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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado versa sobre o 

significado de República n o militar do Exército Brasileiro . 

Tal significado é buscado nas manifestações publicadas, no 

interior da corporação, nos dias 15 de novembro dos cem anos 

deste regime vigente no país. 

Delimita-se qual o objeto da Psicologia Social, e, 

para fundamentação da escolha do quadro de referência 

teó rico, apresenta-se uma critica aos modelos fundados no 

Positivismo e no Materialismo Histórico, para então se optar 

pela História das Mentalidades e pela Teoria das 

Representaç~es Sociais . 

Utiliza-se as "Ordens do Dia" como material. Importa 

ressaltar que apresentam-se tais documentos num capitulo e 

não em anexos, para enfatizar que eles são a base desta 

dissertação. São considerados, não coadjuvantes, mas figuras 

centrais neste cenário. 

Faz-se uma análise destas "Ordens do Dia", 

privilegiando-se as idéias de ordem. progresso, segurança e 

desenvolvimento. Posteriormente é feita uma sobreposição das 

ideologias dentro do Exército que dominaram as conjunturas na 

estrutura republicana, com a representação social de 

República no Exército Brasileiro. Tal sobreposição corrobora 

o papel ativo da Representação Social. 
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,-------_. ----_._ .. _-

SUMMARY 

This Master of Seie n se dissertation deal with the 

meaning of Republie fo r the ~i l i tary person a l belonging to 

Brazilian Army. Sueh subjeet have been sought on internaI 

publ ieations regarding to 1'111 the 15th 's november, starting 

at the year of 1889, until now ,throughont the eelebration of 

the first eentury of the republiean regimen in Brazil. 

The objeet of the Social Psyehology is delimited, 

and a critic to the models based on the Positivism and 

Historical Materialism is presented to justify the choiee of 

the theoretical reference frame. On this basis one can use 

the History· of Mentalities as well as the Social 

Representation Theory. 

The "Order of the Day" is employed a s the main 

subjeet in this investigation justifying its presentation as 

a separated chapter r ather than a seeondary information. 

The "Order of the Day" eontents are totally analysed 

and the order, progress, security and development ideas are 

highlighted . Later on, a superposition of Army internaI 

ideologies, wich dominated the Republican struture 

enviromen ts, is done according with the sooial republie 

representation of the Brazilian Army. Such superimposition 

reinforees the aetive role of the Social Representation. 
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CAPiTULO I 

INTRODUÇl\O 

1.1 - PORQUE REPUBLICA 

o 15 de novembro de 1989, foi palco do Centenário da 

Proclamação do Regime Republic a no no Brasil. Ao longo destes 

100 anos muitos acontec i mentos foram marcados pela 

historiografia. 

Realizou-se, também no 15 de novembro próximo 

passado, a primeira fase das eleições presidencias, 

denominada " 1 2 Turno" em 17 de dezembro próximo passado 

completou- se, através do "2 2 Turno", o processo de transição 

para um governo c i vil depois de um período de governo 

militar. 

o Brasil atravessa um momento de grave crise 

econômica, moral e principalmente social. Essa situação está 

bastante explícita nas suas i nstituições políticas, e 

consequentemente, bastante presente no cotidiano de nossa 

sociedade. 

Nosso pais é considerado a sg economia no ranking 

mundial. No entanto, no que concerne ao desenvolvimento 

social, está estaciona do, ve r gonhosamente, no 63 2 degrau. A 

população brasileira a t ual está estimada em 150 milhões de 

habitantes, dos quais menos d e 201. d e tém 2 / 3 da riqueza 

nacional. E fácil ver que aproximadamente 120 milhões de 

brasileiros tem que d i vidir 1/3 dessa riqueza. Verifica-se, 



nessa aritmética, que a riqueza pode também significar 

pobreza. Isso demonstra que e s tamos, governo e povo, por ação 

ou omissão, cometendo um grandG equivoco nos objetivos de 

desenvolvimento da Nação. 

Qualquer investigaç~o social tem um papal político, 

seja este , explicito, embutido na visão do investigador e/ou 

mesmo na própria teoria utilizada como quadro de referência. 

Toda a ciência passa necessariamente pelo juízo de valor, 

mesmo que não haja uma consoiênoia disto. O pape l da 

investigação social, desta forma, é de extrema importância 

para a dinâmica do quadro exposto no contexto dos parágrafos 

anteriores. Como exemplos de estudos científicos 

fundamentando o conservadorismo mantenedor do status quo no 

Brasil citam-se "As Intituiçõss Politicafl Brasileires" de 

O 1 i ve ira Vianna , e "Casa Grande e Senzala" de Gi lberto 

Freyre. São obras extremamente bem trabalhadas. de grande 

peso na ciência social, e em con3equência têm grande 

influênc ia no pensamento contemporâneo. 

Que atitude a Psicologia Sooial, imbuída 

consc i entemente de função política, deve assumir para 

contribuir no sentido de reverter este quadro? 

Para buscar responder a essa questão é preoiso, em 

primeiro lugar, espeoificar "uma visão " do objeto de estudo 

da Psicologia Social. A "ótica" exposta a seguir traduz a 

concepção. particular da autora. 

1.2 - O OBJETO DA PSICOLOGIA SOCIAL 
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Existem duas tendências na conoeituação de 

consciência: a que enfatiza o biológico e a que releva o 

social. 

No século XVI houve predomínio da versão biológic~. 

A tese materialista/mecanicista trata a consciência como um 

fenômeno residuário que não produz comport amento. Bergson 

critica tal posição sustentando que se a consciência fôsse um 

epifenômeno, e portanto inütil, n~o seria possival explicá-la 

dentro da realidade biológica. Tal autor define o processo 

mental ora tratado como instância responsável pelas respostas 

não automatizadas, portanto como a origem do processamento da 

conduta de escolha, categoria indispensável ao comportamento 

livre. Sperry, influenciado pela cibernética, retoma o 

pensamento de Bergson conceituando-a, entretanto, como 

instância que opera por feed bsck e que promove o controle do 

corpo e do comportamento. 

Hegel ao definir a consciência como um 

desejos que se consolida através da 

conflito 

produção 

de 

do 

reconhecimento, aflora na mesma época uma perspectiva social. 

Ressalta a importância da interaçtto como fonte de produção da 

consciência. Durkheim se caracteriza como um dos mais fortes 

defensores da tese que releva o social na abordagem da 

consciência, definindo-a como express~o da vida coletiva. 

Com Piaget se inicia uma tentativa de integração de 

ambos os enfoques. Este pensador trata a consciência como 

possibilidade biológica, explicitada por fatôres sociais. O 

biológico é condição necessária mas n~o suficiente, cabendo 

ao social o papel de complementação. Não aparece, no entanto, 

3 



nesta conceituação alguma apro~imação com a tese jacksoniana, 

ou seja, a consciência não se revela autônoma ã medida que 

ocorre o processo evolucionário. Com tal descarte da 

autonomia na consciência, esta n~o exerce controle nem sobre 

o biológico nem sobre o social. 

Para Freud a consciência é uma instância biossocial 

apta a intervir sobre o corpo, porque esta é o meio de 

quebrar o automatismo. 

Partilha-se da opinião que supOe que admitindo-se a 

reversibilidade entre consciência e corpo, as mudanças 

ocorridas em termos de subjetividade também atingem o corpo, 

visto que ambas as instâncias formam una unidade 

psicossomática. 

Também endossa-se a idéia que defende tanto a 

importânoia dos fundamentos biol6g1cos quanto a relevância 

das influências sociais para um adequado conhecimento na área 

de estudo da psicologia. Tal pensamento torna-se mais 

fundamental na área especifica da psicologia social. 

Acredita-se que s6 há espaço para uma psicologia que 

releve tanto o biológico, quanto o social, na sua concepção 

de objeto. Não há como relegar a importância das condiçOes 

biológicas para a defesa das influências sociais, no que se 

refere à consciência. Morin releva a importância do biológioo 

na defesa do conceito de individuo. Para ele o sistema 

imunológico, 

"opera a distinção molecular entre o eu e o não eu, 
rejeita ou destrói o que se reconhece oomo não eu e 
protege e defende o eu. Eis pois, como a imunologia 
introduz a idéia de um eu que comporta o principio 
de auto-c onhecimento de sua própria individualidade 
e supõe uma valorização da individualidade em 

4 



relação ao não eu." (Morin, citado por Penna, 
p.33) 

1987, 

N~o há dicotomizaç~o entre individuo e grupo, nem 

pri v ilégio do individuo em detrimento do grupo , e vice-versa. 

Ambos formam uma c ategoria global. Porém, sustenta-se tal 

posiç~o pressupondo um individuo dotado de consciência 

autônoma, capaz de processar escolhas consequentemente 

livre -, que processa sua existência e que é processado por 

esta através de sua inserção na sociedade. 

Para dar prosseguimento nesta linha de argumentaç~o, 

faz-se necessário discutir, ao lado da consciência, outra 

categoria importante no problema tematizado, qual seja, a 

liberdade. 

No realismo aristotélico, tendência dominante da 

filosofia até o século XVI, não parece haver lugar para a 

liberdade, posto que o suj9ito merament~ reproduziria uma 

realidade que já contém em si todo o saber. 

Com Descartes o tema da liberdade aparece vinculado 

ao da vontade. No "Principias da Filosofia", escreve ele: 

"sendo a vontade, por sua natureza, muito extensa, é 
para nós uma vantagem muito grande poder a gir por 
seu intermédio , i.to é, l ivremenbe; d~ sorte que 
somos de tal maneira donos de nossãs aço&s que somos 
dignas de elogia quando nas conduzimos bem ( ••• ). 
Devemos atribuir-nos mais alguma coisa [além de 
elogio] por escolhermos o que é verdadeiro, quando o 
d istinguimos do falso, por uma determinaç!o de nossa 
vontade, do que se tivéssemos sido terminadas a 
isso." (Descartes, citado por Japiassu p 1986, p.92) 

Aqui o significado de escolha nao implica em 

liberdade, posta que só existem duas alternativas para opção: 

o verdadeiro e a falso. 

Na empirismo, o espaça da liberdade é substituído 

pela causalidade. Tudo é concebido como uma relaçãO de causa 

5 



e efeito, e ao sujeito s6 caberia a percepç~o, através dos 

sentidos. 

Na primeira das três criticas de Kant, a. da "Razão 

Pura", também o tema destaque é a causalidade. Entretanto , na 

"Crítica da Razão Prática" o tema da liberdade se contrapõe 

ao privilegiado anteriormente. Para ele a liberdade é 

essencial, porque sem ela não existe ação. 

Na antiguidade, o eixo de discussão não parece ser o 

de tratar a liberdade humana como ideal político. 

Com Hegel, através do direito da 1 iberdade 

subjetiva, se determina a diferença entre os tempos modernos 

e a antiguidade. A ascenção do indivíduo e da 

auto-consciência são conquistas da modernidade. No Estado, a 

liberdade torna-se objetiva . O problema, portanto, se dá em 

conciliar a substancial idade do Estado com a satisfação, 

necessidade e direitos individuais. 

Atualmente, o conceito de liberdade é abordado sob 

d~versos enfoques. 

e 

~ 

No modo enciclopédico o termo liberdade designa: 

"Em seu sentido mais geral, o estado de 
de estar em liberdade, de não estar sob 
de outrem; de estar desimpedido, de 
restrições nem imposic~es."(Rees, 1987, 

ser livre ou 
o controle 
não sofrer 

p. 689) ; 

"Liberdade é a possibilidade de uma pessoa fazer 
suas pr6prias escolhas e pô-las em execução. Para 
que uma pessoa tenha liberdade completa, não deve 
haver restriç~es ao seu pensamento, expressão e 
ac~o. Deve saber quais são suas opções e ter o poder 
de decisão sobre elas . Deve tambén ter os meios e a 
oportunidade de pensar, falar e agir sem ser 
controlada por qualquer outra pesso~. (Enoiclopédia 
Delta Universal, 1982, p.4793/4794) 

e;;r:1.~ o do autor 
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Na aula inaugural da cadeira de "Política", em 

Oxford, Berlin, apresenta dois conceitos: o de liberdade 

negativa e o de libe rdade positiva . Aparece em sua abordagem 

certa semelhança com as duas ci tadas anteriormente. 

Resumiremos a seguir. 

Segundo ele, estes dois sentidos são os principais 

entre os mais de duzentos que o termo adquire. 

A noçgo de liberdade negativa 

"está implicada na resposta à pergunta Qual e a area 
na qual o objeto - uma pessoa ou um grupo de pessoas 
- pode ser ou fazer o que queira ser ou fazer~ sem a 
interferencia de outras pessoas?"(Berlin [1958], 
1980, p.l09)2 

Como resposta, oferece ele, que a liberdade política 

seria esta área. Somos livres até onde ninguém interfira na 

nossa ação. A interferência de outren implica em 

coersgo.Nesse sentido a liberdade política n!o deixa de 

existir pela mera incapacidade de alcançar um objetivo. N!o é 

a liberdade política que impede um homem pobre, no ir e vir 

ou , de comprar um pão, mas a liberdade econômica é que o faz. 

