

“A Constituição dos Estados Unidos do Brasil”
122

 não esta assinada por nenhum 

autor, o que significa que fora escrita pela equipe editorial da revista. Ao que parece, 

seus editores estavam bastante empenhados em trazer para seus leitores assuntos que 

eram considerados naquele momento fundamentais para o país.  

                                                           
121

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acessado em 23/03/2017. 

122
 Revista Militar Brasileira. Ano XXIX. Nº 4. Outubro a dezembro de 1941. Vol. XXXVIII. AHEX. P 

378. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm


64 

 

Como observamos anteriormente, a primeira vez em que a revista faz alusão à 

Constituição de 1937 é em sua terceira edição do ano de 1936 e a segunda vez acontece 

durante a terceira edição de 1941. Como já foi dito antes, gostaríamos de relembrar aqui 

que em 1939 e 1940 a Revista Militar Brasileira teve suas atividades suspensas, 

portanto, seus editores demoram dois anos editoriais para voltar a tratar do tema. 

Segundo o inciso 13 do artigo 122 da Constituição de 1937 a pena de morte 

poderia ser aplicada em alguns casos, vejamos: 

Não haverá penas corpóreas perpétuas. As penas estabelecidas ou agravadas 

na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores. Além dos casos previstos na 

legislação militar para o tempo de guerra, a lei poderá prescrever a pena de 

morte para os seguintes crimes: 

a) Tentar submeter o território da Nação ou parte dele à soberania de 

Estado estrangeiro; 

b) Atentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou organização 

de caráter internacional, contra a unidade da Nação, procurando desmembrar 

o território sujeito à sua soberania; 

c) Tentar por meio do movimento armado o desmembramento do 

território nacional, desde que para reprimi-lo se torne necessário proceder a 

operações de guerra. 

d) Tentar, com auxilio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização 

de caráter internacional, a mudança da ordem política ou social estabelecida 

na Constituição; 

e) Tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, com o 

fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento de uma ditadura de uma 

classe social; 

f) O homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de 

perversidade.
123

 

Os itens “b”, “c”, “d” e “e” são particularmente interessantes, pois remetem a 

um receio, tanto do Estado Novo, quanto das Forças Armadas, com o perigo comunista 

e o fantasma da Intentona Comunista de 1935, bem como com o Partido Integralista e 

com a chamada ameaça nazista
124

. Desta forma, a Constituição de 1937 tentava criar 

instrumentos legais para impossibilitar levantes desta natureza, tanto no meio militar 

quanto no meio civil. 
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Para Rodrigo Patto
125

, o período entre 1935-1937 houve uma maior intensidade 

no movimento anticomunista. Além disto, o aparecimento de greves em 1934 em 

algumas capitais brasileiras, foi determinante para a criação de instrumentos repressivos 

legais por parte do governo. Entre 1930 e 1935, tais sentimentos estiveram ligados à 

percepção de que era necessária uma ofensiva em defesa da ordem, intensificada pela 

tentativa revolucionária comandada pelo PCB, em 1935, e pela Guerra Civil Espanhola, 

em 1936.  

Esta visão parece complementar a de Edmundo Coelho, ao afirmar que a partir 

da insurreição comunista, a organização militar estabelece um rígido controle sobre o 

Estado-Maior, que seria feito a fim de se formar uma doutrina definidora no papel da 

organização militar na sociedade brasileira
126

. Esta doutrina por vezes parecia ser 

exposta na Revista Militar Brasileira, onde os interesses e a visão do Estado-Maior 

sobre questões nacionais eram por vezes expostas, ora de maneira sutil e ora de forma 

direta. 

Para os militares, alterar a ordem politica, social e econômica por meios 

violentos é uma alta traição à pátria, sobretudo se o país for desmembrado, o que era um 

perigo real para as Forças Armadas: “Também tentar desmembrar o território nacional 

equivale a enfraquecer ou diminuir o país. E desmembra-lo para que a parte 

desmembrada se transforme em nação inimiga da que permanecer unida, é crime de 

traição.”
127

 

Um dos pontos mais tocados pela equipe editorial esta justamente no 

estabelecimento de uma ditadura de classe, que também seria punido com a pena de 

morte. É interessante notarmos o dispositivo da lei encontrado para a proteção do 

próprio Estado Novo, que tem a sua gênese através de um golpe. Neste caso, a revista 

encontrava uma brecha na Constituição: 

O quinto caso é o da subversão da ordem política e social para o 

estabelecimento da ditadura de classe, entendendo-se como tal a ditadura 

proletária, a ditadura de classe média e a ditadura capitalista ou, ainda, a 
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ditadura de ordem religiosa quando tenha o caráter de ditadura de classe 

social. Se a subversão não tem por fito ditadura de classe social, mas, tão só, 

a ditadura pessoal, em que se incluem as ditaduras civis e militares, a 

Constituição não anue em que se comine com base no art. 122, inciso 13, 3ª 

parte, e), a pena de morte.
128

 

Parece claro que o Exército e Vargas tentam se resguardar na Constituição em 

relação à pena de morte, já que o Estado Novo, enquanto um governo estabelecido 

através de um golpe com o apoio irrestrito das Forças Armadas, não estava descrito 

como passível com a punição. As ditaduras pessoais, incluindo aqui as civis e militares, 

não incorreria em crime. Na verdade, este castigo parecia estar reservado somente a 

quem desejasse promover uma revolução comunista no Brasil, nos moldes da 1917 na 

URSS ou da tentativa frustrada de 1935. 

 Cabe observar a opinião do jurista Ruy Cardoso de Melo Tucunduva
129

 de que a 

carta de 1937 quebrou a tradição republicana que prescrevia tal pena
130

. Anteriormente, 

esta pena seria aplicada apenas na legislação militar em tempos de guerra e a partir da 

Constituição do Estado Novo o crime contra a Segurança Nacional estava previsto pela 

Carta Magna com a pena de morte, estendendo-se para além do tempo de guerra. 

Todavia, mesmo a Constituição de 1937 prevendo a pena de morte, não houve 

nenhuma execução desta natureza, tanto por crime comum, quanto por crime militar. 

Nem mesmo o crime contra a Segurança Nacional foi punido com tal rigor. Segundo 

Tucunduva: 

Recorde-se que, durante a Segunda Guerra, foram condenados à morte 

expedicionários que, no Teatro da guerra da Itália, praticaram crimes 

infamantes. Mas, acabou prevalecendo a tradição brasileira, e as penas foram 

comutadas pelo então Presidente da Republica. 
131.  

Olhando estes dois documentos de uma forma mais panorâmica, percebemos o 

quanto a Revista Militar Brasileira se envolveu politicamente em questões colocadas 

como de interesse nacional, desde meados da década de 1930. Em 1936, um artigo 

elogiando o Código Penal da Polônia e apresentando para seus leitores o quanto o Brasil 
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estava atrasado em suas leis, no sentido de que a revista colocava em evidência o fato de 

que o até então atual Código Penal Militar não tocar em questões tidas como relevantes, 

como a Segurança Nacional. 

Em 1941, já no Estado Novo, a equipe editorial faz questão de destacar para seus 

leitores aquilo que mais lhes interessa: justamente a Segurança Nacional e a pena de 

morte no Brasil. Fica claro que o Estado- Maior do Exército tinha uma preocupação 

com a questão do resguardo à ordem política e social da nação, como também parece 

evidente que dentro do jogo político da época, a Constituição de 1937 apresentava 

traços de uma vitória clara da mobilização da oficialidade brasileira no que diz respeito 

a atender seus interesses particulares. O inimigo do meio civil e dos militares era um só 

e ameaçava, pelo menos no imaginário militar, subverter a nação a qualquer momento 

com uma ditadura de classe. 

2.2 O Anticomunismo 

Não é novidade para nenhum pesquisador que as forças armadas no Brasil 

possuem também uma cultura política anticomunista. De uma maneira mais 

particularizada, a questão do anticomunismo no Brasil pode ser mais bem compreendida 

se procurarmos entender a história do proletariado brasileiro e os efeitos das greves que 

vão de 1917 a 1920 no âmbito da luta de classes na sociedade, com uma reação feroz da 

classe burguesa e seus aparatos repressivos.  

No final da segunda década do século XX estoura uma greve no Brasil. No plano 

internacional, a Europa estava em uma ebulição política, pois na Rússia do regime dos 

Czares, o processo revolucionário estava em pleno acontecimento. Evidentemente, os 

acontecimentos políticos europeus influenciaram a política nacional e importantes 

greves serão notadas entre 1917 e 1920
132

.  

E desde o início deste processo, a imprensa nacional, comprometida com os 

interesses das elites econômicas, sempre atacou o comunismo, criando, portanto, uma 

imagem negativa no imaginário brasileiro.
133

 É a partir daí que poderemos compreender 
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a trajetória do pensamento conservador e anticomunista no país, que foi construído de 

modo a projetar uma imagem negativa do bolchevismo dentro do Brasil.  

A somatória de todos estes processos descritos brevemente podem explicar 

determinadas representações que se espalham muito facilmente no imaginário de 

determinados setores conservadores do Brasil, que disseminavam imagens de 

comunistas que “comiam criancinhas” ou de “comunistas que ameaçavam os lares 

cristãos”. 

A influência europeia também merece receber algum destaque. Durante as 

décadas de 1920 e 1930, a fonte de inspiração para as ideias anticomunistas vinham da 

França. Nessa mesma época a Missão Militar Francesa também era muito presente 

dentro da estrutura organizacional do Exército, deixando bem clara a influência deste 

país, tanto no meio civil quanto no meio militar. Estas interferências externas são 

demonstradas por Rodrigo Patto, pois este afirma que as influências anticomunistas no 

Brasil foram marcadas por um movimento mais amplo, vindas de fora do país.  

No entanto, nos alerta Patto, não podemos achar que não existiram dinâmicas 

próprias internas que propiciaram que esse sentimento se aflorasse internamente. Prova 

disso são os ataques da imprensa brasileira ao comunismo
134

, desde a Revolução Russa 

de 1917, que já merece destaque junto aos jornais ainda em seus primeiros momentos. A 

revolução de fevereiro foi aplaudida pelos jornais, já a revolução de outubro, 

bolchevique, fora vítima de ataques ferozes. 

 Dentro desse contexto, a ameaça interna do comunismo, em um primeiro 

momento, não incomodava tanto quanto a revolução bolchevique na Rússia. O fato é 

que mesmo após a criação do PCB, em 1922, as atividades comunistas nacionais 
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chamavam pouca atenção dos periódicos brasileiros. 

Conforme a década de 1930 se aproximava, o anticomunismo no Brasil cresceria 

de uma forte maneira. Chegada à nova década e o processo político que derrubou a 

primeira república, os setores conservadores da sociedade brasileira temeram a 

possibilidade que o novo governo fosse dirigido por quadros de esquerda. Defensores de 

propostas antiliberais conquistam espaço dentro do processo de criação do novo 

governo e este fato gera alguma preocupação dentro de setores conservadores da 

sociedade, como o clero, a imprensa e os grandes empresários. 

Marly Vianna
135

, ao se referir a este momento histórico, afirma que no bojo do 

novo governo, a política era seguida com combinações de repressões violentas e 

cooptações, mediante concessões econômicas e manipulações ideológicas de todo tipo, 

todas controladas pelo Estado, que via no anticomunismo um de seus principais pilares 

de sustentação. 

Podemos observar que a autora concorda com Rodrigo Patto em relação à 

influência dos setores conservadores na direção da “revolução de 1930”. O autor cita 

ainda o momento em que uma proposta de reconhecimento diplomático da URSS 

chegou a ser ponto de pauta no novo governo, mas pressões internas fizeram que tal 

proposta fosse deixada de lado. Segundo Rodrigo Patto: 

Também digno de nota é o episódio relacionado à proposta de 

reconhecimento diplomático da URSS, já que desde a ascensão dos 

bolcheviques o Brasil rompera relações com a antiga Rússia. Setores do novo 

governo defendiam o reatamento, mas pressões conservadoras sobre Getúlio 

Vargas levaram a ideia a ser engavetada.
136

 

Somente o episódio envolvendo a diplomacia brasileira não foi necessário para 

convencer alguns setores que o novo governo nada tinha de comunista. Setores ligados 

aos produtores de café acusaram o governo federal de propagarem o comunismo quando 

parte de suas rendas geradas pela exportação do produto foram confiscadas para 

controlar as contas do Estado
137

. A crise de 1929 gerou uma grave queda nos preços do 
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café brasileiro e o governo federal não viu alternativa a não ser tomar esta iniciativa. 

Logicamente que esta era uma acusação sem sentido, se atentarmos ao fato, por 

exemplo, que Getúlio Vargas se alia a setores conservadores do Exército, que 

participaram do combate a coluna Miguel Costa-Prestes, de 1924, como por exemplo o 

então Tenente-Coronel Góes Monteiro, para compor o seu governo. Estes setores da 

sociedade que compunham o novo governo eram claramente de uma linha 

anticomunista. 

O fato era que o comunismo era visto cada vez mais com um sentimento de 

repulsa e na passagem dos anos de 1920 para os anos de 1930, o bolchevismo passou a 

ser uma ameaça no imaginário das elites. Conforme os anos passavam esta questão 

aumentava e a Ação Integralista Brasileira (AIB), um partido inspirado nos modelos 

fascistas, foi criada em 1932
138

. 

 A análise do assunto nos mostra que tal sentimento não nasce de uma hora para 

outra, pelo contrário, é fruto de uma herança política e mentalidade conservadora das 

elites brasileiras, que obedecem a lógicas e mecanismos próprios, que mais tarde se 

combinaram com influências externas. 

2.2.1 O perigo interno: o comunismo como ameaça constante 

Evidentemente, as notícias internacionais ajudam a entender parcialmente o 

sentimento conservador no Brasil, mas não somente de fora vieram as ideias 

relacionadas à negação do comunismo. Em 1935, a “Intentona Comunista” propiciou 

que fossem construídas ideias contrárias ao comunismo de dentro para fora, ou seja, 
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surgidas no interior das classes conservadoras do Brasil
139

.  

A única menção que a Revista Militar Brasileira faz aos acontecimentos de 1935 

consta em sua terceira edição do ano de 1941
140

. Tratava-se de um Boletim especial 

dirigido ao Exército pelo Ministro da Guerra Eurico Dutra que procurava enaltecer os 

soldados que combateram um perigoso inimigo. 

Segundo o documento, o Exército brasileiro poderia ter ganho uma batalha, mas 

a guerra estaria longe de estar decidida, pois o inimigo era muito astuto e se misturava à 

tropa, tornando-se por isto muito mais perigoso: 

Meus camaradas, enormes responsabilidades pesam sobre as forças armadas 

do país. Continuemos vigilantes, porquanto a solércia e astúcia são os 

processos de que  se servem indiciosos e eternos inimigos para burlar-lhes a 

vigilância. 

Malogrado o primeiro ímpeto, o inimigo da ordem não esmorece, não 

desanima, não dorme. Apenas muda de tática. 

Disfarça-se, finge-se debilitado, esconde melhor as energias que se articulam. 

Infiltra-se em todas as fileiras, procura instalar-se ao nosso lado, simula 

comungar em nossos ideais, empenha-se em conquistar nossa simpatia e 

nossa confiança.
141

 

O General Dutra sabia que o inimigo não estava completamente derrotado, por 

isso, pedia extremo cuidado aos seus comandados. Através de sua fala podemos 

perceber o quanto os comunistas eram indesejados e até mesmo temidos. O principal 

fator de repulsa aos partidários de 1935 seria o seu completo desprezo pela pátria e pela 

bandeira.  

O lema “ordem e progresso” deveria imperar acima de qualquer outro lema ou 

bandeira. Os ideais de Deus, Pátria e Família são valores que, segundo Dutra, o inimigo 

tenta a todo custo destruir. É dever do Exército resguardar tais ideais para que estes 

possam atravessar gerações, sendo dever dos soldados proteger o Brasil contra a 

desordem interna e a favor da soberania nacional. Desta forma, conseguimos perceber 

que o anticomunismo das Forças Armadas obedece a um movimento mais geral que 

refletia também na sociedade civil.  
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A Revista Militar Brasileira pode ser compreendida como um espaço onde todo 

o cenário político apresentado aqui será discutido. Em um artigo de 1936, a revista 

procurava discutir o conceito de guerra total de acordo com os ensinamentos do General 

Ludendorff, um herói militar alemão. 

O artigo fora escrito pelo 1º Tenente de artilharia Henrique Oscar 

Wiederspahn
142

e se chamava “A Margem de ‘A guerra total’ de Ludendorff”.
143

 O autor 

acreditava que todo o povo deve ser preparado para a beligerância, até o mais humilde 

cidadão deveria ser assim mobilizado, pois seria um dever da política nacional a 

preocupação com a guerra, mesmo em tempos de paz. 

 A discussão travada era que a arte da guerra deixa de ser um conflito entre 

nações ou um próprio capítulo de política externa somente. Ela se tornaria um assunto 

cada vez mais nacional. Sendo assim, para que certa nação adquira um nacionalismo 

coeso e desenvolva uma consciência nacional é preciso que o elemento marxista seja, 

nas palavras do autor, impermeabilizado pelas nações, como podemos observar: 

Na guerra total, guerra do futuro, todo cidadão deve se sentir uma parcela da 

defesa de seu próprio povo. Quanto mais coesa a nacionalidade, moral e 

materialmente, mais consciente seu povo de seu nacionalismo, maior sua 

capacidade de resistência ante as investidas inimigas. E estas investidas não 

orientam somente as forças armadas com ofensivas terrestres, aéreas e navais 
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e sim, também, com propaganda dissolvente pelo rádio, por panfletos e 

livros, agentes derrotistas e de pruridos separatistas etc. Isto quer dizer que as 

nações ainda não impermeabilizadas ante a infiltração marxista, pela couraça 

da mais elevada compreensão de seu dever e da realidade nacional, não 

estarão em condições de suportar uma guerra total sem se desagregar ou 

subverter.
144

  

Com uma aplicação direta no Brasil, o autor entende que os ensinamentos do 

General Ludendorff são extremamente proveitosos para a construção de um sentimento 

nacional no país. Como uma nação jovem, deveríamos “queimar todas as diretrizes de 

caráter partidário, regionalista e até mesmo pessoal para somente deixar viva o que 

irradiasse apenas a organização do Brasil como potência nacional”
145

. 

O maior inimigo de um povo seria o bolchevismo e o seu internacionalismo. 

Nenhuma nação que tivesse como ideal moralizador o marxismo poderia chegar à 

plenitude do que seria o ideal de guerra total, apartidário e nacionalista. O comunismo 

seria o grande defensor dos “apóstolos de pacifismos derrotistas e hipócritas que apenas 

visam quebrar o potencial de nacionalidade, todos estes irmanados na insidia da 

dissolução bolchevista”
146

 

Também é perfeitamente possível encontrarmos evidências do pensamento 

autoritário dentro deste discurso. Cláudia Wasserman define este tipo de pensamento 

como “aquele que apoia a utilização do aparato repressivo do Estado para excluir os 

setores populares da participação política e visa impedir a implementação de políticas 

sociais para proteger esses mesmos setores populares.”
147

 

Este autoritarismo relaciona-se com os setores dominantes da sociedade na 

medida em que os dois estão profundamente preocupados em manter afastado da esfera 

de poder elementos ligados ao setor operário e ao marxismo. No Brasil, autores como 

Plínio Salgado, Oliveira Viana e Alberto Torres se destacam como pensadores 

proeminentes do autoritarismo, como aponta Wasserman:  
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O pensamento autoritário conservador do período representado por estes 

autores teve como principal característica a contraposição ao comunismo e à 

participação política dos setores populares operários, mas serviu de 

instrumento e reforço para as políticas de Estado que defendiam a 

modernização conservadora.
148

 

Desta forma, esta doutrina entendia o elemento marxista como algo alienígena à 

concepção de nacionalidade construída por um determinado povo e, de certa forma, a 

Revista Militar Brasileira acaba absorvendo para dentro de suas páginas este tipo de 

pensamento. Como foi observado, não era a primeira vez que um ataque frontal ao 

comunismo era feito em suas páginas. 

A Revista Militar Brasileira dessa forma abre espaço para a divulgação de ideais 

políticos autoritários, que entendemos que se deu como uma forma de refletir as bases 

de um modelo de sociedade autoritária no qual a elite brasileira e o Exército estavam 

comprometidos.  

Tanto isto é verdade que ainda no ano de 1936 publica-se um artigo chamado 

“Patriotismo Militar”
149

, de autoria do médico Fernando de Magalhães.
150

 Não era 

comum na prática da revista a cessão de espaço para que autores não militares 

escrevessem seus pensamentos. Para se ter uma ideia, nas edições de 1936 e 1937, 

somente dois artigos não foram escritos por militares
151

.  

Curiosamente, fora o Dr. Fernando Magalhães o autor destes dois artigos, o de 

1937 falando sobre a revolução farroupilha e este de 1936 que examinaremos a seguir. 

Talvez o fato que explique a presença de seus artigos na Revista Militar Brasileira seja 

seu posicionamento político, completamente alinhado ao de seus editores e em ultima 

instância, ao Estado Maior do Exército.  
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Percebemos então que “Patriotismo Militar” representa bem estas convicções. 

Nele, o autor aponta um culpado para todo o caos social que se abateu sobre o ocidente 

nos últimos tempos: o comunismo. O olhar de que os comunistas do leste não passam 

de bárbaros
152

 está presente em seu pensamento, mas nesta edição de 1936 da revista 

um elemento surge como incremento a este tipo de visão: o autoritarismo do Estado. 

Antes da análise do artigo, torna-se pertinente entendermos as bases teóricas 

deste tipo de pensamento presente na intelectualidade. Como dito anteriormente, um dos 

traços da cultura política brasileira da década de 1930 seria o autoritarismo, que teve 

como um dos seus principais expoentes nomes como Oliveira Viana e Francisco 

Campos.  

Estes autores consideravam necessária uma forte intervenção do Estado na 

Economia, chamando-as de reformas modernizadoras. Esta modernização seria 

necessária desde que não alterasse em nada a estrutura da sociedade brasileira. Oliveira 

Viana, por exemplo, afirmava que esta modernização não poderia atacar a velha ordem 

tradicional, tampouco as tradições cristãs do Brasil. Mais ainda, o autor se via contrário 

à modificações na empresa privada e na sociedade patronal. 

O pensamento autoritário pode ser relacionado a um conjunto das ideias 

reacionárias e conservadoras, que, a partir da Primeira República no Brasil, emergiu dos 

grupos intelectuais proeminentes. Este tipo de visão aborda questões sociais com uma 

instrumentalidade que visa a implementação de reformas modernizadoras “pelo alto”. 

Esta ordem autoritária reivindicada por estes intelectuais via-se cada vez mais 

presente no interior do governo Vargas. Ainda em 1930, Oliveira Viana defendia que as 

                                                           
152

 Um dos mitos mais antigos que se tem notícia é o mito da barbárie oriental. Edward Said, ao analisar 

tais fenômenos, chega à conclusão de que uma cultura dominante se apodera de outra, a desfigura e 

assimila, ou por outras palavras, como um vocabulário e um imaginário próprios são aplicados por 

Ocidentais para observar e descrever o Oriente e, nesta base, estruturar a percepção, o conhecimento 

colectivamente suportado pelas instituições e por elas transmitido. O Orientalismo é visto como a maneira 

de os Ocidentais pensarem e estudarem o Oriente: um conjunto de categorias e valores baseados nas 

necessidades políticas e sociais do Ocidente em detrimento das realidades concretas do Oriente. 

Formulou-se assim, no ocidente, um esquema de civilização x barbárie, sendo o oriente representado por 

um monstro que ameaça o mundo com forças caóticas e apocalipcicas, ameaçando assim o modelo de 

vida ocidental. Este monstro tendia a ser violento e sangiunário, sempre apto a destruir as conquistas da 

civilização. Ver SAID, E. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Compahia das 

Letras, 1996. 



76 

 

grandes classes econômicas deveriam se colocar em condições de exercer poderes 

políticos no Brasil, onde a competência técnica deveria tomar o lugar da competência 

parlamentar.
153

, abrindo espaço assim para o Estado corporativo que surge no país a 

partir da ascensão de Getúlio ao poder. 

Mas para que este Estado autoritário corporativo pudesse ganhar forma, Oliveira 

Viana apontava um caminho, que era um projeto nacional cujas proposições básicas 

seriam definidas pelo autor ainda no ano de 1922, que eram a despolitização dos 

sindicatos e um controle econômico rígido das classes operárias.
154

 

Entendidas todas estas questões, podemos perceber que para Fernando 

Magalhães, em “Patriotismo Militar”, em 1916, no período da Revolução Russa, os 

bárbaros insaciáveis revolviam “às cinzas dos que se esvaíram na bravura”
155

. A análise 

do comunismo como algo por vezes diabólico é feita de maneira muito clara, como 

podemos observar: 

 Das estepes glaciais descem para o ocidente as milícias luciferianas, ao 

encontro das turbas azedadas da descrença, licenciosa e torpe. Começa a 

derrocada sentimental. Nos dias funéreos, não há lamentações: há urros 

ferozes e troantes, revolvendo a alma pacífica dos humildes. Trapo vermelho, 

onde se cruzam o martelo e a foice. O vermelho é carnificina, o martelo é 

derrocada, a foice é execução. Transtornam-se os velhos símbolos e os 

valores imemoriais. A tribo de Pilatos, simulando por dois mil anos o 

nomadismo condenatório, não querendo volver aos pousos sagrados da 

Judéia, prefere invadir, para depredar, o mundo que os fariseus do sinédrio 

decidiram, em vão crucificar. 

Tão satânico empreendimento dilacerou a flor da piedade humana, arrasou as 

instituições milenares educadas no amor: o amor de cada um a sua gente, a 

sua terra e ao seu Deus
156

. 

O pensamento de Fernando Magalhães exposto nas páginas da Revista Militar 

Brasileira deixa evidente que para o autor existe um conflito entre Estado, que 
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representa o empenho de um grupo, e Nação, que representa a consciência de um 

povo
157

. 

Este conflito se da porque a Nação vai para o abismo, impelida pelo Estado. 

Magalhães enxerga uma total desorganização do Estado brasileiro, com suas ”leis em 

tumulto, suas sentenças em falso, suas opiniões em desvario, seus homens em 

descrédito e suas armas em dispersão”
158

. 

A culpa desta ameaça ao Estado seria do nosso maior inimigo interno, ou seja, o 

comunismo. Percebemos então que faz um apelo ao patriotismo militar, afirmando que 

somente com este elemento seria possível derrotar esta ameaça nacional. Para 

exemplificar, Fernando Magalhães cita o patriotismo militar na Espanha. 

Entre 1936 e 1939 a Espanha passara por uma violenta guerra civil. Eric 

Hobbasbawm se lembraria deste conflito como o resultado de disputas transnacionais 

travadas durante a década de 1930. Para o autor, este conflito mobilizou de maneira 

instantânea as “simpatias da esquerda e da direita na Europa e nas Américas, 

especialmente dos intelectuais ocidentais.”
159

  

Foi exatamente este conflito a ser elogiado por Fernando Magalhães. Para o 

autor, a guerra espanhola de 1936 tratava-se, antes de tudo, de um ultimo capítulo de 

uma cruzada histórica entre a civilização X a barbárie, da cruz e dos valores morais 

cristãos contra a foice e o martelo. 

Esta batalha de valores morais com bases nacionalistas era insistentemente 

evocada nas páginas da Revista Militar Brasileira por Fernando Magalhães. Para o 

autor, o Brasil deveria seguir o exemplo da Espanha e o seu patriotismo militar, 

protegendo a pátria dos inimigos da nação: 

Se o Brasil, para sua dolorosa expiação, enfrentasse a carnificina deflagrada 

pelos usurpadores da vontade de um povo piedoso e firme, repetiria a epopeia 

da velha Hespanha [sic] legendária que, na hora decisiva, manda ao encontro 

da onda desembestada os soldados caminheiros da libertação
160
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A desordem civil provocada pelo conflito espanhol só poderia ser remediada 

pelo militarismo. Uma educação militar e um exército forte, mantenedor da ordem são 

os elementos perfeitos, segundo o autor, para uma sociedade organizada em valores 

morais considerados ideais. 

Praticamente um ano antes do golpe do Estado Novo, em novembro de 1937, 

que contou com a intensa participação do Estado Maior do Exército brasileiro, o clima 

nas páginas da Revista Militar Brasileira já era de efervescência política e de um clamor 

pela intervenção do Exército na sociedade contra o inimigo interno. 

Dessa forma, gostaríamos de contribuir para este debate. Este autoritarismo era 

defendido nas páginas da Revista Militar Brasileira já em 1936 e a guerra civil 

espanhola era vista por intelectuais de renome, como Fernando Magalhães, como um 

modelo ideal de como o Exército deveria agir contra inimigos internos, que podemos 

entender como sendo os comunistas. Defendemos que a publicação de artigos desta 

natureza na revista significa, no mínimo, que tinha a concordância dos chefes militares 

do E.M.E., que a esta altura era comandado pelo General Arnaldo de Souza Paes de 

Andrade e a Revista Militar Brasileira era dirigida por Francisco de Paula Cidade. 

2.2.2 Perigo externo: ataques diretos à URSS 

Como observamos, a Revista Militar Brasileira não estava indiferente aos 

processos políticos colocados em discussão neste momento. Embora no início da década 

de 1930 a revista tenha recebido uma significativa influência tanto dos jovens turcos 

quanto da missão francesa, a crítica política não deixava de permear suas páginas.  

Em artigo publicado na edição nº 3 do ano de 1930, comentava-se sobre a 

doutrina militar soviética. Intitulado “O Exército russo dos soviets”
161

, foi escrito por 

Alexandre Smirnoff, publicado originalmente em The Army Quaterly em outubro de 

1929 e fora traduzido pelo Capitão Francisco Paula Cidade. 

Entendemos que embora o artigo fosse traduzido de outra revista, este era o 

pensamento também dos editores da Revista Militar Brasileira e, em ultima instância, 

do Estado Maior do Exército brasileiro. Do contrário, dificilmente seria publicano em 

suas páginas. 

Inicialmente, trata-se de um estudo sobre a organização do exército soviético do 

ponto de vista dos fatores espirituais. Em seguida, uma sutil critica, embora indireta, ao 
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regime bolchevique. O autor se propõe a analisar os principais defeitos de sua 

organização militar que, segundo ele, derivam do ambiente político do qual vive a 

URSS. 

Dentro do ensino militar, os princípios comunistas eram a principal matéria dos 

alunos. Cerca de 70% dos oficiais eram inscritos no partido comunista soviético. Para o 

autor, esta era uma das características negativas da doutrina militar soviética. Todo 

oficial era instruído segundo as teorias de Karl Marx. 

Por que então que a doutrina comunista seria prejudicial ao Exército soviético? 

Esta pergunta é claramente respondida nas páginas da revista. A doutrina marxista ajuda 

a estabelecer uma rede de vigilância interna de espionagem dentro das forças armadas e 

quem logicamente é tímido ou indeciso é, segundo o próprio autor, eliminado. 

Em 1921 foi criado um serviço de ligação para impedir que os princípios 

políticos do exército não destoassem do comunismo. O objetivo deste serviço era 

assegurar que a oficialidade soviética não traísse os princípios políticos bolchevistas, 

sendo criadas inclusive as escolas do serviço secreto, que tinham como objetivo iniciar 

uma rede em todo o país para garantir que o Exército de fato assumisse os princípios 

comunistas. 

Segundo o autor, no velho regime Czarista a Rússia possuía uma doutrina militar 

que permitia a existência de um espírito agressivo entre seus oficiais. Porém, os 

resultados práticos da guerra de 1914 representam a falência deste tipo de modelo. 

Evidentemente, o que o autor deste artigo esta querendo dizer é que o modelo 

organizacional do exército vermelho é inferior ao exército Czarista. 

Em relação ao comando do Exército, o autor aponta que o seu pior defeito é a 

sua organização. Como todos os membros de um soviete tomam as decisões, o comando 

individual acaba por ser suprimido. Segundo o autor: 

[...] não existe o comando individual, porque todos os membros de um 

soviete militar tomam parte nas discussões e forma um corpo diretivo, ao 

passo em que a seção encarregada dos transportes em caso de guerra fica sob 

a direção de uma única pessoa, embora esta seja controlada por um ou dois 

membros.
162

 

Os chefes militares da URSS, na opinião do artigo, eram seguros. No entanto, 

eram diariamente vigiados por comissários que não os deixavam só um único instante. 
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O maior temor dos soviéticos, conclui autor, era de que o seu exército caísse nas mãos 

de algum caudilho de caráter enérgico.  