Assim, a incapacidade de alcançar o objetivo por uns depende 

da iniciativa de outros, no que se refere a tomada de 

prov idências para que aqueles sejam impedidos de ter o 

dinheiro suficiente para pagar o meio de transporte ou o 

alimento . Isto seria coers~o ou escravidão. 

Berlin coloca que e s ta escravidão pode ser produzida 

por instituiçOes, por c renças ou neuroses. Desta forma, para 

ele, a liberdade pode advir da sua análise ou compreensão. 

Ainda no que t ange ao sentido negativo , a liberdade 

2 
grj.t"o do autor 
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poderia ser conceituada como pos sibilidade de escolha entre 

pelo menos duas alternativas. Contudo, a simples existência 

de duas opções não parece caracterizar uma açao livre. 

A extens!o da liberd ade depende : da quantidade de 

alternativas; da importância que se reveste estas 

possibilidades, dentro do projeto de vida de c ada um, quando 

comparadas umas com as outras ; do gráu de facilidade ou 

dificuldade para se realizar cada uma das alternativas; das 

influências dos valôres exaltados pela sociedade sobre cada 

uma das opçtses. 

o segundo sentido, o positivo. com o qual este 

pensador político discute o' conceito de liberdade, se 

relaciona com a delimitaçlo da fonte de controle da açlo. 

Expõe , tal discussão, com uma clareza incomum , o que 

d eterminou a decisão em reproduzir integralmente seu teorl 

"deriva [o sentido] do desejo, por parte do 
indiv íduo, de ser o seu próprio amo . Eu desejo que a 
minha vida e deci s ões dependam de mim próprio, não 
de forças externas, sejam elas quais forem . Desejo 
ser o instrumento de mim próprio e n!o de um outro 
homem, dos meus atos de vontade. Desejo ser um 
súdito, n!o um objeto; ser movido por razões, por 
propósitos conscientes que são os meus, n!o por 
causas que me afetem vindas de fora. Eu desejo ser 
alguém e n!o ninguém, um agente de deoisOes, não 
objeto de decisões por outrem, autodirigido e não 
submentido por uma natureza externa ou por outros 
homens, como se fosse uma coisa ou um animal ou 
escravo incapaz de desempenhar um papel humano, ou 
seja, de conceber os meus objetivos e a minha 
política e realizá-los. Isto é, pe l o menos, parte do 
que eu quero significar quando digo que sou 
racional, e que é a minha razao que me distingue, 
como se r humano, do resto do mundo . Eu desejo. acima 
de tudo, ser consciente de mim próprio como um ser 
pensante , voluntarios o, ativo, carregando a 
responsabilidade pelas próprias escolhas e capaz de 
as explicar com referência às próp r ias idéias e a 
seus p r opósitos. Eu sou livre até o ponto em que 
acredito que isto é verdade, e escravizado até o 
ponto em que sou levado a ver que não o sou . ( 
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Idem, p.115/116) 

Entre os dois sentidos de libe r d ade apresentados, o 

último retoma a dimensão emancipat6ria da razão. E é neste 

significado crítico que a proposta da autora se vincula . 

Neste momento outra pergunta se impõe: Que teoria 

fundamentaria uma psicologia social voltada para um papel 

transformador da sociedade sem ultrapassar 

paradigmáticos desta área de estudo? 

os limites 

Pensar estas questões visandd f undamentar a escolha 

de um modelo teórico alternativo para uma psicologia social 

que se preocupe com a prática social, eis aqui uma busca que 

se revela, sem dúvida, 

necessária. 

pretensiosa, mas extremamente 

Este capítulo, com as oríticas expostas nos sub 

itens seguintes, ten ta mostrar os pontos de discordância nos 

dois modelos mais utilizados em Psicologia Social no Brasil, 

e busoa fontes em outro modelo alternativo . 

1.3 - A PSICOLOGIA SOCIAL FUNDADA NO POSITIVISMO 

Este modelo te6rico trabalha com o método científico 

para estudar as manifestações de comportamento de caráter 

situacional. Por esta razão destina aos conhecimentos 

a l cançados um curto período de vida, posto que suas premissas 

te6ricas perdem a validade muito rapidamente por se apoiarem 

em disposições adquiridas que s§o continuamente alteradas 

pela cultura. 

Dentro desta perspectiva te6rica adota-se o 
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principio da permanência que sustenta a es tabilidade dos 

eventos psicossociais ao longo do tempo. Tal idéia poda ser 

contestada com a mesma argunentação com que foi justificada a 

asserção do parágrafo anterior. 

Marcuse critica toda ciência social fundada no 

positivismo, 

procedimentos 

sugerindo 

em nivel 

que 

de 

estas ao 

observação e 

limitarem 

descriçao 

fenômenos sociais, negam a dimens!o diacrônica. 

seus 

dos 

De outro lado, Piaget cita que o positivismo opera 

sem prospectividade histórica porque distinguindo proposições 

dotadas de sentido das despojadas da significado, nlo 

trabalha com a dimensão do possivel. 

A explicação do comportamento humano segundo este 

modelo de psicologia social,ocorre em termos de causalidade. 

Tal postura se compatibiliza com a tese da unidade da 

ciência, ou seja, descarta a possibilidade da dualidade de 

explicações ao utilizar em oiências sociais o mesmo tipo de 

explicação com a qual operam as ciências naturais. 

O conceito de causa é incompatível com julgamentos 

de valor. Causas não s~o boas nem más, próprias ne 

impróprias, aceitáveis ou nao aceitáveis. apenas sao. Pela 

própria concei tuacão em termos de sequências de eventos não 

concebem alternativas e, portanto a possibilidade de escolha 

é descartada . Na análise causal as explicacões ocorrem em 

t erceira pessoa com exclusão do sujeito, assim, aqui não se 

opera com a categoria significado. Também aqui, a consciênc ia 

é vista como um fenômeno residual. 

Um modelo mais concentâneo para as ciências sociais 
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é o que se refere às explicaçOes racionais. 

RazOes podem ser questionadas: ou s~o boas ou más, 

aceitáveis ou não aceitáveis, próprias ou impróprias. Desta 

forma são compativeis com juizos de valor. Neste tipo de 

explicação a possibilidade de escolha é priorizada, o que 

traz como consequência a liberdade.Diferente da análise 

causal, a análise racional caracteriza a consciência como 

instância fundamental na explicaç!o do comportamento humano . . 
Numa tentativa de superação da psicologia social que 

opera com um quadro de referªncia fu ndad o no positivismo 

surgiu um modelo teórico alternativo nesta área. 

1.4 - A PSICOLOGIA SOCIAL FUNDADA NO MATERIALISMO 

HISTORICO 

Esta proposta fundamenta-se epistemológicamente no 

materialismo histórico e na lógica dialética. Justifica-se 

tal pressuposto a parti r da possibilidade de explioar o homem 

oriativo e transformador 

Nesta postura, consciência de si e consciância 

social são idênticas, e s!o a origem de uma consciência de 

classe. Esta oonsoienois de 018sse , por sua vez, seria a 

fonte da superação das contradições do prooesso de produçao 

material. 

Também nesta psicologia social, a diootomia 

Individuo-Grupo é rechaçada sugerindo-se , entmo , uma 

unioidade destas categorias. Sustenta-se tal tese, através d a 

insersão do homem no grupo sooial ant es e depois do 
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nascimento. 3 

Parece que há , aqui, uma série de contradiç~es, que 

serão discutidas a seguir. 

Tem lugar uma con oepç!o de homem criativo e 

transformador dentro de uma psicologia social que fundame nt a 

a explicação do objeto de estudo num historic ismo? 

o materialismo histórico é uma corrente marxista que 

desenvolve uma interpretaç~o supervalorizand o o epigrama de 

Marx que supõe a determinação da consciência por condições de 

existência. Tal corrente filosófica interpreta a consciência 

como meio de percepção de contradições nas formas de 

product!o . 

Outra pergunta se impõe : Há criatividade no papel de 

um sujeito dotado de consciência que apenas percebe? 

Sob este ângulo pode-se interpretar esta posiç!o 

teórica em proximidade com o pensamento lockaano onde o 

sujeito é uma tábula rasa. Desta forma, num limite, esta 

corrente cai num empirismo, fonte do pensamento positivista, 

quando privilegia a realidade factusl em detrimento do 

sujeito. Comentando a critica ao histo r icismo feita por 

Popper , escreve Penna: 

" ... se a evolução histórica se revela dominada por 
certo rumo e necessariamente aponta para uma certa 
estrutura social a socialista como meta 
derradeira, entffo a consci8ncia poderá ser 
descartada ... " ( Penna, 1987, p.83/84) 

Ainda sobre a critica de Popper às correntes 

historicistas , depara-se com uma afirmação que pode ser 

interpretada como um alerta aos adeptos desta perspectiva 
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teórica: 

"Quase diríamos que os historicistas procuram 

compensar-se da perda de um mundo imutável apegando-se a 

crença de que é possível antecipar a mutação, pois que esta é 

governada por uma lei imutável."( Popper, 1987, p.125) 

o que mostra que Popper objetivou sinalizar os 

perigos das consequênoias advindas do chamado marxismo 

vulgar, é o oonteúdo da dedicatória do livro com o qual 

fundamenta sua critica ao historicismo: 

"Em memória de homens e mulheres, de todos os 
credos , nações e raças, que em número incontável, 
tombaram vítimas da crença fascista e comunista em 
Inexoráveis Leis de Destino Histórico".(Idem, 
dedicatória) 

Discutiu-se dois dos modelos mais estudados 

atualmente em nosso meio científico . Diante das críticas já 

formuladas, fica patente que não se aderiu a nenhuma das 

abordagens, embora tenha-se consciência da importância de 

ambas no processo histórico desta área de estudo. 

A proposta que se lança nesta dissertação de 

mestrado busoa fontes na História das Mentalidades e na 

Teoria das Representações Sooiais. 

13 



CAPÍTULO II 

A HISTÓRIA DAS MENTALIDADES 

A história é feita por homens, mesmo que estes ntto 

saibam do seu papel nesta constructto, segundo Marx. Como, 

enttto. isso ocorra? 

Vove lle coloca que, 

"dentro dessa alquimia( ... )pôdemos ver, em uma 
extremidade. o insumo sociológico e , na outra . o 
produto conforme se expressa nas atitudes e 
comportamentos; mas que, no essencial, nos escapa a 
série de etapas e mediações pelas quais se passa de 
uma ponta a outra."(Vovelle, 1987, p . 113) 

A História das Mentalidades já fez parte 

anteriormente da Psicologia, com a Psicologia Histórica de 

Friedlander, no seu livro "Histoire et Psychanalyse" , 

Várias s~o as semelhanças entre a abordagem da 

História das Mentalidades e a da Psicologia Social. Ambas 

centralizam suas abordagens no estudo de atitudes e de 

comportamentos entre outros. Porém, segundo Le Goff, para que 

" . . . se articule com a psicologia, numa fronteira em 
que os historiadores e os psicólogos dever~o 
certamente um dia se encontrar e colaborar a 
história das mentalidades não deve ser apanhada por 
um behaviorismo que a reduziria a automatisnos sem 
referência aos sistemas de pensamento e que 
eliminaria um dos aspectos mais importantes de sua 
problemática : a parte e a intensidade do consciente , 
a a tomada de consciência dessa história."(Le Goff, 
1976, p.78) 

La Go!f coloca que o objeto da Hist6ria das 

Mentalidades é o coletivo, e que a mentalidade de um vulto 

histórico. de um individu o histórico, é o que ele tem da 

comum com outros homens de seu tempo. Segund o ale. a História 

das Mentalidades situa-se no ponto de junç!o do individual e 



do coletivo, do longo tempo e do cotidiano, do inconsciente e 

do intencional, do estrutural e do conjuntural, do marginal e 

do geral. Neste contexto, várias mentalidades coexistem numa 

mesma época e num mesmo espírito. 

Dentro do seu próprio campo, a História das 

Mentalidades s urgiu para contestar e tentar superar os 

modelos de historiografia vigentes , nas quais tanto o 

Positivismo quanto o Marxismo tiveram um papel crucial. 

Febvre e Bloch, historiadores de origem marxista, 

fundam a Ecole des AnnBles, em 1929, na França. Tais autores 

fazem uma releitura do pensamento de Marx. Surgem, destes 

estudos, novas reflexões que abrem espaço para o aparecimento 

de novos campos. 