Criticas ao regime bolchevista são feitas a todo o momento, seja de maneira 

direta ou de maneira mais sutil. Dessa forma, o grande problema era a falta de confiança 

do governo em seus chefes militares e uma critica bastante dura é feita nas páginas da 

Revista Militar Brasileira: “onde reina a suspeita e onde não existe nenhuma confiança 

na estabilidade moral dos indivíduos, não pode haver um regime sólido.”
163

 

Mas uma das críticas mais duras se refere ao alistamento obrigatório nas fileiras 

do Exército Vermelho, como se pode observar a seguir: 

[...] como os sovietes pregam em teoria o evangelho da liberdade em todas s 

suas formas enquanto que na pratica a suprimem inteira ou quase 

inteiramente. Não há mais nenhuma isenção: todos os capazes devem servir 

no exército regular ou na milícia, como o objetivo do governo, em más 

condições financeiras, é ter um exército numeroso com a menor despesa 

possível, passa pela milícia, que é menos dispendiosa, um contingente duplo 

do que é incorporado ao exército regular.
164

 

Fica claro que a Revista Militar Brasileira publica em suas páginas um artigo 

afirmando que o grande problema do Exército soviético não eram seus chefes militares, 

tampouco sua doutrina. O grande problema do exército vermelho era o governo 

bolchevique e o marxismo pregado dentro dos órgãos militares. 

Embora um dos ensinamentos, tanto dos franceses quanto dos alemães, fosse a 

conservação da ideia de soldado profissional, o anticomunismo não deixa de ser ponto 

de pauta de grande parte da oficialidade nem mesmo neste momento. É bem verdade 

que críticas mais severas serão feitas na medida em que o intervencionismo de Estado 

ganha espaço entre a oficialidade, mas é possível afirmar que mesmo quando estas 

disputas políticas ainda estavam indefinidas, o sentimento anticomunista era uma 

espécie de liga que, pelo menos quanto a esta matéria, unia grande parte da oficialidade. 

 Dizemos isto porque a revista não ataca o comunismo enquanto ideologia pura e 

simplesmente, ela o faz, mas analisando aspectos técnicos de um exercito que o autor do 

artigo considera obsoleto e fadado ao fracasso a menos que este exército tome o poder 

em suas mãos e acabe de uma vez por todas com o comunismo, do contrário, este 
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regime tende a se perpetuar no poder e todo este estado de coisas que jogam o exército 

vermelho a degradação permanecerão:  

Este estado de coisas continuará naturalmente enquanto o exercito russo não 

tomar o poder em suas mãos e não constituir uma ditadura militar que 

substitua o regime que sufoca a todas as individualidades e não deposita 

confiança em ninguém 

Como podemos observar, o autor não se refere ao “exército vermelho” ou ao 

“exército soviético”, mas sim ao “exército russo”, em clara alusão ao regime existente 

na Rússia antes do processo revolucionário que culminara com a revolução de outubro 

de 1917, o regime czarista. Mais ainda, a partir deste trecho podemos observar como o 

consenso em torno do autoritarismo se fazia presente neste período, pois a solução para 

os soviéticos seria uma ditadura militar encabeçada pelo seu exército. 

Concordamos aqui com a análise de Claudia Wasserman, ao afirmar que o 

autoritarismo se coloca como regra na história da América Latina e já na década de 

1930 não era nenhuma novidade no Brasil.
165

 Acreditamos que seja por conta destas 

heranças políticas que a Revista Militar Brasileira incorporou para dentro de suas 

páginas um artigo que apresenta uma ditadura militar como remédio contra o crescente 

bolchevismo do exército russo. 

Há ainda uma ultima questão a ser discutida: por mais que os comandantes 

militares fossem capazes em suas funções, os mesmos estariam sempre vigiados de 

perto por comissários que inibiriam suas ações e seu poder de decisão. Portanto, surge 

uma pergunta: qual é a eficiência bélica deste exército? 

Nenhuma, argumenta a revista. Isto porque os chefes militares da URSS não 

possuíam nenhuma liberdade para comandar. Numericamente, era uma força militar 

muito poderosa, porém fraca espiritualmente justamente pelos motivos debatidos 

anteriormente. Em um país em que não exista uma sólida doutrina de guerra e onde não 

existe uma sólida individualidade militar, poucas são as chances de sucesso na guerra. 
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Essa é a conclusão a que chega o artigo publicado nas páginas da Revista Militar 

Brasileira em 1930, a de que o Exército Vermelho não teria condições de sucesso em 

uma eventual guerra, que naquele momento, estava se desenhando na Europa. Somente 

a destruição do regime soviético comandada por um ditador militar poderia salvar a 

Rússia e coloca-la novamente no caminho do progresso.  

O curso da história nos mostra que o autor estava errado a respeito de sua análise 

sobre a URSS e o seu exército. Não é objetivo desta dissertação o aprofundamento da 

discussão sobre o papel da URSS na vitória contra o nazismo. Mas é importante 

sabermos que o Exército Vermelho foi fundamental para o esmagamento do regime 

nazista alemão, avançando a partir da frente leste, sobre territórios dominados pela 

Alemanha. Batalhas como Moscou, Stalingrado e Kursk mostraram o alto valor de suas 

forças militares e do povo soviético no curso da guerra.  

Somente para que possamos ter uma ideia da contribuição soviética na derrota 

do regime nazista na Segunda Guerra, das 783 divisões utilizadas pela Alemanha e seus 

aliados durante o conflito, 607 (ou 77,5%) foram destruídas pelos soviéticos. Os demais 

países membros da mesma coalisão que pertencia a URSS foram responsáveis pela 

destruição das outras 176 divisões (22,5%).
166

 

É interessante notarmos o desprezo com que os editores da revista tratavam a 

frente leste na guerra, no qual a URSS estava inserida, sofrendo pesadas perdas. Iniciada 

em julho de 1942, a batalha de Stalingrado não foi sequer mencionada neste ano pela 

revista, diferentemente da imprensa civil, que a partir de julho de 1942 passou a noticiar 

o que se passava naquele campo de batalha
167

.  
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Como já mencionamos, em 1942 foram publicados 30 artigos e nenhum se 

remetia à frente Leste. Por outro lado, a partir deste mesmo ano, a direção da revista 

separou um espaço somente para discutir a guerra. Foi criada a seção “Noticiário de 

Guerra”, que aparece pela primeira vez na edição nº 4 de 1942
168

. 

Este espaço era dedicado inteiramente a informar ao leitor sobre os 

acontecimentos e novas tecnologias que a guerra iniciada em 1939 trouxe. Desta forma, 

apenas a guerra na Europa e no norte da África eram tratados. A partir da criação deste 

espaço informativo a revista passa a tratar basicamente da campanha do norte da África, 

no qual os EUA estavam inseridos
169

: 

Noticiário de Guerra: 

Precedido pela fotografia do Tenente-General Dwight D. Eisenhower, 

comandante geral das tropas aliadas em o Norte da África, publicamos o 

nosso noticiário de guerra. Encerrando-o, apresentamos, com as respectivas 

fotografias, alguns dos novos armamentos usados pelos ingleses na campanha 

da África e o material bélico composto de carros de combate, canhões e 

armamento portátil, capturado aos alemães e japoneses, pelos ingleses e 

norte-americanos, nas batalhas de El-Alamein, Guadalcanal e Nova Guiné.
170

 

A única vez em que a Revista Militar Brasileira mencionou Stalingrado foi em 

uma pequena nota de 21 linhas em 1944
171

. Gostaríamos de mencionar que, além de ser 

a única vez em que a revista trata do assunto, o irrisório artigo evidencia o total 

desprezo pelo exército soviético e suas táticas militares. Reproduziremos a nota na 

integra abaixo para que o leitor possa saber precisamente do que estamos falando: 

A batalha de Stalingrado 

Em 1942, os alemães se internaram profundamente na Rússia, mas desta vez 

se lançaram para o sul, bem longe de Moscou. Os principais exércitos russos 

retraíram-se para N.E. e tenazmente mantiveram o Don superior. A 14 de 

setembro Bock havia cercado o 62º Exército do General Chuikov na grande 

                                                                                                                                                                          
=on&group_id=0&initial_date=31%2F07%2F1942&page=7&phrase=&theme_id=0&utf8=%E2%9C%9

3&without_words=&words= 

https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19420811&printsec=frontpage&hl=pt-

BR 

168
 Revista Militar Brasileira. Ano XXX, Nº 4. Outubro a Dezembro de 1942. Vol. XXXIX. AHEX. 

169
 Ver anexo VII 

170
 Revista Militar Brasileira. Ano XXX, Nº 4. Outubro a Dezembro de 1942. Vol. XXXIX. AHEX. P 

617. 

171
 Revista Militar Brasileira. Ano XXXII, Nº 1 e 2. Janeiro a junho de 1944. Vol. XLI. AHEX. 

http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/buscade_talhada/?all_words=Stalingrado+&commit.x=36&commit.y=19&date%5bday%5d=&date%5bmonth%5d=&date%5byear%5d=&fdm=1&fdn=1&final_date=31%2F12%2F1943&fsp=on&group_id=0&initial_date=31%2F07%2F1942&page=7&phrase=&theme_id=0&utf8=%E2%9C%93&without_words=&words
http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/buscade_talhada/?all_words=Stalingrado+&commit.x=36&commit.y=19&date%5bday%5d=&date%5bmonth%5d=&date%5byear%5d=&fdm=1&fdn=1&final_date=31%2F12%2F1943&fsp=on&group_id=0&initial_date=31%2F07%2F1942&page=7&phrase=&theme_id=0&utf8=%E2%9C%93&without_words=&words


84 

 

cidade de pedra de Stalingrado. Lá, durante dois meses, até 19 de novembro, 

teve lugar a clássica batalha de cidades, de todos os tempos. 

Esta batalha de ruas foi conduzida por pequenos grupos impetuosos de seis a 

cem homens audaciosos, armados com metralhadoras de mãos, granadas de 

mão, punhais e pás de ferro. O fogo de artilharia era, muitas vezes, 

completamente inútil. Grandes combates corpo a corpo tiveram lugar pela 

disputa de montes de pedras de 20 metros de largura. Os postos de comando 

eram as adegas abaixo do nível do solo. Mais uma vez os alemães 

fracassaram por um triz. 

O ponto culminante da guerra foi o 19 de novembro, quando os russos 

lançaram dois grupamentos de tanques e cavalaria sobre as retaguardas dos 

alemães, engarrafando assim, os sitiadores de Stalingrado. Uma sorrateira 

força de cinco tanques, disfarçados como si fossem alemães, capturou a pote 

de Kalach, antes que os alemães a pudessem fazer voar. O 6º Exército alemão 

de Von Paulus recebeu ordens de permanecer em Stalingrado e perecer lá. 

Ele assim o fez.
172

 

O mesmo acontece com relação à batalha de Moscou, no qual a revista pouco 

fala. Na verdade, uma menção é feita nesta mesma edição de 1944. No entanto, este 

artigo é bem mais detalhado do que o anterior, sobe Stalingrado, pois ele, além de se 

estender para além de 21 linhas, ainda contém informações táticas sobre a ofensiva 

alemã sobre a URSS. 

Em “A batalha de Moscou
173

”, escrita pela equipe editorial da revista, é 

oferecido ao leitor um informativo geral sobre a situação das tropas alemães invasoras 

da URSS. O artigo conta com um total de onze diagramas sobre o plano de defesa 

soviético sobre a cidade e algumas informações sobre os últimos acontecimentos no que 

diz respeito ao exército alemão, não é oferecido nenhum tipo de análise mais profunda 

sobre o Teatro de operações no qual os soviéticos estavam lutando, como podemos 

observar: 

A Batalha de Moscou 

A coisa mais curiosa que já aconteceu a um conquistador em toda a história 

militar é mostrada nos diagramas que se seguem. Precedeu-a de 22 de junho a 

6 de dezembro de 1941, a mais formidável operação militar até hoje levada a 

efeito. Naquela ocasião, os alemães haviam avançado 900 km no interior da 

Rússia. 
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Pelo numero de prisioneiros capturados, concluíram que aos russos nada mais 

restava, senão um bando desarmado e mal comandado e apregoaram a 

destruição do Exército russo. 

No entanto, no comando de Moscou, estava o General Zhukov que, com 

incrível calma, deixou seu país ser invadido, enquanto reunia e escondia seus 

melhores Exércitos, nas florestas em torno da capital soviética. Seguia apenas 

o conselho de Clausewitz, advertia ser o momento mais oportuno para uma 

contra ofensiva, tendo o inimigo superioridade numérica, aquele em que 

atingisse a maior profundidade de penetração no território que se deveria 

defender. Reservas frescas e bem armadas, que os alemães desconheciam 

totalmente, compunham os sete Exércitos vermelhos de Zhukov e seus dois 

corpos de cavalaria. Os primeiros foram postos lentamente em ação em 27 de 

novembro. No dia 6 de dezembro os alemães atingiram o ponto de sua maior 

penetração em torno de Moscou – e ainda não haviam esmagado as linhas 

vermelhas, ao norte e sul da cidade. No dia seguinte, o General Guderiam, 

expediu a ordem de retirada para S.E. A Rússia estava salva.
174

 

Achamos por bem reproduzir na integra estes dois artigos, tanto “A batalha de 

Stalingrado” quanto “A batalha de Moscou”, pois argumentamos que a Revista Militar 

Brasileira assume um posicionamento político cada vez mais anticomunista em suas 

páginas e por isso não havia o interesse dos seus editores em reproduzir com 

profundidade nada que viesse da frente leste da guerra.  

Reforçamos nosso argumento devido ao fato da imprensa nacional ter noticiado 

a campanha soviética na guerra, mesmo que em menor proporção em relação à 

campanhas no norte da África e na Europa, onde os EUA estavam inseridos. Portanto, 

não faltava aos editores da revista informações sobre o que ocorria dentro da URSS, 

mas se a Revista Militar Brasileira ignorou quase que completamente a frente leste, ela 

o fez por opção. 

2.3 A preocupação com a guerra – 1941-1945 

Passado o hiato de tempo em que a Revista Militar Brasileira desaparece, entre 

os anos de 1939 e 1940, uma nova edição é preparada no ano de 1941. Dessa forma, 

suas publicações vão cada vez mais apresentando um caráter político, com uma 

preocupação não somente com questões nacionais, mas agora, a revista dedica um 

espaço cada vez maior em suas edições para apresentar e debater com seus leitores o 

conflito mundial que naquele momento ocorria em todo o mundo.  

                                                           
174

 Idem. 



86 

 

Mesmo os artigos de ordem técnico-profissional, isto é, aqueles que se 

dedicavam a discutir assuntos estritamente de interesse dos militares, o faziam tendo 

como base as novas técnicas utilizadas nos campos de batalha da Europa, África e Ásia. 

Torna-se necessário, portanto, analisarmos o contexto internacional em que o 

Brasil estava inserido na década de 1940 para entendermos suas páginas. É durante esta 

década que os EUA intensificarão na América a política de Boa Vizinhança, permitindo 

não somente uma aproximação política com o Cone Sul, mas também cultural e 

econômica.
175

 

Com a aproximação cada vez mais real de uma segunda guerra no mundo, o 

Departamento de Estado dos EUA se preocupa de uma forma mais intensa com as 

alianças políticas na América. Nesse sentido, as conferências de chanceleres de Lima, 

em 1938, do Panamá, em 1939 e de Havana, em 1940, buscavam, sobretudo, ampliar o 

pacto de segurança continental e garantir uma neutralidade dos países americanos que 

fosse favorável a Washington. 

 Com isso foi criado o Office for Cordenation of Commercial and Cultural 

Relations Between the American Republics em 1940, que mais tarde ficaria conhecido 

como Birô Interamericano. Este órgão do governo dos EUA, com sede no Rio de 

Janeiro, tinha como função promover medidas para tentar alavancar a recuperação 

econômica da América Latina, produzindo assim programas educacionais, 

propagandísticos e culturais que disseminassem os valores estadunidenses de modo que 

não somente a preponderância política e econômica fossem percebidas na América, mas 

também a cultural. 

O Brasil, portanto, assumiria uma posição chave dentro da política externa dos 

EUA, tanto por sua importância geopolítica no cone sul como também por sua 

importância estratégica para os planos beligerantes estadunidenses. Segundo Gerson 

Moura, entre os anos de 1939 e 1941 o governo dos EUA tentaram por várias vezes uma 

aproximação mais sólida com os militares brasileiros, encontrando assim uma grande 

resistência. 

                                                           
175

 Ver: FERRAZ, Francisco César. Os brasileiros e a Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editora, 2005. 



87 

 

Esta resistência, segundo o autor, se dava em função de haver “setores pró-

germânicos ou de naturalistas sinceros no governo”
176

. A importância que o Brasil 

assumiria diante da política externa dos EUA era cada vez mais evidente. A defesa do 

continente era cada vez mais assunto de pauta na em reuniões diplomáticas entre os dois 

países. Tentativas de aproximação do Estado-Maior dos EUA com a alta oficialidade 

brasileira foram feitas através da visita do General George Marshall ao Brasil ainda em 

1939. 

O que de fato interessava aos brasileiros seria a capacidade que os 

estadunidenses teriam em fornecer os armamentos necessários para o Exército nacional. 

Não interessava para as altas autoridades militares um alinhamento com os EUA se 

Washington fosse incapaz de saciar a demanda bélica brasileira. 

No início da guerra, o próprio General Góes Monteiro se convenceu de que um 

alinhamento com os EUA era inevitável, quando de sua visita aos estadunidenses em 

1940. No entanto, o chefe de Estado-maior brasileiro sabia que enquanto Washington 

não desse garantias reais do envio de armamentos ao nosso Exército, o caminho mais 

seguro seria continuar postergando este alinhamento e adquirir o quanto fosse possível 

armas da Alemanha
177

. 

Ainda sobre esta ocasião, Góes Monteiro almoça com o presidente Roosevelt, de 

quem obtém uma satisfatória impressão, pois o chefe da Casa Branca se mostrou muito 

favorável a facilitar a compra de armas pelo Brasil. A verdadeira intenção do chefe 

militar brasileiro ao alinhamento com os EUA é evidenciada por McCann, jogando luz 

sobre uma questão muito discutida dentro da historiografia brasileira sobre este tema, no 

que diz respeito ao sentimento pró-Alemanha do chefe de E.M. do Brasil: 

Em 7 de junho Góes escreveu a Vargas sobre o seu almoço formal com 

Roosevelt[...]. Mostrou-se muito aborrecido porque a imprensa americana 

estava insinuando que ele apoiava o nazismo quando, na verdade, estava 

efetivamente trabalhando em busca da aproximação com os Estados 

Unidos.
178
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Góes entendia que se os EUA não acertassem uma aliança com o Brasil, eles o 

fariam com a Argentina, onde já possuíam uma missão aérea. O General brasileiro 

tentava convencer Vargas de que uma aliança com os estadunidenses seria o melhor 

caminho para a resolução de problemas considerados essenciais, tanto para os militares, 

quanto para o governo.  

2.3.1 O período de aproximação e neutralidade – 1941 

Este período se caracteriza por um posicionamento da revista em relação à 

guerra um tanto quanto cauteloso. Nesse sentido, a posição oficial do governo brasileiro 

era a da neutralidade. Suas publicações para este ano apontam para três caminhos: o 

primeiro era o de enaltecer personalidades militares do Estado Novo e dos Exércitos 

aliados, o segundo caminho era divulgar a política de neutralidade oficial do governo 

brasileiro, bem como incentivar uma a indústria nacional e o terceiro caminho seria o de 

informar os seus leitores daquilo que a Revista Militar Brasileira parecia entender ser 

primordial, ou seja, a aproximação política com países vizinhos.  

Sendo assim, é muito importante entendermos as relações políticas e 

diplomáticas entre os países da América Latina neste momento. O Brasil de Vargas, por 

sua posição comercial, estratégica e econômica, buscava cada vez mais se estabelecer 

como uma liderança regional, sobretudo buscando aproximação com países vizinhos, 

como a Argentina. 

As relações entre Brasil e Argentina durante boa parte da década de 1930 se dão 

através de acordos econômicos bilaterais. Nosso país vizinho fora governado até 1938 

por Augustín Justo, um General conservador que chega ao poder através de uma eleição 

que muitos acreditam ter sido fraudulenta.
179

 

A gestão do General foi importante para a reaproximação com o Brasil e como 

sintoma deste fato o presidente argentino visita o Rio de Janeiro em 1933 onde foram 

assinados diversos acordos e convênios evidenciando assim a intenção dos dois 

governos de promover uma agenda bilateral. 

Foi assinado então neste mesmo ano o Tratado Antibélico de Não Agressão e de 

Conciliação, depois aderido por outros países sul-americanos. A proposta do tratado foi 

de Saavedra Lamas, ministro das Relações Exteriores da Argentina. O Brasil assumia 

cada vez mais um papel de preponderância na América Latina impulsionada e até 
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mesmo, não somente pela assinatura do tratado, mas pela sua capacidade em resolver 

conflitos. 

Esta capacidade seria colocada a prova em 1935, quando o presidente Vargas 

visita Buenos Aires, fato que coencide com os esforços da diplomacia brasileira em 

mediar o fim da Guerra do Chaco entre Paraguai e Bolívia (1932-1935), contrariando os 

interesses dos EUA em arbitrar os conflitos na região através de um bloco dirigido pela 

Casa Branca. 

Sucedendo o presidente Justo em 1938, Roberto Ortiz assume o cargo de 

mandatário argentino, ficando impossibilitado de continuar seu mandato em 1942 

devido a problemas de saúde. Sendo assim, Ramon Castillo, um nacionalista 

conservador assume a presidência neste mesmo ano e permanece até 1942. 

Ainda na administração Ortiz, os Ministros Oswaldo Aranha, pelo Brasil e 

Enrique Guiñazu, pela Argentina, firmam o Tratado de Livre Comércio Progressivo em 

1941, que visava estabelecer políticas comuns na indústria e agropecuária.  

Entretanto, os sucessores de Justo, Roberto Ortiz, um radical “anti-personalista” 

e Ramón Castillo, um conservador nacionalista e “neutralista germanófilo”, não darão 

seguimento à aproximação bilateral com o Brasil. Segundo Candeas: “O momento 

passará da relativa indiferença à rivalidade e desconfiança causadas pelas políticas 

divergentes que Brasil e Argentina mantiveram na Segunda Guerra Mundial.
180

” 

Durante a guerra, a posição oficial do governo argentino foi a neutralidade, com 

fortes tendências ao bloco militar liderado pela Alemanha, como aponta Candeas: 

No contexto da Segunda Guerra, três grupos se enfrentavam na Argentina: i) 

o nacionalista-conservador, formalmente neutralista, mas antibritânico e 

simpatizante do Eixo; ii) o democrata, formado por radicais e socialistas, 

partidários dos Aliados; e iii) o liberal-conservador, paradoxalmente 

democrata e “aliadófilo” no plano internacional, mas antidemocrático no 

plano interno, dada sua inclinação à fraude eleitoral289. O ingresso dos 

Estados Unidos no conflito mundial faz crescer a simpatia pela causa aliada 

na sociedade civil, mas o poder já estava nas mãos dos neutralistas pró-

Eixo.
181
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Dito isto, a primeira edição de 1941 contem um exemplo claro da tentativa da 

Revista Militar Brasileira em divulgar o posicionamento oficial do Brasil em relação à 

guerra. É publicada em suas páginas uma entrevista concedida pelo presidente Getúlio 

Vargas ao jornalista argentino Fernando Ortiz, originalmente publicada no Jornal do 

Comércio em 26 de junho de 1941. 

Intitulada “A posição internacional do Brasil
182

”, esta entrevista continha as 

diretrizes básicas que, até aquele momento, o governo brasileiro procurava adotar em 

relação à sua política externa. Ao que parece, a intenção do entrevistador era tão 

somente se ocupar com a questão dos perigos que a guerra poderia trazer ao continente 

americano: 

Mas, não vim aqui para explorar a impenetrável selva política brasileira, 

senão para concluir o inquérito sobre a defesa do continente, trabalho esse 

que me confiou o “La Nacion” e foi com esse objetivo que procurei o juízo 

autorizado do presidente dos Estados Unidos do Brasil, a respeito dos 

problemas que a guerra cria  com agudez crescente à nossa América.
183

 

Como bem apontou Francisco César Ferraz, havia uma preocupação real sobre 

um plano de invasão nazista no litoral do Nordeste do Brasil, que seria facilitado por 

uma rede de espionagem alemã, apoiadas pelas colônias germânicas no Sul do país. 

Usando as palavras do historiador, estas ideias podem parecer hoje irrealistas e 

paranoicas, mas os homens daquela época a achavam bastante reais e coerentes
184

.  

Talvez esta preocupação também tenha atingido a opinião publica da Argentina, 

ao ponto de ser necessária uma entrevista com o presidente especialmente para tratar do 

papel do Brasil na defesa do continente. Era evidente que a aproximação entre os dois 

países preocupava o repórter e esta foi exatamente a sua primeira pergunta: 

No curso de minha viagem através da América pude comprovar, Sr. 

Presidente, a necessidade das duas maiores potências da América Latina, o 

Brasil e a Argentina, marcharem juntas em matéria de solidariedade 
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americana e, eventualmente, para a defesa do Hemisfério. Considera o 

presidente chegado o momento oportuno para tal ação?
185

 

A resposta de Vargas, ao que parece, aponta mais para uma saída diplomática 

para aquilo que o repórter perguntou de maneira direta do que um compromisso como 

presidente do Brasil em unir esforços militares aos argentinos no sentido de defender a 

América: 

Sempre fomos partidários de uma política continental capaz de garantir o 

trabalho pacífico das Nações de América. Nossa colaboração nesse sentido 

tem sido franca e sem restrições. As circunstâncias do momento mundial 

vieram reforçar a convicção de que estávamos no bom caminho. Felizmente, 

as nações americanas se têm mantido firmes na aplicação desta política e 

chegaram a traduzi-la em convênios memoráveis, tais como os acordos e 

conferências  de Buenos Aires, Havana e Panamá. O Brasil não pretende ser 

o pioneiro das diretrizes estabelecidas, pois que são resultado de uma forte 

corrente de tradições americanas, nascida nos albores das lutas 

emancipadoras. Creio que no ponto a que chegamos nada se deve decidir sem 

audiência prévia e aprovação de todos. A defesa do Hemisfério só poderá ser 

eficaz contando com a solidariedade dos sentimentos e com a unanimidade 

de ação dos povos americanos.
186

 

Ao que parece, parte da sociedade civil argentina, representada pelo jornal La 

Nacion, possuía preocupações fortes quanto a invasão do continente pelo Eixo, 

sobretudo em uma época em que o governo se mostrava claramente favorável à posição 

de neutralidade no conflito. 

Era um período crucial para as relações políticas entre os países da América, 

momento em que os EUA iniciam a chamada política da Boa Vizinhança, isto é, um 

conjunto de medidas diplomáticas que visavam o intercambio econômico, político e 

cultural entre Washington e seus vizinhos da América Latina, objetivando a constituição 

de uma autodeterminação dos povos e a constituição de uma política comum entre os 

países da América. 

Este assunto tanto importava, que Vargas é obrigado a responder uma pergunta 

sobre este tema, no entanto, mostra-se bastante renitente em colocar-se contra alguma 
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posição oficial dos EUA em relação à política da Boa Vizinhança, que, pelo menos 

publicamente, diante de um jornalista argentino, declararia estar plenamente satisfeito: 

Tem o presidente algum reparo a fazer à política de “boa vizinhança” 

preconizada pelo governo de Washington?  

Não tenho reparos; ao contrário, aplaudo-a. Essa politica representa uma 

forma ativa de solidariedade, tanto mais valiosa quanto por quem a sustenta é 

uma nação que, pelo seu trabalho pacífico e pela sua organização exemplar, 

alcançou um grau de cultura e de riqueza não ultrapassado por nenhuma outra 

nação do mundo. É pena que essa política de boa vizinhança não tenha sido 

iniciada antes. Se em lugar do ambiente de desconfiança que persistiu durante 

vários anos, se tivesse praticado a política da boa vizinhança durante a outra 

guerra, toda a América estaria agora mais forte, melhor aparelhada e armada 

para cooperar na grande tarefa de defesa comum. 
187

 

A partir das respostas de Vargas podemos compreender algumas coisas. A 

primeira esta na resposta do presidente quanto à política da Boa Vizinhança. O 

presidente é claro ao afirmar que se tal politica fosse antes firmada, o aparelhamento e 

armamento da América seria mais forte, evidenciando que uma de suas preocupações 

naquele momento seria a questão bélica do Brasil.  

Dennison de Oliveira observa que era este mesmo o caminho, no sentido de 

mostrar que os militares brasileiros esperavam que os EUA, através da política de Boa 

Vizinhança, financiassem a aquisição de material bélico por parte do Brasil. Não 

somente isto, mas o Exército esperava que EUA ajudassem a desenvolver a indústria 

bélica brasileira: 

(...) contavam os militares brasileiros que os EUA financiariam 

imediatamente, não só a aquisição de armas modernas das quais carecia o 

Exército Brasileiro, incluindo artilharia pesada, artilharia antiaérea, tanques, 

carros blindados e armas automáticas, como também, futuramente, o 

desenvolvimento dos recursos de defesa nacionais como um todo. Nesse 

ultimo aspecto, acabaria por tomar grandes proporções em um futuro 

próximo, a expectativa de usar os recursos estadunidenses para desenvolver a 

indústria bélica brasileira.
188

 

A segunda é de que Vargas fala em defesa comum da América, no sentido de 

reunir esforços com outros países vizinhos, incluindo-se a Argentina, para a defesa do 
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continente. Talvez a estratégia do presidente fosse a de ganhar tempo frente à opinião 

publica brasileira e argentina no sentido de preparar-se para as reais intenções do 

governo brasileiro.  

Dennison de Oliveira é enfático ao afirmar que era prioridade brasileira a defesa 

da região sul do país, no sentido de que era ali que se encontrava uma fronteira que 

poderia ameaçar os interesses nacionais do Estado Novo, pois a Argentina há muito 

tempo apresentava certas atitudes suspeitas.
189

 

Sendo assim, havia uma preocupação não somente com a Argentina, mas 

também com as colônias alemãs que se mostravam cada vez mais ameaçadoras, do 

ponto de vista do risco apresentado. Tanto o governo brasileiro quanto a Casa Branca 

entendiam que era dali que poderiam surgir potenciais subversivos prontos para 

espionar e sabotar a nação em favor dos nazistas. 

Mas esta não era uma preocupação somente de brasileiros. O repórter do La 

Nacion questionou estas mesmas coisas ao presidente Vargas, demonstrando assim que 

havia uma certa preocupação de parte da opinião publica argentina em relação ao 

crescimento de colônias nazistas na região sul: 

Na minha viagem através de quinze republicas americanas, recolhi a 

impressão de que o Brasil, pelo seu contingente de população alemã, é um 

país particularmente exposto à penetração nazista. Penso que o governo 

brasileiro tem tomado severas medidas preventivas. Poderia o presidente 

esclarecer a opinião da América, enumerando essas medidas, seu alcance e 

sua eficácia?
190

 

Talvez este fato se explique pelo fato de que em 1939, o governo argentino tenha 

banido de seu território o Partido Nazista alemão. De certa forma, este não foi um fato 

esperado por todos, já que a Argentina se mostrava muito inclinada à causa do Eixo. 

Vagner Camilo explica que o governo argentino agiu devido a considerações 

nacionalistas, já que a soberania nacional estava sendo poluída pela atividade política 

estrangeira.
191
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A resposta do presidente não poderia ser mais diplomática. Vargas explica que o 

Brasil não esta nem um pouco preocupado com esta questão, pois estas populações não 

trazem preocupação ao governo brasileiro. Vargas argumenta que os contingentes que 

aqui chegaram incorporaram-se ao trabalho pela terra, além de serem pouco numerosos 

em relação ao total da população.  

No entanto, o presidente anuncia algumas medidas que serviriam para reprimir 

eventuais tentativas de agentes estrangeiros de perturbar a tranquilidade política do 

Brasil. Apesar de Vargas estar decidido em passar a melhor impressão possível, se 

mostra um tanto quanto irritado quando, segundo ele próprio, há uma tentativa de 

“tendências internacionais” de desestabilizar a política brasileira: 

Pelo que me diz ter observado durante sua viagem através de quinze 

republicas e por outras informações trazidas ao meu conhecimento, inclino-

me a crer, realmente, que se criou, fora de nossas fronteiras, uma opinião 

falsa acerca de possíveis perigos que representaria qualquer de nossos 

núcleos coloniais. Não desejo comentar a fonte das informações errôneas que 

desejam pintar a atualidade brasileira ao sabor e segundo os interesses de 

conhecidas tendências internacionais. Não faltaram, por certo, os 

incitamentos de agentes estrangeiros que tentaram exercer suas atividades 

dissolventes, como o fazem, atualmente, em todos os países. Porem, 

reagimos a tempo contra a ação perturbadora desses elementos, mediante 

medidas diretas e outras destinadas a acelerar a integração dos núcleos 

imigratórios na vida nacional. Dentre essas medidas vale citas as da simples 

vigilância policial de elementos adventícios, a proibição de publicação de 

jornais em língua estrangeira, a nacionalização de escolas e associações 

estrangeiras, a proibição do uso de distintivos e símbolos de partidos 

políticos, assim como qualquer atividade a ele vinculadas. 
192

 

Apesar de Getúlio Vargas se mostrar bastante tranquilo em relação a este 

assunto, a literatura especializada observa que a presença alemã no sul do Brasil era 

algo realmente preocupante para as autoridades da época.  Para se ter uma ideia, a 
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população teuto-brasileira era de aproximadamente 800 mil pessoas em uma total 

populacional de 40 milhões no Brasil.
193

 

Sendo assim, a ameaça nazista era algo real, no sentido de que os alemães no 

Brasil organizavam-se em associações nacional-socialistas para expressar seu apoio ao 

regime alemão. O próprio Hitler possuía algum interesse no Brasil, como demonstra 

McCann: 

Hitler incluiu o Brasil, na verdade, toda a América do Sul, nos seus planos de 

ditadura mundial. Hermann Rauschning, líder nazista em Dantzig e amigo 

pessoal de Hitler, fez um relato interessante dos planos do Füher na Voz da 

Destruição: 

Ele estava particularmente interessado no Brasil. “Criaremos lá uma nova 

Alemanha”, bradou. “Encontraremos lá tudo que necessitamos. Todas as pré-

condições de uma revolução lá se encontram, revolução que em algumas 

décadas, ou mesmo anos transformaria o estado mestiço corrupto em domínio 

alemão...Nós lhes daremos...nossa filosofia...Se há um lugar em que a 

democracia é sem sentido e suicida, esse lugar é a América do Sul...Vamos 

aguardar alguns anos e, nesse interregno, fazer o que pudermos para ajuda-

los. Mas temos que enviar nossa gente até eles...Não iremos desembarcar 

tropas como Guilherme, o Conquistador, e dominar o Brasil pela força das 

armas. Nossas armas não são vivíveis. Nossos conquistadores...têm uma 

missão muito mais difícil que a seus antecessores e, por essa razão, dispõem 

de armas mais complexas.
194

 

Entretanto, o que deve ter irritado Vargas em sua resposta foi o desconhecimento 

do repórter no sentido de que o Brasil, desde finais de 1937, já vinha tomando 

providências em relação a este problema, pois as atividades partidárias dos alemães 

eram interpretadas como uma ameaça à soberania do Brasil. 

Em dezembro de 1937 a insígnia nazista foi proibida, bem como qualquer 

propaganda em jornal em defesa do Nacional Socialismo. A partir deste momento foram 

feitas algumas medidas, como a proibição de jornais em língua estrangeira e a proibição 

por parte do governo do funcionamento de qualquer organização diretamente ligada ao 

estrangeiro. 
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A posição de neutralidade do Brasil foi explorada neste momento. Getúlio sabia 

que qualquer declaração dada à imprensa internacional se posicionando sobre qualquer 

lado das forças em conflito na Segunda Guerra poderia por em risco sua política de 

barganha: 

O chefe do Brasil progressista, fraternal e humano interroga o cronista acerca 

de sua viagem pela América. É pena não poder transmitir aos meus leitores a 

parte talvez mais substanciosa da minha visita ao Palácio do Catete, aquela 

em que, comentando o imprevisto e vertiginoso desdobrar dos 

acontecimentos, o homem que levantou na América a bandeira contra o 

comunismo e, na sua terra, ofereceu-lhe combate sem quartel, parece 

pressentir que a estas alturas, no conflito que ensanguenta a Europa e se 

amplia progressivamente, estão em choque menos as ideologias políticas ou 

princípios que os interesses econômicos e as ambições nacionais. Por isto, 

acredita o Presidente que, para o Brasil como para a Argentina, a guerra 

europeia é alguma coisa mais distante e alheia aos interesses do continente. 

Daí a firmeza com que Getúlio Vargas esta disposto a manter a neutralidade 

de sua pátria, enquanto não for agredida. Mas, essa firmeza não o impede – 

conforme declarou- de cumprir fielmente seus deveres de solidariedade  

continental e talvez a iniciativa da Chancelaria  do Uruguai seja ocasião 

propícia para manifesta-los.
195

 

Evidentemente, o posicionamento de Vargas em relação ao não envolvimento 

direto na guerra e consequentemente à posição de neutralidade pode ser interpretada 

como uma tentativa política para ganhar tempo. Justamente em 1941, ano desta 

entrevista, que historiadores acreditam ser um ano chave para o aumento do interesse 

dos EUA pelo Brasil.  

Conforme as operações militares cresciam na África do Norte, o nordeste 

brasileiro, pela sua proximidade com o continente africano, se tornava cada vez mais 

importante estrategicamente. A partir das bases militares brasileiras, podia-se entregar 

materiais de guerra para as forças britânicas que lutavam naquela região.
196

 

O mandatário brasileiro sabia que àquela altura dos acontecimentos, um 

posicionamento oficial em uma entrevista para um órgão internacional poderia jogar 

seus planos por agua abaixo, visto que o interesse do governo e do Estado-Maior era na 
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verdade se os EUA seriam capazes de suprir as necessidades brasileiras no que diz 

respeito ao envio de material bélico. 

O que interessava na verdade era a questão da aproximação do Brasil com seus 

países vizinhos, no sentido de garantir uma segurança continental em caso de a guerra 

se alastrar pela América. Este tema, ao que parece, causa a impressão de talvez ser, pelo 

menos naquele momento, mais importante do que até mesmo o envolvimento direto no 

conflito, pelo menos para a imprensa argentina: 

Mas, o que nos interessa destacar, sobretudo das importantes declarações 

desta grande figura da América, é a unidade de pensamento que, apesar das 

aparentes diferenças de regime, impera no Continente, ao enunciar-se o 

problema transcendental do seu destino, frente à trágica crise do Velho 

Mundo. 

Através de declarações dos seus chefes, a América aparece como a ultima 

reserva do idealismo; fiel aos princípios tradicionais do direito, amante da 

liberdade, ciosa de dignidade humana. Ante as cruas realidades da guerra, 

ante ao crescente cinismo das nações agressoras, a América se organiza para 

a defesa do patrimônio comum e para um dia, se for necessário, o seu grande 

peso moral na balança da paz. E o Brasil não deixará de cumprir em nenhum 

caso, com os compromissos de solidariedade continental. Assim o afirma o 

chefe indiscutível, cuja palavra tem, na América, tanta autoridade moral.
197

 

Muito mais do que a questão da neutralidade na guerra, o que parece 

transparecer nesta entrevista é o posicionamento do Estado Novo com relação à questão 

da solidariedade continental. Para o Brasil, tanto a Argentina quanto os outros países da 

América precisavam se unir para garantir à segurança do continente, nas palavras de 

Vargas: 

Nosso contato com o seu glorioso país se torna cada dia mais estreito. 

Sabemos como ali se trabalha e esperamos maiores oportunidades para um 

solido e mutuo conhecimento de nossas cousas e de nossas realizações. A 

tarefa de reconstrução interna a que nos consagramos não impede de 

cooperar com a Argentina e os demais países americanos em todas as 

iniciativas de interesse comum. O que desejo, neste rápido contato com um 

homem da imprensa de sua cultura e de sua responsabilidade, é transmitir ao 

povo argentino – expressando o sentir da nação brasileira e do seu governo – 

a segurança de que, em nenhuma circunstância nos  afastaremos de nossa 

                                                           
197

 Revista Militar Brasileira. Ano XXIX. Nº 1 e 2. Janeiro a junho de 1941. Vol. XXXVIII. AHEX. P. 37 



98 

 

tradicional linha de conduta e deixaremos de cumprir os nossos 

compromissos de solidariedade continental
198

 

O que fica claro aqui é a tentativa, tanto do jornalista argentino, quanto de 

Getúlio, de abordar temas como a aproximação política e militar entre os países latino 

americanos visando à segurança continental. A Revista Militar Brasileira, enquanto 

instrumento oficial do Estado-Maior, acabará difundindo este tipo de pensamento, pelo 

menos durante todo o ano de 1941. 

Prova disto são as publicações para todo este ano
199

. Nesse sentido, sua 

produção a partir deste momento passou a contar com uma seção chamada “As Forças 

Armadas na América”, onde em cada volume da revista conteria informações sobre a 

história ou até mesmo uma notícia sobre alguns Exércitos de nações vizinhas ao Brasil. 

Como já era de se esperar, o primeiro Exército a ser examinado pela Revista 

Militar Brasileira foi exatamente o da Argentina
200

, no qual a Revista Militar Brasileira 

já havia publicado nesta mesma edição uma entrevista com o presidente Vargas. 

Informações sobre as Academias Militares, cursos de aperfeiçoamento de oficiais e 

Exercícios das tropas eram descritas nesta edição.  

Em sua segunda edição do ano de 1941, a revista volta com sua análise sobre os 

aspectos das Forças Armadas de países vizinhos, desta vez o Exército do Chile é 

abordado
201

. Aqui, procura-se conhecer a organização de seu Exército baseado em um 

documento chamado “Documento Orgânico do Exército”.  

Uma segunda análise do Exército chileno aparece ainda na ultima edição da 

revista para o ano de 1941
202

. Desta vez, observa-se o regulamento de organização e 

funcionamento da instrução primária e humanística do Exército chileno. Segundo este 

documento, uma nação necessita do máximo de cidadãos cultos, eficientes e 

cumpridores de seus deveres. 

Sendo assim, quanto mais ampla, entusiástica e efetiva for a instrução cívico-

patriótica oferecida nos quarteis aos quadros permanentes do Exército, não somente aos 
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oficiais, mas também aos soldados, maior será o esforço deste pessoal em prol dos 

objetivos da Pátria.  

Este discurso se assemelha muito ao do Estado Novo, no sentido de garantir uma 

educação moral e cívica, não somente para as suas tropas, mas também para o conjunto 

da sociedade. Prova disso é a conclusão a que chega esta diretriz dirigida ao Exército do 

Chile: 

Por isto, enquanto as Escolas Publicas não atinjam a finalidade de dar, pelo 

menos, a educação e instrução elementar de que necessitam os cidadãos, o 

Exército deve contribuir para o preenchimento desta lacuna, no que se refere 

aos conscritos, por meio de Escolas Primárias próprias e Cursos Regimentais, 

estes quanto a instrução humanística dos quadros permanentes.
203

 

Seria de responsabilidade do Exército a instrução patriótica e até mesmo 

educacional de novos recrutas, que muitas das vezes chegavam para a vida militar sendo 

analfabetos. O Estado-Maior do Chile entendia que somente com uma educação 

eficiente e patriótica se poderia chegar ao objetivo principal, que era o de constituir 

soldados espiritualmente ligados ao Exército e ao seu país.  

Esta também parecia ser a opinião pessoal do General Góes Monteiro, então 

chefe do Estado-Maior do Exército. Neste mesmo ano de 1941 ele mesmo assina um 

artigo na revista chamado “Política e Guerra”
204

 onde procura demonstrar ao leitor que a 

política não se restringe somente a situações momentâneas da realidade,  pelo contrário, 

deve ela prever e resguardar o futuro.  

Dessa forma a política deve ser dividida, segundo o General, em: Política 

Exterior, Interior e Militar. Para esta ala militar que controlava o Estado-Maior do 

Exército a educação cívica era algo tão importante que Góes Monteiro afirma que a 

política interior se fazia com um controle rigoroso sobre este tema. A criação de uma 

consciência nacional no povo brasileiro era algo de extrema relevância para o General, 

como observamos: 

A política interior confunde-se com a própria vida do país e deve reger a 

orientação do indivíduo, do grupo, das classes – do povo, enfim, dando-lhes, 

pela educação, pelos meios de aplicação e desenvolvimento, uma consciência 
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nacional coletiva, voluntariamente consistente e tenaz, para a luta pela 

existência
205

 

Para Góes, cabia ao oficial do Estado-Maior o papel de liderar a politica interior, 

pois sua firmeza moral e presença de espírito o gabaritariam para isso. Na verdade, o 

que o General esta tentando demonstrar com este artigo faz parte, em um contexto mais 

geral, daquilo que a Revista Militar Brasileira estava procurando debater neste ano de 

1941, ou seja, a educação moral do povo deveria ser papel do Exército. 

 A política Exterior, no entanto, preocupa-se com a relação entre os Estados. 

Góes Monteiro então afirma que a Política Militar é regulamentada pela primeira, no 

sentido de que a preparação para a guerra total depende de que maneira a Política 

Exterior é conduzida.  

Então uma questão se torna clara para o General, que é a certeza de que uma 

Política Militar existe para dar suporte à Política Exterior. Góes Monteiro então faz uma 

indagação muito interessante em seu artigo, no sentido de questionar o seguinte: 

 Qual seria então o papel da Política Exterior, na atualidade, em função das 

possibilidades do país, senão enfrentar a luta de competição imperialista pelo 

domínio das fontes econômicas e vitais do mundo, como demonstra o 

conflito armado que vai se alastrando assustadoramente?
206

 

A resposta a esta pergunta começa com uma afirmação no sentido de que a 

Política Interior não se destina a auxiliar somente as políticas Militar e Exterior. Para o 

General, a Política Interior deve servir se escudo e instrumento de ação da Política 

Militar quando todos os outros recursos falharem.  

Aplicando-se estas ideias ao Brasil, o que Góes Monteiro estava querendo dizer 

era que neste caso, o país representava um enorme potencial econômico e industrial, 

onde a educação das massas, a coordenação das elites, dos meios técnicos e industriais 

consolidava o ideal nacional. Por este motivo, caberia ao Exército o papel de orientação 

das massas no sentido de conduzir o Brasil para um caminho que desembocaria no 

desenvolvimento nacional, como lemos aqui: 

Tudo, porem, tornar-se-ia uma visão sem realidade nem duração, se as forças 

armadas não representarem concretamente- pela educação e preparo, pela 

mobilidade e poder, pela garantia de suas fontes e bases de sustentação e 

resistência, que é a nação organizada – uma expressão constante e visível da 
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vontade nacional, pronta a intervir em defesa dos seus patrimônios de cultura, 

dos bens de sua existência soberana e das afirmações do seu destino 

histórico
207

 

O papel da organização das forças materiais de uma nação caberia, neste caso, 

ao Exército, pois o caminho para o desenvolvimento nacional deveria passar 

automaticamente por questões de interesse dos militares e que somente eles teriam 

condições de resolver. 

Ao que parece, a proposta do General seria aquilo que a historiografia 

convencionou chamar de modernização conservadora. Este traço do pensamento 

autoritário brasileiro serviu de instrumento de reforço para as políticas de Estado na 

década de 1930, pensadores como Oliveira Viana e Alberto Torres defendiam que a 

modernização do Estado não deveria atacar a velha ordem patronal ou as tradições 

cristãs
208

. Ao que parece, o General Góes Monteiro entendia que esta modernização, 

que neste caso estava ligada diretamente com a Política Interna, seria responsabilidade 

exclusiva das Forças Armadas. 

2.3.1.1 Da juventude à fase adulta: a proposta emancipatória 

O que nos chama a atenção, talvez pelo fato de ter sido escrito pelo General 

Valentim Benício da Silva, foi um artigo chamado “Um Novo Rumo
209

”, publicado na 

primeira edição de 1941. Trata-se de um recado claro dado pelo diretor da Revista 

Militar Brasileira e Secretário Geral do Ministério da Guerra no sentido de agradecer 

aos ensinamentos dados, não somente pela Missão Militar Francesa no Brasil, mas 

também pelos ensinamentos dos alemães, trazidos pelos jovens turcos, e da Missão 

estadunidense na Marinha. No entanto, era chegada a hora de o Exército do Brasil 

começar a caminhar com as próprias pernas, sem a ajuda e influência de estrangeiros. 

Não foram poucos os ensinamentos das missões estrangeiras ao Exército Brasileiro, 

como observamos: 

Vinte anos de preparação profissional ministrada pela Missão Militar 

Francesa fizeram do Corpo de Oficiais do Exército Brasileiro um todo 

selecionado e capaz de arcar com os graves encargos do aparelhamento 
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militar do país. Por sua vez a Armada Nacional, assistida em sua preparação 

bélica pela Missão Naval Americana, terá experimentado uma sensível 

transformação, imposta pelos ensinamentos que ao mundo forma legados 

pela guerra 1914-1918 e pelos aperfeiçoamentos ulteriores. As aviações 

Militar e Naval, hoje congregadas, organizaram-se e evoluíram neste 

ambiente de trabalho e de saber. E a artilharia de Costa, sob a proficiente 

direção da Missão Norte-americana, instrui-se, organiza-se, evolui.
210

 

O grande problema destas doutrinas em que o Exército Brasileiro se orientou 

durante as três primeiras décadas do século XX são que elas formavam, não um 

conjunto de pensamento original brasileiro, mas sim estrangeiro. A doutrina recebida 

pela Missão Militar Francesa, como não poderia deixar de ser, veio dos franceses. O 

General Benício enxergava que era chegada a hora de a oficialidade propor uma 

doutrina própria, embora um grande esforço fosse feito para adaptar a doutrina francesa 

à realidade brasileira, isto não foi completamente conseguido: 

Mas os nossos mestres [franceses] não estavam ambientados e não podiam 

trair a escola em que se formaram, a mentalidade que lhes era própria. Nem 

nós, discípulos, teríamos a petulância de terçar armas com eles, e não nos 

convinha perder tempo e energia em discutir teorias que com eles mesmos 

vínhamos aprendendo.
211

 

Era então chegada a hora de as Forças Armadas do Brasil elaborarem uma 

doutrina de guerra própria, de cunho nacionalista. Evidentemente, este tipo de visão 

acompanha toda uma lógica política inserida no Estado Novo, onde o nacionalismo 

estava colocado diante da sociedade. O Estado-Maior do Exército, através do diretor da 

Revista Militar Brasileira, se pronunciava oficialmente sobre este tema, afirmando ser a 

hora de unir forças entre Exército, Marinha e a recém criada Aeronáutica.
212

 

Somente unindo esforços as Forças Armadas poderiam conseguir sua tão 

sonhada emancipação. Obviamente, o que o General Benício esta fazendo neste 

momento não é uma negação de todos os ensinamentos dados ao Exército por seus 

antigos mestres, mas entendemos como um movimento político em que a Revista 
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Militar Brasileira estava envolvida que pregava um maior nacionalismo e uma maior 

autonomia, sobretudo para o Exército, como observamos: 

Assim, é chegado o momento de nossa emancipação. É tempo de dizermos 

aos que nos instruíram que suas lições não caíram em terra sáfara. Façamos, 

empregando os preciosos conhecimentos adquiridos, aquilo que eles mesmos, 

coadunados ao meio em que nascemos, certamente realizariam. 

Não nos empenharemos em uma insurreição. Entramos apenas na 

maioridade, atingimos a emancipação. Cabe-nos agora mostrarmo-nos dignos 

de nossos maiores. 

Virá, por certo, do Estado-Maior do Exército, o novo rumo, que será norteado 

por interesses lidimamente brasileiros. Não terá mudado a situação do Brasil 

no ambiente sul-americano. Mas quanta coisa nova influirá na formação da 

nossa doutrina de guerra!... 

Nossa doutrina de guerra – ousamos enunciar – porque estamos convencidos 

de que será um erro limitarmo-nos a colher esta ou aquela doutrina praticada 

por outro povo, ou muito menos alguma pretensa doutrina universal. Urge 

instituir a nossa própria doutrina, a que se inspire em nossas possibilidades, a 

que se harmonize com nosso meio, a que pese as possibilidades e intenções 

de inimigos prováveis, a que se alicerce em uma, em muitas hipóteses 

possíveis. 
213

 

Contrapondo a fala do General Benício e as suas convicções naquele momento 

esta a o trabalho de Dennison de Oliveira
214

, que afirma ter havido um esforço por parte 

das autoridades militares dos EUA no sentido de empreender uma americanização do 

Exército brasileiro a partir da década de 1940, o que já foi discutido neste trabalho.  

Dessa forma, este processo contou com a cooperação de importantes figuras dentro da 

administração militar do Exército. A adesão de métodos vindos dos EUA garantiu a 

modernização tática e operacional da tropa. O autor deixa claro que não havia outra 

alternativa para o Estado-Maior do Brasil a não ser os EUA. Os militares não poderiam 

mais seguir a doutrina francesa, que naquele momento era considerada obsoleta.  

Se o Estado-Maior do Exército, através de seu veiculo de comunicação oficial, a 

Revista Militar Brasileira, que através de seu diretor, o General Valentim Benício da 

Silva, se pronuncia a favor da criação de uma doutrina de guerra genuinamente 
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brasileira, porque então este projeto não teve continuidade entre a oficialidade do 

Exército que, através de sua administração militar, preferiu seguir o modelo doutrinário 

dos EUA? 

Acreditamos que a resposta para esta pergunta esteja no fato de que, como já 

observamos, não havia uma unidade de pensamento dentro da oficialidade do Exército. 

Na verdade, com a subida de Vargas ao poder, uma ala de pensamento dentro do Alto 

Comando acaba por ser vitoriosa, ou seja, a ala intervencionista.  

Defendemos que a Revista Militar Brasileira, enquanto instrumento oficial do 

Estado Maior, muitas das vezes defenderia e divulgaria esta ideia de intervencionismo 

de Estado, sobretudo a partir do Estado Novo. Não eram raros os momentos em que a 

revista serviu de espaço para discussão de ideias que naquele momento eram 

consideradas relevantes para a oficialidade. 

Entretanto, cabe aqui conhecer rapidamente a personalidade do General 

Valentim Benício da Silva. Desde muito cedo, quando ainda era primeiro Tenente, o 

jovem militar já se dedicava à temática sobre a defesa nacional. Homem sempre ligado 

aos assuntos da defesa da família e pela educação moral e cívica. Muito dedicado aos 

estudos e a literatura militar, sempre foi um fiel defensor da educação das tropas, torna-

se colaborador da revista “Cavalaria” em 1934, colaborando assim com reflexões e 

artigos que visariam o debate sobre esta Arma. 

No que diz respeito ao seu pensamento sobre a nação, para o General, a família 

constituía a mais expressiva equação do poder nacional. Caberia ao chefe familiar à 

missão de fornecer uma educação moral e cívica que visasse à defesa nacional e 

somente depois esta visão seria reforçada pelo Estado, pois seria dever dos pais 

forneceram à Pátria filhos disciplinados e educados integralmente para que eles sejam 

bons soldados.
215

  

Portanto, esta breve análise do perfil do General Valentim Benício da Silva, 

acreditamos que o posicionamento defendido pelo mesmo seja algo muito mais 

particular do que geral, haja visto que, como afirmamos, a Revista Militar Brasileira era 

um espaço para divulgação de ideias.  

Sabemos que o chefe do Estado-Maior do Exército neste momento era o General 

Góes Monteiro e este via como inevitável a chamada aliança Brasil-EUA durante a 
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guerra que se aproximava. Por motivos que fogem aos objetivos deste trabalho, não nos 

aprofundaremos nas questões que levam o General a formar tal opinião, mas a literatura 

especializada é bem rica nesta questão.
216

 

Entretanto, percebemos aqui que há agora uma discordância entre a alta 

administração do Exército- através do seu chefe de Estado-Maior e do Ministério da 

Guerra- e da visão do General Valentim Benício da Silva, diretor da Revista Militar 

Brasileira. Os primeiros exerciam uma política de aproximação com os EUA em relação 

à adoção de um novo modelo doutrinário que viria a substituir o modelo francês, o 

segundo advogava pela criação de um modelo brasileiro, que atendesse às demandas 

nacionais. 

Embora tivesse sido publicado pelo órgão oficial do Estado-Maior e, pelo menos 

em tese, esta seria visão oficial do Exército, acreditamos que o artigo “Um Novo Rumo” 

representaria muito mais o olhar particular do General Benício e da ala militar ao seu 

redor, isso é, que concordava com seu pensamento, do que representava o pensamento 

oficial do Exército Brasileiro. 

Isto não significa de fato que representantes destas duas visões fossem inimigos 

ou rivais dentro da alta administração do Exército. Talvez pelo fato de ser diretor da 

Revista Militar Brasileira, o General Benício tenha tido alguma facilidade em publicar 

algo que não estaria totalmente alinhado ao pensamento de seus chefes. 

Somado a isto, o General Benício não era um homem da política, pelo contrario, 

sua vida e obra nos revelam que sempre fora um militar por excelência, dedicado a 

Cavalaria, ao ensino moral da tropa e as suas obras. Por outro lado, seus chefes militares 

eram homens constantemente envolvidos com a questão da política nacional, como 

Góes Monteiro e Eurico Dutra e certamente esta mudança no modelo doutrinário do 

Exército esta muito mais associado com questões políticas do que com questões 

educacionais. 

2.3.2 O front europeu desperta o interesse - 1942 – 1943 

Conforme a participação dos EUA na Segunda Guerra se tornava algo real, 

sobretudo após a operação TORCH
217

, a Revista Militar Brasileira se interessaria cada 

vez mais em publicar artigos referentes ao conflito mundial. 
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Mas este cenário muda a partir do ano de 1942, onde suas publicações irão cada 

vez mais se aproximar do modelo estadunidense. Com a entrada dos EUA na Segunda 

Guerra Mundial, sobretudo a partir do início da operação TORCH suas publicações 

passariam de transcrições artigos sobre técnicas militares de revistas alemãs ou 

francesas para uma análise mais direta das técnicas empregadas pelos EUA e pela 

Inglaterra nos campos de batalha.  

O dia 8 de novembro de 1942 ficará marcado na história ficará marcado para 

sempre como o grande momento em que os soldados dos EUA transpuseram as 

rebentações das praias da África do Norte, na maior operação anfíbia até então tentada 

da história da guerra. Mais de duzentos mil soldados se mobilizaram para a até antão 

chamada operação TORCH, comandada pelo famoso General Eisenhower.  

Segundo o historiador militar e Coronel do Exército dos EUA, Leo J. Meyer, a 

decisão de tomar uma iniciativa no Ocidente com a conquista do continente africano foi 

muito mais política do que militar. Fora uma decisão tomada única e exclusivamente 

pelo Primeiro-Ministro Britânico Winston Churchill e pelo Presidente dos EUA 

Franklin D. Roosevelt, contrariando inclusive seus assessores militares. Isto porque esta 

operação não tinha nenhum objetivo militar em específico, exceto ocupar a África do 

Norte francesa abrindo assim o Mar Mediterrâneo para os navios aliados. Na verdade, o 

objetivo real desta operação era dar um alivio para os soviéticos que vinham de 

combates exaustivos contra as forças nazistas e conter o avanço alemão rumo ao oriente 

médio.
218

 

A oficialidade brasileira parecia se interessar bastante pelo que acontecia neste front de 

guerra, mais ainda do que no front soviético. A partir do ano de 1942 suas publicações 

dedicarão uma atenção especial a esta temática. Neste sentido, é criada para a edição Nº 4 da 

revista a coluna “Noticiário de Guerra”, que contará com informações vindas 

diretamente dos campos de batalhas onde os aliados estavam envolvidos. 

Para termos uma ideia, em 1942 um total de trinta artigos são publicados na Revista 

Militar Brasileira, destes, dez se preocupavam com o front de guerra na Europa. Mais 
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precisamente, com a guerra travada pelos Aliados ocidentais, excluindo-se a URSS, que adiante 

analisaremos o motivo. A edição número quatro de 1942 da Revista Militar Brasileira é 

fundamental para compreendermos este processo.  

Todos estes artigos foram escritos para a edição Nº 4 que corresponde aos meses 

de outubro a dezembro de 1942. Percebemos então que conforme os EUA entravam 

diretamente na Guerra, a Revista Militar Brasileira procuraria acompanhar de perto 

todas as inovações militares e praticamente todas as campanhas Aliadas no Norte da 

África.  

Entendemos que a entrada dos EUA na Segunda Guerra e o inicio da operação 

Aliada de invasão do Norte da África foram determinantes para esta guinada da revista, 

diferentemente de outros momentos, as campanhas alemães já não interessam tanto aos 

seus editores, muito menos o que acontecia no front soviético, não tanto quanto as 

operações militares anglo-americanas. Este gráfico nos da uma ideia do momento exato 

em que a Revista Militar Brasileira passa a noticiar mais frequentemente o dia a dia da 

guerra. 
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A partir da análise deste gráfico 2 e do anexo VIII percebemos que a quantidade de 

artigos que tem como temática a guerra cresce na edição Nº 4 de 1942 ( Na primeira edição 

observamos 2 artigos, na quarta edição, 12. Um crescimento de 600%). Argumentamos que não 

é coincidência o fato de este interesse crescer na medida em que as operações anglo-americanas 

se iniciavam no norte da África.  

Na verdade, a oficialidade brasileira possuía, sobretudo após os esforços dos EUA em 

estabelecer uma aproximação política com o Brasil, um enorme interesse pelo modelo 

estadunidense, sobretudo após a declaração de guerra do Brasil aos países do Eixo, que ocorre 

em agosto deste mesmo ano. 

Evidentemente, isto não significou que a entrada do Brasil no conflito pode ser 

vista como uma contradição ao Estado Novo, no sentido de que a guerra era travada 

contra as nações autoritárias e o Brasil estava vivendo uma ditadura declarada desde 

1937. Ângela de Castro Gomes afirma que “não se deve assimilar o fato de ser pró-

aliado com uma postura antiautoritária”
219

.  

Nos anos seguintes este fenômeno cresce em proporção, em consequência da situação 

internacional beligerante em 1943, a revista, sob a chefia do General Mário José Pinto Guedes 

lança seus números 3 e 4 com certo atraso. No entanto, ao observarmos a temática de seus 

artigos, percebemos que a preocupação com a guerra e em ultima instância, com o front no qual 

os EUA estavam inseridos, cresce em proporção, vejamos o gráfico: 
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Gráfico 3 
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A partir da análise do gráfico 3 percebemos um grande número de artigos 

dedicados à guerra. Na verdade, neste ano, a Revista Militar Brasileira publicou um 

total de 46 artigos, dentre os quais 40 tinham como temática a campanha Aliada
220

. 

Comparando agora os dois gráficos (2 e 3), percebemos um significativo aumento na 

produção da revista no ano de 1943. O interesse pela guerra, mais particularmente pela 

campanha no norte da África, cresce na medida em que o sucesso da operação TORCH 

iria se mostrando evidente. 

Não somente a revista se dedicava quase que inteiramente a cobrir a guerra 

travada pelos Aliados ocidentais, como também a produção bélica dos EUA também 

não passaria desapercebida. Em um artigo produzido por sua Equipe Editorial em 1943, 

“A produção de Guerra dos Estados Unidos da América do Norte”
221

 foi escrito como 

uma forma de elogio aos EUA pela sua produção bélica tão avançada para a época.  

“O dia 1º de maio de 1943 assinalou-se na grande nação americana pelo fato dela 

ter produzido muito mais que nos anos anteriores, fabricando maior quantidade de 
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material de guerra do que qualquer outra nação do mundo.”
222

 Essas são as palavras que 

dão início a este artigo. A referência aos EUA como “grande nação americana” 

demonstra, pelo menos aparentemente, uma grande admiração da equipe editorial da 

revista por este país. 

Segundo este artigo, Donald Nelson, chefe do Departamento de Produção de 

Guerra, e o General Somervell, afirmaram que a produção desta nação não diminuiria 

naquele ano de 1943, muito pelo contrário, a ideia era construir mais aviões, carros de 

combate, navios e canhões, muito mais do que se produzia naquele momento. 

Os elogios ao parque industrial estadunidense não param por ai. Em meio a um 

processo de americanização da Revista Militar Brasileira no qual já discutimos neste 

trabalho, a admiração da oficialidade brasileira pela capacidade bélica dos EUA era 

evidente: 

Qualquer um que atravesse aquele país não pode deixar de sentir o 

maravilhoso espetáculo apresentado pelas atividades da indústria de guerra. 

Ninguém sabe quantas organizações, de todo o gênero e tamanho, estão 

trabalhando pela guerra; mais de $ 12.000.000.000. foram empregados na 

construção de novas fábricas, oficinas e depósitos, todos postos em 

funcionamento nos dois anos de guerra.
223

 

É interessante notar que todo este processo se da em um contexto onde o Brasil 

negociava com os EUA, via Leand Lease, um crédito de $ 25 milhões para a aquisição 

do Parque Fabril Militar brasileiro. Todo este parque seria importado dos EUA, mas o 

crédito original concedido pelos estadunidenses aos brasileiros de $ 200 milhões já 

havia sido estourado antes de agosto de 1943. Dennison de Oliveira afirma que, por 

parte do governo de Washington, o interesse era que os brasileiros não atingissem a 

autossuficiência na Indústria Bélica para poder controlar este mercado na América 

Latina.
224

 

Então o interesse da Revista Militar Brasileira se justifica pelo fato de as 

negociações para aquisição de material vindo dos EUA estavam acontecendo. Os 

editores da revista sabiam que esta aproximação com o governo estadunidense poderia 

render bons frutos ao governo brasileiro.  
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Mas o que chamamos a atenção aqui não é somente a admiração da oficialidade 

do Exército do Brasil pelo parque industrial dos EUA. Também gostaríamos de ressaltar 

que a revista realmente acreditava nos valores políticos estadunidenses, demonstrando 

um alinhamento para além do campo militar. A crença de que o governo de Washington 

teria entrado na guerra para defender os ideais de democracia e a referência a este país 

como uma “grande Republica”
225

 estariam presentes a todo o momento em suas 

páginas.  