Febvre, do q ual se destaca a obra "O Problema da 

Descrença no Século XVI, a Religi!o de Rabelais" como 

fundamental para a constituição da História das Mentalidades, 

sup~e uma lógica interna na sociedade que se explica no 

comportamento de seus lideres, indivíduos que t raduzem certas 

demandas das forças sociais. Este autor mostra que a 

compreensão desses mecanismos que configuram a identidade de 

uma determinada sociedade no tempo e no espaço, é importante 

para a explicação histórica . Assim, o estudo das mentalidades 

é o pres suposto do conhecimento das realidades históricas. 

Bloch e Braudel trabalharam, cada qual à sua 

maneira, com pesquisas no campo da l onga duração, 

investigando o sentido das civilizações e suas manifestac~es. 

Bloch substitui a reflexão pela ação , caracterizando-se como 

um cientista cidadão do seu tempo . Buscou a compre en são de 
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sua pr6pria época e a enxergar prospectivamente o s eu tempo, 

através d e suas inves tigaçaes. A caracterfstica mais forte 

deste historiador se revela no seu trabalho de construtor, 

visto que não partia de modelos a priori. 

Com "O Mediterrâneo na Epoca de Felipe lI", Braudel 

traz o conceito da longa duração, onde a ideologia, feita de 

fragmentos materializados do tempo longo, é uma expreas! o da 

mentalidade que lhe é coetânea. 

A perspectiva da longa duraç!o foi b e nef ic iada pe l a 

premi s sa "tudo o Que fica, significa" onde a tônica é a 

apreensão dos traços mais signifioativos. Tal perspectiva 

promove a identificaç~o e a localizaçKo das perman~ncias, ou 

seja, aquilo que resista às mudanças do tempo histórico. 

A Hist6ria das Mentalidades busca apreender a 

interseção entre o invariante a o mutável p ara coletar os 

dados que mobilizam os impulsos coletivos, dai ser 

caracterizada como a história das amarras que o tampo 

eterniza. 

Para Duby, o imaginário coletivo, onde se situou a 

sua investigação, é uma corrente de emoções cristalizadas 

onde são fabricados os c6digos cuja decifração é fundamental 

para a hist6ria. 

No plano epistemol6gico várias s!o a s 

ocorridas . A mais relevante ê a substituiç!o, da 

mudanças 

visão de 

totalidade que aparece na tradiç~o hegeliana e marxista, pela 

de globalidade. 

A totalidade é necessáriamente hist6rica. Deixa de 

ter uma represantaç~o real e passa a ser ideal , se n~o houver 
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a história como construção. 

A história das mentalidades não pretende apenas 

conhecer os determinantes, mas revelar toda a engr enagem do 

movimento de uma sociedade , especialmente os mais lentos. 

A mentalidade é por natureza coletiva, pertence a 

todos, não é exclusiva de um ou de outro . E substrato da 

realidade histórica. Reflete no organismo social de maneira 

global, alcançando todas as suas partes, quer a estrutural 

(modo de produção), quer a conjuntural (revoluções,etc), quer 

a episódica (cotidiano). E este reflexo ocorre dentro das 

dimensões do tempo. Desta forma, é mais importante analisar 

as partes constitutivas ao invés de delineá-las. 

Para Lincoln Penna, 

"A análise a que se propOe os historiadores das 
mentalidades não se resume ao enfoque dos aspectos 
puramente mentais, psiquicos e culturais , . .. ", mas 
" ... busca compor esses fenômenos articulando-os com 
a variedade dos fenômenos soe iais. "( Penna., L. A. , 
1982, p. 37) 

Esta nova abordagem se alicerça na noção de 

estrutura, porém não no sentido que lhe reveste a corrente 

estruturalista , mas como elementos de estruturação do 

fenômeno que correspondem a certos momentos e certos lugares. 

Este modelo de história opera sob a crença de que o 

comportamento de uma época é engendrado pelos valores 

culturais que integram a mentalidade nela reinante. 

A História das Mentalidades, ao conhecer seus 

antepassados, reflete sobre uma época. E a importância desta 

reflexão se projeta na trajetória futura. Mergulhando no 

interior da socidade, esta concepção de história, revela o 

não mostrado nos fatos com data e local, oq seja situados no 
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tempo e no espaço. O historiador que trabalha com este modelo 

de hist6ria procura a compreensão do acontecimento dentro da 

inércia social, presa as normas e dispositivos coercitivos. 

Somando-se à retrospectividade , caracterí stica fundamental da 

Hist6ria das Mentalidades, tal busca de compreens~o enriquece 

o marxi smo , fonte epistemo16gica da teoria em questão. 

No que se refere à importância da idáia de tempo, os 

fragmentos deixados pelos ritmos diao r8picos que consti tuem 

as fontes mais importantes das mentalidades, substituem a 

linearidade totalitária. 
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CAPÍTULO III 

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Numa tentativa de supe~ação do behavio~ismo que 

impedi~ia o desenvolvimento da psicologia social, Se~ge 

Moscovici, p~opõe uma nova abordagem. 

No p~ólogo da segunda edição, do liv~o, no qual 

ap~esenta a sua teo~ia, esc~eve ele: 

"Que~ia ~edefini~ os p~oblemas e os conceitos da 
Psicologia Social a pa~ti~ d esse fenômeno 
[~ep~esentações sociais) , insistindo ~ob~e sua 
função simbólica e seu pode~ de const~ução do 
~eal."(Moscovici, 1978 , p.14) 

Segundo Du~kheim a ~ep~esentaç!o individual é um 

fenômeno pu~amente psíquico, i~~edutivel à atividade ce~eb~al 

que o pe~mite. E a ~ep~esentaç!o coletiva não se ~eduz à soma 

das ~ep~esentações dos individuos que compõem uma sociedade. 

E mais especifica que o pensamento individual e most~a o 

p~imado do social sob~e o individual. 

Pa~tindo do conceito elabo~ado po~ Du~kkheim, 

Moscovici estabelece um modelo que destaca os mecanismos 

psicológicos e sociais. 

Se~ge Moscovici coloca que uma ~ep~e$entaç!o social 

é a o~ganizaç!o de imagens e linguagem, po~que ela ~ealça e 

simboliza atos e situações que nos são comuns. Enca~ada d~ um 

modo passivo, ela é ap~eendida a titulo de ~eflexa, na 

consci~ncia i ndividual ou coletiva, de um objeto, de um feixe 

de idéias que lhe são exte~io~es. Most~a que devemos 

enca~á-Ia de um modo ativo, pois seu papel consiste em 



mod~ler o qu~ é dad o d o e x t~~ior na medida em que os 

individuas e os grupos se relac ionam de preferª ncia com os 

objetos, os atos e a s situaç~ es cons t ituídos por mi r íades de 

interaçOes sociais . 

o papel reprodutor da representa ção implica um 

remanejamento das estruturas , uma remodelação de elementos, e 

reconstrói o dado no contexto dOG valores, das noções e das 

regras. 

A representaçao atua através da linguagem no 

simbólico. Ela produz e determina os comportamentos, 

definindo simultaneamente a natureza dos ~stimulos externos e 

o significado das respostas. Nas palavras de Moscovici, a 

representação soei 1 é 

"uma modalidade de conhecimento particular que tem 
por função a elaboraç!o de comportamentos Q a 
comunicação entre individuos". (Moscovici, 1978) 

A representação social é~ alternativamente, o sinal 

e a reproduç!o de um objeto socialmente valorizado. Ela tem a 

capacidade de edificar uma doutrina que facilite a tarefa de 

decifrar, predizer ou antecipar os seus atos. 

A formação de uma representação, ainda segundo 

Moscovici, ocorre de du&s maneiras. Por um 1 do, vinculando o 

conhecimento à um sistema de valores, de noç~es e práticas 

que confere aos indivíduos as formas de se orientarem no meio 

social e material, e de o dominarem. De outro lado 

proporciona trocas e veicula códigos para denominar e 

classificar de maneira clara as partes do mundo, da história 

individual ou coletiva de uma comunidade. 

As representações sociais circulam, cruzam-se e se 
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nosso universo cotidiano. 

A representaç~o social é difícil de conceituar, 

segundo o própr i o Moscovici, devido a sua posição "mista", na 

encruzilhada de uma série de conceitos sociológicos e de uma 

série de conceitos psicológicos. Nessa intersecção que temos 

que nos situar. 

Cita Moscovici que as representaç~es sociais 

"constituem uma organização psicologica, uma forma 
de conhecimento particu lar de nossa sociedade e 
irredutível a qualquer outra". (Moscovici, 1978, 
p.45/46) 

Moscovici diferenc i a a noção de repres~ntação das 

noç~es de opinião (atitude, preconceito, etc) e de imagem, 

embora mostrando qu e esta se aproxime bastante dessas noç~es. 

Para ele a opinião é uma fórmula socialmente 

valor i zada a que um indivíduo a dere e uma toma da de posição 

sobre um problema controvertido da socieda de. Implica uma 

reação dos individuas a um objeto que é dado de fora, 

acabado, independentemente do ator social, de sua intenção ou 

de suas propensões. E um vinculo direto com o comportamento; 

o julgamento recai sobre o obj e to ou o estimu lo, e const i tui , 

de algum modo, um anúncio, uma réplica inte rio rizada da ação 

a vir. 

Já o conceito de imagem é mostrado como designando 

uma organização mais complexa ou mais coerente de juízos de 

valor ou de avaliação. A imagem é concebida como reflexo 

i nterno de uma realid a d e externa, cópia fiel no espírito do 

que se en c ontra for a d o espírito. E a re p rod uç ! o pas siva de 

um dado imediato. São espécies d e "sensaç~es mentais", de 

impressões que os objetos e as pessoas deixam em nosso 
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imp~essões que os objetos e as pessoa s deixam em nosso 

cé~eb~o. Man tém vivos o s t~aços do passado , ocupam os espaços 

de nossa memória pa~a p~otegê-Ios de mudanças e reforçam o 

sentimento de continuidade do meio ambiente e das 

expe~i~ncias individuais e coletivas . Uma imagem tem po~ 

função principal a seleçno do que vem do interior, mas 

sobretudo do exterior. 

Segundo Serge Moscovici a nqção de representação 

social, dife~e d as noç~es de opinião e de imagem porque não 

existe um corte dado entre o unive~so exterior e o universo 

do individuo (ou do grupo )j o sujeito e o objeto não mão 

heterogêneos em seu campo comum. O objeto está inscrito num 

contexto ativo, dinâmico, porque é parcialmente concebido 

pela pessoa ou a coletividade como prolongamento de seu 

comportamento e s6 existe para eles enquanto funçRo dOG meios 

e dos métodos que permitem conheci-lo . Por exemplo a 

definição de República depende da at i tude em face da 

República, e d experiênc ia pes~oal do autor da d finiç.o 

(pessoa ou coletividade). 

Uma representaç~o social é uma "pr eparação para a 

ação", sobretudo quando remodela e reconstitui os elementos 

do meio ambiente em que o comportamento ocorre. Ela dá um 

s e ntido ao comportamento, integra-o numa rede de relações, 

fornecendo ao mesmo tempo as noç~es, a9 teori s e 0$ f undos 

de observação que tornam essas r elações 9Gtáveis e eficazes. 

As imagens, as opiniões, s~o apresentadas, na medida 

em que traduzem a posição e a escala de valores de um 

individuo ou de uma coletividade. 
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Para Moscovici os conceitos de i mag em , de opinião e 

de atitude não levam em conta a interação entre sujeito e 

objeto e consequentemente os vi~culos. Os grupos não são 

tratados enquanto criadores e comunicadores, mas a posteriori 

de maneira estática, apenas como selecionadores de 

informaç~es que circulam na sociedade. De outro modo, no 

dizer deste autor, 

"as representações sociais são conjuntos dinâmicos, 
seu status é o de uma produção de comportamentos e 
de relaç~es com o meio ambiente, de uma ação q~e 
modifica aqueles e estas, e não de um~ reprodução 
dess~s comportamentos ou, dessas relações, de uma 
reélçao a um dado estimulo exterior".(Moscovici, 
1978, p. 50).J. 

Michel Thiollent, em recente conferênci a , diferancia 

as noções de opinião, valor e crença, do conceito de 

repres entação . 

No que tange à noção de opinião, uefine-a como 

comportamento verbal a respeito de um assunto que tem uma 

certa relevância social e que envolve uma certa valorização 

positiva ou negativa, ou preferência. I sso não seria 

considerado representação, seria apenas um elemento da. 

representação. Segundo ele, a opinião flutua muito e 

rapidamente, enquanto a representação teria uma permanência 

maior. 

Concernente à noção de valor, mostra que este~ às 

vezes não é expressado explicitamente, mas que está implicito 

nas opiniões emitidas por uma pe$soa. Para ele, o valor é um 

elemento que tem a haver com uma certa ponderação, como 

gostar ou não gostar, legitimar ou não uma determinada 
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realidade. Assim o valor é um tipo de s elecionador de 

opiniões ou de represent~çôes. Nas pa lavras de l e 

"O valo r é mais ou menos, falan do assim , um átomo da 
ideologia, um p r incípio elementar, dentro de uma 
certa ideologia, com o qual voc~ seleciona, no 
sentido de valorizar ou desvalorizar certos ~to~ de 
comportamento". (Thiollent , 1989) 

Situa a crença, social ou religiosa, como um 

elemento cognitivo, que tem a ver com a representação, mas 

que envolve um certo poder de convicção, portanto está 

voltada para uma determinada ação. Para ele, crença é uma 

coisa mais forte que opinião, envolve uma certa disposição 

para agir mais forte que a opinião. A crença tem um caráter 

mais permanente que opinião. A crença tem, de qualque r modo, 

um elemento representacional, mas não é só r~presentação . 

Conceitua a represent$ção como algo que pretende 

alcançar alguma coisa de mais fundamental, ma is cultural, 

mais enraizada na cultura de uma sociedade. O estudo da 

representação é mais ou menos o estudo da cultura e das 

ideologias, no que elas tem de relativamente permanente. 

Num primeiro nível situa um campo conceitual teórico 

e metodológico, com o qual um pesquisador pretende apreender 

um certo objeto empírico . 

Coloca q u e esse conceito produz um cer to objeto 

conceitual que estabelece certa representação p um conjunto de 

elementos de discurso com o qual o pesquisador se repr~senta 

à luz dos conceitos do mundo , etc, que representa o mundo 

social considerado. 

Num segundo nível, situa o objeto empírico como um 

conceito social e psicossoci a l. Na verdade, são pessoas, é 
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uma sociedade captada à um universo de pessoas. 

Neste segundo nível a representação é tratada de 

outro modo. Mostra que o pesquisador social não tem uma 

apreensão imediata do seu objeto, mas sim a captação em cima 

das representaç~es dele, daquela sociedade. 

A representação, em termos d~ pesquisa, em parte é 

um efeito conceitual utilizado e, de outra parte é uma 

representação de representaçôes . 

Para mostrar que existem estes dois níveis, cita 

Schutz. Em um nível, o pesquisador tem os conceitos, tem 

certas tipificaç~es, certos critérios e rel~vâncias. Em outro 

nível, o pessoal i nvestigado tem outros critérios, outros 

tipos de representações, outros tipos d~ especi1icações, etc . 

Para Thiollent, 

"ser pesquisado," social é ser capaz de 
dois planos de linguagem, dois 
representações. As vizes, então, voce 
pesquisador que descreve a realidade 
jargão, achando que são as pessoas que 
(Thiollent, 1989) 

lidar com 
níveis de 
tem aquele 
com o seu 

são assim". 

Cita Bateson e Korzybsky para apresentar a noção de 

representação. O primeiro conceitua representação como pôr um 

certo olhar em cima do objeto. Com esse olhar ele faz um 

mapa. De maneira que o mapa se junte no território. Não se 

sabe o que é real e que é representação. Já Korzybsky aponta 

para o estudo das representações em situações de vida ativa, 

também para situaçaes de terapêutica, mostrando que as 

pessoas equivocam-se entre estes vários níveis de 

representação, e tendo o domínio inadequado da linguagem, o 

olhar para o olho do que existe, e até o paradoxo do que foi 

chama do de o olho que se vê, que vê a si mesmo . 
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Pressupondo que numa realidade social~ 

social não é t otalmente visiv~l, mas, na verdade, 

o fenômeno 

construido 

pela linguagl?m, pois não existe fenômeno social sem a 

linguagem, Thiollent af irma que o fundamento de uma 

representação está na linguagem oral e na linguagem gráfica. 

Retomando o pensamento de S~rge Moscovici, 

representação é um processo que torna o conceito e & 

percepção intercambiáveis, 

reciprocamente. 

uma vez se engend r am 

A representação exprime uma relação com o objeto. Um 

de seus aspectos, o perceptivo, implic a a presença do objetoi 

o outro, o conceitual, a sua ausªnci~. 

A partir do conceito, a representaç!o organiza, une 

e filtra o que vai ser reintroduzido e r~aprendido no 

sensorial. A partir da percepção, ela rQgistra o qu não está 

organizado, o que não está formado, o que 

continuidade. A percepção engendrada pelo conceito 

tem 

irá 

distinguir-se da percepção que subentendeu 

conceito. 

inicialm&mte o 

Mais do que repetiç!o ou reprodução 

representar uma coisa, um estado, 

modificar o texto. 

é reconstituir, 

simplas, 

retocar, 

As representações , sejam individuai~ ou sociais, 

tornam o mundo o q ue pensamos que ele seja ou deve ser. A 

representação separa conceitos 

associados, torna insólito o 

incomum em freqüente. 

e percepções habitualmente 

familiar e vice-v~rsa, e o 

Segundo Moscovici, a representação social é uma 
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"estampagem" do obj e t o que daí r-esu lta e se man tém por tanto 

tempo quanto se faça sentir a sua necessidad e , que desaparece 

ou t orna-se um conceito quando perde essa necessidade. 

A representação é uma for ma de conhecimento por meio 

da qual aquele que conhece se substitui no que ele conhece. 

Ora ela representa, o ra ela representa-se. 

A noção de representação social 

fronteira entre o psicológico e o social 

se localiza na 

Aqui o sujeito é considerado sob um ponto de vista 

psicológico. Mas a particularidade do estudo das 

representações sociais é a de integ rar na análise de seu 

processo a perti nência e a participação social e cultural do 

sujeito. 

Uma representação é social porque ela é produzida, 

ela é engendrada, col e ti v amen te. 

Para qualificar u ma representaç ão de social, 

Moscovici, enfatiza a função a que ela corresponde, qual 

seja, o papel da representação nos processos de formação de 

condutas e de orien taç ão das comunicações sociais. 

Existem várias aproximaçe;es da noção de 

representação social . No texto de Jodelet, encontramos as 

representações sociais como apresentadas nos itens s eguintes. 

-São fenômenos compl exos sempre ativos e agindo na 

vida social, organizados sob a forma de um saber que des ej a 

exprimir alguma coisa sobre o estado da realidade. 

-São uma forma de conhecimento socialmente elaborado 

e dividido, tendo uma visão práti ca e concorrente à 

construção duma realidade comum à um conjunto social. 
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-Enquanto sistemas de interpretação comandam nossas 

relaç~es com o mundo e com os outros, orientam e organizam as 
\ 

condutas e as comunicações sociais. 

-Enquanto fenômenos cogn itivos elas engajam a 

participação social dos individuos com as implicaçaes 

afetivas e normativas~ com as interiorizações de 

experiincias, de práticas, de modelos p de condutas e de 

pensamentos socialmente apontados ou. transmitidos pela 

comunicação social que lhe são ' ligados. 

-Correspondem à um ato de pensar pelos quais um 

sujeito se relaciona com um objeto. Tanto pode ser uma 

pessoa, uma COiSã\9 um acontecimento material, psíquico ou 

social, um fenômeno natural, uma idéia ou uma teoria. 

-Como a representaçUo pictural, teatr I ou política, 

mostra seu objeto, ocupando sua vez & seu lugar : ela se torna 

presente quando ele está distante ou ausenta. 

- Conteúdo concreto do ato de pensar, ela contQm a 

marca do sujeito e de sua atividadejtem um caráter 

construtivo, criativo, autônomo da representação qU9 comporta 

uma parte de "re-construçl(o", de interpretaç!io do objeto e de 

expressão do sujeito. 

Jodelet(1984), propae uma definiç ão geral: 

"O conceito de representação social designa uma 
forma especifica de conhecimento, o saber do senso 
comum, cujos conteúdos manifestam a operação de 
processos generativos e funcionais socialmente 
marcados. De modo mais amplo, desiQna uma forma de 
pensamento social.( ••• ) s~o modalid das de 
pensamento prático orientadas para a comunicação, a 
compreensão e o dominio do ambiente social, material 
e ideal. Enquanto tais, elas apresentam caracteres 
especificos no plano da organização dos conteúdos, 
das operaçBes men~ais e da lógica.A marcação social 
dos conteúdos ou dos processos de representaç~o 
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refere-se às condiç~es e aos contextos nos quais 
emergem as representaç~es, às comunicaç~es pelas 
quais elas circulam? às funç~es que elas servem na 
interação com o mundo e os outros."( Jodelet, 1984, 
p . 8) 

Muitas investigaç~es tem buscado f ontes na Teoria 

das Representaç~es Sociais. 

Várias pesquisas t~m sido feitas para a 

popularização do conhecimento cient~fico citamos: MOSCOVICI 9 

S . & HEWSTONE, M "De la Science au Sens Commun" in MOSCOVICI, 

S (org.) Psicanálise e ciências sociais. Rio de janeiro, 

F rancisco Alves, 1980; e SHIELE , B & BOUCHER, L "L' Exposi tion 

Scientifique: Une Maniere de Représenter la Science" in 

JODELET, D. "les representations sociales. Paris, Presses 

Universitaires de France, 1989. 

Estudos experimentais, também tem sido feitos, como: 

ABRIC, J-C. "L'Etude Expérimentale des Représentations 

Sociales" in JODELET, D. Les represe~tations Sociales. Paris, 

Presses Universitaires de France, 1989. E ainda do mesmo 

autor "A Theoretical and Experimental Approach to the Study 

of Social Representation s in a Situation of In teraction" in 

R. FARR & S.MOSCOVICI (Eds) Social Representations. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1984. 

o tema corpo e saúde também tem sido alvo de 

investigaç~es com este referencial. Pode-se citar JODELET, D. 

"The Representat ion of the Body and its Trans formations " 

inR.FARR & S . MOSCOVICI (Eds) Social Representations, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1984. E LAPLANTINE, F 

"Antropologie des Systémes de Représentation de la Maladie: 

de Quelques Recherches menées dans la France Contemporaine à 
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la Lumiere d'une Expérience Brésilienn e"in JODELET, D. Les 

Representations Sociales. 

F rance, 1989. 

Paris Presses Universitaires de 

Sobre a criança cita-se CHOMBART DE LOUWE, M-J. 

"Changes in the Representation Df the Child in the Course Df 

Social Transmission H in R. FARR & S.MOSCOVICI (Eds) Social 

Representations. Cambridge . Cambridge University Press, 1984. 

E CHOMBART DE LOUWE, M-J & FEUERHAHN, N "La Représentation 

Sociale dans le Domaine de l'Enfance" in D.JODELET (Org) Les 

représentations Sociales. Paris, 

France, 1989. 

Presses Universitaires de 

No que concerne ao campo educacional os trabalhos 

apresentados são : GILLY, M "Les Représentations Sociales dans 

le Cha,np Educatif" in D.JODELET ( Org) Les Représentations 

Sociales. Paris, Presses Universitaires de France, 1989. E da 

mesma autoria "Psychosocio logie de l'Education"in S.MOSCOVICI 

(Or9) Psychologie Sociale. Paris, Presses Universitai r es de 

France, 1984. 

PALMONARl p A. i nvestigou a profissão de psicólogo em 

dois trabalhos: "On Becoming a Psyco logist : a Field-study in 

Italy" in J-P.Codol e J.P. Leyens (eds) Cognitive analysis of 

social behavior. The Hague, Mart i nus Niihoff, 1982 . E "Les 

Représentations Sociales dans 1e Champ des Professions 

Psychologiques"in D.JODELET (Org) Les Representations 

Socia l es. Paris, Presses Universitaires de France, 1989. 

A área da e conomia também foi atingida por estudos 

c om esta teoria com VERGES, P. "Représentation s Sociales de 

l'Econ omie"in D.JODELET, (Org) Les Représentation s Sociales. 



Paris, Presses Univer s itaires de France, 1989. 

No que t ang e ao espaço urbano cita-se MILGRAM, S 

"Cities as Social Representations" in R.FARR & S.MOSCOVICI 

(Org) Social Representations. Cambridge, Cambridge University 

Press, 1984. 

O tema da República não foi encontrado como f onte d e 

pesquisas feitas com este referencial 

outros paises e n em no Brasil. 

nem em trabal ho s d e 

A Teoria das Representações Sociais e a História das 

Mentalidades têm pressupostos teóricos pe r meáveis que 

possibilitam articulações no sentido de se atingir a atitude 

politica, com a qual acredita-se que a pesquisa em Ciências 

Sociáis deve ser revestida. Somente desta manei ra, a 

Psico logia Social, n ela inse r ida terá uma fu nç!lO, 

efetivamente , social. 
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CAPiTULO IV 

UM POUCO DE REPÚBLICA 

No sécul o IV a.C. o signi·f icado Rlilpública 

revelava no têrmo Poi i téia, cujo sentido etmológico 

"constituição ou forma de governo de uma polis ou . 
cidade-estado.~ E tudo o quo diz respeito à vida pública de 

um Estado, incluindo os direi tos dos cidadflos que o 

constituem. Foram os r omanos que Qmpregaram o composto que 

hoje usamos, Res-públicd p querendo traduzir o aspecto público 

e comunitário. Desta forma , o termo república não de~igna uma 

forma de governo determina maü todas em geral. 