2.3.3 O Brasil vai à guerra – 1944-1945. 

O ano de 1944 se mostra ainda mais decisivo no que diz respeito a cobertura da 

guerra, mas com uma pequena diferença. Enquanto os dois anos anteriores não tocavam 

no assunto sobre a frente de guerra no qual a URSS batalhava, este ano dois pequenos 

artigos que já foram discutidos neste trabalho se remetem a este assunto, mesmo que de 

maneira irrisória. Também é a primeira vez que a revista se refere à participação do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial. Analisemos os dados de 1944: 

Gráfico 4 
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Olhando para estes números, perceberemos um crescimento produtivo da 

Revista Militar Brasileira, no entanto os artigos dedicados à guerra diminuíram se 
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comparados aos dois anos anteriores. Neste ano de 1944 um total de 46 artigos foram 

escritos, divididos em 24 nas duas primeiras edições e 22 nas duas ultimas. 
226

 

Isso se dá porque no ano de 1944 houve uma preocupação por parte da direção 

da revista em voltar a discutir com mais intensidade assuntos técnico-profissionais, 

como por exemplo a Moto-mecanização do Exército brasileiro, em artigo escrito pelo 

Capitão Umberto Peregrino, instrutor da Escola de Moto-Mecanização do Exército.
227

 

Por outro lado, mesmo as discussões técnico-profissionais se davam partindo do 

estudo de técnicas utilizadas na guerra europeia, ou seja, mesmo indiretamente, a 

questão do conflito perpassava quase todos os artigos da revista. Outro aspecto 

importante deste ano de 1944 é que pela primeira vez a participação brasileira na guerra 

é abordada. Isto ocorre no primeiro semestre deste mesmo ano e talvez seja este o 

motivo de sua direção retirar o foco somente da participação dos EUA na 

beligerância
228

. “O Brasil na guerra”
229

 continha um pronunciamento do presidente 

Getúlio Vargas quando da partida da Força Expedicionária Brasileira na Itália e algumas 

imagens do embarque das tropas. 
230

 

Com isso, percebemos que a preocupação com a guerra cresce na medida em 

que o conflito se aprofunda, no entanto, se nos anos 1942-43 (gráficos 2 e 3) a Revista 

Militar Brasileira se preocupava quase que exclusivamente com as batalhas travadas no 

norte da África, especialmente aquelas em que os EUA estavam combatendo, no ano 

seguinte, ou seja, em 1944, apesar de haver um aumento produtivo, os assuntos 

debatidos pela revista deixam de ser quase que totalmente voltados para o os combates 

travados pelos estadunidenses. Por exemplo: dos 19 artigos que versavam sobre a guerra 

no primeiro semestre de 1944 (gráfico 4), dois deles eram sobre as batalhas de 

Stalingrado e Moscou.  

Mesmo que estes dois artigos fossem praticamente irrisórios se comparados com 

aqueles voltados a analisar os combates dos EUA, isso significa dizer que destes 19 
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artigos, somente 17 teriam como temática a guerra travada pelos Aliados ocidentais, ou 

seja, um numero menor se comparado ao ano de 1943.  

Em 1945 este quadro se acentuaria no sentido de que a revista passaria então a 

produzir artigos preocupados em examinar a campanha da Força Expedicionária 

Brasileira. Vejamos o gráfico 5: 
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Gostaríamos de mencionar aqui que a Segunda Guerra Mundial não terminaria 

oficialmente com a queda da Alemanha, mas o conflito continuaria até agosto de 1945 

no extremo oriente até a rendição incondicional dos japoneses após o lançamento de 

duas bombas atômicas pelos EUA em duas cidades do Japão: Hiroshima e Nagasaki. 

Mas como frisamos, estes fatos não são sequer mencionados pela equipe editorial da 

Revista Militar Brasileira, pelo menos até dezembro daquele ano. 

No entanto, uma biografia resumida do General Douglas McArthur
231

 foi 

lançada nesta edição
232

. Publicada originalmente pela Dell Publishing Company
233

 este 
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artigo traçava um panorama geral da brilhante vida militar deste oficial, que na Segunda 

Guerra Mundial se tornou um dos grandes heróis da guerra contra o Japão. 

A maior parte da atenção da equipe editorial neste momento certamente era dada 

ao Teatro de Operações da Itália, o que é completamente compreensível porque foi lá 

que o Exército do Brasil lutou contra os nazistas alemães. Consultando o anexo X 

observamos que, neste momento, a revista procura entender e absorver novas técnicas 

militares aprendidas nos campos de batalha.  

É o caso por exemplo de um artigo chamado “Informações sobre a evolução da 

artilharia na Itália”, escrito pelo Major Antônio Henrique Almeida de Morais, oficial da 

Força Expedicionária Brasileira. 
234

O Major procura entender quais são os ensinamentos 

militares deixados pela experiência na guerra. 

Nesse sentido, o que o oficial procura discutir são os melhores tipos de unidades 

de reforço existentes, o processo de tiro utilizados pelos EUA nas batalhas, o tiro de 

tempo e o uso de companhia de “Tanks Destroyers” que apoiava o 6º R.I.
235

 no Vale do 

Serchio
236

. A partir disso podemos perceber que o aprendizado obtido na Itália seria 

debatido profundamente nas páginas da revista oficial do Estado-Maior do Exército e o 

processo de americanização das Forças Armadas, do qual já tratamos neste trabalho, 

certamente terá seu aprofundamento em edições posteriores a 1945. Embora fuja ao 

tema deste trabalho, este seria um assunto interessante para futuras pesquisas. 

Voltando a Revista Militar Brasileira em 1945, notamos que de todos os 17 

artigos produzidos neste ano, quatro tinham como tema a participação do Brasil na 

guerra Isto significa dizer que 23.52% das publicações de 1945 se voltariam para a 

análise da Força Expedicionária Brasileira. Se de 12 (gráfico 5) artigos que tinham 

como temática a guerra, cinco (ou 23.52%) eram sobre a FEB, então os outros oito (ou 

47.05%) artigos restantes eram sobre o Teatro de Operações Italiano em geral.  

A partir dos números apresentados podemos ter uma ideia da importância que as 

operações na Itália possuíam, mas se analisarmos os dados desde 1942, ano de início da 

Operação TORCH, entenderemos que a direção da revista se preocupou enormemente 
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em apresentar à oficialidade brasileira a Frente de Batalha no qual os estadunidenses 

combateriam. Suas publicações acompanham, passo a passo, ano a ano, a maioria dos 

eventos importantes que tinham o Exército Britânico e principalmente o Exército dos 

EUA como protagonistas. A preocupação com a guerra tomaria conta de uma vez por 

todas das páginas da Revista Militar Brasileira. 
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3. O desenvolvimento nacional 

 

3.1 A questão da industrialização 

O Exército não estava alheio ao debate sobre a política nacional, como mostra as 

páginas da Revista Militar Brasileira, mas o fato é que em 1930, a preocupação da 

revista era muito mais com aspectos técnicos do que com temas políticos.  

A preocupação do Exército com a modernização da tropa era evidente. Esta 

preocupação tinha um fundamento, já que o setor industrial, durante a década de 1920 a 

produção industrial no Brasil era muito escassa. 

De todas as indústrias existentes no país nessa época, apenas 482 tinham mais de 

cem trabalhadores
237

. É exatamente por este viés que trabalha Bóris Fausto, quando 

afirma que este projeto de industrialização era incapaz de se apresentar como uma 

alternativa ao projeto dominante da sociedade brasileira, que girava em torno dos 

interesses cafeeiros.
238

 

As antigas convicções de vocação agrícola do Brasil foram abaladas pelos 

primeiros anos da década de 1930. Importantes desequilíbrios econômicos que o país 

enfrentava eram por muitos relacionados a uma posição subserviente que a economia 

brasileira, mercantil- exportadora, ocupava no capitalismo. 

A indústria era restrita aos meios de consumo popular e as sucessivas políticas 

de valorização do café desta época somente garantiram os lucros dos grandes 

latifundiários em detrimento do prejuízo para o resto da sociedade. A economia 

nacional estava em colapso quando Vargas assumiu o poder em 1930, prova disso é que 

um ano antes de sua subida ao poder, em outubro de 1929, o mercado despencou no 

primeiro pregão da manhã na Bolsa de Santos por conta do declínio dos preços do café, 

como podemos observar: 

O declínio dos preços do maior produto de exportação do país e a forte 

redução no fluxo de capitais externos provocaram o rápido esgotamento das 

reservas cambiais. Vargas alegou que o regime deposto havia remetido 26,5 
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milhões de libras para o exterior na defesa do câmbio. Assim, as reservas, 

que eram de 31,1 milhões de libras em setembro de 1929, caíram para 14,1 

milhões em agosto de 1930 e desapareceram no início de 1931.
239

 

Os dados apresentados refletem um quadro de total colapso econômico que o 

governo provisório teve que enfrentar. Uma massa de dois milhões de trabalhadores 

desempregados no país e somente na cidade de São Paulo, o numero de desocupados era 

de cem mil.
240

  

Como se esta situação caótica não bastasse, a atividade industrial se viu reduzida 

e em 1930, registrou-se uma queda de 40% na produção de tecidos finos e algo em 

torno de 70% na produção de tecidos grossos. Algumas fábricas, para poder sobreviver, 

tiveram que funcionar somente três dias por semana. 

A indústria metalúrgica apresentou uma queda de 60% na sua produção, o 

quadro era de total desespero para a economia. É dentro deste quadro de instabilidade 

econômica que setores da sociedade irão apoiar projeto de industrialização do Brasil, 

que segundo Boris Fausto, irá se consolidar somente durante o Estado Novo
241

 . 

Os militares brasileiros também participarão deste processo e com a vitória da 

revolução, os Tenentes que apoiaram o novo governo formulam um programa com suas 

ideias. Nele, a questão de unidade nacional pela via da centralização do poder aparecia 

como ponto chave. 

Dessa forma, propunham o atendimento às necessidades do país, como a 

instalação de uma indústria de base e um programa de nacionalização de minas, meios 

de transporte e de comunicação. O clube 3 de outubro, base do movimento tenentista, se 

tornará um grande propagador destas ideias  O projeto nacional-desenvolvimentista com 
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apelos autoritários era visto no seio das Forças Armadas como uma alternativa à crise, 

onde diversos militares aderiram a este tipo de pensamento.  

Este projeto foi tomando forma nas mãos da burguesia industrial ao longo da 

década de 1930. O desabamento do sistema internacional, as graves crises políticas 

internas, as dificuldades no financiamento e a reação dos produtores rurais obrigavam o 

governo a caminhar cada vez mais no caminho industrializante, com o apoio das forças 

armadas e da grande burguesia.  

Alexandre Avelar atribui ao Circulo de Técnicos Militares
242

 (1937-1945) a 

institucionalização de um projeto desenvolvimentista dentro das Forças Armadas
243

, 

cuja liderança era exercida por Edmundo Macedo Soares. Segundo o autor, a proposta 

do Círculo se apresentava como um dos lados em uma luta intelectual travada no 

interior das Forças Armadas onde, de um lado estava o posicionamento de Macedo 

Soares, a favor da industrialização, e de outro, Góis Monteiro, principal líder militar do 

governo Vargas. Segundo o autor: 

Como as duas vertentes de pensamento entendiam caber às Forças Armadas 

uma missão nacional, um papel de direção moral e intelectual, podemos 

apontar claramente para a existência de dois projetos nacionais 

institucionalizados, cujos conflitos e contradições concorreram para a 

consolidação de uma certa identidade militar a partir da vitória da linha 

defendida por Góis Monteiro, cuja proposta entendia que às Forças Armadas 

deveria ser reservado um papel essencialmente bélico, sendo a preparação 

para a guerra a sua maior preocupação
244

 

Avelar estabelece então, a partir da criação do pensamento de Macedo Soares e 

das discussões travadas no interior do Círculo de Técnicos Militares, uma associação 

entre o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento militar, onde todas as 
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atividades da economia deveriam estar voltadas para a execução destes dois tipos de 

desenvolvimento.  

3.2 A Indústria Siderúrgica 

Evidentemente, a participação dos militares na política nacional é extremamente 

decisiva, sobretudo se compararmos com o início da primeira república
245

. Getúlio usou 

sua habilidade política, como a monopolização do poder militar contra as polícias 

estaduais, para fazer das Forças Armadas seu braço direito, incentivando-a a ser um dos 

principais atores no jogo político nacional. 

Como observado anteriormente na introdução deste trabalho, havia, entre a 

oficialidade brasileira, três modelos políticos e ideológicos distintos que disputavam 

espaço entre si: o profissional, o intervencionista e o influenciado por ideias comunistas. 

A ideia de soldado profissional foi predominante na revista até outubro de 1930, com 

edições inteiras praticamente discutindo temas de ordem técnico-profissional dos mais 

variados temas.  

A partir de outubro de 1930, ao que parece, a ala intervencionista ganha força 

em suas edições. Com a vitória do grupo político que tinha Getúlio Vargas como líder 

principal, a revista passa a contar cada vez mais com edições engajadas com o modelo 

de Estado proposto naquele momento. 

A Revista Militar Brasileira passa então a abordar a temática da siderúrgica, um 

projeto nacional do novo governo e que teve total apoio desta ala da oficialidade 

brasileira, onde inicialmente de maneira tímida começa a aparecer nas páginas da 

revista ainda em 1931 e posteriormente se torna cada vez mais frequente. 

O trabalho de Ítalo Tronca
246

 caminha de encontro ao que será argumentado 

aqui. O autor procura rebater a tese que aponta o Exército como principal grupo de 

pressão no sentido de estimular a industrialização. Em seu trabalho, portanto, busca-se 

compreender como se deu a participação do Exército e seus órgãos de comando mais 

qualificados hierarquicamente, como o Ministério da Guerra e o Estado-Maior, este 

ultimo, o qual a Revista Militar Brasileira estava diretamente subordinada, nas 

discussões sobre a indústria siderúrgica. 
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Tronca então procura rebater a corrente historiográfica que enxerga as Forças 

Armadas latino-americanas como mentoras da modernização representada pelo esforço 

industrializante
247

, como podemos observar: 

Quanto aos fatos, em primeiro lugar, o ponto fraco do estudo de Wirth está 

em não estabelecer a necessária articulação entre as reinvindicações dos 

militares, entre 1933 e 1939, e sua visão do que seriam as ‘necessidades 

nacionais’, de um lado, e a política do comércio exterior do governo, do 

outro. Menciona a questão dos armamentos, item fundamental para quem se 

preocupa com os militares, uma ou outra vez, pressupondo que o atendimento 

das exigências das Forças Armadas, especialmente do Exército, em relação a 

equipamento, seria, no máximo, um problema incidental para os elaboradores 

da política oficial.
248

 

Tronca está convencido de que na questão siderúrgica, não foi o Exército como 

instituição, mas no máximo alguns militares isoladamente que apoiaram os esforços do 

setor civil no sentido de aproveitar a conjuntura nacional favorável para incentivar e 

implementar uma indústria siderúrgica.  

Para isso ele vai utilizar o caso do grupo estrangeiro Itabira Iron Ore
249

 para 

afirmar que o problema da siderurgia no Brasil se deu por um problema de 
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financiamento externo. Somente na década de 1930 esta questão toma corpo novamente 

no interior do governo. 

A partir de outubro de 1930, quando o grupo liderado por Getúlio Vargas chega 

ao poder, a temática da criação de uma indústria siderúrgica ganha força novamente e 

em fevereiro de 1931, o chefe do governo provisório pronuncia um discurso 

condenando então o projeto Farquhar, que detinha o monopólio do minério, mas para 

usufruir deste direito deveria construir uma siderúrgica. Para Vargas, a questão maior da 

economia brasileira passava obrigatoriamente pela questão da siderurgia nacional, e por 

isso este tema deveria ser de assunto do governo e não da iniciativa privada, indicando 

assim seu parecer favorável a nacionalização das riquezas do país. 

Sendo assim, foi criada, em agosto de 1931 a Comissão Nacional de Siderurgia 

(CNS), encarregada de propor orientações ao governo sobre a questão siderúrgica 

nacional. Ítalo Tronca
250

 percebe aqui uma aliança que seria então formada entre 

militares e os técnicos civis responsáveis pela direção da comissão, já que a presidência 

foi entregue a Eusébio de Oliveira, diretor do Serviço Geológico e Mineralógico e a 

secretaria geral foi entregue ao Capitão Edmundo de Macedo Soares, representante do 

Ministério da Guerra. 

No entanto, durante o ano de 1932, no auge dos distúrbios políticos que agitaram 

São Paulo, a Comissão Nacional de Siderurgia emite um parecer contrário a qualquer 

instalação industrial neste período, fazendo com que assunto só fosse retomado em 

1933. 

O ponto alto da argumentação teórica de Tronca gira em torno do ano de 1934, 

quando Góes Monteiro, então Ministro da Guerra, lidera uma corrente que ganha 

hegemonia entre os militares. Essa corrente de pensamento enxergava o Exército como 

uma “instituição política nacional por excelência, em torno da qual deveriam gravitar 

todos os demais setores da vida do país”
251

 

O Exército, liderado por Góes, portanto estaria preocupado quase que 

exclusivamente em adquirir material bélico para o país e suprimir os quadros oficiais 
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considerados moralmente e profissionalmente incompatíveis com a Força. Assim, diz o 

autor: 

Assim, a instalação da grande siderurgia não se incluía entre as prioridades 

do Alto- Comando, ou seja, do Exército como instituição, naquela 

conjuntura. Daí as divergências de orientação reveladas pelos militares que 

participam das diferentes comissões, indicando que a siderurgia não era uma 

“exigência” do Exército.
252

 

Também é um eixo central na argumentação do autor o fato de que o projeto 

industrializante deste momento foi no máximo uma posição pessoal de alguns membros 

das Forças Armadas, como Macedo Soares e Mendonça Lima, mas não podemos 

considerar como uma posição oficial do Alto Comando. Como podemos observar: 

Isso indica, igualmente, que a posição do Coronel Mendonça Lima diante da 

questão siderúrgica refletia, muito provavelmente, uma questão pessoal, ou 

no máximo, o desejo de um grupo militar, mas estava muito distante de 

representar o pensamento do Alto Comando do Exército.
253

 

Com esta afirmação, o autor procura demonstrar que a instalação da grande 

siderurgia não se incluía entre as prioridades do Alto Comando do Exército. Mais ainda, 

Tronca vai mais longe, o autor usa a revista A Defesa Nacional, que não menciona a 

questão siderúrgica uma única vez, entre 1930 e 1936 para sustentar a tese de que o 

tema da industrialização não era prioridade no Exército, como podemos observar: 

No que diz respeito ao Exército como conjunto, tratava-se, portanto, 

de defender seus interesses corporativos. A solução do “problema 

siderúrgico” podia esperar, uma vez que não seria através dela que se estaria 

em condições de atender, a curto prazo, as necessidades de reequipamento 

urgente do Exército. Tanto é assim, que a Defesa Nacional – revista militar 

mensal editada por oficiais de alta patente, pertencentes, em sua maioria, à 

corrente modernizante do Exército, Góes inclusive-, não menciona uma única 

vez, entre 1930 e 1936, a questão da siderurgia. Seus editoriais e artigos, 

nesse período, são dedicados invariavelmente a problemas como o controle 

das Forças Publicas estaduais, questões doutrinárias e técnicas veiculadas 

pela Missão Militar Francesa [...], a necessidade de adquirir armas do 

exterior, penetração comunista nas Forças Armadas, reinvindicação de 

aumento nas dotações orçamentárias destinadas às três Armas, etc.
254
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Dessa forma, gostaríamos de contribuir para este debate demostrando que pelo 

menos desde 1931 a Revista Militar Brasileira já se preocupava com a questão da 

siderurgia no Brasil. Para isso, será necessário apresentar alguns dados da revista para a 

melhor compreensão do leitor. 

Entre a primeira edição do ano de 1930 e a ultima edição de 1938, a revista 

publicou 91 artigos, dentre os quais cinco tinham como temática a questão da 

siderurgia. Dos 20 artigos que a Revista Militar Brasileira publicou no ano de 1931, 

dois tinham esta temática e os outros artigos aparecem no ano de 1937, quando foram 

publicados 17 artigos no total e um era sobre siderurgia e os dois últimos aparecem no 

ano de 1938, quando foram publicados 7 artigos.
255

  

Já entre 1941 e 1945 a revista publicou um total de 169 artigos, assim 

distribuídos: 30 artigos em 1941, 30 artigos em 1942, 46 artigos em 1943, 46 artigos em 

1944 e 17 artigos em 1945. Destes, três continham a temática da indústria siderúrgica. 

Todos estes três artigos aparecem em edições de 1941, sendo que em 1942, 1943, 1944 

e 1945 a revista não toca no assunto. 

Os artigos escritos com esta temática foram “Fulminato de Mercúrio – Nitreto de 

chumbo”
256

, “Considerações sobre a metalurgia”
257

, “Metais aplicados as industrias 

militares”
258

, “O problema siderúrgico no Brasil: algumas estatísticas”
259

, “Metais 

aplicados as industrias militares (cont.)”
260

, “A siderurgia no Brasil”
261

, “Aspectos 

econômicos do problema siderúrgico nacional”
262

 e “Momento de ação”
263
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Estatisticamente falando, isto significa dizer que durante a década de 1930, 

aproximadamente 5,5% do conteúdo da revista se dedicou à temática da siderurgia e 

durante a primeira metade da década de 1940 este número cai para 3,7%. Se excluirmos 

os anos de 1942 a 1944 e levarmos em consideração somente o ano de 1941, 

perceberemos que 15% do conteúdo da revista voltava-se para este tema. 

Embora pareça irrelevante a quantidade de vezes que a Revista Militar Brasileira 

se referiu a questão siderúrgica, ainda mais se compararmos com o número total de 

artigos produzidos em uma década, devemos perceber que estes artigos tocam muito 

profundamente a questão e deixam claro que era interesse do Estado-Maior do Exército 

este assunto, diferente do caminho apontado por Tronca, pois diferentemente da revista 

A Defesa Nacional, a Revista Militar Brasileira era o órgão oficial do E.M.E. e portanto, 

representava seu pensamento oficial, como já foi demonstrado. 

Em sua primeira edição de 1931 é publicado um artigo chamado “Fulminato de 

mercúrio – Nitreto de Chumbo”, que trata de um estudo comparativo entre as 

propriedades do fulminato de mercúrio e do nitreto de chumbo onde se atesta a 

superioridade deste ultimo explosivo. Busca-se justificar o motivo pelo qual a gestão na 

Fulminataria do F.C.A.G.
264

 não fez a substituição dos explosivos. 

Com o General Augusto Tasso Fragoso na chefia do Estado Maior do Exército e 

o Coronel José de Castelo Branco na chefia da 5ª seção, outro artigo é escrito em defesa 

da criação de uma indústria siderúrgica nacional. 

“Considerações sobre a metalurgia
265

” foi escrito pelo Coronel José de Castelo 

Branco como resultado de uma visita deste militar ao complexo metalúrgico de Creusot, 

na França, em 1922. Em viagem a este país, o Coronel se encontra com o General Leite 

de Castro, que na época estava adido ao Estado Maior do General Charles Marie 

Emmanuel Mangin. Leite de Castro mostra ao Coronel cada parte do grande complexo 

siderúrgico que tanto impressionou a José de Castelo Branco.  

Militar de carreira, assentou praça no Exército em 3 de maio de 1889, combateu 

a Revolução Federalista de 1893 ao lado das forças legalistas. Seus assentamentos 

mostram que no ano de 1922, quando tinha o posto de Tenente-Coronel, Castelo Branco 
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foi designado para integrar uma missão militar para compra de material de artilharia na 

Europa, por conta desta missão, que tinha o objetivo firmar contrato com a empresa de 

material bélico Schneider, de visitou a Usina de Creusot, na França. Sempre elogiado 

por seus chefes, fora um oficial exemplar no quesito disciplina, se tornando chefe da 5ª 

Seção do Estado Maior em 1928. 
266

 

Interessante é que Castelo Branco, mesmo sendo diretor da revista em 1930, não 

tinha o costume de assinar artigos pessoalmente, sendo este o único caso durante a sua 

gestão. O contrário acontece com seu colega de 5ª seção, Francisco de Paula Cidade, 

que fez várias contribuições para a revista durante a década de 1930. 

Entendemos que isto se dá porque José de Castelo Branco não era um intelectual 

ativo no meio militar como era Francisco Cidade, que inclusive era professor e conferia 

palestras nos altos círculos militares. Este artigo aparece por conta do momento 

histórico que o Brasil vivia, com a questão da industrialização sendo ponto de pauta nas 

discussões militares e políticas, o que conferia um ambiente propício para que estes 

assuntos fizessem parte dos temas abordados pela revista. 

O Coronel começa seu artigo impressionado pela grandeza e opulência do 

complexo industrial, tisnado “pelo carvão que se movimenta em todos os sentidos e cai 

em todos os cantos; pelo carvão que nos mancha a pele, endurece os cabelos, resseca os 

lábios e polvilha-nos os olhos”
267

 

Esta visão poética do Coronel coincidia com a impressão que a indústria de 

Creusot deixou neste militar e ao que parece, nunca tinha visto algo parecido, tamanho 

era o seu deslumbramento com o que estava observando naquele momento, como 

podemos observar: 

Ao galgar a rampa que nos conduz à cidade alta, donde, demoradamente, 

comtemplei a paisagem iluminada pelos lampejos provenientes das caudais 

de ferro rubro jorrado das entranhas crepitantes dos altos- fornos, e pelas 

miríades de fagulhas expedidas pelas chaminés arquejantes de intenso 

labutar, tive a nítida impressão de achar-me no habitat do FERRO, 

ditatorialmente governado pela ação suprema de sua majestade- O FOGO! 

Extensos edifícios de perfis semelhantes a montanhas formadas por um 

empuxo de igual possança- cheios de máquinas que se movimentam, que vão 
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e que vêm, que sobem e que descem, que se cruzam e que se agitam; de 

máquinas que rangem, silvam, gritam, gemem, estrepitam, rolam e se 

arrastam,-produziram em meu espírito uma impressão que se não apagou até 

hoje.
268

 

A industrialização do Brasil passa a ser vista então como algo urgente a ser feito, 

indispensável para o desenvolvimento nacional. Pensando no futuro da nação, o autor 

afirma que a construção da siderurgia nacional dependeria de um conjunto de fatores, 

dentre eles, a união do povo brasileiro. 

[...] que hoje mais do que ontem e amanhã muito mais ainda do que hoje, 

possa a vontade de nossos homens, a sabedoria de nossos técnicos e a 

tenacidade de nossos industriais- amparadas pelo ouro de nosso solo, pela 

possança de nossas águas, pela riqueza de nossas florestas e pelo patriotismo 

de todos nós- a bem de nossa segurança e estabilidade dinâmica, portanto, de 

nossa paz, de nosso progresso e da felicidade de nossos filhos, ser dirigida 

para o problema da Siderurgia Nacional, hoje, felizmente, técnica e 

economicamente resolvido, com o emprego de nossos minérios e 

combustíveis- no novo processo de redução de minérios de ferro, descoberto 

pelo operoso homem da ciência William Henry Smith, professor e diretor da 

Universidade de Detroit, Michigan.
269

 

A produção de ferro parecia ser o mais importante segundo o Coronel José de 

Castelo Branco, pois em sua opinião, a matéria prima e toda máquina era o ferro e por 

isso o aumento da produção deste minério era algo urgente a se fazer. “Grande país hoje 

é país que se maquinizou em grau maior que os demais, e por isso, traz os demais 

atrelados à sua influência”
270

 

São estas palavras que o autor escreve ao se referir à importância que teria para 

uma nação que desejasse se considerar moderna, a questão da indústria pesada. A nação 

que não se guiasse por estas regras ficaria fadada a ser colônia. Nesse sentido, o autor 

cita os Estados Unidos da América e a sua produção de 50 milhões de toneladas de 

ferro.
271

 

Dentro desta linha de raciocínio, a produção brasileira ainda estava muito aquém 

do esperado. Segundo cálculos do próprio Coronel, em 1928 Minas Gerais produziu 
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apenas 80 mil toneladas de ferro contra pouco mais de 51 milhões de toneladas dos 

EUA e 14 milhões de toneladas da Alemanha.
272

 

Definitivamente o Brasil não poderia aceitar estes números pífios, já que detinha 

cerca de 25% das reservas mundiais de ferro. José de Castelo Branco afirma que 

somente o Estado de Minas Gerais seria capaz de fornecer cinco milhões de toneladas 

de minério de ferro se aqui houvesse investimento pensado na indústria. 

 O autor acreditava, portanto, que somente com um forte investimento no setor 

industrial, mais precisamente na produção de minério de ferro, seria possível o pleno 

desenvolvimento e equação do problema siderúrgico nacional. Mais ainda, faz questão 

de deixar claro que era uma preocupação dos militares, já no ano de 1931, a questão da 

siderurgia nacional. A atenção do governo deveria se voltar para este assunto, pois não 

há desenvolvimento sem uma indústria siderúrgica forte.  

Evidentemente esta publicação parecia refletir a criação da Comissão Nacional 

de Siderurgia em 1931, subordinada ao Ministério da Guerra. Junto a este fato, em 23 

de fevereiro deste mesmo ano, Getúlio Vargas profere um célebre discurso em Belo 

Horizonte chamado “Os Saldos do ouro e o problema siderúrgico”
273

. Manifestando-se 

a favor da siderurgia nacional, o chefe do governo provisório assume de vez seu 

compromisso com a indústria pesada, como podemos observar: 

O Ferro é fortuna, conforto, cultura e padrão, mesmo, da vida em sociedade. 

Por seu intermédio, abastecem-se a agua das cidades e irrigam-se as lavouras 

[...] Por ele se transporta a energia, florescem as indústrias, movimentam-se 

as usinas. 

[...] Completando, finalmente, o meu pensamento, no tocante à solução do 

magno problema, julgo oportuno insistir, ainda, em um ponto: a necessidade 

de ser nacionalizada a exploração das riquezas naturais do país, sobretudo a 

do ferro.
274
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Neste sentido, podemos entender este discurso como uma das principais 

evidências do compromisso do governo provisório desde cedo como problema da 

siderurgia nacional.  

O Exército brasileiro, portanto, também assume uma postura de defesa da 

indústria siderúrgica, já que o que era publicado pela Revista Militar Brasileira era visto 

como o pensamento oficial, pelo menos do grupo intervencionista que por razões já 

discutidas ganham espaço entre o E.M.E.  

A construção do consenso entre parte da oficialidade brasileira e a administração 

Vargas pode aqui ser evidenciada, no sentido de que cada vez mais o posicionamento, 

tanto da revista quanto do governo era o estabelecimento da indústria nacional. Quando 

utilizamos este conceito teórico estamos pensando tal como Janaína Martins Cordeiro, 

que o entendeu como um “acordo que diz respeito a um conjunto de pessoas” 
275

 ou 

como Massimo Follis, utilizando-o para explicar que em uma sociedade com um alto 

grau de consenso, ou seja, com valores largamente partilhados, percebe-se altos graus 

de solidariedade entre seus membros
276

. O autor ainda afirma que o “Consenso pode ser 

considerado como fator de cooperação e como elemento fortalecedor do sistema 

político; ajudará uma sociedade a superar momentos de dificuldade como, por exemplo, 

casos de guerra ou de crise econômica” 
277

.  

As disputas políticas entre a oficialidade do Exército na década de 1930 tiveram 

como resultado a vitória da ala intervencionista, a mesma que possuía uma grande 

influência na Revista Militar Brasileira neste momento. Assim como setores do Estado 

corporativista enxergam a questão da industrialização como peça fundamental para o 

desenvolvimento nacional esta ala do pensamento militar também era muito próxima 

dos objetivos varguistas no sentido de promover a produção de metais em larga escala e 

no âmbito político incentivar o autoritarismo de Estado.  A partir deste momento a 

própria realidade nacional começava a se modificar.  
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O fato de que o artigo fora escrito pelo seu diretor evidencia ainda mais o caráter 

de posicionamento oficial da revista e demonstra que suas publicações estavam, desta 

maneira, conectadas com o que ocorria no cenário político nacional. 

3.2.1 O aprofundamento da questão siderúrgica – 1937-1941 

Em novembro de 1937, Getúlio, com o apoio irrestrito das Forças Armadas, 

fechou o Congresso e outorgou uma nova Constituição, estabelecendo assim uma 

ditadura denominada de Estado Novo, inaugurando a fase estabelecida por Carvalho 

como “lua de mel entre Vargas e os Militares.”
278

 

Dessa forma, as publicações da Revista Militar Brasileira, no que diz respeito ao 

tema da siderurgia e a sua defesa vão se tornar mais contundentes. Embora uma defesa 

aberta desta temática tenha sido feita ainda em 1931 pelo Coronel José de Castelo 

Branco, outros artigos aparecem e com cada vez mais comprometimento com a questão. 

Nesse sentido, um artigo chamado “Metais aplicados às indústrias militares” é 

escrito para a edição de 1937 da revista. Trata-se de um artigo escrito por um Tenente 

chamado Arlindo Vianna onde o mesmo procura especificar para o leitor da revista os 

compostos técnicos e especificações do mercúrio, como por exemplo, a formula 

química de tal elemento. 

No município de Palmeira, estado do Paraná, engenheiros encontraram uma 

mina de azougue
279

, a margem do rio Iguaçu. A preocupação da revista em noticiar tal 

descoberta evidencia uma preocupação clara do Alto Comando Militar com a questão da 

indústria bélica nacional. 