Hélio Jagual~ibe, através do viés da democracia, 

aponta indil""etamente para o conc'eito de República. 

Para ele, o sentido básico do têrmo d <2mocracia se 

revela na sua etimologia, qual seja, governo kriJtia, do 

povo - demos. 

Cita que havia duas ver tentes, na Grécia clássica, 

no que se refere a conceituação de democracia originadas pelo 

significado de demos. De um os partidários da 

democracia entendiam que o importante no regime~ era o fato 

de que, sendo os homens bàsicamente iguais, sdblvo suas 

diferenças de fortuna e educêlção, somente em tal regime 
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podiam, livre e igua lmente, participar da con d ução d a coisa 

pública, res-pDblica~ como cidadãos, fazendo prevalescer a 

vontade da maioria. De outro lado, os cr i ticos da democracia 

se dividiam em outras duas vertentes: os criticos por motivo 

de classe que , considerando-se dotados de virtudes 

superiores p aret~, acreditavam somente eles serem capazes de 

conduzir a coisa pública; e os criticos 

filosóficos 

oligárquicas p 

que, diferenciando-se de 

buscavam suas concepções 

por motivos 

suas origens 

politicas em 

principios de excelªncia individual, adquirida por educação e 

pela prática da virtude. 

Neste último grupo distingue-se Platão. o conceito 

de república é tematizado na célebre obra "A República", 

deste pensador ateniense, em dez volumes. Nos Livros I, 11, 

VIII e IX o tema principal é a Teoria Pol i tica. No Livro 11 

ele formula a Teoria Orgânica, que vê no Estado uma pessoa 

política, dotada de vida e caráter próprio. Nos Livros VIII e 

IX são descritos o modo como se originam as várias formas de 

governo. No Livro IV, onde são tratados os elementos da alma 

e, no livro X, onde as teses defendidas passam pela 

imortalidade da alma, a Psicologia é a tônica. A Teoria das 

Idéias é situada nos Livros VI e VII. Nos Livros 111 e VII o 

assunto principal é a Educação. No Livro V são lançadas tr~s 

propostas principais: a de que as mulheres, podendo ter a 

mesma ' capacidade dos homens, devem tomar parte nos cargos 

diretivos da cidade; uma exposição do sistema de casamentos e 

procriação na classe dos guardiôes no sentido de se obter um 

alto gráu de eugenia; e 'finalmente a tese de que o Estado 
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seja gove~nado por filósofos. 

Retomando Jaguaribe, este cientista social, mostra 

fundamentais no regime democr~tico: povo, 

liberdade e igualdade. O povo, na sua conceitu~ç!o, dentro do 

tema ora tratado, seria o titular do poder, p-xercendo-o 

diretamente ou por intermédio de seus representantes. A 

liberdade seria tanto pressuposto básico do regime como a 

própria expressão do seu ex~rcicio. por último, seria 

através da igualdade entre os homens, a aquisiç!o do direito 

de acesso à direção da sociedade; e, por outro lado, no 

regime democrático idealiza-se o objetivo de a$segu~ar a 

igualdade dos cidadãos perante a lei. 

Coloca, ainda, Jaguaribe que através de uma sucessão 

de etapas, em todas as sociedades em que o processo 

democrático se realizou, ele consiste em uma continuada 

ampliação dos grupos sociais admitidos a participar da 

decisão politica, dos mais altos aos mais b3ixos. 

Este autor mostra o proce$so histórico do regime 

democrático apontando seu inicio na Gréciõp com Sólon e na 

Europa moderna com as monarqui~s constitucionais, numa 

primeira etapa, como uma democracia de notáveis. Numa $egunda 

etapa, com participação mais ampla a democracia de classe 

média em Atenas, com Clistenes e, na Europa com Luis Filipe. 

A terceira e última etapa é indicada como a democracia de 

massas, como Aten s com Péricles e na Europa Contemporâne 

com MacDonald, na Inglata~ra nos anos 20 e do 

Populàir~, na França dos anos 30, e depois da I I 

Froit 

Guerra 

Mundial com a democracia social de Welfare State e u ropeu. 
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Cita, ainda, que houve outros importantes 

experimentos democráticos na Grécia clássica além de Atenas. 

Para ele, a República Romana atingiu importante margem de 

democracia por conv~nio de classes super-iores e do tribunato 

da plebe, por esta última. Na Europa moderna e contemporânea 

também houve outros experimentos desse tipo de regime, além 

dos citados. A democracia de notáveis se fez presente, 

também, nas cidades renascentista$ e houve expans~o da 

democracia européia para as Américas e no Jap!o e 

contemporâneos. 

India 

O objeto desta dissertaç~o de mestrado é a República 

Brasileira. O que se quer caracterizar é a importancia do 

estudo do fenômeno de nosso tempo e do nosso lugar. Através 

dessa vis~o defende-se a idéia de que a pesquisa em 

Psicologia Social, sem deixar o interêsse pela pesquisa 

básica, deve, também, ser revestida de função política. 

Com o objetivo de introduzir o leitor a esse objeto 

de estudo, buscou-se a leitura de autores que trataram direta 

ou indiretamente da República Brasileira. 

Para estudar os momentos de relativa democracia 

observáveis na experiência histórica brasilei ra , Hélio 

Jaguaribe faz uma análise diacrônica e comparativa desde 

Atenas clássica até os países europeus referidos. 

No estudo histórico da democracia bras i leira, 

apresenta uma democracia de notáveis, instaurada por Pedro I 

e que perdurou durante o Império e a Rep ú b lica Velha até que 

a Revolução de 1930 modificou as relações de poder e conduziu 

a uma democracia de classe média, transformando-se, com 
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Vargas numa democraci a d e mass~s . 

Oliveira Vi a nna, faz um estudo histórico da evolução 

das ins t ituições políticas Brasileiras a partir dG um quadro 

de referência teórico-metodológico f undado numa 

múltipla: Raça + meio? cultura. 

xpl i caç!lo 

A abordagen de Oliveira Vianna, s e refere 

especificamente às Instituiç~es de Direito Público e, 

particularmente, ao problema dos em'préstimos de regimes 

políticos estrangeiros, através da imitação de sua Chartas ou 

sistema de normas constitucionais. 

Refere-se a os latinos-americanos como o grupo onde 

existem maiores contradições entre ideais e a t os. Coloca como 

determinante deste fenômeno, o fato de tais países tomarem 

emprestados o parlamentarismo da Inglaterra , a democracia da 

França e o presidencialismo dos Estados Unidos, esperando que 

produzam os mesmos resultados, decorrendo daí, di$cordâncias 

acentuadas entre normas e comportamentos, num confli t o entre 

cultura do povo-massa e das elites. Situa o Brasil no rol das 

nações com esse traço. 

Ao enfocar o 

antiurbanismo colonial, 

significado 

infere qu~ o 

sociológico 

brasileiro 

do 

é 

fundamentalmente mais individualista, do que os outros povos 

latino-americanos. Com o intuito de descrever a gênese deste 

espírito insolidarista, expõe um elenco de argumentações: 

-As colonizações eram impostas, com o eufemismo 

convocaç!o p por coação, numa tentativa de juntar num mesmo 

núcleo, a população di spersa (normalmente ao r ed or de 

igrejas ) . 
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-As concessões de sesmarias eram feitê\s concedendo 

privilégios a amigos e filhos e outros parentes destes, para 

depois torna.r-se um único latifúndio, fazendo com que 

houvesse dispersão da massa colonial. 

-o paulista , da época do bandeirantismo, exprime uma 

formação social com tend§ncia anti-urbana. 

-Fora da orla marítima ou do planalto, no interior 

dos sert~es, o regime municipalista estava em antagonismo com 

a política econômica e povoadora de distribuição da terra em 

sesmarias. 

-o trabalho agrícola , no Brasil, ao contrário do que 

aconteceu no mundo europeu, sempre foi essencialmente 

particularista e individualista, daí nã o existir aqui, 

comunidade-aldeia. 

-A excessão de Piratininga 2 não houve a ldeia rural 

do tipo democrático 9 tal como do pueblo es panhol ou da 

gemeide suiça. 

Para abordar a posição do povo massa nas pequenas 

democracias do período colonial, sugere que o espírito 

democrático brasileiro é i nexistente, e que este apoliticismo 

da época ocorreu devido à falta de aldeias-agrárias em nossa 
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formaç!o social. E afirma que 

'~ faltar à v8rda.de histórica 1alar-$e em democracia 
no periodo colonial" (Oliveira Vianna, 1974, p 154) , 

porque as comunidades autônoma5 ntto surgiam do povo-mas9a p 

mas sim de criações oficiais. Levanta v~rios aspectos 

advindos do fato de no Brasil t~r vigorado o Est~do-Império 

até 1822~ para explicar tal proposição: 

-Somente a nobreza gozava do direito de 

elegibilidade ativa e passiva, e era acrescida de elementos 

da classe de homens novos, burgueses en i- iquec idos no 

comércio. Estes eram uma minoria, dentro de uma população 

constituida. essencialmente de homens pobres. 

-O serviço público era Qxercido por nobre ou gente 

qualificada. Pardos e mestiços, mesmo qualificados, eram 

impugnados. 

-As Câmaras, única forma de govmrno de origem 

popular existente na colonia, não eram expressões 

representativas do povo massa, e, sim p do povo-elite, da 

nobreza da terra. 

Coloca, ainda, que tanto no pariodo colonial, quanto 

no periodo imperial o poder era exercido por caudilhos, 

senhores de terra e de escravo~. 

Assinala que em todas as Am~ricasp as nações 

embora se organizem legalmente sob o tipo democrático 

oferecem na sua cultura politica o faccionismo, o 

personalismo, o partidarismo, o caudilhismo, o mandonismo, o 

regime de clã, regendo o comportamento dos homens na vida 

pública e no plano de governo e da administração . E por não 

terem em suas tradições culturais este espi rito público, 
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copiam-lhes as Char tas, mas conseguem copiar 

comportamentos 3
• 

Define Complexo de Feudo como a reunião de todos os 

elementos materiais , espirituais e humanas, que se prendem à 

propriedade da terra e à sua condição de força produtiva, ou 

seja o domínio fazendeiro, considerado no seu aspecto 

geográfico, econômico, jurídico e político. 

o clã do feudo é formado por um grupo de elementos 

(todos residen tes dentro da p,-opr iedade) militan t es, mais 

combativos ou mais leais ao proprietário. E essencialmente 

constituído de homens em idade viril. Tal estru tura teve sua 

origem no começo do primeiro século. 

Aponta que na fase colonial de nossa história, houve 

entre os domínios (fazendas e engenhos) uma espécie de estado 

de guerra permanente, tal como na Europa nos primeiros 

séculos do regime feudal. Afirma que o clã feudal é única 

forma de solidariedade do povo-massa devido à esse fato. 

Distingue o clã parental da família senhorial 

mostrando que a quela d eri va desta. O clã paren tal ultrapassa 

os limites do dominio só se reunindo nas lutas de familia e 

nos prélios eleitorais ou nas festas tradicionais da família 

e do domínio. 

Sugere que a solidariedade familiar e do clã tem sua 

causa nos perigos que cercavam, nos primeiros séculos, as 

nossas primeiras instalações desbravadoras e colonizadoras, 

fazendo com que houvesse a necessidade de união para a defesa 

3 
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contra o ind í gena, o normando, o inglês ou nee rlandês . 

Oliveira Vianna descreve, minuciosamente, o proce~so 

de coloni zação dos principais estados do Brasil, citando 

nominalmente a s famílias (muitas famílias mantem o sobrenome 

de origem), para mostrar que o grupo familiar crescia por 

contiguidade. Sugere que a solidariedade familiar e a 

formação de clãs parentais são decorrência desse processo, 

somado a necessidade de união para proteção dos perigos. 

Ressalta p porém, que esta solidarização é peculiar e 

exclusiva à classe senhorial. Indica que os cltts parentais 

intervêem frequentemente no nosso direito público e na nossa 

história políticà p principalmente nos conflitos intervicinais 

e nos motins contra as autoridades ou guerras contra o 

estrangeiro. 

Conclue a análise do clã parental mostrando que a 

democratização por decreto, em 1822, que institui o sufrágio 

universal, contra ditoriamente, recaiu sobre este tipo de 

sociedade, qual seja, dispersa, incoesa e de estrutura 

aristocrática. 

Na abordagem da emergência, no século IV, dos clãs 

eleitorais p indica, Oliveira Vianna , queo clã feuda l e o clk 

parental eram um conjunto incoordenado e desarticulado , 

composto de vários Oikos fazendeiros p vivendo cada um a sua 

vida econômica e soc i al autônoma. Nos meados do período 

imperial, porém, estas pequenas a utarquias mos t ravam-se 

juntas e arregimentadas. Pressup~e, e ntão que esta associaçao 

tinha fins exclusivamente políticos, já que não mostrava ser 

causada por determinantes sociais, religiosos ou econômicos. 
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Menciona que estes agrupamentos locais formaram o 

cl~ eleito r al que, com uma base geográf i ca mais ampla, tinham 

a mesma estrutura do clã feuda l e do clã pare nta l, justamente 

por ser uma derivação destes. 

Estes grupos passaram a filiar-se aos partidos 

políticos: o Conservador e o Liberal, para competir entre si 

pela obtenção de associação com o Governador (que distribuía 

os cargos entre Seus afetos), e com isso permanecerem com 

poder sobre todo o município. O perdedor e todo o seu clã 

sofriam, posteriomente, todo o tipo de intimidaç~o pelo clã 

vitorioso. 

Compara as eleiç~es do período colonial com as do 

período imperial. Mostra que concernente ao sufrágio 

aristocrático todo o processo se dava normalmente, sem 

violências e nem tumultos, sejam os comícios, a eleição e a 

apuração. Já, com o advento do sufrágio universal, decorrente 

da lei de 21 de outubro de 1821 

das reunioe~ 

entretanto, 
e que se 
tropelias 

império e 

"esta fisionomia grave e pacífica 
eleitorais desapareceu subitamente, 
depois da Independência. Daí em diante 
começa a formar a tradiçao de tumultos e 
em torno das urnas, que durou por todo o 
penetrou na República" (Idem, p.260) 

Mostra, de modo bastante preconceituoso, que com a 

instituição do sufrágio universal, passaram a ser eleitores, 

todos os residentes na Colônia, maiores de 21 anos, aí 

incluídos os analfabetos e os mestiços, nas mesmas condições 

que a - nobreza da terra. Esse eleitorado constituído por ess a 

multidão de p lebeus sem terra, organizada ao lado do 

potentado fazendeiro para a sua defesa pessoal e do domínio, 

transformava-se, repent i namente, em cidadãos. Infere, o autor 
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que os tumultos e os quebramentos de urnas decorreram da 

~nadequada canali zação dos instintos agressivos. 

Este é um dos momentos de seu estudo onde c ritica, 

de modo contundente, o modelo de regime republicano. 

todo o seu estudo é uma exaltação ao conservadorismo. 

Afirma 

"que a vida 
material li? 

pol.í.tica do 
a mentalidade 

coloniais nos p repararam: 
(Estado-Nação) continuou 
(Estado-Império) ou este 
adentro." (Idem , p.275). 

Império fie fªz 
que os três 
o. Brasil do 

o Brasil 
se projetou por 

Aliás, 

com o 
séculos 
Império 
Colonia 

aquele 

Aponta que, diferente dos povos europeus, os 

brasileiros têem rarefação de sentimento de res-publica. E 

explica o fenômeno da vacuidad de vid~ pública através da 

fal ta de sugestões do meio; da import~ncia aos interêsses 

privados em detrimento dos in t erêsses públicos, da fa lta dG 

organização social do povo e das instituições sociais. 

Ao lado desta vacuidade da vida pública, e do 

individualismo caracterist ico de nosso povo, adiciona. 

Oliveira Vi anna, o fato de as nossas constituiç~eg serem 

preparadas sempre imitando os modelos em voga em outras 

naçOes. 

Lincoln Penna, no seu recentC'i? "Uma História da 

República" analisa os fatos e mudanças impor tantes dentro da 

nossa história republ i c ana. 

Objetivou, nesse estudo, sistematizar a história da 

República Brasileira, procurando ressaltar a participação do 

povo neste processo, sobretudo dos grupos sociais organizados 

da sociedade, dando uma maior ênfase na apreciação dos grupos 

de pressão que atuaram de forma decisiva nos acontecimentos. 
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No que se refere às origens da República no Brasil, 

sinaliza este autor, para a importância da idéia de Repú blic 

nas revoltas . Situa como marcos dessas revoltas: a 

Insurreição Pernambucana de 1817; a Confederação d o Equador, 

em 1824 e a Revolta da Cabana em 1833, ambas também em 

Pernambuco; a Cabanagem p no Pará; a Farroupilha, em 1936, no 

Rio Grande do Sul; a Sabi n ada, na Bahia, em 1937; a Balaiada 

em 1938, no Maran hão; a Praiei ra, em 1848, novamente em 

Pernambuco. Mostra, então que a idéia de república nascera 

dos movimentos sociais, das ruas, dos campos e d~ suas 

populações sofridas . também o papel do partido 

republicano para a culminação do advento da Repú b lica no 

Brasil. 

Indica o papel do jacobinismo positivista n a 

República através dos governos militares e da república 

f l orianista e de sua posterior derrota. 

Mostra a consolidação e as crises da República 

oligárquica, enfatizando a política dos govern dores, o 

signifi c ado do Conv~nio de Taubaté e o civilismo e 

salvacionismo como primeiras eleições competitivas no regime. 

Concernente ao papel dos trabalhadores na República 

apon ta para o processo de imigração, industrialização e 

sindica l ismo , afirmando que a culminância deste processo 

resultou na presença de um movimento novo e politicamente 

o r ganizado. 

A Revolução Liberal de 1930 é tratada como a 

primeira interrupção no processo político do pais durante a 

República. Esse per iodo é caracterizado como aquele que 
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pe~mitiu a abe~tura de espaços que propiciaram a organização 

de novas formas de dominação nos centros urbanos, num 

contraponto, a nivel de cidade, do poder local represent~do 

pelo coronelismo no campo. No periodo que -nte cede e sa 

revolução são indicados as revoltas do tenentismo, a Semana 

d e Arte Moderna de 1922, como sinais do retorno das c madas 

médias urbanas que haviam se envolvido por ocasião do 

jacobinismo dos primeiros anos da r@púb1ica. T~mbém é situada 

nesse período a desagregação politica das oligarquias e a 

cr ise e a revo lução do café. 

Outro momento assinalado como marco do regime 

~epublicano é o da ditadura e populismo do Estado 

enfatizado o papel de um lado da Aliança 

Novo. E 

Nacional 

Libertadora, frente política com influ~ncia comunista e 

outros segmentos de esquerda em 1935 p e de outro lado da Ação 

Integralista Brasileira em 1932, com influência do pensamento 

católico tradicionalista e de caráter anticomuni~ta e 

antimarxista. Coetâneo à este momento assinala-se 

importância da Carta de 1937 como fundamento do Est do Novo e 

da s leis trabalhist~s. Também é mostrado a emerg~nci do 

fenômeno populista. 

O liberalismo conservador do governo Dutra, o 

crescimento do populismo na esteira do n cionalismo e o 

desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek s~o 

apontados como fazendo parte de um momento de 

redemocratização. 

No período de 1964 a 1989 os acontecimentos t~atados 

são: o golpe de Estado de 1964, os atos institucionais e a 
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modernização conservadora, a anistia, a eleição de Tancredo 

Neves, e finalmente, o advento da Nova Repúbl ica. 

Todo o estudo desse historiador gerou a conclusão de 

que ciente e consciente de seus direitos e deveres, o povo 

brasileiro começa a resgatar a República que se anulou ao 

longo do domínio exclusivista das grandes oligarquias e 

outros setores que a elas se juntaram. 

O que se pretendeu neste cap i tJlo, foi dar uma vi são 

panorâmica da República brasileira. Desta forma, o espaço ora 

tratado não se caracterizou como estudo analítico, 

como introdução ao conceito tematizado. 

mas sim 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGIA 

5.1 - OBJETIVOS 

Esta dissertação visa aprofundar o estudo de 

problemas brasileiros, mais especifitamente a República 

Brasileira. Partiu-se do pressuposto que no periodo de 

festejos desta efeméride haveria um momento de reflexão deste 

fenSmeno, o que se constituiria fonte rica para investigação. 

Acreditou-se que, desta forma alcançar-se-ia uma atitude 

politica nas Ci~ncias Sociais. 

Num trabalho anterior, em co-autoria com Lincoln de 

Abreu Penna, nesta Instituição de pesqu isa 

ensino,estudou-se as "Imagens da República no ano de seu 

Centenário" buscando fontes na História das Mentalidades. 

Utilizou-se fontes primárias e fontes secundárias para 

análise do ideAria republicano no Exército Brasileiro . Nas 

fontes primárias os documentos utilizados foram divididos m 

duas categorias: 

republicanoj e, 

1 ) 

2) 

os momentos de ruptura no regime 

uma amostragem de "Ordens do Dia", 

especificamente as lidas nos dias 15 de novembro dos anos 

relativos às ruptur&s. Nas fontes secundári s foram 

utili~adas algumas das conferªncias do Programa de Eventos 

Comemorativos do Centenário da República feito pelo Clube 

Militar do Rio de Janeiro. Foi feita uma análise com parativa 

das fontes primárias e secundárias para alcançar uma ~spécie 



de mapeamento das imagens de República . Tal análise alcançou 

as seguintes conclusões: 

1) Os militares do Exército proclamam-se avalistas 

do regime republicano; 

2) Revelam-se defensores de uma forma centralizada 

de poder J capaz de assegurar a ordem e o progresso nacional; 

3) Colocam-se claramente como uma instituição dentro 

das instituiçOes republicanas, com seus' propósitos situados 

acima das proposições oriundas dos poderes constituídos, 

estando este sob permanente vigilância da corporação; 

4) Introjetam a cultura politica autoritária que 

está presente nos momentos de decisão, nos quais a visão 

maniqueista prepondera, de tal maneira que os que se opõem às 

intervenções militares são sistematicamente rotulados de 

impatriotas; 

5) Conferem à democracia um valor majoritário diante 

do qual as minorias devem ser Dubordinadas, desprezando, 

assim, a conviv§ncia com as diferenças, 

das democracias modernas. 

principio universal 

Nesta dissertação a idéia principal remete às 

conclusões do trabalho anterior, especialmente a de número 

dois, porém de forma ampliada. No trabalho atual a busca é 

feita através da utilização da Teoria das Representações 

Sociais aliada à História das Mentalidades. 

Da História das Mentalidades retirou-se não sÓ 

aspectos teóricos mas também metodológicos. Esta Teoria pode 

ser concebida como um inventário de uma época. Tal inventário 

visa um levantamento de di f erenças e perman~ncias, porém sem 
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p~etensão de faze~ uma coleta exaustiva dos dados empi~icos, 

po~que não p~ocura ser uma ~ep~~sentação do ~eal. A $ua 

p~eocupação está voltada pa~a a ~ecuperação do ima9iná~io 

coletivo. 

E necessá~io faze~-se um inventá~io das dife~enças, 

quando se utiliza a História das Mentalidades como 

~eferencial para buscar a identificação, classificação, 

comparação e interrogação do passado, n~m rastreamento onde 

as velocidades são múltiplas. A mais lenta dessas velocidades 

é a das mentalidades. 

Da Teoria das Representaç~as Sociais retira-se 

principalmente a atividade dessa abordagem social das 

representações, ou seja o s~u papel de modeladora do que é 

dado do exterior, o papel reprodutor da representaç~o. Essa 

função de participação nos processos de formaç!o de condutas 

está vinculado à capacidade de edificar doutrinas que, por 

sua vez facilitam a tarefa de decifrar p predizer ou antecipar 

os atos. Por outro lado a Representação Soei I trata duma 

matéria concreta, diretamente observável o que facilita o seu 

estudo. Assim, o estudo do fenômeno da representação soei I 

se faz a partir de diferentes suporte~ : linguagem, discurso, 

documentos, práticas e dispositivos materiais. Desta forma, o 

estudo do papel dos processos psicolÓgicos foi privil~giado, 

no sentido de que afetam o desenvolvimento natural das 

estru t8ras, interações e processos políticos, e são, por sua 

vez, por eles afetados. 

-5.2 - POPULAÇAO 



Pa~a estuda~ a Rep~esentação Social de República, 

dentro da ótica da Histó~ia das Mentalidades, 

escolhida foi o milita~ do Exé~cito 8~asilei~o. 

a população 

Impo~ta ~essalta~ que a escolha desta população pa~a 

essa investigação não se t~atou de um casuísmo, mas sim, do 

~econhecimento do papel ativo desta Instituição 

substituição do ~egime Moná~quico pelo Republicano, 

manutenção desta fo~ma de gove~no. 

na 

e na 

Consequentemente, é necessá~io conhece~ dent~o de 

uma visão ge~al esta população escolhida. 

Leandro do Carmo em sua monog~afia da Escola de 

Comando e Estado Maio~ do Exército dá um pano~ama do milita~ 

e a política na República abo~dando a pa~ticipação e a 

inte~ação do milita~ na política desde o pe~íodo que antecede 

o episÓdio da P~oclamação da República, até a implantação da 

Nova República. 