Em 1937 o Ministro da Guerra era Eurico Gaspar Dutra e o chefe de Estado 

Maior Exército era o General Arnaldo de Souza Paes de Andrade. Dutra, como observa 

o historiador Dennison de Oliveira, produziu grandes esforços no sentido de incentivar e 

fortalecer a indústria bélica no Brasil
280
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Um ano depois, em 1938, a revista volta a tocar na questão dos metais aplicados 

às indústrias militares, desta vez o primeiro Tenente Arlindo Vianna escreve uma 

continuação do artigo escrito no ano anterior
281

. 

Em artigo puramente técnico explicando as vantagens de se utilizar o zinco 

como elemento para purificar o metal, o que gerariam metais mais duros para resistir a 

atritos e mais resistentes mecanicamente. Dessa forma, este artigo procura discutir de 

maneira técnica a importância das ligas metálicas para se obter uma melhor qualidade 

do metal e para isso, as jazidas encontradas na região de Minas Gerais
282

 serão 

importantes para o futuro da indústria. 

A preocupação com as jazidas naturais nacionais aparecem mais 

contundentemente em um segundo artigo de 1938, quando a equipe editorial da revista 

abre espaço para o próprio presidente Getúlio Vargas tratar com mais profundidade a 

questão. Para isso, surge um artigo chamado “O problema siderúrgico no Brasil: 

algumas estatísticas”
283

 

Todos sabem que possuímos grandes jazidas e de incontestável pureza; que a 

exploração dessas jazidas, em larga escala, operará uma verdadeira revolução 

na economia do país; que essa exploração consiste em extrair minério e 

exporta-lo em larga quantidade, fundando simultaneamente a grande 

indústria siderúrgica. Não pode haver, no caso, situação satisfatória 

unilateral.
284

 

Estas palavras mergulham de vez a Revista Militar Brasileira na questão 

industrial do Brasil. Era preciso que a indústria de ferro atendesse aos desejos de uma 

economia forte, sobretudo para “promover o engrandecimento de uma indústria 

militar”
285

. 

A produção industrial brasileira cresceu bastante na década de 1930, prova disso 

são os números apresentados pela literatura política ao estudar o crescimento da 

atividade industrial no Brasil, que aumentou de 21% em 1919 para 43 % em 1939. No 
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que diz respeito ao ritmo de crescimento, a indústria apresentou uma taxa de 8.4 % 

contra 2.2% da agricultura, no período de 1929/1939
286

 

É exatamente este tipo de raciocínio que o presidente Vargas vai usar para se 

tratar da questão industrial e defende-la nas páginas da RMB. O crescimento da 

participação das atividades industriais na economia nacional é assim tratado pelo 

presidente: 

A partir de 1932, a nossa produção aumentou sensivelmente: a de ferro guza, 

de 28 mil e 800 toneladas naquele ano, passou a 78 e 400 toneladas em 1936: 

a de aço, de 34 mil e 200 toneladas em 1932 passou a 62 mil e 900 em 1936. 

Houve também aumento proporcional de valor. Fixando, porém, como ponto 

de referência o ano de 1936, apura-se que a nossa produção foi de 214 mil e 

900 toneladas, no valor de 130 mil contos. 

Vejamos, agora, a nossa importação, também em 1936. Excluídos os 

maquinismos, compreendendo apenas os produtos elementares de ferro e aço 

– ferro em barras, vergalhões, chapas, canos, tubos, arame, utensílios, etc – 

temos 186 mil toneladas, no valor de 220 mil contos. 
287

 

Para Vargas, a produção nacional estava longe de satisfazer as necessidades 

mínimas do consumo nacional. Para ele, seria necessária uma produção extra de 

quatrocentas mil toneladas de ferro, no valor de 400 mil contos. Levando em 

consideração outros estudos sobre a atividade industrial do país
288

, podemos perceber 

que tanto a análise dos números referentes ao crescimento industrial acima, quanto os 

números apresentados por Getúlio, revelam uma aceleração do processo de passagem do 

polo dinâmico da economia do setor exportador para o setor que produz visando o 

mercado interno, dentre ele a indústria. 

Vargas possuía severas criticas ao modelo siderúrgico até então empregado no 

Brasil. Para o presidente, o modelo adotado era caro e antieconômico, pois trabalhava 

com fornos a carvão de madeira. Basicamente, a impossibilidade deste sistema se dava 

porque este tipo de indústria siderúrgica dependia do crescimento das reservas 
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florestais, que neste caso diminuíam com o tempo e cuja reconstrução é demorada e 

custosa, mesmo com um reflorestamento regular.  

Getúlio argumentava que ainda sim a siderurgia a base de carvão de madeira era 

inadequada porque exigiria um consumo cada vez mais crescente das reservas florestais 

nacionais, quando o interesse nacional pretendia melhora-las e defende-las. Mais ainda, 

a mais grave consequência, segundo o presidente, da defesa deste tipo de indústria 

siderúrgica implicaria na limitação do consumo interno, já que as dificuldades no 

processo de produção implicariam em um regime de preços altos.
289

 

Ao analisar o papel dos grupos sociais no Estado Novo, Eli Diniz afirma que as 

tensões desencadeadas pelo movimento político de 1930 levam a burguesia cafeeira a 

perder efetivamente seu papel hegemônico na política
290

. Nesse sentido, sem condições 

de controlar a máquina política devido a uma crise generalizada, os setores das classes 

dominantes assistem a criação de condições favoráveis para a implementação de um 

Estado Forte, onde são resguardados os interesses econômicos de grupos tradicionais e 

ao mesmo tempo os grupos emergentes são favorecidos, como é o caso da burguesia 

industrial. 

Para a autora, “o Estado Novo não significaria uma ruptura em relação à 

experiência liberal”
291

 anterior a 1937 na medida em que a centralização político-

administrativa do aparelho burocrático do Estado bem como as bases do corporativismo 

já estavam implantadas no regime hibrido instalado após o movimento político de 1930. 

Este tipo de poder que a burguesia industrial ganha paulatinamente durante a 

década de 1930 e esta não ruptura com a experiência liberal que trata a autora, não 

eximem o presidente Vargas de fazer duras criticas aos setores privados da economia, 

mais precisamente aos empresários que, por meio exatamente dos mecanismos liberais, 

implementaram um Truste na siderurgia, que na visão do presidente é a causa principal 

da ineficiência da siderurgia, como podemos observar: 

Tão defeituosa economia de produção esta presentemente agravada, em 

detrimento dos interesses nacionais, pela organização dos produtores em 

Trust [sic]. Assim, se as condições de produção são de si mesmas, ou por 
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motivos de ordem técnica, antieconômica, o Trust [sic] as agrava, com as 

despesas exigidas pelas manobras de açambarcamento, entre as subvenções e 

compras de altos fornos destinados a não funcionar, com 12 contos mensais, 

durante cerca de 15 anos. Outro, também em Minas, foi adquirido para ser 

apagado. Vigora, assim, o preço dirigido, sempre em condições favoráveis 

aos interesses do grupo que explora a nossa pequena siderurgia. 
292

 

Vargas então apresenta a única solução possível para a resolução da questão 

nacional: a instalação da grande siderurgia, gerida pelo Estado. As dificuldades 

encontradas seriam muitas, a começar pelo carvão, que, pelo menos em um momento 

inicial, deveria ser importado, já que o Brasil naquele momento não possuía condições 

totais de produção. Nesse sentido, defende Vargas, o Estado deveria exportar minério 

para compensar a importação de carvão e manter equilibrada sua balança comercial. 

Vargas então chega a três conclusões, sobre a questão siderúrgica nacional, que 

deve ser feita: 

1º Pelo Estado, com o levantamento de capitais estrangeiros ou mediante 

financiamento à base de minério exportado; 

2º Com capitais mixtos [SIC], do Estado e de empresas particulares 

nacionais; 

3º Por empresas particulares nacionais, com capitais próprios e estrangeiros, 

e controle do Estado.
293

 

Do ponto de vista político e simbólico, o peso de o próprio presidente publicar 

este pequeno artigo nas paginas da Revista Militar Brasileira é enorme, no sentido de 

que demonstra claramente o alinhamento de interesse entre o alto-comando do Exército 

e a administração política do Brasil e, diferentemente da literatura política aqui 

analisada, a questão industrial e suas discussões eram de vital importância para a 

oficialidade. 

Dentro do nosso entendimento, isto também significa dizer que Getúlio possuía 

um interesse particular em se comunicar com a massa de oficiais, que na verdade era o 

publico alvo deste tipo de periódico, para tratar de assuntos específicos relevantes para 

os dois lados, o que evidencia o peso político que a revista possuía, no sentido de ser 

importante na formação de opinião de seus leitores. 
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3.2.2 A Companhia Siderúrgica Nacional 

Em novembro de 1937, quando o país vivia seus primeiros dias diante de um 

regime como o Estado Novo, a questão da indústria siderúrgica já se mostrava um ponto 

central no novo governo. Como bem apontou Vargas em artigo para a RMB, o 

problema siderúrgico nacional seria resolvido com uma participação efetiva do Estado, 

dos setores privados e do capital externo, que neste caso poderia ser estadunidense ou 

alemão.
294

 

O Ministro das Relações Exteriores brasileiro, Oswaldo Aranha, em um esforço 

para reaproximar o governo do Brasil com os EUA, apresenta ao presidente Vargas uma 

proposta do Eximbank para financiar a usina de aço. Enquanto isso, outra proposta da 

Damag
295

 alemã foi levada a Getúlio Vargas pelo Coronel Mendonça Lima
296

 para a 

instalação de uma indústria siderúrgica em troca de pagamento em forma de minério,
297

 

como podemos observar: 

A ajuda alemã era uma possibilidade bastante interessante. Já em 1938, a 

empresa Demag foi contatada pelo governo brasileiro. Foi-lhe apresentada 

uma proposta de construção de uma usina orçada em 20 milhões de marcos, a 

serem pagos com os lucros das exportações de 15 milhões de toneladas de 

minério de ferro anuais pela Estrada de Ferro Central do Brasil. A Demag se 

responsabilizaria pela usina e pelas instalações ferroviárias necessárias. O 

projeto apenas não se concretizou devido à dissolução do consórcio formado 

pela Demag, Krupp e Stahlunion para levá-lo a cabo.
298
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Nesse sentido, o Estado-Maior do Brasil estabeleceu uma série de acordos 

secretos, durante o final dos anos 1930, que obedeciam à política de Getúlio de ora 

comercializar com a Alemanha, ora com os EUA. Um exemplo disso é o acordo 

firmado entre o Ministério da Guerra e a empresa alemã Carl Zeiss, em 6 de maio de 

1937
299

 

Neste contrato, o governo brasileiro se comprometia a comprar dos alemães 

materiais ópticos, como bussolas “fussa”, lunetas panorâmicas e teodolitos
300

 de 

artilharia pare o abastecimento de suas tropas. De acordo com o contrato firmado entre 

as duas partes, o valor total do contrato era de cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e 

quatro mil libras esterlinas, que seriam pagos obedecendo a regra de marcos de 

compensação.
301

 

Outro exemplo seria um contrato firmado entre o Ministério da Guerra e a 

empresa alemã Krupp, a mesma empresa que fornecia armamentos para o exército 

nazista. Este contrato previa aquisições de peças de artilharia, tanto para defesa costeira 

como para defesa antiaérea. 

O Brasil, como era de praxe, executava o pagamento através do comércio 

compensado. A entrega de produtos primários, como o café, o algodão, o cacau, o fumo 
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e a borracha eram aceitos pelos alemães como forma liquidação da dívida. Dessa forma, 

o Exército brasileiro buscava aumentar o poderio de suas forças armadas.
302

 

Mas não era somente com os alemães que o governo brasileiro conversava, os 

estadunidenses também negociaram com o Brasil. A United States Steel, empresa de 

aço dos EUA, passa então a negociar com o Estado Novo para a implementação da 

indústria siderúrgica. 

Com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, à frente das 

negociações, uma missão especial foi enviada a Washington em 1939 para negociar 

uma colaboração financeira e político-militar. Aranha então consegue um crédito 

preliminar na casa dos 50 milhões de dólares por parte do Export and Import Bank.
303

 

O objetivo dos negociadores, dentre eles, Macedo Soares, era demonstrar que o 

Brasil tinha perfeitas condições de comportar a montagem de uma usina, pois o Sul do 

Brasil, naquele momento, tinha atingido um consumo de produtos siderúrgicos que se 

aproximava da Itália e superior ao de muitas nações da Europa, como podemos 

observar: 

A proposta levada por Macedo Soares tinha como pontos principais: 1) 

organização de uma empresa brasileira “com forte participação de capitais 

nacionais, com sede e foro no Brasil”; 2) a U.S. Steel teria uma participação 

financeira em torno de 30% e assento garantido na direção da indústria; 3) o 

capital necessário à importação de máquinas e equipamentos deveria vir 

como empréstimo.
304

 

Por outro lado, a United States Steel desejava ter o controle da usina. Na 

verdade, os negociadores estadunidenses se mostraram pouco interessados no projeto 

levado pelo governo brasileiro na pessoa de Macedo Soares e a solução encontrada pela 

U.S. Steel foi a criação e o envio, em agosto de 1939, de uma comissão conjunta 

chamada Comissão Preparatória do Plano Siderúrgico, contendo técnicos do Brasil e 

dos EUA, para estudar a situação. 

Esta comissão já trabalhava no Brasil e, no mês de outubro de 1939, apresentava 

um relatório conjunto. O resultado do relatório foi a proposta de construção de uma 
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usina que ficaria localizada no Rio de Janeiro, “com capacidade produtiva de 285.000 

toneladas anuais entre perfis, chapas, trilhos e ferro”
305

. A empresa teria um capital na 

ordem de 3,5 milhões de dólares e haveria ainda a necessidade de um empréstimo de 20 

milhões de dólares para a compra de equipamentos em geral.  

A United States Steel não queria abrir mão do controle da usina, mas, no 

entanto, admitia à participação de brasileiros desde que o governo Vargas tornasse 

menos rígida a legislação nacionalista. Em dezembro de 1939, os estadunidenses 

comunicam ao embaixador brasileiro nos EUA, Carlos Martins, a aprovação do projeto 

do Brasil relativo aos seus aspectos técnicos. As negociações agora passam a ser 

financeiras e as formas definitivas de colaboração com o governo Vargas deveriam ser 

divulgadas dentro de um mês. 

Obviamente, esta proposta desagradou, tanto a Macedo Soares e o alto escalão 

do Exército quanto ao governo brasileiro, que tinha propostas de outras empresas, 

inclusive alemães, no entanto, nenhuma tinha apresentado um projeto concreto como os 

estadunidenses. 

O fim das negociações, que terminou sem sucesso, foi anunciado pela U.S.Steel 

em 16 de janeiro de 1940, que usou como justificativa a moratória decretada pelo 

Estado Novo. No entanto, há outras explicações, como a de Alexandre Avelar, que 

chama a atenção para o fato de Carlos Martins, em carta a Getúlio, afirmar que a 

empresa estadunidense havia alargado consideravelmente o seu campo de 

investimentos, o que colocava obstáculos a novas aplicações de capital e também que a 

empresa condicionara o negócio com o Brasil à obtenção de um empréstimo de 44 

milhões de dólares junto ao governo norte-americano, exigência imediatamente 

negada
306

. 

No início de 1940, com o fracasso das negociações, o governo Vargas retoma 

contato com a empresa alemã Krupp, que se mostrava interessada no projeto brasileiro 

de montagem de um projeto siderúrgico. O governo alemão acreditava que os EUA 

estariam desinteressados no negócio e que seria importante apoiar o governo brasileiro 

para reforçar uma posição no Brasil. 

O governo nazista estava enganado, pois do lado estadunidense, o presidente 

Roosevelt estava disposto a conceder o financiamento para o projeto siderúrgico 
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brasileiro. No entanto, a Casa Branca estava diante de um impasse, pois a Federal Loan 

Administration e o Departamento de Estado dos EUA só aceitariam conceder o 

empréstimo se o projeto fosse entregue a uma empresa estadunidense e, naquele 

momento, nenhuma empresa estava disposta ou demostrava interesse no negócio. 

A própria conjuntura político-militar da América Latina, de certa forma, 

favoreceria ao governo brasileiro, pois irá exercer uma pressão decisiva para as 

negociações. Os EUA temiam uma penetração do ideário nazista pelo sul do Brasil, 

devido a presença de imigrantes alemães. Mais ainda, o famoso discurso pronunciado 

por Vargas em 11 de junho, a bordo do Minas Gerais fez com que a imprensa 

estadunidense interpretasse imediatamente como uma adesão ao Eixo, o que preocupou 

o presidente Roosevelt quanto as verdadeiras intenções de Vargas. 

Getúlio procurou então se aproveitar ao máximo da ambuiguidade da situação, 

que, pelo menos em tese, poderia significar uma opção do Brasil pelo Eixo, apesar dos 

compromissos assumidos pelo governo brasileiro com os ideais pan-americanos 

patrocinados pelos EUA. Nesse sentido, o embaixador alemão no Rio comunica ao 

presidente Vargas uma negociação na casa dos 300 milhões de marcos e a entrega 

rápida de uma siderúrgica um ano depois do final da guerra.
307

 

 Dentro desta conjuntura, o Departamento de Estado dos EUA passam a ver a 

concessão de financiamento para a indústria siderúrgica brasileira como um tema da 

mais alta importância, pois este assunto seria decisivo para as relações político-militares 

com o Brasil. Para os EUA, se os alemães fornecessem o financiamento para a 

siderurgia, a posição de Washington no Brasil estaria ameaçada. 

Do lado brasileiro, Getúlio Vargas tomou a decisão de instalar a usina através de 

uma empresa nacional, com a participação estrangeira restrita somente ao 

financiamento. Para tanto, com o objetivo de dar uma palavra final a esta questão, foi 

criada a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico, tendo Macedo Soares e Guilherme 

Guinle como integrantes, o esquema de financiamento foi assim descrito por Avelar: 

O novo esquema de financiamento previa recursos internos oriundos da 

Previdência Social, das Caixas Econômicas e do Plano Especial de Obras 
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Públicas, enquanto do Exterior deveriam vir mais 17 milhões de dólares para 

equipamentos. Esta proposta foi entregue por Macedo Soares a Vargas, no 

dia 12 de fevereiro de 1940. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Carlos 

Martins endurecia o discurso. Segundo ele, o Brasil dava preferência aos 

Estados Unidos, mas tinha outras possibilidades de financiamento e não 

hesitaria em usá-las se esse fosse o único meio de assegurar a construção da 

usina.
308

 

A cidade de Volta Redonda foi a escolhida pela comissão, pois ficava situada 

entre os dois grandes centros econômicos do país e era próxima ao porto do Rio de 

Janeiro. A própria cidade do Rio fora descartada pelos militares por uma questão 

estratégica de defesa, pois seu litoral a deixava vulnerável. Este argumento se confirma 

quando analisamos o que a RMB publicou em suas páginas: 

A localização da usina em Volta Redonda resultou de acurados estudos que 

indicaram a localidade fluminense como o ponto melhor para a instalação da 

siderurgia. Em Volta Redonda a usina ficará à margem da linha de bitola 

larga da Central do Brasil, entre os grandes mercados consumidores do país-

Rio, São Paulo- e numa situação privilegiada para receber a matéria prima 

necessária ao seu funcionamento.
309

 

Com a disposição do governo dos EUA ao financiamento, Vargas autoriza o 

embaixador Carlos Martins a dar prosseguimento às negociações junto ao Eximbank 

para tentar obter os 17 milhões relativos à compra de equipamentos. No entanto, os 

EUA por vezes tentava fazer outras empresas interessarem-se pelo negócio, como foi o 

caso da Ford, Bacon & Davis, que abriram negociações sem que se tenha chegado a um 

resultado prático. 

Por outro lado, o governo brasileiro continuava com sua política dúbia em 

relação aos alemães e estadunidenses. Vargas via vantagem neste tipo de política por 

basicamente dois motivos: primeiro porque manteria uma via importante de negociação 

com empresas reconhecidamente competentes no ramo siderúrgico, segundo porque 

causaria uma forte repercussão junto à opinião publica dos EUA no sentido de 

pressionar Washington a colaborar mais efetivamente com o Brasil. Getúlio estava 
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interessado em ver ações mais concretas do governo dos Estados Unidos e não somente 

declarações que tratavam a questão siderúrgica como assunto de primeira mão. 

Nesse sentido, as negociações com o Eximbank ganham cada vez mais força e 

em julho de 1940 Macedo Soares, Guilherme Guinle e Ari Torres Filho integram uma 

comitiva que vai aos EUA com o objetivo de negociar diretamente com o banco. 

Embora Roosevelt tivesse boa disposição em colaborar com os brasileiros, a liberação 

do crédito dependia também da aprovação do Congresso estadunidense sem falar em 

setores do governo que não enxergava com bom olhos a liberação de crédito em uma 

conjuntura política mundial tão desestabilizada. Depois de seis semanas de negociações, 

os termos com o Eximbank foram negociados. Os brasileiros arcariam com uma divida 

de 20 milhões de dólares a serem pagos semestralmente, durante 13 anos e com 4 anos 

de carência.  

Todo este processo foi acompanhado de perto pelo E.M.E. e as noticias relativas  

à negociação e construção do projeto siderúrgico brasileiro foram publicadas na Revista 

Militar Brasileira. Na primeira edição de 1941 a revista publica um artigo retirado de 

uma matéria publicada no jornal Diário Carioca, de dois de fevereiro do mesmo ano e 

especialmente atualizada para a Revista Militar Brasileira.
310

 

Vargas aprova o plano de construção da usina em janeiro de 1941, que teve suas 

obras acompanhadas de perto por técnicos dos EUA. A produção da Usina Siderúrgica 

de Volta Redonda foi iniciada em julho de 1946. No entanto, as perspectivas da época 

davam conta de que a usina estaria em pleno funcionamento em 1944, como podemos 

observar: 

A sua construção prevê uma expansão ulterior de 50% mediante o aumento 

de capital relativamente pequeno. A usina foi projetada para realizar “coke” e 

deverá ser posta em funcionamento em condições normais dentro de três 

anos.
311

 

A produção da usina de Volta Redonda seria de 335.000 toneladas métricas de 

produtos acabados por ano, um numero bastante otimista por parte dos seus 

idealizadores.  
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É interessante notarmos a preocupação da Revista Militar Brasileira com a 

questão siderúrgica brasileira pelo fato de que, anos antes a esta publicação de 1941, foi 

publicado um artigo enunciando descobertas minerais na região de Minas Gerais que 

seriam importantes para a indústria bélica e que analisamos anteriormente
312

.  

Nesse sentido, a revista afirmava que para se iniciar a produção da usina em 

Volta Redonda seriam necessárias 750.000 toneladas de minério de ferro para a 

produção de ferro gusa, 225.000 toneladas de calcário para a produção de lingotes de 

aço; 670.000 toneladas de carvão para a fabricação de ‘coke
313

’ metalúrgico; 100.000 

toneladas de carvão para a produção de calor e energia elétrica. Com relação às jazidas 

de Minas Gerais, a revista afirma o seguinte: 

Os minérios de ferro serão obtidos das jazidas de Minas Gerais, situadas nas 

proximidades da bitola larga da linha da Central, as quais possuem minérios 

de alto teor metálico, sendo em sua maioria jazidas de grande possança. 

Situadas muito perto do leito da Central, dista a mais afastada, a denominada 

Fábrica, em Congonhas do Campo, apenas 14 quilômetros da linha férrea.
314 

Este episódio evidencia a preocupação que tinha o E.M.E. e os editores da 

revista com a questão siderúrgica, pelo fato de que, especialmente neste caso, desde 

1938 já havia a intenção de acompanhar de perto as novas descobertas minerais do 

Brasil, mais ainda, de informar aos seus leitores, em grande maioria oficiais do 

Exército, sobre as riquezas naturais do país. 

A revista encerra dizendo das vantagens que a nova usina traria para a economia 

nacional. A previsão em 1941 era de que quando a produção estivesse em plena 

capacidade “a economia anual de cambiais pelo Brasil ultrapassará a soma de 20 

milhões de dólares.”
315

. O otimismo era tamanho que, na mesma publicação, afirmava-

se que, depois de posta em funcionamento, as despesas no estrangeiro não passariam de 

                                                           
312

 Revista Militar Brasileira. Ano XXVIII. Nº 1 e 2. Janeiro a junho de 1938. Vol. XXXVII. Arquivo 

Histórico do Exército.  

313
O coque é um tipo de combustível derivado de um certo tipo de carvão betuminoso. O coque obtém-se 

do aquecimento deste carvão betuminoso, sem combustão, num recipiente fechado. Pode ser utilizado na 

produção de ferro-gusa, sendo adicionado junto com a carga metálica. 

314
 A Siderurgia no Brasil. In: Revista Militar Brasileira. Ano XXIX. Janeiro a junho de 1941. Vol. 

XXXVIII. Arquivo Histórico do Exército. P 85. 

315
 Idem. P 86. 



142 

 

5 milhões de dólares, isto porque o consumo de carvão nacional aumentaria 

gradativamente ao passo que a importação deste produto diminuiria consequentemente. 

Entendemos aqui que a criação da usina de Volta Redonda foi o momento áureo, 

uma espécie de “ápice” de um movimento que a Revista Militar Brasileira, pelo menos 

desde 1931, já vinha criando no sentido de preparar e informar o seu publico sobre a 

questão siderúrgica. A mudança de direção que a revista passou neste período - primeiro 

em 1933, quando assume o cargo Glycério Fernandes Gerpes no lugar do Coronel José 

de Castelo Branco, em seguida em 1937, quando Francisco de Paula Cidade assume e 

mais tarde em 1941, quando o General Valentim Benício da Silva é nomeado Secretário 

Geral do Ministério da Guerra- sem que a diretriz de divulgação e defesa do plano 

siderúrgico tenha se alterado, evidencia mais uma vez que estes interesses não 

perpassavam os interesses pessoais da direção da revista ou de membros do Estado 

Maior, como apontou Ítalo Tronca, mas era uma questão a ser defendida pelo Exército 

enquanto instituição, de maneira oficial, independente de quem assumisse o Estado 

Maior ou a direção da Revista Militar Brasileira.  

3.3 Petróleo 

É importante considerarmos que a primeira menção à exploração de jazidas no 

Brasil foi feita muito antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, pois data do ano de 

1864, com o decreto nº 3.352-A, de 30 de junho deste mesmo ano.
316

 Esta questão foi 

uma grande novidade no período imperial, a Lei de Terras, de 1850, ao se referir ao 

subsolo como propriedade do Estado, fazia menção principalmente aos metais preciosos 

e aos minérios até então conhecidos. 

A década de 1930 se inicia com o governo transmitindo uma preocupação 

central com a questão do petróleo. Juarez Távora, nomeado Ministro da Agricultura em 

1932, cria o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Nesse sentido, o 

Ministro patrocina a criação de um código de Minas completamente restritivo e 

nacionalista, que estabelecia “a separação legal entre a propriedade do solo e a do 
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subsolo, considerando as riquezas minerais presentes neste ultimo como bens 

inalienáveis da União.”
317

  

De 1931 a 1934 as pesquisas petrolíferas no Brasil não obtiveram maiores 

resultados, embora a questão fosse tratada cada vez com mais prioridade pelo governo, 

como podemos observar: 

 Em 1931 foram realizadas cinco perfurações: duas no Paraná, duas em São 

Paulo e uma no Pará. Em 1932, duas no Paraná, uma em São Paulo e uma em 

Santa Catarina.  Em 1933, mais três, no Paraná, no Pará e 16 no Rio Grande 

do Sul. Em 1934, ano do Código de Minas e da reorganização dos serviços 

oficiais realiza-se apenas uma perfuração em Santa Catarina.
318

 

Diante de magros resultados, o DNPM decidiu reavaliar os possíveis locais para 

exploração. Sendo assim, as áreas consideradas como prioridade pelo DNPM eram a 

faixa litorânea do Nordeste e o território do Acre e foram definidas como de interesse 

secundário o baixo Amazonas e a bacia do Paraná
319

. 

A iniciativa privada se mostrou também interessada no negócio e o governo de 

Alagoas fez uma concessão em 1930 e os resultados não foram muito satisfatórios. 

Neste processo, o papel de Monteiro Lobato
320

 na campanha pela exploração privada do 

petróleo foi fundamental.  
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revistas. Herdou as terras da família, após a morte de seu avô, o Visconde de Tremembé e depois de Com 

o lucro da venda desta propriedade se transformou em um empresário cultural ao comprar, em 1918, a 

Revista do Brasil, principal periódico da época, e fundou a Editora Monteiro Lobato & Cia., empresa 

pioneira no ramo editorial e gráfico. A partir de 1921, além de escrever e editar livros para adultos se 

dedicou também a literatura infantil, jornalismo e a tradução de obras estrangeiras. Em junho de 1927, 

Monteiro Lobato chegou a Nova Iorque. O escritor estava encantado e entusiasmado com os Estados 

Unidos, sentimentos esses que ficam evidentes quando ele escreve sobre os edifícios, o cinema, 

espetáculos da Broadway, o avanço tecnológico e a eficiência dos norte-americanos. Por outro lado, todas 

essas maravilhas do estrangeiro chamam a atenção para outro ponto: o subdesenvolvimento do Brasil 



144 

 

Em 1931 Monteiro Lobato funda o Sindicato Nacional de Comércio e Indústria, 

que deveria arrecadar recursos junto à iniciativa privada para viabilizar a construção de 

uma usina. No mesmo ano funda a Companhia Petróleos do Brasil, momento em que 

começa uma campanha para convencer a opinião publica e o governo da existência de 

petróleo no país. Para isso, Monteiro Lobato buscou mais uma vez auxilio da iniciativa 

privada, captando recursos através da compra de ações de sua nova empresa. Mesmo 

com o apoio de parte dos empresários, o governo deu um parecer contrário sobre o 

projeto de Lobato, que estava cada vez mais apertando o cerco com leis nacionalistas. 

Em 1931, iniciam-se os trabalhos de perfuração na região de Riacho Doce, 

Alagoas. Em 1932 anuncia-se a descoberta de petróleo no Estado. No entanto, o diretor 

do Serviço Geológico e Meteorológico do Brasil, Eusébio de Oliveira, duvida do 

ocorrido. 

O DNPM então pretende liquidar de vez a questão enviando o engenheiro 

Bourdot Dutra até Riacho Doce para averiguar a suposta descoberta. Este episódio foi 

assim descrito por Dias e Quaglino: 

Seu relatório pessimista deve ter fornecido as razões pra que o órgão pedisse 

de volta a sonda emprestada ao governo local. Declara-se novo conflito. O 

governador revolta-se contra a medida, visita às sondagens, exige do governo 

a manutenção da sonda no local. Contrata uma firma alemã de geofísica para 

averiguar as possiblidades da região: o relatório é otimista. Para piorar as 

coisas, o DNPM comete mais uma de suas Imprudências, enviando uma 

equipe para realizar o mesmo tipo de trabalho na região: mais matéria para 

jornais.
321

 

O imbróglio sobre as perfurações em Alagoas não impediram que as pesquisas 

continuassem e novas descobertas fossem feitas. Na Bahia, mais precisamente em 

                                                                                                                                                                          
Para Lobato, a solução deste problema viria se o Brasil seguisse o modelo econômico e social dos Estados 

Unidos. A paixão pelo american way of life e o amor ao Brasil, principalmente a preocupação com seus 

problemas econômicos estão presentes na atuação de Monteiro Lobato como Adido Comercial. Lobato 

fazia sugestões como: investir em propaganda do Brasil no exterior, reduzir os impostos de exportação, 

modernizar o sistema de transporte, explorar o potencial turístico do país e enquadrar os produtos 

nacionais ao padrão de qualidade dos norte-americanos. A grande preocupação de Monteiro Lobato era 

entender por que as duas nações, Brasil e EUA, eram tão diferentes. 
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Lobato, amostras de um óleo foram enviadas para a Escola Politécnica da Bahia em 

1933 e neste mesmo ano a descoberta foi anunciada publicamente.  

Diante desta importante descoberta, o DNPM é convidado para dar um veredito 

sobre o petróleo de Lobato. Baseado em um primeiro estudo em 1930 e 1931, o próprio 

órgão, em 1934 desmente as possibilidades de descobertas na região. A justificativa era 

que não havia espessura o suficiente dos sedimentos, pois estavam muito próximas do 

cristalino. 

Quanto à iniciativa privada, ela estava cada vez mais de mãos amarradas, ao 

ponto de Monteiro Lobato escrever uma série de artigos na imprensa acusando a 

ineficiência dos órgãos públicos na exploração dos recursos minerais. Monteiro chegou 

inclusive a defender a tese de que os trustes dos EUA e os técnicos brasileiros não 

queriam tirar petróleo e nem deixar que ninguém o tirasse
322

. Mais uma vez um ataque 

contra o governo e suas legislações era feito por Monteiro Lobato, a favor da iniciativa 

privada. 

Este tipo de crítica ascendeu alguma discordância quanto à opinião sobre a 

inexistência de petróleo na região de Lobato e geólogos não pertencentes aos quadros 

do DNPM passam a duvidar que os indícios em Lobato sejam fraudulentos. Na verdade, 

o que acontecia, naquele momento era um verdadeiro desentendimento sobre a questão 

do petróleo no Brasil, com a imprensa completamente interessada no assunto e 

publicando opiniões dos dois lados da moeda. 

 Do ponto de vista político, havia dificuldades que deveriam ser superadas. O 

corpo de geólogos do DNPM foi acusado de participar de uma conspiração 

internacional visando à entrega do petróleo para as potências estrangeiras. 

A polêmica sobre a existência de petróleo em território nacional leva o Ministro 

da Agricultura, Odilon Braga, a criar a Comissão de Inquérito do Petróleo
323

, em 1936, 

que, após ouvir todas as partes e ao encerrar seus trabalhos concluem que os órgãos do 

governo estavam agindo corretamente e que não houve qualquer tentativa de sabotagem 

dos trustes estrangeiros contra as pesquisas petrolíferas. 
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Todos os indícios iam contra a nova descoberta em Lobato, no sentido de que os 

pareceres do SGMB sobre as possibilidades de petróleo na região eram desfavoráveis 

desde o início da década de 1920. A principal justificativa era que no máximo 200 

metros de sedimentos estavam atestados.  

A grande questão era que opiniões como a do geólogo Froes de Abreu, que 

observava que “o petróleo viria migrando de camadas rudimentares mais profundas – 

não aflorantes- através de falha do cristalino, resolvendo, assim, as objeções relativas à 

sua proximidade de ocorrência.”
324

 

Sendo assim, a decisão para o início das perfurações em Lobato estaria 

praticamente decidida. O diretor do DNPM, Avelino Inácio de Oliveira ordenou 

sondagens próximas à região, nesse sentido: 

A primeira perfuração, Iniciada em agosto de 1937, sofreu um acidente. Nova 

perfuração, Iniciada no mesmo mês, tocou o cristalino em março De 1938, 

por volta dos 70 metros. Apesar do fracasso, Avel1no Inácio manda transferir 

uma sonda mais possante que estava no Paraná para a região e determina 

nova perfuração, Iniciada em 29 de julho de 1938, já sob o Estado Novo.
325

 

Nesta época, a legislação nacionalista já fora decretada e o Conselho Nacional 

do Petróleo (CNP) já tinha sido criado, no dia 7 de julho de 1938. Menos de um ano 

depois, no dia 21 de janeiro de 1939, as perfurações em Lobato alcançaram os 210 

metros e o petróleo finalmente foi alcançado. 

De certa forma, a descoberta em Lobato, na Bahia, foi um pontapé inicial para 

êxitos posteriores agora do recém-criado CNP. Em 1941, o primeiro campo comercial é 

descoberto em Candeias – BA, o que pode ser considerado o marco inicial da 

exploração estatal do petróleo. 

De certa forma, o E.M.E. se interessava por este tipo de assunto, o que fez com 

que a temática do petróleo aparecesse na Revista Militar Brasileira pela primeira vez em 

sua edição que compreendia os meses de janeiro a julho de 1938
326

. Em nossa pesquisa, 

computamos dois artigos escritos para a revista que tinham como temática a questão 

petrolífera, um aparece em 1938 e o outro em 1942, no qual se procura compreender a 

evolução da indústria de petróleo argentina. Em 1938 a Revista Militar Brasileira 
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publicou 7 artigos, dos quais 1 falava sobre o petróleo. Já em 1942 13 artigos foram 

contabilizados, dos quais um tinha como temática esta questão.  

Apesar de serem poucas as vezes que este assunto é mencionado pela revista, é 

pertinente fazer algumas ponderações. A primeira é que todos estes artigos aparecem 

quando o país passava a ser governado pelo Estado Novo, momento onde os interesses 

nacionais do governo e do Exército estavam completamente alinhados.  

A segunda ponderação a ser feita diz respeito à criação do CNP, que ocorreu 

quase que simultaneamente a primeira edição do ano de 1938. A criação deste órgão foi 

profundamente influenciada por um militar, o General Júlio Caetano Horta Barbosa. 

Nesse sentido, o recém criado CNP deveria ser um instrumento governamental no 

controle da indústria petrolífera no Brasil. Também era sua função estabelecer limites 

para a exploração mineral, determinando que apenas brasileiros natos poderiam ser 

acionistas das empresas de mineração. Com efeito, o historiador Luiz Carlos dos Passos 

Martins entende como essencial a participação do Exército na elaboração da política 

petrolífera do Brasil: 

 Por esses exemplos, notamos a ativa participação de membros do Exército 

na elaboração da legislação nacionalista, o que esteve longe de ser acidental. 

Com efeito, durante o período, especialmente com a deflagração da Segunda 

Guerra Mundial, grande parte da cúpula militar brasileira passou a considerar 

o petróleo um item essencial à defesa nacional.
327

 

Não era toa que a presidência do CNP era exercida por um militar, o que 

evidencia uma real preocupação do Exército com a questão. Mais ainda, sua 

administração era composta por representantes do E.M.E., os quais podiam vetar 

quaisquer medidas consideradas contrárias aos interesses do país
328

.   

A terceira e ultima ponderação esta no fato de que o artigo chamado “As 

pesquisas de petróleo no Brasil”
329

 foi escrito pelo próprio Avelino Inácio de Oliveira, 
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diretor do DNPM, o que dá um peso maior e aumenta a importância do documento. 

Trata-se de um extrato que a Revista Militar Brasileira fez do Boletim nº 23 do 

Ministério da Agricultura. 

De certa forma, isto mostra, pelo menos o interesse, por parte da oficialidade, em 

acompanhar de perto todo o processo descrito anteriormente sobre a questão petrolífera. 

Avelino inicia seu artigo afirmando a importância que tinha as descobertas neste ramo e 

o quanto se tornava caro e dispendioso, além de arriscado o investimento no ramo. 

Como podemos observar: 

Em todos os países produtores de petróleo da América do Sul, existem 

manifestações superficiais do petróleo, porém, mesmo com este fator 

altamente favorável, estes países dispenderam muito esforço e dinheiro para 

conseguirem o primeiro poço comercialmente produtor. 

Certa companhia gastou, na Venezuela, durante anos, cerca de 12 milhões de 

dólares em um campo (aproximadamente 180 mil contos em nossa moeda), 

em pesquisas, desistindo da concessão por acha-la improdutiva. Não faltavam 

na região vestígios de asfalto e óleo. 

Outra resolveu trabalhar no mesmo campo e depois de dispender quantia 

maior conseguiu o primeiro poço produtivo 

Na Colômbia, com os indícios superficiais existentes, depois de dez anos de 

trabalho e o dispêndio de algumas dezenas de milhões de dólares, foram 

encontrados os primeiros poços produtores. 

Em Maracaibo, Venezuela, numa zona riquíssima em óleo, onde existem 

grandes exudações [SIC], das maiores do mundo, fracassaram diversas 

companhias. Aí foram dadas as primeiras concessões em 1907 e só em 1920 

é que a Venezuela figura nas estatísticas mundiais como produtora de 

petróleo, com pequena produção, para se tornar logo o 4º produtor do mundo 

em 1925, 2º em 1929 e 3º hoje.
330

 

O receio de Avelino Inácio de Oliveira parecia evidente, primeiro, porque existia 

uma série de barreiras e riscos para a pesquisa do petróleo no Brasil. Segundo, porque 

existiam algumas dificuldades técnicas para este tipo de pesquisa no sul do país, como é 

o caso da rocha matriz da região, que, segundo o autor, mal se revelava em escassos 

afloramentos, cuja área totalizada de ocorrência era muito pequena.  

Por isso era impossível garantir que o alto investimento não seria em vão, 

exatamente porque a perfuração no sul do Brasil esbarraria exatamente em rocha matriz 

                                                           
330

 Ibidem. P. 11. 



149 

 

devoniana
331

. Este tipo de procedimento estaria condicionado ao acaso de uma 

paleodrenagem glacial imprevisível. 

A posição do diretor do DNPM era completamente receosa quanto aos custos da 

operação e o alto risco que envolvia tais pesquisas. As dificuldades não terminam por 

ai, como o próprio autor ressalta: 

Repare o leitor no custo que ficaria a verificação dos fatos apontados. 

Todavia, não acabam por ai os obstáculos: 

b) rocha reservatório terrígena e, pior que isso, glacial, o que vale dizer: 

impossibilidade de correlação lateral dos poços para a construção de “sub-

surface waps” por força dos imperativos imediatos: 

1 – inexistência de horizontes contínuos na escala de afastamento habitual de 

poços de prospecção (quilômetros); 

2 – curta permanência em dimensões horizontais de invariantes litológicos; 

3 – Inexistência dos critérios faunístico [sic] ou florístico [sic] para 

correlação, porque remanescentes biológicos carecem em na quase totalidade 

da formação.
332

 

Devido exatamente a estas dificuldades, o autor replica a opinião de um geólogo 

chamado Djalma Guimarães, especialista no assunto tratado, que questiona: “Que fazer 

hoje, quando se reconhecem tantos óbices; abandonar o problema só porque é 

árduo?”
333

 

A resposta viria na forma de uma negativa. Uma única sondagem que seja, 

provida de todos os recursos deveria estar trabalhando continuamente no sul do Brasil, 

com o objetivo de coletar dados para a futura resolução desta difícil questão. Além 

disso, era preciso manter treinado um corpo de técnicos especializados em Gondwana
334

 

que pudessem solucionar mais rapidamente o problema. 

Quanto ao capital privado, se este quisesse pesquisar petróleo no sul do Brasil, 

que o fizesse por conta própria, sem o auxilio do Estado, que, através do DNPM, 

deveria concentrar suas pesquisas somente em áreas do país onde exista uma maior 
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certeza de aplicabilidade de métodos seguros, que apesar de conter seus riscos, são 

menos perigosos do que as possibilidades mencionadas. 

Quanto ao nordeste do Brasil, mais particularmente na Bahia, em Lobato, 

Avelino enxergava também uma série de dificuldades que poderia ser uma pedra no 

sapato dos técnicos do DNPM. A opinião de Glycon de Paiva é utilizada para emitir um 

parecer sobre a questão, que parecia não ser muito favorável: 

a) Presença, por toda parte, da formação de barreiras, sedimentos horizontais, 

transgressivos sobre o complexo petrolífero subjacente, impedindo, a cada 

passo, observações do geólogo de campo. 

b) Presença em toda parte, de uma transgressão cretácea rematando o 

complexo petrolífero. A grande espessura de formações e de folhetos 

vincados em dobras parasitas que parecem dispostas para complicar o quadro 

geo-estrutural único que importa ao geólogo do petróleo. 

c) Presença rara, mas sugestiva de grande extensão profunda, de permiano, 

continental na parte visível, denotando que é paleozoico o óleo existente no 

sub-solo do Recôncavo.  

d) Pelo hiato entre o comancheano e o permiano, mesmo que se admita que o 

permiano seja concordante com o completo petrolífero, já se prevê haverá 

rejeitos horizontais entre as dobras competentes do cretáceo e as profundas 

estruturais. 

e) Necessidades de poços referências para que a geofísica possa selecionar 

soluções no meio de um conjunto tão complicado e geologicamente mal 

informado.
335

 

Diante de todas estas dificuldades técnicas, o DNPM se mostrava, ainda em 

1938, pouco otimista com relação às pesquisas brasileiras. Avelino chega a afirmar que 

se houvesse no Brasil, como houve na Bolívia, condições favoráveis e muito mais 

seguras para a pesquisa, todos os males anteriormente assinalados estariam sanados.  

Ao que parece, tanto o DNPM quanto a Revista Militar Brasileira pareciam se 

mostrar bastante curiosos quanto a experiência petrolífera dos países vizinhos ao Brasil. 

Tanto é verdade que em 1942 é publicado “A evolução da indústria petrolífera na 

Argentina” 

As Forças Armadas preocupavam-se fortemente com a questão da defesa 

nacional, principalmente na gestão de Eurico Dutra no Ministério da Guerra. A 
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instalação da indústria de base e a proteção das riquezas do subsolo, a partir desta visão, 

se tornariam tremendamente importantes para o aprimoramento da maquina militar. 

A Revolução de 1932 teve um papel determinante para que a liderança do 

Exército percebesse o quanto a industrialização seria necessária para o desenvolvimento 

militar. A repressão deste movimento exigiu das lideranças militares altos esforços e o 

General Góes Monteiro sabia que a potência industrial de São Paulo oferecia-lhes certa 

vantagem em efetivos e meios. 

Com o advento do conflito mundial iniciado em 1939, o receio das lideranças 

militares estava na impossibilidade, no caso de rompimento com o Eixo, de defender-se 

de possíveis retaliações deste bloco militar. Por exemplo, o Estado-Maior do Exército 

revelou que em tal possibilidade de conflito, não se teria combustível sequer para oito 

dias de combate, fato este que motivou, inclusive, criação do Conselho Nacional do 

Petróleo.
336

 

Analisando a situação petrolífera de nosso vizinho, a Argentina, o escritório 

comercial do Brasil em Buenos Aires organizou algumas informações para a Revista 

Militar Brasileira que foram publicadas em 1942.  Ao que parece, desejava-se avaliar a 

possibilidade dos argentinos no setor industrial, que naquele momento era de: 

Produção anual média .....................1907-1910.....................2.030 m³ 

Produção anual média.......................1911-1915....................31.130 m³ 

Produção anual média.......................1916-1920................. 207.717 m³ 

Produção anual média.......................1921-1925................. 601.102 m³ 

Produção anual média........................1926-1930.................. 1.397.273 m³ 

Produção anual média........................1931-1935................... 2.125.900 m³ 

Produção anual média........................1936-1940................... 2.801.628 m³ 

Produção anual estimada........................1941........................ 3.460.000 m³
337

 

O interesse pela capacidade de produção dos argentinos parecia reproduzir uma 

própria necessidade do Exército nacional em replica-la no Brasil. Em 1941, a Argentina 

precisaria produzir um total de 4.000.000 milhões de metros cúbicos de petróleo.  

Somente no ano de 1940 o petróleo nacional atingiu a marca de 3.335.467 m³ 

contra 584.607 m³ de petróleo importado.
338

 Isto significava que nosso vizinho estaria 
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bem próximo da autossuficiência na produção petrolífera. Mas este relatório ainda 

elaborado para ser publicado na revista ainda afirmava mais, como por exemplo a 

estimativa para o ano de 1941. 

No ano de 1941, a produção nacional dos argentinos teve um novo aumento e 

atingiu a casa de 3.449.557 milhões de metros cúbicos, onde, 63.3% foram produzidos 

pelo capital estatal e 36.37% produzidos por empresas particulares
339

 

Todos estes dados e números apresentados pela revista parece-nos evidenciar 

uma tentativa do EME e em ultima instância, do Ministério da Guerra, de justificar e até 

mesmo incentivar entre seus leitores, ou seja, a oficialidade do Exército, com base no 

sucesso da Argentina, a implementação de uma indústria petrolífera gerida pelo Estado, 

que tivesse como meta a produção para a impulsão da indústria militar no Brasil. 

É dentro desta logica que entendemos o pensamento da revista em apoiar tal 

política, mais precisamente quando havia a necessidade de “fuel oil”, o que fica 

evidente aqui: 

Em linhas gerais, as necessidades de ‘fuel oil’ são as exigidas pela frota 

mercante, pela frota de guerra, pelo serviço de dragados de rios, fábricas de 

cimento, vidros, cerâmicas, serrarias e algumas outras atividades industriais 

que por razões técnicas requerem preferencialmente combustível liquido.
340

 

As necessidades do Exército argentino exigiam 1.250.000 milhão de toneladas 

anuais de combustível. Com a produção de 1941 este país produzia uma quantidade de 

1.500.000 milhão de toneladas anuais, ou seja, excedia em 20% a s necessidades reais, o 

que parecia deixar a Revista Militar Brasileira muito interessada na questão. 

A defesa aberta da indústria estatal aparece quando surge em suas páginas o 

argumento de que o Exército da Argentina se abastece completamente com aeronafta e 

lubrificantes produzidos por indústrias do Estado e que, dentro de pouco tempo, se 

produziriam aerocarburantes em quantidade e qualidade suficientes para abastecer a 

Aviação da Armada Argentina.  

A necessidade de produção petrolífera para produção de combustível parecia 

crescer com o Decreto-Lei Nº 2.961, de 20 de janeiro de 1941, que estabelecia a criação 

do Ministério da Aeronáutica que evidentemente iria exigir uma demanda maior de 

recursos minerais, tornando o projeto de industrialização cada vez mais urgente.  

                                                           
339

 Idem. 

340
 Idem. P. 209. 
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Entendemos aqui que interesse das Forças Armadas na industrialização 

representa uma combinação de suas altas hierarquias associados aos interesses da 

burguesia nacional, onde arranjos de monopólio do poder estatal foram formados 

justamente por estes grupos dominantes. 

Em linhas gerais, do ponto de vista intelectual, estes interesses foram 

reafirmados pelo pensamento conservador, que fora predominante na América Latina da 

década de 1930. Autores como Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Francisco Campos 

faziam parte do debate ideológico deste período. 

 Usaremos o conceito de modernização conservadora para explicar o interesse do 

Exército brasileiro no desenvolvimento industrial do Brasil. O pensamento autoritário 

conservador serviu como diretriz principal das políticas de Estado que defendiam uma 

modernização pelo alto, ou seja, reformas no Estado desde que não fossem alteradas as 

estruturas tradicionais da sociedade brasileira. Os principais representantes deste tipo de 

pensamento no Brasil consideravam necessária uma forte e decisiva intervenção do 

Estado na economia
341

. 

O desenvolvimento da indústria nacional abriria portas necessárias para o 

crescimento do poderio bélico do Exército e o papel predominante neste processo 

caberia ao Estado brasileiro, no sentido de conduzir o país rumo ao crescimento 

nacional, no qual a Revista Militar Brasileira estava de certa forma, comprometida. 
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 WASSERMAN, Claudia. Raízes do pensamento autoritário na América Latina. In: MOTTA, Rodrigo 
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Conclusão 

Nestas breves páginas tentamos compreender de que maneira foi construído o 

consenso entre o Exército Brasileiro e o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) em 

torno de assuntos como a industrialização, o anticomunismo e a defesa nacional.  

Para tanto, usamos como referência a Revista Militar Brasileira, o veículo de 

comunicação oficial do Estado-Maior do Exército. Esperamos ter contribuído com o 

estudo das relações entre Vargas e os militares, sobretudo porque nosso objeto de 

estudo é pouco conhecido pela historiografia. Assim, esperamos despertar a curiosidade 

de outros pesquisadores sobre esta fonte. 

O que entendemos é que dentro de um sistema complexo do jogo do poder no 

interior do governo, correntes diversas acabaram por enfrentarem-se em alguns 

momentos da história política referente à década de 1930 e 1940.  

No caso do Exército, o estudo da Revista Militar Brasileira como objeto 

principal nesta pesquisa se mostrou interessante porque através da análise de suas 

páginas pudemos ter noção das ideias políticas que permeavam as discussões da 

oficialidade brasileira nas referidas décadas. 

Primeiramente, constatamos que o número de artigos que tinham como temática 

o debate de assuntos técnico-profissionais foi predominante durante as três primeiras 

edições de 1930 (Janeiro- março/abril-junho/julho-setembro) e a partir da quarta edição 

(outubro-dezembro) percebemos que aos poucos o conteúdo político toma conta de suas 

páginas cada vez mais. 

Acreditamos que isto se deveu à forte influência, tanto do pensamento militar 

alemão disseminado pelos jovens turcos, quanto da Missão Militar Francesa, que 

durante muitas décadas serviu de referência para a massa da oficialidade brasileira. 

Nestas duas concepções estava presente a ideia do soldado profissional, ou 

resumidamente falando, aquele que não intervém em decisões políticas e não discute 

tais assuntos. 

Somado a isto, a equipe editorial desta fase da revista era composta em sua 

maioria de militares que partilhavam deste tipo de pensamento, como Francisco de 

Paula Cidade, que demonstramos ser entusiasta do modelo alemão e cofundador da 

revista A Defesa Nacional. Seus artigos quase sempre versavam sobre temas técnico-

profissionais.  
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Entretanto, com a vitória do grupo político de Getúlio Vargas em outubro de 

1930 sobre o então presidente Washington Luís, a Revista Militar Brasileira passaria a 

se posicionar a favor deste movimento. Com isso, cada vez mais suas publicações 

assumiriam um tom politizado em suas páginas, sempre em favor do líder gaúcho.  

Procuramos demonstrar que alguns modelos de pensamento eram constantes 

dentro da oficialidade brasileira, o que acabou por reverberar nas publicações da revista. 

O primeiro destes modelos era o do soldado profissional, o segundo o do 

intervencionismo e o terceiro modelo, o único que não aparece nas publicações 

pesquisadas neste trabalho,  era aquele influenciado por ideias comunistas. 

A partir da separação teórica destes três modelos, este trabalho buscou 

identificar onde e quando a revista buscaria trazer para seu interior artigos influenciados 

por tais linhas de pensamento. Sendo assim, o que percebemos é que aos poucos, a ala 

intervencionista de pensamento foi ganhando um espaço maior a cada numero 

publicado. 

A temática da indústria, que aparece pela primeira vez como artigo em 1931, 

passaria a ser defendida pela Revista Militar Brasileira nos anos seguintes. Esta 

dissertação procurou defender o argumento de que o Exército e o Governo Vargas 

tinham um interesse comum na industrialização do Brasil, já que os militares viam nesta 

questão uma premissa inegociável para a tão sonhada autossuficiência em produção 

bélica. 

 Prova disto é que desde muito cedo a revista procurava debater o tema do 

desenvolvimento nacional, mesmo que de forma tímida. Em 1931, pela primeira vez, a 

revista tocará na problemática do petróleo, demonstrando assim seu interesse pelo 

assunto. A questão petrolífera ainda ganharia espaço em edições posteriores, como em 

1938. 

Mas este não era o único consenso entre Getúlio e os militares, na verdade era 

apenas mais um. A questão do anticomunismo era muito presente, mesmo nos 

momentos em que a concepção de soldado profissional era predominante. A primeira 

vez que este tema é publicado ocorre em 1930 ainda, mas os ataques a URSS e a sua 

ideologia permanecem constantes, sobretudo após 1935 e Intentona Comunista, onde o 

inimigo não seria mais externo, mas também interno. 

Na medida em que o regime conhecido como Estado Novo se configurava, a 

Revista Militar Brasileira cada vez mais se comprometia com os ideais políticos do 
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novo regime. Assuntos como o debate acerca de uma nova constituição, o 

anticomunismo e a questão industrial se aprofundaram nesta fase, que podemos 

entender que se deu entre 1936 e 1941.  

A partir de 1942 o interesse da revista sofre uma reviravolta. A partir desta data, 

cada vez mais a temática da guerra tomaria conta de suas páginas. Mas não era toda 

guerra que interessava ao Estado-Maior do Exército, mas sim a que os Aliados 

ocidentais estavam travando, especialmente os EUA. A frente leste, no qual a URSS 

estava inserida, obteve pouca ou nenhuma atenção de seus editores.  

Ângela de Castro Gomes
342

 afirma que no período que vai de 1937 até 1942 se 

caracteriza por uma prevalência do autoritarismo desmobilizador, que tinha como um de 

seus pilares a coerção via censura e repressão. Em um segundo momento, as elites 

procuram construir as bases políticas, articulando esforços ideológicos e 

organizacionais, de modo que a partir de 1942 a autora afirma que passou a existir um 

novo Estado Novo. 

Gomes entende que a entrada dos EUA na Segunda Guerra é fundamental para 

compreender este processo de mudança na administração Vargas, no sentido de que 

houve uma transição interna entre o autoritarismo e a liberal democracia, onde todo este 

processo foi comandado pelas elites
343

 

Acreditamos que com a vigência da operação TORCH, o interesse em discutir 

armamentos, modelo organizacional, táticas de guerra e tudo o mais sobre o Exército 

dos EUA, com a tradução, inclusive, de artigos publicados originalmente em revistas 

militares estadunidenses foi compreendido aqui como uma evidência concreta daquilo 

que a historiografia brasileira chamou de americanização do Exército do Brasil.  

Mas todo este processo descrito nestas breves linhas acima não aconteceu 

uniformemente ou sem nenhuma resistência intelectual. O que acreditamos e tentamos 

demonstrar nesta pesquisa, foi que a Revista Militar Brasileira, muitas das vezes, era um 

espaço de discussão de ideias, valores e doutrinas de interesse da oficialidade. Por isso 

era tão comum vermos em uma mesma edição um artigo versando sobre uma 

                                                           
342 GOMES, Ângela de Castro. Estado Novo: ambiguidades e heranças do autoritarismo no Brasil. In: 

ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (ORGS.). A construção social dos regimes 

autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2010. 

343
 Idem. 
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determinada tática militar usada por franceses e um outro sobre a importância da 

industrialização para a defesa nacional.  

Mas também defendemos que em detrimento do pensamento técnico-

profissional, disseminado por alemães e franceses, o pensamento intervencionista cada 

vez vai ganhando mais espaço, sobretudo a partir da vitória de Vargas, ou seja, em 

outubro de 1930, como já mencionamos. 

Este consenso político entre o Exército e Vargas não seria possível sem o 

elemento do autoritarismo presente nos dois espaços, que, a nosso ver, foi fundamental 

para unir estes dois atores políticos. Se, nas palavras de José Murilo de Carvalho, a 

relação entre os militares e Getúlio pode ser dividida em casamento e lua-de-mel (1930-

37 e 1937-45, respectivamente), nós afirmamos que o autoritarismo foi uma espécie de 

“padre”, ou seja, aquele que no altar “uniu e abençoou esta relação”, que a principio 

pareceria que duraria toda uma vida, como em todos os casamentos. 
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Anexos 

Anexo I 

Revista Militar Brasileira – Ano XX, Nº 1. Janeiro a março de 

1930. Vol XXIX 

 A personalidade do Marechal H. Wilson 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Uma pequena resenha da biografia deste oficial do E.M. do Exército britânico 

lançada em 1929. Trata das qualidades morais e militares deste oficial. 

Categoria: História/Memória 

 A intervenção portuguesa no Rio da Prata  

Autor: Francisco de Paula Cidade 

Resumo: Versando sobre a história militar do século XIX, este artigo busca analisar a 

campanha militar de 1810 relativo a independência das províncias unidas. 

Categoria: História/Memória 

 A campanha do Paraguai 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Detalhes da campanha do Paraguai, dia após dia. 

Categoria: História/Memória 

 O domínio da Bacia Hidrográfica do Prata  

Autor: Francisco de Paula Cidade 

Resumo: Faz parte de uma série de artigos escritos pelo capitão Cidade sobre questões 

em torno da região do Prata. Neste artigo, o autor busca escrever sobre as questões em 

torno da colônia de Sacramento. 

Categoria: História/Memória 

 Generais do Passado 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Este pequeno artigo de duas páginas trata do seguinte tema: teriam os generais 

sul-americanos sido inferiores aos generais europeus? A revista defende que não, em 

nada os generais sul-americanos perdem para os europeus. 

Categoria: Doutrina 

 Montepio Militar  



167 

 

Autor: Cláudio Borges Castelo Branco 

Resumo: Artigo versando sobre o direito dos militares e de suas famílias ao Montepio. 

Categoria: Vida Militar 

 O Brasil em face do Prata  

Autor: Francisco de Paula Cidade 

Resumo: Resposta a uma crítica feita por Manuel Gálvez escrita na revista Critério 

sobre a real importância da Divisão de Manoel Márquez de Souza na batalha de 

Caseros. 

Categoria: História/Memória 

 O processo gráfico para o estudo e justificação das regras de tiro  

Autor: Tenente Trotta (Trad.) 

Resumo: Artigo do coronel de artilharia Ettore Baldassare, do Exército italiano. Estudo 

técnico, buscando discutir as regras de tiro curto e tiro longo. 

Categoria: Técnico-profissional. 

 Reflexões sobre o novo R.T.I. austríaco  

Autor: coronel B. Klinger (Trad.) 

Resumo: Artigo busca acompanhar as mudanças que a guerra de 1914-1918 trouxe para 

os exércitos europeus. Nele, o autor explica que o Exército distribuiu o novo 

regulamento de tiro para o fuzil, metralhadora leve, a pistola e a metralhadora pesada.  

Categoria: Técnico-profissional. 

 

Total: 9 artigos 

Revista Militar Brasileira. Ano XX, Nº2. Abril a junho de 

1930.  Vol. XXIX 

 Canhões antiaéreos  

Autor: coronel B. Klinger (Trad.) 

Resumo: Este artigo fala sobre a importância do emprego de canhões antiaéreos 

mediante o aumento de aviões militares na Primeira Guerra Mundial 

Categoria: Técnico-profissional 

 Caxias  

Autor: capitão tenente Marcos Antran de Alencastro Graça 
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Resumo: palestra proferida pelo autor no Clube Militar sobre uma parte da vida de 

Caxias 

Categoria: História/Memória 

 Concurso de admissão na Escola de Estado-Maior 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Informações consideradas importantes para os candidatos a tal concurso, 

como, por exemplo, a bibliografia exigida. 

Categoria: Vida Militar 

 Determinação dos ângulos de inclinação e de torção de uma fotografia aérea 

de eixo ótico próximo a vertical 

Autor: Desconhecido 

Resumo: Estudo técnico sobre o melhor ângulo para tirar uma fotografia aérea sobre 

um terreno plano. 

Categoria: Técnico-profissional. 

 Instrução de combate no novo regulamento da infantaria italiana de 1929  

Autor: Marechal Gerabek  (Trad.  Coronel B. Klinger) 

Resumo: Estudo sobre as regras de tiro italianas. Neste artigo, estuda-se, por exemplo, 

como um tiro de fuzil deve ser aplicado, quantos metros ele alcança e se pode ou não ser 

aplicado por cima de tropas amigas. 

Categoria: Técnico-profissional 

 O domínio da Bacia Hidrográfica do Prata  

Autor: Francisco de Paula Cidade. 

Resumo: Continuação do artigo anterior com o mesmo nome 

Categoria: História/Memória 

Total: 6 artigos 

 

 

 

Revista Militar Brasileira. Ano XX, Nº 3. Julho a setembro de 

1930. Vol. XXIX 
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 A intervenção portuguesa no Rio da Prata (continuação) 

Autor: Francisco de Paula Cidade 

Resumo: Continuação do artigo anterior com o mesmo nome. 

Categoria: História/Memória 

 Astronomia – orientação astronômica das cartas topográficas por máximas 

elongações de estrelas  

Autor: Tenente coronel Themistocles Paes de Souza Brasil. 

Resumo: Estudo sobre este tipo de técnica aplicada à vida militar 

Categoria: Técnico-profissional 

 O Exército russo dos soviets  

Autor: Francisco de Paula Cidade (Trad.) 

Resumo: Estudo feito pelo capitão Alexandre Smirnoff, resumo do capitão Sorrentino. 

O Exército soviético estava fadado ao fracasso, pois a ideologia que o circundava não 

dava liberdade de ação e de pensamento aos seus chefes militares. 

Categoria: Doutrina 

 Estudo do direito penal militar brasileiro 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Estudo fala sobre o tema tomando como base os estudos do general alemão 

Frederico Guilherme, a quem o direito penal no Brasil se baseou. 

Categoria: Conjuntura Política 

 General Leovigildo de Paiva  

Autor: General Mallan/ Coronel Paiva Chaves 

Resumo: Homenagem a este oficial do E.M.E. 

Categoria: História/Memória 

 Opinião do general Ludendorff – 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Tradução da revista La Guerra e su preparacion. Trata-se de uma resposta do 

general Von Khul, dadas as ideias expendidas por este na sua “história da guerra 

mundial”, contrárias ao desdobramento alemão do inicia da conflagração europeia. 

Entende o general Ludendorff que o fracasso da ofensiva de 1914 foi devido a 

deficiente direção das operações e não ao desdobramento estratégico realizado. 

Categoria: História/Memória 
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 Palavras pronunciadas a beira do tumulo do Marechal José Bevilaqua no 

dia 24 de agosto de 1930. 

Autor: Gen. Augusto Tasso Fragoso 

Resumo: homenagem do Gen. Fragoso ao seu estimado colega de armas no dia de sua 

morte 

Categoria: Memória/História 

 Uma grande data sul-americana 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Uma homenagem da revista ao centenário da constituição política da 

Republica Oriental do Uruguai. 

Categoria: Conjuntura Política 

Total: 8 artigos 

 

Revista Militar Brasileira. Ano XX. Nº 4. Outubro a 

Dezembro de 1930. Vol. XXIX. 

 A intervenção portuguesa no Rio da Prata (1810-1821) ( continuação) 

Autor: Francisco de Paula Cidade 

Resumo: continuação do artigo anterior sobre o mesmo assunto 

Categoria: História/Memória 

 As ideias de Schlieffen a luz da História  

Autor: 1º tenente Trotta (Trad.) 

Resumo: Artigo original escrito pelo Capitão Vicente Martinez contendo as ideias 

doutrinárias do conde Alfredo Von Schlieffen. Tendo participado de inúmeras 

campanhas, acreditava que o estudo da história militar seria a base de uma concepção 

estratégica. 