Coloca que no gove~no de Deodo~o houve a dec~etação 

do ~ecesso no Congresso. No gove~no de Flo~iano o pon t o mai s 

enfatizado é o da consolidação da Repúblic a . 

Mostra a volta dos milita~es depois de 16 anos de 

afastamento do pode~ com a eleição do Ma~echal 

Fonseca. 

He~mes da 

Indica o envolv i mento p~ofundo de milita~es na 

política at~avés do epiSÓdio do Te nentismo, na vitó~ i a na 

Revolução de 30, na designação de milita~es pa~a as 

inte~vento~ias estaduais nes s a mesma década , na Revolu ç ão 

Constitucionalista de 32, e p~incipalmente na Intentona 
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Comun is t a . 

Durante a época do Estado Novo esclarece , o autor p a 

participação decisiva que os milita res t iver~m n a instauraç ã o 

de um regime ditatorial no pais. 

Aponta como reaç~es militares con tra o popul ismo: n~ 

e pisódio que culminaria no suicídio de Vargas; nas 

novembradas, e na renúncia de Jânio Quadros. 

No período dos militares no po~er são citados como 

momentos decisivos: o desencadeamento da Revoluçft.o 

Democrática de 31 de março de 1964; a participação dos 

militares nos principais eventos transcorridos durante os 

governos revolucionários e a instauração do AI5 como 

principal Legislaçft.o Revolucionária. 

Com esta desc r ição » o autor quiz mostrar que os 

militares envolveram-se na República e n a política, em alguns 

períodos com mais intensidade do que e m out ros, mas s empre , 

segundo ele, identificados com as as pirações populares. 

José Murilo de Carva lho estuda a s Forças Armadas, 

especialmente o Exército no período que abarca a Primeira 

República. Alguns ponto s de seu trabalho são in teres santes 

para esta dissertação; são eles : o processo de r ec rutamen to 

militar; o tre i namento do corpo de of i ciai s , localização 

geográfica e , princ ipalmente, a ideologia organizacional. 

o objetivo de Carvalho foi o d e investigar as 

relaçOes entre os aspectos organizacion ia e o comportamento 

político das Forças Armadas, e specia lme nte para um estudo 

mais circunstanciado das intervençBes militares, a saber: o 

primeiro Tenentismo, o Hermismo, o s eg undo Tenentismo e o 
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movimento pacificador. 

No que se refere ao processo de recrutamento militar 

aponta que, a exemplo dos exércitos permanentes europeus, o 

Exército Brasileiro, em sua fase inicial, buscava recru tar o 

corpo de oficiais entre a nobreza e as praças entre as 

classes baixas. o recrutamento de oficiais favorecia a 

entrada de representantes de grupos sociais dominantes, pelo 

prestígio, pela riqueza ou pelo poder. No fim do império mais 

da metade dos generais possuía titulo de nobreza sanguínea. 

Na república, com exceção do Rio Grande do Sul, o 

recrutamento passou a ser feito dentro da própria organização 

e entre grupos sociais de renda mais bai xa. O recrutamento de 

praças até 1916 foi totalmente feito em populaç!o de renda 

baixa . 

Contrastando com o Exército e a Armada havia a 

Guarda Nacional, na qual eram obrigados a servir todas as 

pessoas de renda alta entre as idades de 21 a 60 anos, qU2 

criou uma dicotomia entre Exército e os grupos dominantes 

civis. Esse divórcio tornou-se menos acentuado com a 

introdução do sorteio militar que obrigou os filhos das 

elites a ingressar nas fileiras, e ficou sanado com a 

extinção da Guarda Nacional. 

No que tange ao treinamento dos oficiais, coloca 

Carvalho, a primei ra Escola Militar foi a Academia Real 

Militdr em 1810, sendo que em 1858 foi dividida para separar 

a parte de engenharia, do ensino propriamente militar. O 

ensino da Engenharia em 1874 foi transformado na Escola 

Politécnica. Esta estrutura e voluiu para a Escola Militar da 
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Praia Vermelha onde grande parte dos ofic iais do fianl do 

Império e do início da República foi formada. Posteriormente p 

a Escola foi transferida para o Realengo e depois para a 

atual Academia Militar de Agunhas Negras, em Rezende.~ 

No final do Império e começo da República havia de 

um lado os "bacharéis de farda", formados com grande 

influ~ncia pOSitivista, e de outro lado os " tarimbeiros" , 

grupo composto de oficiais mais v'el hos, quase todos 

ex-combatentes da Guerra do Paraguai, muitos sem curso na 

Escola Militar, como Deodoro, por exemplo. 

Do estudo que Carvalho faz dos aspectos estruturais 

da organização militar, a localizaç~o geográfica dos efetivos 

militares pareceu interessante. Tal localização, na época do 

Império, obedecia a dois objetivos básicos: a guarda de 

fronteiras potencialmente conflitivas e o controle de centros 

litorâneos tradiciona l mente inquietos p principalemnte a sede 

do governo. Com a República a prioridade foi a de concentrar 

forças militares onde se concentrava o poder político. 

Concernente as ideologias de intervenção aponta, 

este autor, para tr~s posições básicas: 

1) a concepção de soldado cidadão p ou a intervenção 

reformista , expressão consagrada no "Manifesto" de Deodoro e 

Pelotas escrito durante a Questão Militar. A idéia defendida 

é a de cidadãos fard a dos, aos quais não se poderia negar o 

direi~o de part ic ipar na vida política do pais . o progresso 

da época industrial enfraqueceria o exército em termos de 
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superação dos armamentos utilizados, daí a concepção de 

Exército cooperador do progresso que imp licaria na prática em 

fortalecer esse E~ército; 

2 ) o soldado profissional, ou a não intervenção, era 

o pressuposto básico a partir da gestão de Hermes da Fonseca 

no Ministério da Guerra. A preocupação nesse momento girava 

em torno da profissionalização militar e, em consequência, o 

afastamento dos militares da política e dos cargos públi cos. 

A missão do Exército deveria ser a de Defesa Nacional, longe 

das lutas políticas. Defendia-se a tese de q ue o envolvimento 

po lítico quebraria o principio da disciplina; 

3) o soldado-corporação, ou i nte rvenção 

moderadora. Essa idéia surgiu num editorial da revista "A 

Defesa Nac iona I " esc ri to pelo líder desse orgão de imprensa., 

Bertholdo Klinger, um dos "jovens turcos" . Tal posição 

di verg ia da ideologia do soldado profissional por admitir 

abe rta intervenção na política, sem deixar de lado a 

necessidade de preparação profissional do Exérci to. 

Concordava com a ideologia do soldado cidadão quanto à 

legitimidade da intervenção do militar na pol:í..tica, porém 

propugnando uma intervenção reformista, a ser feita pelo 

militar independentemente, ou mesmo contra a organização. 

Assim, a idéia era de uma intervenção moderadora, 

pelo Estado-Maior. 

5 . 3 - HIPOTESES 

orientada 

Nesta d isser tação a tese defendida é a d e que a 
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representação de República no Exército Brasileiro está ligada 

aos conceitos: ordem~ progresso, segurança e desenvolvimento . 

Utiliza-se as três posiç~es do estudo de Cravalho, 

qual seja, as ideologias de soldado 

profissionõ\l e soldado corporação, 

cidadão, 

para uma 

soldado 

análise 

comparativa com o ideário de República, para verificar a 

relação entre Representação Social e a formação da ideol ogia 

e, em consequªncia, a formação de cohdutas. Tal hipótese 

pressup~e que a representação socia l está na intersecção do 

psicológico e do social, ou sej~9 sup~e-se que a 

representação social de República que é formada socialmente, 

forma , por sua a vez, a sociedade. 

5.4 - MATERIAL 

Desta form , para descrevar o fenômeno R~pública 

através de uma articu lação entre elementos estruturais e 

conjunturais, privilegiando-se tanto o fato como o 

acontecimento, utilizam-se as manifestações sobre a República 

publicadas como comunicações no interior da corporação: nas 

"Ordens do Dia", nos "Boletins d o Exército" e nos 

"Notic iários do E){érci to". Busca-se, os documentos publ icados 

no dia 15 de novembro dos cem anos de república. Quando não 

há alusão à efeméride, ou quando não há edição da publicação 

interna, a inves tigação pauta-se pela procu r a nas datas 

próximas, tanto õ\nteriores quanto posteriores. 

E necessário advertir que os documentos são 

transcr itos integralmente, não se fazendo mudanças ou 
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alteraçOes nas fontes compiladas, permanecendo, i nclusive, a 

ortografia da época de publicaç~o . 
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CAPÍTULO VI 

AS "ORDENS DO DIA" 

1889 

Ordem do dia & Guarniçao da c~pital 

Quartel-general do exercito, 20 de Novembro de 1889. 

- Ao exercito da Republica Federal dos Estados-Unidos do 

Braz!l: 

Exultando do mais vivo contentamento, cumpro hoje o 

dever de leva r ao conhecimento do bravo exercito brazileiro 

que, desde o dia 15 do mez andante, acha-se o torrao sagrado 

da patria sob a fórma Republicana Federativa. 

Meu conten t amento é tanto maior quanto com brilho 

que jamais se apágará das paginas da historia de t odo o 

mundo, ficou patente que ao exercito e armada brazileira, 

cujo patriotismo tantas vezes provou-se nos campos de batalha 

em meio das luc tas mais renhidas em defeza da honra da nação 

- e ao povo se deve não SÓ o exito da empreza, como também a 

maneira altamente digna e honrosa por que elIe foi alcançado. 

E mais uma data gloriosa para aqueIles que pagam o 

pesadíssimo tributo de sangue. 

Ao 7 de Setembro de 1822 juntou- se o 13 de Maio d9 

1888 , que quebrou os grilhões que por tres seculos 

arrochearam o pulso de uma raça; ao 13 de Maio, que foi uma 

auror~p seguiu-se o 15 de Novembro de 1889, data sacratissima 

porque aos posteros relembra rá o advento da inteira liberdade 

de um povo que a natureza opulentara com tudo quanto de 

grande havia em seus escrinios . 



Cheio, pois , de vivissimo enthusiasmo, saúdo o 

exercito e louvo a maneira digna por que se houve n'esses 

dias em que mais nec e ssaria era a correção de sua con d ucta , a 

prova inconcussa da sua disciplina que se deve manter a mesma 

e sempre ao serviço da causa santa da patria, que deve ser o 

objecto do nosso ardente culto. 

8razil~ 

Viva a Republica Federativa dos 

Viva o Governo Provisorio~ 

Viva a armada~ 

Viva o e)(ercito~ 

Floriano Peixoto, marechal de campo. 

Estados-Unidos do 
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1891 

ORDEM DO DIA 

Tendo eu commandado a grande parada effetuada a 15 

do corrente em homenagem commemoração do segundo 

anniversario da proclamação da Republica, me é 

scientificar ás forças que compuzeram essa formatura, 

grato 

que o 

Sr. generalissimo presidente da Republica, tendo-se dignado 

passar revista áquellas tropas, determinou em a v iso do 

ministerio da guerra de 16 do mesmo mez, que em ordem do dia 

desta repartição sejam elogiados, como por esta o faço, todos 

os Srs. officiais e praças da guarda nacional, da armada, 

exercito e policia, pela ga l hardia e brilhantismo com que se 

apresentaram, pondo m i9 uma vez em evidencia o alto grão de 

instrucção, disciplina e amor patrio de que tem dado 

exuberantes provas, pelo que congratulo-me com os Srs. 

comandantes das brigadas e dos corpos, officiaes e praças que 

tomaram parte da mencion ada parada, por se terem tornado 

dignos dos honrosos louvores que venho d trans;mittir, 

fazendo minhas as palavras merecidas que lhes são dirigidas. 
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1892 

ORDEM DO DIA 

15 de novembro 

Por decretos de 15 do corrente, o Exmo. Sr. 

vice-presidente da republica, com o fim de commemorar aquella 

data, 3Q anniversario da proclamação da republica, e 

desejando manifestar a satisfação de que se acha possuido por 

semelhante facto, resolveu, usando da ' attribuição que lhe 

confere o art . 48 § 6Q da Constituição, conc~der 
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1899 

ORDEi'~ DO D I A 

15 de n o v CE!mb r o d2 1899 

Data gloriosa esta em que a Patria 8ra zileira 

commemora o lQ decennario de seu regimen repu b licano . 

O Exercito exulta com a bundanc ia d'alma por t e r 

concorr ido para que e11a fosse registrada na historia do 

Brazil , assignalando o mais grandioso acon tecimen to de sua 

vida política; corre-lhe por isso mesmo grande 

respon sabilidade na manutenção das nossas inst i tuiçOes, que 

só se firmam pelo respeito à lei e às autoridades legalmente 

consti t u idas. 