Categoria: Doutrina 

 Mecanismos de combate dos C.C.  

Autor: Ten. Cel. Clayeux (Centro de Treinamento de C.C. - Versailles)  

Resumo: artigo busca compreender os mecanismos de combate de carros leves. Pode 

ser dividida em: acionamento de pequenas unidades C.C., combate de uma ou mais 

seções de C.C. e funcionamento de órgãos constitutivos da Cia de C.C. 
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Categoria: Técnico-profissional 

 Noticiário: Um novo regime  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Informativo da revista sobre o novo regime que se instalou no Brasil em 

outubro de 1930. A revista faz um ataque frontal ao governo anterior, acusando-o de 

fazer uma política irresponsável. Sendo assim, passa a saudar Getúlio Vargas e declarar 

apoio total ao novo regime. 

Categoria: Conjuntura Política. 

  Uma brigada de cavalaria ligeira no serviço de cobertura: Bento Manoel no 

Quarahy em 1826 

Autor: Capitão Francisco de Paula Cidade 

Resumo: Estudo da ação de Bento Manoel no Quarahy em 1826 

Categoria: História/Memória 

 Uma rufada pelo sertão  

Autor: Francisco de Paula Cidade 

Resumo: Notas e observações de uma excursão ao nordeste do Brasil. Conferência 

realizada na Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro. 

Categoria: Geografia 

Total: 6 artigos 

Total em 1930: 29 artigos 
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Anexo II 

Revista Militar Brasileira. Ano XXI. N 1. Janeiro a março de 

1931. Vol. XXX 

 Fulminato de mercúrio – Nitreto de chumbo 

Autor: desconhecido 

Resumo: Estudo comparativo entre as propriedades de mercúrio e do nitreto de chumbo 

onde se atesta a superioridade deste ultimo explosivo. O autor busca justificar o motivo 

pelo qual quando foi gestor do F.C.A.G. não fez substituição destes explosivos. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 Instrução de combate do soldado  

Autor: 1º tenente Trotta (Trad.) 

Resumo: artigo publicado originalmente na Revue d’ Infantarie, trata da instrução para 

soldados de acordo com regulamentos militares franceses. A busca por objetivos e a 

transmissão de ordens são fundamentos básicos deste regulamento. 

Categoria: Técnico-profissional 

 Sinopse da Legislação Militar  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Artigo para instruir sobre a legislação militar vigente naquele momento. 

Assuntos como acumulação, anistia, adido, adiantamentos e ajuda d custo são tratados 

aqui. Por esta legislação ficam anistiados militares envolvidos nos acontecimentos de 

1922 e 1924.  

Categoria: Vida Militar 

 

Total: 3 artigos 

Revista Militar Brasileira. Ano XXI. Nº 2. Abril a junho de 

1931. Vol. XXX 

 Dados técnicos relativos aos ferimentos de guerra que condicionam a tática 

sanitária  

Autor: Ten. Cel. Médico Dr. Souza Ferreira. 
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Resumo: Conferência realizada na Escola de Estado-Maior do Exército em 23/05/1931 

sobre a situação sanitária de uma tropa em uma condição de beligerância. 

Categoria: Técnicas Militares 

 Fábrica de cartuchos e artefatos de guerra  

Autor: 2º Tenente Farmacêutico Arlindo Araújo Vianna. 

Resumo: Formulário técnico sobre betumes, cimentos, tintas e vernizes paaara capsulas, 

cartuchos, granadas, espoletas e artefatos de guerra. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 Geologia Histórica do Brasil 

Autor: Desconhecido 

Resumo: Coluna geológica organizada de acordo com os estudos feitos até 31 de 

dezembro de 1930 

Categoria: Geografia 

 A infantaria britânica  

Autor: Revue d’ Infantarie.  Trad. Cel. José de Castelo Branco 

Resumo: Busca-se compreender a eficácia desta infantaria. Os ingleses são os únicos a 

defenderem o seu território fora de sua metrópole. Analisa-se aqui as qualidades 

psíquicas, as características exteriores, o esporte, as qualidades morais, vida e 

recrutamento de oficiais, entre outros. 

Categoria: Doutrina 

 Pedidos de tiros feitos pela infantaria à artilharia 

Autor: Revue d’ Infantarie. Trad. Cap. Lima Câmara 

Resumo: Situações militares de como um pedido deve ser feito corretamente. É 

imprescindível fazer saber ao capitão da companhia de artilharia a localização exata das 

metralhadoras inimigas. 

Categoria: Técnico-Profissional 

 Saycan  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Pequena nota a respeito da Coudelaria de Saycan, um haras vinculado ao 

Ministério da Guerra. Apresenta-se suas qualidades, como uma das mais modernas 

coudelarias do mundo, comparada as da Alemanha, Hungria, Portugal, Espanha e 

Rússia, que possuem ótimos estabelecimentos do gênero. 

Categoria: Técnico-Profissional 
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Total: 6 artigos 

Revista Militar Brasileira. Ano XXI. Nº 3. Julho a setembro 

de 1931. Vol. XXX 

 Conservação e acidentes de funcionamento do F.M. Hotchkiss 

Autor: Cap. Augusto Correa Lima 

Resumo: O autor tenta explicar, a partir de sua experiência no Arsenal de Guerra do 

Rio Grande do Sul, o motivo pelo qual metralhadoras automáticas Hotchkiss não 

funcionavam corretamente. As peças desta metralhadora são muito sensíveis e o autor 

recomenda a troca do sistema automático da F.M. por um sistema intermediário das 

metralhadoras P. e L. 

Categoria: Técnico- Profissional 

 A defesa das fronteiras terrestres do território da França 

Autor: Revue do Génie Militaire 

Resumo: Neste artigo, o autor busca uma melhor solução para defender o território 

francês de uma invasão, baseando-se em experiências anteriores, como em 1875 ou 

1914. A proteção das populações civis, a defesa das fronteiras do norte e a defesa 

antiaérea são assuntos discutidos neste artigo. 

Categoria: Técnico- Profissional 

 Dez anos no Brasil 

Autor: Carlos Seidler. Trad. Cel. Bertholdo Klinger 

Resumo: Relatos e experiências no Brasil do ex- oficial do Serviço Imperial do Brasil. 

Carlos Seidler, durante o reinado de D. Pedro I 

Categoria: História/Memória 

 Localização de uma fonte sonora pelo processo de ábaco de círculo 

concêntrico. 

Autor: Cap. Lima Câmara 

Resumo: Na Primeira Guerra Mundial a localização de uma fonte sonora se mostrou 

um grande problema. Este artigo visa demonstrar um novo processo de localização que 

pretende resolver esta questão. 

Categoria: Técnico-Profissional. 

 Santo Antônio 
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Autor: Laurenio Lago (Diretor da Secretaria de Guerra) 

Resumo: Investigação do autor sobre a vida militar de Santo Antônio. 

Categoria: História/Memória. 

 Sinopse da Legislação Militar 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: continuação do artigo anterior sobre o mesmo assunto. 

Categoria: Vida Militar 

Total: 6 artigos 

Revista Militar Brasileira. Ano XXI. Nº 4. Outubro a 

dezembro de 1931. Vol. XXX 

 A criptografia militar das potências centrais durante a guerra de 1914 – 

1918  

Autor: Revue Militaire Française. Trad. Capitão Otávio da Silva Paranhos. 

Resumo: Este artigo fala sobre os métodos e funcionamento dos serviços criptográficos 

alemães e austro-húngaros durante a guerra. 

Categoria: Técnico-Profissional. 

 A reação de Kahn no Exército  

Autor: Ten. Cel. Dr. J.A. Cajazeira 

Resumo: Pequeno artigo do autor falando dos perigos da sífilis  entre os soldados. 

Categoria: Vida Militar 

 A intervenção portuguesa no Rio da Prata (1809-1821) (Cont.)  

Autor: Capitão Amílcar Salgado dos Santos 

Resumo: Continuação de artigo anterior falando sobre este mesmo assunto. 

Categoria: História/Memória 

 Concurso de admissão da ESG de Paris em 1930  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Prova de tática geral e sua resolução 

Categoria: Técnico-Profissional 

 Considerações sobre a metalurgia  

Autor: Cel. José de Castelo Branco 
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Resumo: Impressões do autor sobre uma visita feita ao complexo metalúrgico de 

Creusot, na França. O autor conclui afirmando que é imprescindível ao Exército 

incentivar a criação da indústria de Base no Brasil. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 Descrição geográfica da fronteira Uruguai – Brasil  

Autor: Virgílio Sampagnaro 

Resumo: Conferência realizada no Instituto Histórico e Geográfico em 8 de outubro de 

1930. 

Categoria: Geografia 

 Dez anos no Brasil (conclusão)  

Autor: Carlos Seidler – Trad. Cel. Bertholdo Klinger 

Resumo: Continuação do artigo anterior sobre este mesmo assunto 

Categoria: História/Memória 

 General Afonso Malan D´Angrogne  

Autor: Gen. Tasso Fragoso 

Resumo: Palavras pronunciadas pelo autor na beira do tumulo do Gen. D’ Angrogne. 

Categoria: História/Memória 

 Regulação do alcance do tiro dos engenhos de acampamento da infantaria  

Autor: La Revue d’ Infantarie. Trad. do major José Silvestre de Melo 

Resumo: Artigo puramente técnico versando sobre como obter a máxima eficácia em 

tiros de engenhos de acompanhamento. 

Categoria: Técnico-Profissional. 

 Reminiscências da Escola Militar da Praia Vermelha, de 1882 a 1889  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Lembranças desta Escola Militar em outros tempos, considerados aqui como 

tempos áureos. 

Categoria: História/Memória. 

 Sinopse da legislação Militar  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Continuação de artigo anterior com o mesmo nome. 

Categoria: Vida Militar 

Total: 11 artigos / Total em 1931: 26 artigos 
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Anexo III 

Revista Militar Brasileira. Ano XXIII. Nº 1 a 4. Janeiro a 

dezembro de 1933. XXXII 

 A vida das bocas de fogo  

Autor: Major de engenharia Marcelo M. Tenrero Bravo 

Resumo: Conferência feita no Círculo Militar Argentino sobre a eficácia de uma arma 

de fogo. O projétil deve ser confeccionado com a mais alta perfeição, pois qualquer 

defeito pode causar acidentes gravíssimos.  

Categoria: Técnico-Profissional.  

 As novas divisões politico- administrativas do Brasil  

Autor: Ten. cel. Raul Bandeira Correa de Melo 

Resumo: Artigo versando sobre as mudanças administrativas do Brasil naquele período. 

O autor faz uma defesa aberta destas mudanças, explicando que os Estados se dividirão 

de maneira equivalente entre si. Passam a ser 70 unidades federais, 30 Estados e 10 

Províncias. 

Categoria: Conjuntura Política (Interna) 

 Em marcha para o Exército de amanhã  

Autor: Ten. Cel. B.E.M. Van Overstraten (Bulletin Belge des Sciences Militaires). 

Trad. Ten. Cel. Gerpe. 

Resumo: O autor busca compreender a estratégia militar britânica na Primeira Guerra 

Mundial. Os partidários da ortodoxia militar defendiam a concentração de esforços de 

tropa sobre o território francês. Nesse sentido, o autor analisa um livro do capitão 

Liddel Hart, chamado The British Way in Warfare. Nele, o autor defende a tese de que 

um ataque frontal nunca é uma boa decisão a ser tomada. 

Categoria: Técnico-Profissional. 

 Explosivos e pólvora com e sem fumaça  

Autor: Desconhecido 

Resumo: Conferência realizada na Escola de Estado Maior sobre a composição 

química, definição e classificação de vários explosivos. 

Categoria: Técnico-Profissional. 
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 Extrato do relatório da missão a Suécia, Noruega e Inglaterra em novembro 

e dezembro de 1931.  

Autor: Cel. de artilharia Camilo Sena (Revista de artilharia de Portugal) 

Resumo: Diário de viagem deste oficial português que visitou estes países da Europa. A 

visita contou com jantares, idas a salões de automóvel e visitas à fábricas de material 

bélico. 

Categoria: Vida Militar. 

 Instituto Geográfico e Militar da Argentina  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Artigo sobre a decisão da Academia de Ciências Exatas em patrocinar um 

projeto de medição de um arco meridiano e de determinação de achatamento terrestre 

mediante observações gravimétricas. Por isso foi necessário fazer uma carta topográfica 

do território argentino. 

Categoria: Geografia 

 O fator inimigo nos Exércitos de quadros  

Autor: General de Brigada Cláudio Trezzani (Revista Militar Italiana).  Ten. Cel. 

Gerpe. (Trad.) 

Resumo: Artigo versando sobre o treinamento e adestramento de oficiais, onde o fator 

inimigo deveria ser uma determinante principal em todas as decisões. 

Categoria: Técnico-Profissional. 

 O papel das fortificações de Costa  

Autor: Gen. De Brigada S.D. Embick, EUA.  

Cap. Ari Silveira (Trad.) 

Resumo: O autor procura discutir o mérito do uso de fortificações costeiras. Para isto, 

toma como exemplo a Primeira Guerra Mundial, onde, segundo ele, os aliados dos EUA 

tinham total controle dos mares. Para o autor, as vias marítimas são essenciais para a 

proteção de uma nação, por isso deve-se dedicar a máxima atenção para as fortificações 

costeiras. 

Categoria: Doutrina 

\ 
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 Sinopse da Legislação Milita 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Continuação de artigo anterior com este mesmo nome 

Categoria: Vida Militar 

Total de artigos em 1933: 9 
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Anexo IV 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXVI. 25 de agosto de 1936. 

Vol. XXXV 

 Edição especial dedicada a Caxias 

Autor: Vários 

Resumo: Neste ano a Revista lançou uma edição especial toda em homenagem a 

Caxias, onde vários autores deram sua contribuição para fazer uma espécie de biografia  

militar deste personagem histórico. A edição conta com mais de 100 páginas. 

Categoria: História/Memória 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXVI. Nº4. Outubro a 

dezembro de 1936. Vol. XXXV 

 Santa Catarina no Exército  

Autor: Almirante Henrique Boiteux 

Resumo: Artigo sobre a vida militar do Marechal de Campo Carlos Resin Filho, um 

militar expoente do Estado de SC no século XIX. 

Categoria: História/Memória 

 Ituzaingó e o Marquês de Barbacena  

Autor: Cap. Amílcar Salgado dos Santos 

Resumo: Palestra realizada no Clube Militar sobre a vida deste personagem da história 

do Brasil 

Categoria: História/Memória 

 Patriotismo Militar  

Autor: Fernando Magalhães 

Resumo: Artigo do autor falando sobre a importância da educação patriótica para que 

sejam combatidos os inimigos da nação, que neste caso são os comunistas. 

Categoria: Conjuntura Política (Interna) 

 A situação naval do Mediterrâneo  

Autor: Revista Nacione Militare (Itália)  

 Cel. Edgard Facó (Trad.) 
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Resumo: Este artigo faz considerações históricas sobre a política inglesa na Bacia do 

Mediterrâneo, que se apoderou de Gibaltrar, Malta, Chipre e Egito, firmando um grande 

predomínio na região. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A margem de A guerra total de Ludendorff  

 Autor: Ten. Henrique Oscar Wiederspahn 

Resumo: Artigo que visa discutir o conceito de Guerra total para afirmar que inimigos 

da pátria são extremamente perigosos para um povo. No caso discutido no Brasil, os 

grandes inimigos são os bolchevistas, por isso, uma nação deve ser organizada civil e 

moralmente para resistir a estas influências e declarar guerra total ao comunismo.  

Categoria: Conjuntura Política (Interna)  

 Instruções práticas para defesa passiva das populações civis 

Autor: Capitão de Mar e Guerra Gomes Carneiro 

Resumo: Estudo de táticas de guerra e modernizações que o conflito mundial de 1914 

trouxe para os militares. Procura-se analisar as instruções práticas contra gazes de 

combate empregados pelos Exércitos da França durante a guerra. 

Categoria: Técnico-Profissional 

 Cavalaria Moderna  

Autor: ESG Paris 

 Cap. Oliveira Páredes (Trad.) 

Resumo: Artigo fala sobre o uso da cavalaria como uma tropa móvel em escalões 

estratégicos e em escalões táticos, bem como qual o tipo de organização que se deve dar 

a uma cavalaria. 

Categoria: Técnico-Profissional. 

 Instruções para os exames do 1º período nos corpos de tropa da 9º 

Brigada de infantaria  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Instruções para os candidatos que desejam fazer este exame, como por 

exemplo, como serão as provas e a melhor maneira de fazê-las. 

Categoria: Vida Militar 

 Código Militar polonês  

Autor: Auditor Mário Tibúrcio Gomes Carneiro 
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Resumo: Procura-se analisar o código militar da Polônia. O autor inicia afirmando que 

quatro códigos vigoravam neste país, são eles: o alemão, o húngaro, o austríaco e o 

russo. O autor classifica o novo código como brilhante documento de cultura jurídica. 

Sendo assim, o Brasil deveria se espelhar neste código penal, pois o antigo, que ainda 

vigorava entre os brasileiros, não atentava para a temática da segurança nacional. 

Categoria: Conjuntura Política (Interna) 

Total de artigos em 1936: 9 
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Anexo V 

Revista Militar Brasileira. Ano XXVII. Nº 1 a 4. Janeiro a 

dezembro de 1937. Vol. XXXVI 

 

 Um novo regimen  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: O objetivo deste artigo é informar ao leitor sobre o novo regime instalado no 

Brasil em 1937. Com isto, a revista saúda o Estado Novo e alerta sobre os perigos do 

comunismo. 

Categoria: Conjuntura Política (Interna) 

 Um programa de trabalho  

Autor: Gen. Góes Monteiro 

Resumo: Comunicado destinado a tropa do novo chefe do E.M.E. deixando claro qual 

será a sua maior preocupação ao assumir o posto: a preparação para a guerra. Esta 

parecia ser uma grande questão para o general. Como nos defendemos em tempos de 

guerra? Que meios temos para isto? Nesse sentido, Góes acredita que é preciso formar 

uma ordem doutrinária para a nação evitar que elementos inimigos penetrem na pátria. 

Categoria: Conjuntura Política (Interna) 

 General Paes de Andrade  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Nota de falecimento deste oficial que fora chefe do Estado-Maior do Exército 

desde 1936. 

Categoria: História/Memória 

 Revolução Farroupilha  

Autor: Fernando Magalhães 

Resumo: Artigo sobre a Revolução Farroupilha e a participação militar de seus chefes 

neste evento histórico. 

Categoria: História/Memória 

 Corumbá-Brasil-Bolívia 

Autor: Ten. Cel. Francisco de Paula Cidade. 
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Resumo: Memórias do autor sobre a geografia destes lugares. Cidade aborda este tema 

sob o ponto de vista de um viajante que sai de São Paulo, passando pelo Pantanal Mato-

Grossense e terminando no Rio Paraguai.  

Categoria: Geografia 

 Um curso de tática e infantaria  

Autor: Major Otávio Paranhos; Capitães Nilo Guerreiro, João Baptista de Matos e 

Augusto Maggessi. 

Resumo: Um artigo escrito por autores em conjunto e dividido em partes. A primeira 

parte, por exemplo, versa sobre posição de resistência, partindo assim para fogos e 

dispositivos em conjunto.  

Categoria: Técnico-Profissional 

 Da motorização e mecanização da cavalaria 

Autor: Cap. C.F. de Paiva Chaves 

Resumo: O autor aqui expõe que existem sempre nos meios militares aqueles que são 

contrários a qualquer tipo de modernização, assim são chamados conservadores. Mas é 

preciso estar atento às mudanças tecnológicas no Exército e a motorização da cavalaria 

é uma delas, pois deve ser bem estudada e observada. 

Categoria: Técnico-Profissional. 

 Caxias: soldado aos 5 anos  

Autor: Eusébio de Queiroz (Neto) 

Resumo: Artigo do autor baseado em documentação que estava em suas mãos 

afirmando que Caxias assentou praça em 22 de novembro de 1808 e jurou bandeira em 

agosto de 1817. Como nasceu em 1803, Caxias não contava mais de 5 anos quando 

estes eventos ocorreram. 

Categoria: História/Memória 

 Instruções para exames nos corpos da 9º Brigada I. ( 2º e 3º períodos)  

Autor: Gen. Estevão Leitão de Carvalho. 

Resumo: Avisos importantes sobre o exame para o ingresso neste corpo. Aqui constam 

avisos de como serão as provas e a maneira correta de executa-las. 

Categoria: Vida Militar 

 Fileto Isidoro da Floresta de Miranda: o voluntário da pátria nº 1 na 

província do Pará  

Autor: Paulo José Pires Brandão. 
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Resumo: Artigo sobre os voluntários da Pátria, em especial os da província do Grão-

Pará. 

Categoria: História/Memória 

 A divisão célere  

Autor: Ten. Cel. Giovanni Imperiali (Revista Di Fanteria [Itália]) 

Capitão Oliveira Paredes (Trad.) 

Resumo: Uma divisão célere, segundo a norma para o combate da divisão, seria uma 

grande unidade de manobra. Aqui, o autor busca compreender quais são os atributos 

morais e militares que um comandante de Divisão deve possuir. 

Categoria: Doutrina 

 Ensaio de Geologia Militar, relativo a zona de Bagé, levantada pelo Serviço 

Geográfico do Exército em 1936  

Autor: Ten. J.de M. Moraes. 

Resumo: Formações geológicas da região levantada, consequências diversas motivadas 

pela estrutura geológica e modelado topográfico. Este artigo possui observações e 

ponderações militares sobre geologia da região e sobre a natureza do solo. 

Categoria: Geografia  

 Ituzaingó e o Marquês de Barbacena 

Autor: Major Amílcar Salgado dos Santos 

Resumo: A origem da guerra do Brasil com a República da Argentina em 1827. 

Categoria: História/Memória 

 Achêgas para a História Militar do Brasil  

Autor: Cel. Rego Monteiro (Diretor do Arquivo do Exército) 

Resumo: Artigo versando sobre o corpo estrangeiro que foi instalado no Brasil por 

decreto de 1823, um ano após a independência da nação. 

Categoria: História/Memória 

 Metais aplicados às Indústrias Militares  

Autor: Tenente Arlindo Vianna. 

Resumo: Dados técnicos sobre alguns metais que são utilizados nas industrias bélicas e 

onde encontra-los. Por exemplo, o cinábrio, que foi encontrado pelo metalurgista Roque 

Schnek em Santa Luzia e Jaguary, Três Cruzes e Ouro Preto. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 José de Oliveira Barbosa  
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Autor: Capitão Adailton Sampaio Pirassinunga 

Resumo: Ensaio biográfico sobre a vida deste Marechal do Exército do Brasil, que 

também fora Barão do Passeio Publico e Visconde de Rio Comprido. 

Categoria: História/Memória 

  Instruções práticas para a defesa das populações civis  

Autor: Capitão de Mar e Guerra Gomes Carneiro. 

Resumo: Continuação de artigo anterior com o mesmo título. 

Categoria: Técnico-Profissional 

 Instruções para as Escolas  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Trata-se de instruções específicas para cada Escola do Exército. Para os anos 

de 1936-37, na Escola de Monitores, consta que as aulas serão de cunho essencialmente 

práticas e que o ensino dos monitores será voltado para o adestramento de praças e 

soldados. Os monitores devem ser capazes de instruir os recrutas de acordo com que o 

E.M.E. espera. Os recrutas, ao fardarem-se pela primeira vez, devem ser capazes de se 

portar socialmente de acordo com a conduta militar. O modo de se portar, de se vestir, 

de usar chapéu, de andar, de falar ou até mesmo de cuidado com as unhas são 

importantes para manter a boa imagem do Exército no meio civil. 

Categoria: Doutrina 

 

Total de artigos em 1937: 18 
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Anexo VI
344

 

Revista Militar Brasileira. Ano XXVIII. Nº 1 e 2. Janeiro a 

junho de 1938. Vol. XXXVII 

 O 2º R.C.I. – Regimento João Manuel 

Autor: Capitão Newton Franklin do Nascimento 

Resumo: Uma breve história deste regimento, que foi criado em 1889 na cidade de 

Jaguarão. Também conta-se a história de seu principal comandante, o oficial João 

Manuel. 

Categoria: História/Memória 

 Achêgas para a História Militar do Brasil  

Autor: Coronel Rêgo Monteiro ( Diretor do Arquivo do Exército) 

Resumo: Continuação de artigo anterior com o mesmo nome 

Categoria: História/Memória 

 Pesquisas de Petróleo no Brasil  

Autor: Avelino Inácio de Oliveira 

Resumo: O autor busca estabelecer um parecer sobre em qual situação estavam às 

pesquisas de petróleo no Brasil. Regiões como a de Lobato (BA) são aqui analisadas e 

quais são as dificuldades encontradas pela equipe técnica neste tipo de empreitada.  

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 Concordia Sul-Americana  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Um artigo escrito para reafirmar o sentimento de camaradagem que deveria 

existir entre os Exércitos e povos da América do Sul. 

Categoria: Conjuntura Política 

 General Tibúrcio de Souza  

Autor: Major José Faustino Filho 

Resumo: Uma pequena biografia militar deste oficial do Estado-Maior do Exército 

                                                           
344  Infelizmente não tivemos acesso aos números 3 e 4 da Revista Militar Brasileira para 

o ano de 1938. Este volume não se encontra em nenhum dos arquivos no qual fizemos a 

nossa pesquisa. 
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Categoria: História/Memória 

 Ituzaingó e o Marquês de Barbacena (cont.)  

Autor: Major Amílcar Salgado dos Santos. 

Resumo: Continuação de artigo anterior com este mesmo nome. 

Categoria: História/Memória  

 Metais aplicados às indústrias militares  

Autor: Ten. Arlindo Vianna  

Resumo: O autor procura discutir quais são os tipos de metais apropriados para a 

indústria pesada. Aqui são analisados o zinco, as ligas metálicas e as suas necessidades 

e propriedades. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional. 

 

Total de artigos em 1938: 7  
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Anexo VII 

Revista Militar Brasileira. Ano XXIX. Nº 1 e 2. Janeiro a 

junho de 1941. Vol. XXXVIII. 

 A posição internacional do Brasil 

Autor: Fernando Ortiz/ Entrevista com Getúlio Vargas 

Resumo: Entrevista concedida pelo presidente Getúlio Vargas em 26/06/1941. Nesta 

entrevista, o presidente elogia a política de boa vizinhança e rechaça a possibilidade de 

a ideologia nazista penetrar no Brasil através do núcleo de colonização alemã do sul do 

Brasil.  

Categoria: Conjuntura política 

 Vice-Almirante Aristides Guilhem  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Um pequeno resumo da vida militar deste oficial que neste período era 

Ministro da Marinha. Todas as suas medalhas, promoções e condecorações. 

Categoria: História/Memória 

 A doutrina de guerra do general Douhet  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Pequena resenha sobre um livro publicado em 1935 pelo coronel P. Vauthier, 

prefaciado pelo general Pétain. O marechal exalta a obra de Douhet e seu pensamento 

militar. 

Categoria: Doutrina 

 General Eurico Gaspar Dutra  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Um pequeno resumo da vida militar deste oficial que neste período era 

Ministro da Guerra. Todas as medalhas, promoções e condecorações. 

Categoria: História/Memória 

 As Forças Armadas na América – Argentina 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Com o intuito de promover a mutua relação entre as forças armadas dos 

países vizinhos ao Brasil. A Revista Militar Brasileira passaria a manter esta seção, 
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mesmo que fosse com uma pequena notícia. O primeiro país a ser noticiado foi a 

Argentina, que passou a desenvolver uma educação militar em seus quadros. 

Categoria: Conjuntura Política 

 Getúlio Vargas  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Um pequeno resumo da vida política de Getúlio, que neste período era 

presidente do Brasil. A revista aqui lhe presta uma homenagem. 

Categoria: História/Memória 

 Góes Monteiro 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Resumo da carreira militar deste oficial que neste período era Chefe do 

Estado Maior do Exército. Todas as suas medalhas, promoções e condecorações. 

Categoria: História/Memória 

 Novo Rumo  

Autor: General Valentim Benício 

Resumo: General Valentim Benício da Silva 

Categoria: Ponderações do general sobre todos os anos de aprendizagem com a Missão 

Militar Francesa. Segundo este oficial, o Exército Brasileiro muito aprendeu com esta 

missão, seus ensinamentos foram fundamentais para a reorganização doutrinária da 

tropa. Mas é chegado o momento da emancipação. Chegara a hora da criação de uma 

doutrina própria e do Exército trilhar seu próprio caminho. 

Categoria: Doutrina 

 Política e guerra  

Autor: Gen. Góes Monteiro 

Resumo: Artigo do general onde ele explicita que é chegada a hora de se estabelecer 

uma política de guerra dentro do Exército. Esta política consistiria em proteger os 

interesses nacionais, sua coletividade, patrimônio moral, espiritual e material contra os 

agentes que tentarem destruir ou prejudicar tais interesses. Nesse sentido, a 

industrialização do país seria fundamental para o Exército. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 Joaquim Pedro Salgado Filho 

Autor: Equipe Editorial 
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Resumo: Pequena biografia deste que seria Ministro da Aeronáutica, pasta que foi 

criada em 1941. 

Categoria: História/ Memória 

 A siderurgia no Brasil  

Autor: Histórico publicado no Jornal Diário Carioca, no dia 2 e fevereiro de 1941 e 

atualizado pela Revista Militar Brasileira 

Resumo: Pequeno histórico sobre a trajetória do governo do Brasil e do Estado Maior 

do Exército Brasileiro no que diz respeito à industrialização do Brasil. O artigo aborda 

desde a viagem do major Macedo Soares pela Europa para visitar indústrias até o 

entendimento do governo brasileiro com a United States Steel Corporation para o envio 

de técnicos ao Brasil avaliar nossa situação siderúrgica em 1939. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 Vice-Almirante José Machado de Castro e Silva  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Um pequeno resumo da vida militar deste oficial que neste período era 

Ministro do Estado Maior da Armada. Todas as suas medalhas, promoções e 

condecorações. 

Categoria: História/ Memória 

 

Total: 12 artigos 

 

Revista Militar Brasileira. Ano XXIX. Nº 3. Julho a setembro de 1941. 

Vol. XXXVIII. 

 A melhor Força Aérea  

Autor: Lioyd Lehbras, da Associated Express. 

Resumo: Matéria reproduzida no jornal “A Gazeta” (SP), em 2 de outubro de 1941 

contendo trechos de uma entrevista com Robert A. Lovett, assistente do Secretário de 

Guerra dos EUA. Os estadunidenses alcançaram o auge do poderio bélico, podendo 

equipar uma esquadrilha de 12 a 15 aviões de dois em dois dias, mas este numero seria 

aumentado nos próximos meses. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 
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 Aspectos econômicos do problema siderúrgico nacional  

Autor: Major Júlio Agostini. 

Resumo: Artigo sobre a importação e consumo de ferro, aço e produtos derivados 

destes dois componentes. O autor também se preocupa em tocar no assunto da Usina de 

Volta Redonda. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 Entre o comando e a burocracia  

Autor: Cel. Francisco de Paula Cidade 

Resumo: O Exército brasileiro se modernizou, mas seu mecanismo administrativo em 

nada sofreu alteração. As praxes, leis e regulamentos do Exército são da época colonial. 

Os oficiais brasileiros não podem mais agir como verdadeiros funcionários públicos 

civis. 

Categoria: Vida Militar 

 Evolução da Escola Militar nos últimos 10 anos – 1º Ten. Humberto 

Peregrino. 

 Forças Armadas na América – Chile  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Continuação dos estudos sobre as Forças Armadas da América, desta vez a 

revista faz uma breve apresentação do Exército chileno. 

Categoria: Conjuntura Política 

 Momento de ação  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: O Brasil é uma nação privilegiada por não possuir inimigos em uma 

conjuntura política de guerra, mas este quadro pode mudar a qualquer momento e por 

isso a nação brasileira deve se preparar do ponto de vista siderúrgico, construindo 

indústrias militares para a preparação para a guerra. Antes o Congresso entravava os 

planos do governo, agora é a burocracia enfatuada a atrapalhar os planos do Executivo. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 O império Britânico  

Autor: Henry Labouret ( Revue des Questions de Defense Nationale) 

Resumo: Artigo sobre alguns fatos e traços salientes do império em questão, buscando 

compreender os seus aspectos políticos e constitucionais. 

Categoria: Conjuntura Política 
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 A projeção internacional do presidente Getúlio Vargas  

Autor: Juan Ramon Beltran (Faculdade de Ciências Médicas de Buenos Aires) 

Resumo: Artigo em homenagem clara ao governo Vargas; a felicidade do povo 

brasileiro é obra de Getúlio Vargas, com suas virtudes morais e políticas. 

Categoria: Conjuntura Política 

Total: 8 artigos 

 

Revista Militar Brasileira. Ano XXIX. Nº 4. Outubro a 

dezembro de 1941. Vol. XXXVIII. 

 As Forças Armadas na América – Chile 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Continuação dos estudos sobre as Forças Armadas da América, desta vez a 

revista faz uma apresentação do Exército do Chile. 

Categoria: Conjuntura Política 

 Avante! A guerra é um fenômeno humano  

Autor: Major Carlos Baptista Braga 

Resumo: Não devemos nos surpreender com esta guerra, pois ela é apenas uma versão 

ampliada de tantas que os homens, com sua ânsia de dominar outros homens, já 

produziram. 

Categoria: Conjuntura Política 

 Boletim especial dirigido ao Exército  

Autor: General Dutra 

Resumo: Homenagem do general aos soldados que lutaram em 1935. Dutra alerta a 

tropa contra as ideias contrárias à da Nação, que tem como lema Deus, Pátria e Família. 

Categoria: Conjuntura Política 

 Campanha de 1807  

Autor: Coronel Onofre Gomes de Lima 

Resumo: Artigo sobre a campanha militar que Napoleão Bonaparte empreendeu contra 

os turcos 

Categoria: História/Memória 

 Da doutrina Douhet aos nossos dias  
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Autor: Major Nilo Augusto Guerreiro Lima 

Resumo: Artigo versa sobre como o general Douhet empreendeu várias melhorias na 

Aeronáutica italiana após a guerra de 1914, sendo que este oficial nunca foi 

propriamente um especialista em aviação. 

Categoria: História/Memória 

 Ligeiras notas sobre a cavalaria dos EUA.  

Autor: 1º Tenente Lauro Stein Stoll. 

Resumo: Aqui tenta-se verificar as principais características da cavalaria estadunidense. 

O autor encontrava-se estagiando neste Exército quando escrevera o artigo. Verifica-se 

que este Exército era constituído de unidades de cavalaria, unidades mecanizadas e 

unidades mistas. 

Categoria: Técnico-Profissional 

 O aniversário da republica  

Autor: Gen. Valentim Benício da Silva 

Resumo: Oração pronunciada pelo General junto ao tumulo de Benjamin Constant. 

Categoria: História/Memória 

 A defesa anti-carro na infantaria alemã  

Autor: Capitão Hugo de Mattos Moura 

Resumo: A defesa contra engenhos blindados é um dever de todas as armas da 

infantaria. O infante precisa receber uma instrução adequada e adquirir confiança no seu 

armamento. Este artigo toma como exemplo a infantaria alemã. 

Categoria: Técnico-Profissional 

 Organização da FAB  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Decreto-Lei nº 3730, de 18 de  outubro de 1941. 

Categoria: Conjuntura Política 

 A pena de morte no Brasil  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Artigo examina o inciso 13 do artigo 122 da Constituição de 1937. Dentre 

outros, estava sujeito à pena de morte todos que tentassem submeter à nação a algum 

Estado estrangeiro e a todos que tentassem, por meio de movimento armado e apoiado 

por Estado estrangeiro, mudar a ordem política da nação. 

Categoria: Conjuntura Política 
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Total: 10 artigos 

 

Total de artigos em 1941: 30 
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Anexo VIII 

Revista Militar Brasileira. Ano XXX. Nº 1. Janeiro a março 

de 1942. Volume XXXIX. 

 Secretaria Geral do Ministério da Guerra  

Autor: Equipe Editorial. 

Resumo: Aviso de exoneração do General Valentim Benício da Silva em 1942 e sua 

nomeação para comandante da 3ª Região Militar. Em seu lugar foi nomeado o General 

Mário Pinto Guedes, que passa a ser o diretor da RMB. 

Categoria: Vida Militar 

 Evolução da indústria Petrolífera argentina  

Autor: Escritório Comercial do Brasil em Buenos Aires. 

Resumo: Em 1907 descobriu-se petróleo na Argentina e em 1942 a produção do país 

era de 100000 metros cúbicos diários. O Exército argentino se abastece integralmente 

com a produção industrial do Estado. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 O Conde D’Eu  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Artigo sobre a vida deste personagem do império do Brasil 

Categoria: História/Memória 

 O Conde D’eu  

Autor: Carlos Maul 

Resumo: Biografia militar deste personagem histórico. 

Categoria: História/Memória 

 A chegada do Conde D’Eu no Brasil  

Autor: Luiz Edmundo 

Resumo: Artigo sobre como foi o processo de chegada deste personagem ao Brasil e 

como foi a sua adaptação ao novo território. 

Categoria: História/Memória 

 O Conde D’Eu, Marechal do Exército Brasileiro  

Autor: Agência Nacional. 
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Resumo: Artigo mostra como foi o processo de transformação do Conde D’Eu em 

Marechal 

Categoria: História/Memória 

 A cadeira do Conde D’Eu  

Autor: Agência Nacional 

Resumo: Artigo igualmente em homenagem a este Comandante do Exército. 

Categoria: História/Memória 

 O Conde D’Eu na chefia da Comissão de Melhoramentos do 

Material de Guerra e no Comando Geral de Artilharia  

Autor: Cel. Francisco de Paula Cidade 

Resumo: Esta edição mostra uma clara evolução deste personagem histórico, desde sua 

chegada ao Brasil até assumir altas funções no Exército. 

Categoria: História/Memória 

 Considerações do tempo de guerra  

Autor: Gen. Chadebec De Lavalade 

Resumo: artigo fala sobre as atrocidades cometidas em tempos de guerra. Estas, não 

são maiores nos tempos de hoje, pois no passado, em guerras de séculos passados, elas 

também foram grandes. A Alemanha hitlerista comete todos os dias uma série de 

atrocidades, tanto na Polônia quanto na França. 

Categoria: Conjuntura política (Guerra) 

 Sociologia Militar  

Autor: Cap. José Salles 

Resumo: Aqui o capitão trata sobre relativas ao uso da sociologia em proveito dos 

assuntos militares, como por exemplo o conhecimento da população brasileira. 

Categoria: Conjuntura política 

 Amparo aos sargentos, pelo seu aproveitamento no serviço publico 

civil 

Autor: Cel. Francisco de Paula Cidade 

Resumo: O Estado deve ter um programa de amparo aos sargentos quando estes são 

realocados para o serviço publico. 

Categoria: Vida Militar 

 Aspectos da defesa passiva civil  
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Autor: Cap. Hugo de Mattos Moura 

Resumo: Existia uma preocupação aqui com a situação beligerante na Europa e a 

defesa civil das populações era um quesito especial de preocupação 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 Como se ensaia um avião em mergulho  

Autor: Tradução da Gaceta Militar y Naval, Montevidéu, abril e maio de 1942. 

Resumo: Artigo técnico sobre este recurso militar 

Categoria: Técnicas Militares 

 Divisões blindadas e Missões da Cavalaria  

Autor: Cap. Hugo de Mattos Moura 

Resumo: As Divisões Blindadas devem agir em concordância com os Grupos de 

Cavalaria, procurando apoia-los no que for preciso. 

Categoria: Técnicas Militares 

Total: 14 artigos 

Revista Militar Brasileira. Ano XXX. Nº 2 e 3. Abril a junho 

de 1942. Volume XXXIX. 

 Armamento anti-carro e carros de combate usados pelos beligerantes na 

Líbia 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Análise sobre a campanha do Exército alemão na Líbia. Analisa-se aqui os 

carros de combate e canhões 88 mm. 

Categoria: Conjuntura política (Guerra) 

 Considerações do tempo de guerra  

Autor: Gen. Chadebec de Lavalade 

Resumo: Artigo fala sobre as atrocidades cometidas em tempos de guerra. Estas, não 

são maiores nos tempos de hoje, pois no passado, em outras guerras, elas também foram 

grandes. A Alemanha hitlerista comete todos os dias uma série de atrocidades, tanto na 

Polônia quanto na França. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 O economista e a Segurança Nacional  

Autor: Cel. Anápio Gomes. 
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Resumo: Para o êxito de uma nação em guerra é preciso a combinação de uma série de 

fatores: parque industrial, potencial agropecuário, riqueza em combustíveis e matérias 

primas e maios de transporte. O intervencionismo de Estado é cada vez mais comum em 

países que se preparam para a guerra total. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

Total: 3 artigos 

Revista Militar Brasileira. Ano XXX. Nº 4. Outubro a 

dezembro de 1942. Vol. XXXIX.  

 General McArthur  

Autor: Dell Publishing - NYC 

Tradução do Cel. Nicanor Guimarães de Souza 

Resumo: Traços da vida militar deste alto oficial das Forças Armadas dos EUA. 

Categoria: História/Memória 

 O Rio São Francisco: seus problemas, suas soluções.  

Autor: Gen. José Pessoa 

Resumo: Artigo fala da geografia do Rio São Francisco, bem como seus afluentes e os 

graves problemas que, na ocasião, ele enfrentava, como por exemplo, os tempos de 

seca. 

Categoria: Geografia  

 O Canal do Panamá  

Autor: Capitão Álvaro Castro Simms 

Resumo: Artigo falando sobre a importância econômica e estratégica que tem o Canal 

do Panamá para a guerra que se desenrolava na Europa naquele momento. A obstrução 

ou destruição deste canal implicaria consequências graves para o continente americano. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 O pânico  

Autor: Ten. Cel. Lyra Tavares 

Resumo: Em uma guerra, os fatores psicológicos são muito importantes e devem ser 

levados em consideração. O pânico é um deles e os fatores que o desencadeiam são: o 

derrotismo, a surpresa técnica, a surpresa tática, o terror, a destruição do sentimento 

nacional e a perturbação da economia. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 
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 Considerações do tempo de guerra  

Autor: General Chadebec de Lavalade. 

Resumo: Continuação de artigo anterior com este mesmo nome 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

Noticiário de Guerra 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: A Revista Militar Brasileira cada vez mais se preocupa em informar seu leitor 

sobre o Teatro de Operações europeu durante a Segunda Guerra Mundial. Por este 

motivo seus editores criaram esta coluna com o objetivo de manter informados sobre 

este assunto todos que tivessem acesso à revista. A partir desta data, todas as edições do 

periódico contarão com este serviço. 

 Tenente Gen. Dwight D. Eisenhower, comandante das tropas aliadas no 

norte da África 

 Bombas de avião  

 Quatro dias de batalha naval nas Ilhas Salomão em novembro de 1942 

 Armamentos da Rússia 

 Canhão pesado inglês 

 Aviões de mergulho da Marinha Americana 

 Armamento usado pelos ingleses na Campanha da África 

 Armamento capturado pelos Aliados em El Alamein, Guadalcanal e Nova 

Guiné. 

Total: 13 artigos 

Total de artigos em 1942: 30 
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Anexo IX 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXI. Nº 1 e 2. Janeiro a 

junho de 1943. Volume XL. 

 O problema da formação do corpo de oficiais e os nossos institutos de ensino 

militar  

Autor: General José Pessoa, ex- Comandante da Escola Militar. 

Resumo: Em uma época perigosa para as nações, onde a qualquer momento um país 

pode invadir o outro sem prévio aviso, o adestramento e treinamento de indivíduos 

tornam-se fundamentais. Enquanto o Brasil forja sua estrutura industrial e mecânica, 

torna-se necessário investir na formação do corpo de oficiais para se criar um seleto 

grupo. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional 

 A compreensão da guerra e as operações em Teatros particulares  

Autor: Cel. J.B. Magalhães. 

Resumo: Artigo é baseado em vários outros artigos de militares, publicados em revistas 

estadunidenses, que buscam compreender como funciona o processo de se fazer uma 

guerra em Teatros parecidos com os do Brasil. Neste sentido, tenta-se compreender as 

armas e a organização de um exército, operações ao longo de rios, já que nosso país 

possui uma imensa selva. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 Campanha do Norte da África (De El Alamein à Linha Mareth)  

Autor: Cel. Nicanor G. de Souza 

Resumo: Este artigo é resultado da compilação de várias notícias tiradas de jornais 

ingleses e norte americanos a respeito da batalha de El Alamein e da perseguição feita 

pelas forças de Montgomery as tropas de Rommel até a linha Mareth. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A batalha pela conquista da Fortaleza da Europa  

Autor: Capitão F.O. Miksche. Publicado pela “Global War”, de Edgard Ansel Mowres 

e Masthe Raychman. 

Tradução: Cel. Nicanor G. de Souza 
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Resumo: Artigo discorre sobre um possível desembarque aliado na Africa ou no 

Mediterrâneo como um meio para se chegar a Europa 

Categoria: Conjuntura Política 

 As realidades da guerra  

Autor: Cel. Armando Vilanova Pereira de Vasconcelos 

Resumo: Uma guerra é um fenômeno complicado de se entender, mas podemos dividi-

la em três fases: os antecedentes do conflito; o desenrolar dos acontecimentos 

verificados e as consequências do conflito. 

Categoria: Conjuntura política (Guerra) 

 As forças morais na guerra  

Autor: Cel. J.B. Magalhães 

Resumo: A guerra é um fenômeno político natural do homem, que a produz desde os 

primórdios da humanidade. 

Categoria: Conjuntura política (Guerra) 

Noticiário de Guerra 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Mais uma vez a RMB preocupa-se em informar seu leitor sobre o Teatro de 

operações europeu durante a Segunda Guerra. Neste sentido, aborda-se aqui o uso da 

Bazooka pelo Exército dos EUA, o carro de combate alemão, a campanha Aliada na 

Tunísia e o ataque japonês a Pearl Harbor, entre outros. 

 “Bazooka”, a nova arma americana lançadora de bombas de grande poder 

destruidor. 

 “Tigre”, o novo carro de combate pesado alemão 

 Canhões capturados na Tunísia pelos Aliados 

 A captura de Attu pelos americanos 

 Os vidros de ótica ingleses igualam ao dos alemães 

 A luta na China (Vitória chinesa no Rio Yangtsé) 

 Organizações defensivas 

 Muralha do Atlântico 

 Linha Mareth 

 Máscara contra gases solípedes 

 Novos armamentos usados pelos beligerantes 
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 O efeito das granadas anti-carros aliadas nos blindados alemães 

 Um dos campos de batalha mais acidentados do mundo (A campanha dos 

exércitos indú-ingleses contra os japoneses na Península Mayer, em 

Burma.) 

 Carros de combate 

 O suprimento de agua no deserto 

 Ainda o ataque japonês à Pearl Harbor 

 

Total de artigos: 22 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXI. Nº 3 e 4. Julho a 

dezembro de 1943. Vol. XL. 

 General de Divisão José da Silva Pessoa (Homenagem)  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Homenagem a este oficial do Estado-Maior do Exército 

Categoria: História/Memória 

 General Dr. Aristides Armínio Guaraná (O centenário de um bravo)  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Artigo em homenagem ao centenário a este oficial do Estado-Maior do 

Exército, que lutou no front de batalha na Guerra do Paraguai. 

Categoria: História/Memória 

 O que todos devem saber sobre comando e sua preparação (importância, 

evolução, aspectos atuais)  

Autor: Cel. J.B. Magalhães 

Resumo: A ideia de comando deve ser ligada a de direção da Guerra, que opera na 

esfera política. Mas também é necessário que os chefes militares tenham plena liberdade 

técnica para agir quando acharem necessário.  

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A Campanha do Norte da África (A batalha da Tunísia)  

Autor: Cel. Nicanor Guimarães de Sousa 

Resumo: Artigo informativo sobre esta campanha Aliada no norte da África. O autor 

procura discutir a ocupação das colônias francesas no norte deste continente. 
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Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A artilharia divisionária na defensiva 

Autor: Tenente-coronel. T.E. Binford, instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior 

norte americano (Military Review, de julho de 1943).   

Tradução: Tenente- coronel Armando Pereira de Vasconcelos 

Resumo: De um modo geral, a missão da Artilharia Divisionária na defensiva consiste 

em: impedir ao inimigo de conduzir um ataque coordenado, concorrer para deter ou 

quebrar o ataque que conseguir desembocar, apoiar os contra-ataques. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A artilharia na ofensiva  

Autor: Major General F. Samsonov e transcrito em “The Field Artillery Journal”, de 

agosto de 1943.  

 Tradução: Tenente- coronel Armando Pereira de Vasconcelos. 

Resumo: A artilharia russa, imita a germânica, inclusive com uma alta porcentagem de 

equipamento com tração animal. Esta artilharia é assentada na peça que parece ser do 

antigo tipo – aparentemente um canhão 76,2 mm, M 02. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 Duque de Caxias  

Autor: Desembargador Álvaro Benford 

Resumo: Discurso proferido pelo desembargador no salão nobre do Palácio da Guerra, 

no dia 25 de agosto de 1943.  

 Categoria: História/Memória 

• Sinopse de pólvoras e explosivos – Visando encarecer o problema da captação do 

azoto atmosférico  

Autor: Major Alfredo Fauroux Mercier 

Resumo: Artigo puramente técnico discutindo questões específicas a respeito de 

compostos químicos utilizados na indústria militar. 

Categoria: Desenvolvimento Nacional  
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Noticiário de Guerra 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Mais uma vez a RMB preocupa-se em informar seu leitor sobre o Teatro de 

operações europeu durante a Segunda Guerra. Neste sentido, aborda-se aqui o uso da 

Bazooka pelo Exército dos EUA, a batalha da Inglaterra, a campanha Aliada na Tunísia, 

a utilização dos canhões de 5,5 polegadas, entre outros. 

 A defesa antiaérea de Londres (As Torres Flak) 

 A surpresa do desembarque Aliado na Sicília 

 Bombardeio de Ploesti 

 A defesa territorial da Inglaterra 

 A luta na Nova Guiné (captura de três grandes bases japonesas em 

Salamaua, Lae e Finschafen) 

 Armamentos capturados 

 Canhão anti-carro de 20 mm 

  Outros armamentos 

 Engenho alemão de seis tubos 

 Barcaças para a invasão da Europa 

 Produção de Guerra dos Estados Unidos da América do Norte 

 Canhões britânicos 

 Canhão de 5,5 polegadas 

  Novo canhão anti-carro de 17 libras 

  Canhão antiaéreo de 3,7 polegadas 

  Novo Bishop (Bispo) 

 Novo morteiro de 4,2 polegadas 

 Novos carros de reconhecimento 

 A Batalha da Tunísia 

A. Prisioneiros 

B. Material Capturado 

 Canhões dos beligerantes 

A. Russos 

B. Norte-Americanos 

 Ainda a Bazooka 
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 A propaganda na guerra e a utilização de projeteis de artilharia 

 

Total: 24 artigos 

 

Total de artigos em 1943: 46 
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Anexo X 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXII. Nº 1 e 2. Janeiro a 

junho de 1944. Vol. XLI 

 Homenageado pelo Exército o Sr. Ministro Eurico Gaspar Dutra  

Autor: General Maurício Cardoso, chefe do E.M.E. 

Resumo: Homenagem a este oficial do Exército Brasileiro, destaca-se aqui suas 

qualidades morais e sua vida militar. 

Categoria: História/Memória 

 Discurso de despedida do adido militar chileno nesta capital  

Autor: Coronel Miguel Puga Monsalves. 

Resumo: Por ocasião do almoço de despedida que lhe foi oferecido pelo Ministério da 

Guerra, o Adido Militar da Embaixada do Chile pronunciou algumas palavras que 

foram transcritas para a revista. 

Categoria: Vida Militar 

 Ligeiras impressões sobre a campanha na Tunísia  

Autor: Tenente Coronel Pedro da Costa Leite 

Resumo: Registros feitos por este oficial quando o mesmo visitou o Teatro de 

Operações da África do Norte. O autor comenta sobre o desembarque aliado, as 

operações militares e o terreno desta importante região. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 O Exército Brasileiro em face da moto-mecanização  

Autor: Capitão Umberto Peregrino (instrutor da Escola de Moto-Mecanização) 

Resumo: O autor busca discutir a integração do Exército no domínio da Moto-

Mecanização. O capitão argumenta que o Brasil foi um dos percursores da utilização 

deste tipo de arma, que aconteceu logo após a Primeira Guerra, com a introdução de 

motores Renault em tanques. 

Categoria: Técnico-profissional 

 Psicologia – recrutamento – instrução (sugestões)  

Autor: 1º Tenente Otávio Alves Velho 

Resumo: Artigo com termos técnicos a respeito de como deve ser feita a instrução e o 

recrutamento no Exército. 
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Categoria: Técnico-Profissional 

 A luta pela ligação na Campanha da África  

Autor: Tenente-coronel Aurélio Lyra Tavares 

Resumo: Artigo que exibe toda a cronologia da campanha Aliada na África do Norte 

durante a Segunda Guerra Mundial 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 Oeste  

Autor: Capitão Nelson Werneck Sodré 

Resumo: Destaca-se aqui a importância geográfica, histórica e econômica da região 

oeste do Brasil. 

Categoria: Geografia 

 O Brasil na Guerra  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Pela primeira vez a RMB toca no assunto “Força Expedicionária Brasileira”, 

apesar de ela ser uma realidade desde 1943. Neste artigo, a equipe editorial publica uma 

oração do presidente Getúlio Vargas quando do embarque da FEB para a Itália, bem 

como imagens do referido acontecimento. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

Noticiário de Guerra 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Novamente a RMB preocupa-se em informar seu leitor sobre o Teatro de 

operações europeu durante a Segunda Guerra. Neste sentido, aborda-se aqui a abertura 

da segunda frente de guerra pelos Aliados, às batalhas de Moscou e Stalingrado, os 

canhões antiaéreos ingleses, entre outros. 

 

 A abertura da segunda frente 

 Novas armas e petrechos usados pelos beligerantes 

 A Batalha de Moscou 

 A Batalha de Stalingrado 

 Perfeição num bombardeio de precisão 

 Canhões antiaéreos ingleses 

 Possibilidades atuais da Alemanha 
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 Os novos canhões-foguetes 

 Invasão pelo ar 

 A guerra dos foguetes 

 Ainda o novo canhão inglês de 17 libras 

 Canhões ingleses e alemães 

 O “Tigre” caminha debaixo D’água 

 A destruição do “Scharnhorst” 

 As fortificações insulares 

 Projetor de infantaria antitanque (P.I.A.T.) 

Total : 24 artigos 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXII. Nº 3 e 4. Julho a 

dezembro de 1944. Vol. XLI 

 A cachoeira de Paulo Afonso  

Autor: Gen. Valentim Benício da Silva 

Resumo: Relato deste general quando o mesmo visitou a região do rio São Francisco 

para uma missão militar no ano de 1919. 

Categoria: História/Memória 

 As salas de Topografia Regimentais como elementos autônomo do Serviço 

Geográfico do Exército  

Autor: Coronel Djalma Poli Coelho. 

Resumo: No Brasil, o assunto de reproduzir boas cartas topográficas, uteis tanto para 

militares, quanto para civis, envolve grandes e numerosas dificuldades. Não é possível 

pensar em resolver o problema cartográfico brasileiro em poucos anos, por maiores que 

sejam os recursos que pretendemos utilizar. 

Categoria: Geografia 

 O que todos devem saber sobre a arte de comandar  

Autor: Coronel da reserva J.B. Magalhães 

Resumo: Artigo discute as qualidades morais, psicológicas e militares que todo 

comandante militar precisa ter para que obtenha sucesso na arte de comandar. 

Categoria: Doutrina 

 A engenharia na guerra moderna  
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Autor: Tenente-coronel Aurélio de Lyra Tavares 

Resumo: Artigo procura discutir o papel que a arma de engenharia possui em uma 

guerra e qual é o grau de desenvolvimento que o Exército possui em relação a esta 

arma. 

Categoria: Técnico-profissional 

 Conceito da Divisão Motomecanizada  

Autor: Major A.C. Moniz de Aragão. 

Resumo: No âmbito da guerra, uma divisão motomecanizada é muito importante para 

se vencer uma batalha. Os Teatros da Europa estavam provando cada vez mais que este 

tipo de recurso seria cada vez mais utilizado. Os exércitos mais modernos do mundo se 

valiam deste tipo de arma. 

Categoria: Técnico-profissional 

 A arma aérea na Segunda Grande Guerra  

Autor: Major Jayme Ribeiro da Graça 

Resumo: O autor procura discutir a utilização da arma aérea na Segunda Guerra. Para 

tanto, volta ao passado, mais precisamente na Primeira Guerra Mundial, para 

demonstrar estatisticamente que cada vez mais os comandantes militares utilizam este 

recurso para vencer suas batalhas. 

Categoria: Técnico-Profissional 

 A História Militar Brasileira  

Autor: Capitão Nelson Werneck Sodré 

Resumo: Aqui o autor ressalta a importância do estudo de História Militar nos países 

vizinhos ao Brasil. Em seguida, o autor destaca o problema geográfico brasileiro, onde 

existe um problema de origem cartográfica, que ao ser ver era muito grave, por 

impossibilitar o completo estudo e conhecimento do território nacional. 

Categoria: Geografia 

 Aspectos atuais da Educação Física Militar no Brasil  

Autor: Capitão Airton Salgueiro de Freitas 

Resumo: Artigo fala sobre a necessidade da evolução da Educação Física no Brasil. O 

autor argumenta que o brasileiro não possui um tipo antropológico favorável. A raça 

branca (com seus variados troncos), a negra e a indigna se cruzam no biótipo do 

brasileiro. Este tipo de cruzamento é completamente desfavorável para a saúde mental e 

psicológica do homem. 
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Categoria: Técnico-profissional 

 Caracterização Geográfica do Território do Baixo Ibicuí  

Autor: Capitão João de Melo Moraes 

Resumo: Artigo tem como tema uma missão de reconhecimento geofísico de uma área 

de 10.000 km². 

Categoria: Geografia 

 Amazônia Brasileira – seleções 

Autor: 1º Ten. Otávio Alves Velho 

Resumo: Aspectos geográficos da Bacia Amazônica e seus afluentes, bem como o 

tamanho total da região e o quanto ela é importante para garantir a defesa nacional. 

Categoria: Geografia 

Noticiário de Guerra 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: A Revista Militar Brasileira mais uma vez informa seu leitor sobre o Teatro 

de operações europeu durante a Segunda Guerra. Esta seria a ultima coluna da RMB 

com este tema, já que no ano de 1945 o “Noticiários de Guerra” não foi publicado.  

OBS: Os artigos que não estão especificados a autoria foram escritos pela equipe 

editorial da revista. 

 O Agrupamento Cavalaria – Carro  

Autor: Gen. Hawkin (transcrito do “The cavalary journal”, de janeiro a fevereiro de 

1944).  

Tradução: Tenente-coronel Armando Pereira Vasconcelos 

 Estudo comparativo entre as divisões de infantaria alemã e japonesa  

Autor: Tenente-coronel C.R. Warndof  

Tradução: Capitão Conceição Miranda 

 Plano de bombardeio aéreo  

Autor: Tenente Coronel George W.R. Zethern (instrutor da Escola de Comando e 

Estado Maior Geral Americana sobre Tática Aérea).  

Tradução: Tenente Coronel Armando Pereira de Vasconcelos 

 Infantaria e tanque  

Autor: Capitão Sidney S. Combs 

 Tradução: Equipe Editorial 
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 A Artilharia na ruptura de uma zona de defesa 

Autor: Major General A. F. Samsonov 

 As bombas de avião: do tipo de 500 libras (227 kg) ao tipo terremoto 

 Os projetis foguetes da R.A.F. 

 Um novo e poderoso engenho britânico 

 A bomba voadora 

 O torpedo humano alemão 

 Torpedo da Marinha Inglesa 

 Sumarino [sic] de Bolso 

Total: 22 artigos 

Total de artigos em 1944: 46 
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Anexo XI 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXIII. Nº 1, 2, 3 e 4. Janeiro 

a dezembro de 1945. Vol. XLII 

 Os mortos de Pistóia 

Autor: Cel. Armando de Castro Uchoa 

Resumo: Artigo sobre a campanha da Força Expedicionária Brasileira em Pistóia, na 

Itália, retratando o heroísmo de seus soldados. 

Categoria: Conjuntura política (Guerra) 

 Anotações para a história da F.E.B. 

Autor: Cel. João de Segadas Vianna (comandante do 6º R.I.) 

Resumo: Passada participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Cel. Vianna se 

esforça para escrever suas memórias sobre as batalhas e também escreve sobre os 

principais ensinamentos aprendidos. 

Categoria: Conjuntura política (Guerra)  

 O lusíada na formação do brasileiro 

Autor: Gen. Valentim Benício da Silva 

Resumo: palestra lida pelo general no Gabinete Português de Leitura, no dia 10 de 

dezembro de 1945. 

Categoria: História/Memória 

 A intelectualidade entre os mercenários alemães de Pedro I 

Autor: Francisco de Paula Cidade. 

Resumo: O governo de Pedro I foi um verdadeiro fracasso do ponto de vista militar, 

perdendo a guerra da Cisplatina, uma das principais campanhas do séc XIX. 

Mercenários alemães contratados pelo imperador eram alguns intelectuais europeus que 

publicaram obras variadas no velho continente. 

Categoria: História/Memória. 

 Crenças e costumes dos indígenas na Argélia. 

Autor: Ten. Cel. Pedro da Costa Leite 

Resumo: Parte do livro “África do Norte” sobre os costumes e crenças religiosas de 

povos islâmicos habitantes de países como Argélia, Marrocos, Tunísia e Egito. 

Categoria: Conjuntura política (Guerra) 
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 Participação do Brasil na guerra e ação do Exército Nacional na Itália. 

Autor: Ten. Cel. Augusto Maggessi Pereira 

Resumo: A Força Expedicionária Brasileira aqui é glorificada, bem como seus 

comandantes. A luta ao lado dos EUA e Inglaterra serviu para elevar o moral dos 

brasileiros nos campos de batalha contra exércitos de Hitler e Mussolini, que aqui são 

apresentados como anticristos. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 Informações sobre a evolução da artilharia na Itália. 

Autor: Major Antônio Henrique Almeida de Morais. 

Resumo: Com o fim da Segunda Guerra Mundial, valiosos ensinamentos aprendidos 

pelos brasileiros na Itália passariam a ser discutidos. A artilharia de guerra será 

amplamente discutida neste artigo, assuntos como regras de tiro, observação e o contra-

morteiro serão discutidos aqui. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A luta pela posse de Suez 

Autor: Cel. Nicanor Guimarães de Souza 

Resumo: A conjuntura da guerra no Mediterrâneo é tratada aqui, o autor procura 

discutir a situação do Exército italiano e britânico quando da declaração de guerra feita 

pelos Aliados à Itália.  

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 Teatro do Norte da África 

Autor: Ten. Cel. Pedro Geraldo de Almeida. 

Resumo: Panorama geral das condições geográficas deste Teatro de Operações. A 

situação das tropas do Exército dos EUA também são analisadas aqui. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra)  

 Combate em localidades 

Autor: Capitão Conceição Antunes de Miranda (Trad.) 

Resumo: Artigo produzido originalmente pela revista estadunidense Military Review 

sobre táticas militares empregadas pelo Exército dos EUA. 

Categoria: Técnico-profissional 

 A invasão da Sicília 

Autor: Ten. Cel. Pedro Geraldo de Almeida. 
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Resumo: Análise do autor sobre a ação das tropas Aliadas no Teatro de Operações 

italiano durante a guerra. As táticas empregadas pela artilharia também são aqui 

analisadas. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A libertação da Alsácia pelo 1º Exército Francês 

Autor: Cel. A. de Castro Uchôa (Trad.) 

Resumo: Este artigo é de autoria do General Broné, da reserva do Exército da França e 

fala sobre as ações militares francesas que libertaram a Alsácia dos alemães. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A libertação da Lorena e da Alsácia 

Autor: Cel. A. de Castro Uchôa (Trad.) 

Resumo: Este artigo é de autoria do General Broné, da reserva do Exército da França e 

fala sobre as ações militares francesas que libertaram a Alsácia e Lorena dos alemães. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 Como se faz direito internacional em Washington  

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Com o fim da guerra, a equipe editorial faz profundos elogios aos magistrados 

dos EUA e ao seu sistema judiciário, presente no Tribunal de Nuremberg, a fim de punir 

os responsáveis pelo nazismo. 

Categoria: Conjuntura Política  

 Geral Douglas McArthur 

Autor: Cel. Nicanor Guimarães de Souza (Trad.) 

Resumo: Publicado originalmente pela Dell Publishing Company, trata-se de uma 

biografia deste herói de guerra dos EUA. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 O ponto de partida para a imortalidade 

Autor: Equipe Editorial 

Resumo: Artigo sobre a contribuição Aliada para a destruição do nazismo e como estes 

Exércitos heroicos entrarão para a História. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 A Força Expedicionária Brasileira no julgamento das altas personalidades 

nacionais e estrangeiras. 

Autor: Equipe Editorial 
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Resumo: Artigo tem como tema a maneira como os chefes militares viam a FEB e qual 

a impressão que o Exército Brasileiro deixou, tanto em Chefes nacionais como 

estrangeiros. 

Categoria: Conjuntura Política (Guerra) 

 

Total de artigos em 1945: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

Anexo XII 

 
 

Capa da Revista Militar Brasileira 

Revista Militar Brasileira – Ano XX, Nº 1. Janeiro a março de 1930 (BIBLIEX 
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Anexo XIII 

 

 
O Brasil na Guerra 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXII. Nº 1 e 2. Janeiro a junho de 1944. Vol. XLI. 
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Anexo XIV 

 

 

O Brasil na Guerra 

Embarque brasileiro para à Itália 

Revista Militar Brasileira. Ano XXXII. Nº 1 e 2. Janeiro a junho de 1944. Vol. XLI. 

 