O Governo confia no patriotismo abnegado do Exercito 

por estar certo de sua dedicação à nobre e ardua missão que 

lhe é con ferida pela Constituição Republican a e que ,não se 

desviando desse objectivo, saberá manter e observar rigorosa 

disciplina, para o que poderosamente muito concorrerá o seu 

afastamento das lutas politicas. 

Congratulo-me, 

glorio sa que hoje se 

pois com o Exercito 

commemora, fazendo 

eng ran decimento e prosperidade da Republica. 

pela 

votos 

data 

pelo 
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1SK)1 

ORDEM DO DIA 

15 de novemb~o de 1901 

Dent~e as gloriosas datas que enriquecem a s 

fulgurantes paginas da nossa histo~ia patria desta ca-se uma 

que, hoje como sempre, ha de desperta~ na alma de todo o 

brazileiro o ma is vivo enthusiasmo. 

Em seu 13Q anno de existencia vai ent~ar a 

inegualavel forma de gove r no definitivamente adoptada pel a 

naç~o brazileira em sua ma~cha evolutiva para o regimen da 

liberdade, igualdade e f~aternidade, que outro nao é senão o 

regimen republicano. 

Por tão auspiciosa data cong ~atulo-me com o 

Exercito, que por seu civismo, abnegação e disciplina t em 

sido e continuará a ser sempre um dos mais poderosos 

sustentaculos das instituições republicanas. 
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IDO 2 

ORDEM DO EXERCITO 

15 de novembro 

Factor preponderante entre os que concorreram para a 

proclamação da Republica e por isso mesmo grandemente 

I responsavel pe la conservação e engrandecimento das novas 

instituiç~es, acceitas e definitivamente adoptadas pela Nação 

- o Exercito Brazileiro deve sentir-se- jubiloso, hoje que 

passa mais um aniversario de tão notável acontecimento. 

Quaesquer que tenham sido os . trabalhos penosos e 

ingentes sacrificios ex perimentados no já longo periodo de 15 

de novembro de novembro de 1889 a esta data, é incontestavel 

que a Republica, resistindo e vencendo sempre todas as 

difficuldades e embaraços oppostos a sua estabilidade, 

mostrou que seu futur o está intimamente ligado a os destinos 

de nossa patria e suas raizes vinculadas ao coração do povo e 

do Exerc ito nac iona l. 

A força armada, pela missão especial que é chamada a 

desempenhar no meio social, cabe, mais que a qualquer outra 

classe, concorrer com a maior abnegação, com devotamento sem 

limites pa ra o livre e seguro funccionamento dos diversos 

poderes que formam o mecanismo governamental. 

Contribuindo efficazmente para a manutenç!o perfeita 

da ordem, adquirindo os conhecimentos n ecess rios e 

inprescindiveis aos misteres da profissão, estudando os 

detalhes do off icio, os gran des problemas da arte da guerra, 

tem cada elemento do estado militar, tem o Exercito cooperado 

nobremente no progresso e grandeza do paiz e prestado á 
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Republica serviço de inestimavel valor. 

Conviria , obedecendo aos mais elevados e patrioticos 

intuitos, que a maior harmonia fosse estabelecida e envidados 

todos os esforços para acabar de vencer essa tendencia á 

desagregação que nos tem sensivelmente prejudicado e q ue tão 

fun damente abalou os alicercer das instituiç~es militares. 

A união faz a fo rça ; e hoje mais que nunca 

necessitamos de uma força disciplinada e instruida para 

tornar o Brazil forte e respeitado no convivio das n ações. 

E preciso, portanto, que cada chefe, cada 

subordinado, aquelle que tem uma funcção a desempenhar, 

medite sobre a parcella de responsabilidad e que lhe pertence 

e concorra para tornar uma realidade a aspiração commum; 

apparelhar e instruir o Exercito, visando a integridade da 

patria e a defesa da Republica. Joao Thomaz Cantuaria, 

Marechal. 



1910 

ORDEI'1 DO D I A 

15 de novembro 

A Republica completa p hoje, o XXI 

seu advento. 

A nação inteira festeja jubiloso e glorioso 

acontecimento que fez desapparecer do continente americano a 

fórma monarchica. 

Este jubilo é tanto maia intenso e justificavel 

quanto o povo brazileiro s®nte que a Republica trouxe á nossa 

Patria os dias mais felizes de sua ~xistencia. 

Os factos oecorridos nos trez septenario de nossa 

vida republicana, mostram ser e»ta a fórma da governo 

definitiva da nossa nacionalidade, por se harmonisar com a 

nossa indole e nosso estado de civilisaç!o. 

O Exercito, um dos factores, e o mais decisivo, do 

advento da Republica no Brazil, tem duplo motivo de justo 

contentamento para solemn isar o 15 de Novembro de 1910, pois 

que alem da gloriosa data que ele memora, marcará n História 

o dia da elevação do Exmo. Sr, Marechal Hermes Rodrigue s da 

Fonseca ao alto cargo de Presidente da Republica. 

Do Exercito, classe que sempre se tem encontrado ao 

lado do povo, nos grandes movimentos patrioticos, é o 

terceiro soldado que, por livre vontade da nação, 

dirigj.-la. 

sobe a 

Que os nomes gloriosos de Deodoro e Floriano a 

Hoistoria reuna o do Marechal Hermes, creando-o de iguaes 

ti t ulas de benemerencia, são os votos de todo o Exercito, no 
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desejo de ver, sob o regimen da paz e d o trabalho, o Brazil 

Gcender á posição que lhe cabe pelos elementos materiaes, 

moraes e intellectuaes de que dispõe. 

General Vespasiano Gonçalves d'~l buquerque e Silva 
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1911 

BOLETIM 

15 de n ovembro 

Congratulo-me cem 0 $ meus camaradas da 11 g 

Militar pela auspiciosa data que p hoje, commemora mos 

Re g i ão 

2 2Q 

anniversario da proclamação da Republica e concito-os a 

seguirem sempre, o caminho da honr&, d o dever e da obediencia 

as leis, contribuindo assim, ef <f icazmente, para o 

engrandecimento desta Patria tao cara para todos nós que 

vestimos uma farda e que somos brazileiros . 
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1912 

BOLETIM DO EXERCITO 

15 de novembro 

O Brazil v~ passar hoje uma de suas mais gloriosas 

datas. 

Nação jovem, possuindo a força q u e lhe advinha das 

mais nobres aspirações de progresso e liberdade, sentia-se no 

entretannto tolhida em seu desenvolvimento pelo systema de 

governo que regia os seus destinos. 

Essas aspirações a principio mal defi n idas, apenas 

esboçadas no espirito dos brazileiros, com o correr dos 

tempos e a assimilação das doutrinas democraticas 

disseminadas pelas nações mais adiantadas, accentuaram-se, 

tomaram corpo e no nosso meio surgiram os seus primeiros 

paladinos. 

Após esses vieram outros e mais outros até que a 15 

de novembro de 1889 toda a Nação estava compenetrada de que 

não mais correspondia aos nosso~ 

regimen monarchico de governo. 

ideaes de liberdade o 

~ então que cabe ao Exercito ir ao encontro da 

aspirações populares e naquelle memoravel dia, com o concurso 

da Marinha Nacional , fez ruir por terra o throno, 

no governo do Brazil e regimen republicano. 

instituido 

Passados 23 annos, apezar dos obices que se tem 

apres~ntado ao nosso desenvolvimento, como consequencia 

natural da transformação do regimen de governo, as conquistas 

que temos obtido no caminho do progresso e da grandeza da 

Pat ria são um vivo attestado I do descortino pa t riotico 
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daquelles que se empenharam na luta am pro l d.. 1d 

democraticas em que foram inspiradas ~s in tituiç~Q$ q 

desde 1889 nos regem. 

E o Exercito~ como factor pr incipal deucisivo 

dessa grande obra, deve sentir-se orgulhoso e consid rar 

data de hoje como o mais alto padrão de suas glorias p~~Gad. 

e o maior estimulo para a conquista de outros lou rom na. 

lutas em que de futuro fôr levado a emp~nhar-se em prol d 

liberdade e da honra da Patria. 



1913 

BOLETIM DO EXERCITO 

15 de Novembro 

Passa hoje a memoravel data da proclamação da 

Republica, extraordinaria conquista de liberadade que tanto 

enaltece a memoria dos grandes heróes que cooperaram de modo 

decisivo e energico para a sua realizaç~o: Deodoro da Fonseca 

e Benjamin Constant, perante cujos vultos homericos curva-se 

hoje respeitoso e Exercito, apresentando as homenagens do seu 

civismo e accendrado amor á Republica. 

Jose Agostinho Marques Porto 

Gene r al de Divisão 
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1957 

NOTICIAR10 DO EXERCITO 

ORDEM DO DIA 

15 de novembro 

Transcorre hoje mais um a nive rsário do 

republicano em nossa Pátria. 

reQime 

Povo de indole essencialmente democrático, seja pelo 

processo étnico de formação de raça, . seja pela constante 

inspiração do ambiente 9 o brasileiro constrói uma civilização 

Sôbre o pedestal da paz e da concórdia, da compreens~o e da 

solidariedade humana. 

Nascido sob o signo do r9gim~ monárquico da 

metrópole coloni z adora que, por uma fatalidade h i stórica, 

transplantou-o para terras americanas, sob a sua égide deu os 

primeiros passos de povo independente. Talvez tenha sido êste 

um fato provid~ncial para sua vida de povo livre, cuja 

i ntegridade territorial foi mantida, quando os vizinhos se 

desag r egavam. 

Se por vêzes o choque de idéias conduziu a 

antagonismos, foram êstes humanamente solucionados, sem 

deixa r sulcos profundos, capazes de tolher su marcha para o 

processo e sem ressentim~ntos deletérios da solidariedade 

nacional. 

Ao atingir- a maioridade politica, 

conscientemente e sem luta~, tranquilamente, o 

adotou, 

regime 

republicano: forma de Qov~rno mais humana e lógic a e mais 

concord e com sua i ndole de povo que fundamenta o seu 

progresso no respeito à personalidade . 
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Nesses 68 anos de vida republicana, t~m o Brasil 

sabido manter ilesas as conquistas do passado, asseguram o 

bem-estar dos seus filhos e conquistar destacado 

concêrto das Nações. 

lugar no 

Sem repudiar o passado, trabalha e progride no 

presente, se prepara para o magnifico porvir que o aguarda. 

O precioso legado dos nossos ascentrais há de ser 

enriquecido pela geração presente, que transmitirá aos seus 

pósteros, um pais cada vez mais humano, próspero e feliz. 

Saibamos todos nós, que amamos a Pátria p amainar os 

nossos próprios impulsos, renunciar nossas ambições pessoais, 

em beneficio da coletividade a que pertencemos e que nos 

acolhe como filhos. 

A hora presente, em que o Mundo livre enfrenta uma 

luta permanente, alicerçada em ideologias materialistas aos 

quais o homem é, apenas, um produtor de riquezas, cumpre-nos 

a todos nós estarmos vigilantes e atentos à defesa dos mais 

sacrossantos pri ncipias que regem a vida da humanidade. 

E nós , soldados do Brasil, estejamos a postos, 

orientados por um único pensamento: fidelidade à Pátria e ao 

regime escolhido pelo povo brasileiro. 

(a) General Henrique Lott 

Ministro da Guerra 

71 



72 

1958 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

-Proclamaçao da Republica 

ORDEM DO DIA 

EM 15 DE NOVEMBRO DE 1958 

Completan do uma fase de sua evolução histórica p 

adotou o povo brasileiro o regime republicano, em 

substituição a forma monárqui c a, que orientava os seus 

destinos, desde os primórdios de sua formação até quase o fim 

das sete primeiras décadas de sua vida independent@. 

o sentimento de govêrno "do povo pelo povo " foi uma 

constante aspiração dos brasileiros, vArias vêzes confirmada 

nos diferentes pronunciamentos em favor da independ~ncia da 

pátria , que precederam A definitiva separação da antiQa 

metrópole. 

Impregnados das idéias de liberdade, favo recidas 

pela vastidão do ambiente geográfico em que viviam e, mais 

tarde, robustecidas pelo conhecimento da evoluç~o de outros 

povos os brasileiros, muito cedo, adquiriram a consci~ncia de 

que o regi me democrático é o que mais condiz com a natureza 

digna da personalidade humana. Razões politicas sobejamente 

explicadas pela filosofia da história e sAbiamente exploradas 

pelos estadistas de então, levaram o Brasil a se fazer uma 

sociedade independente sob a égide de um cetro imperial que, 

ha r môQico com o pensamento dominante do povo~ assegurou a 

integridade territor ial e desenvolveu ambiente propício à 

prática da vida democrática. Por isso -foi poss í vel a evolução 

lógica e natural da nossa histórica política, que se 



processou sem maiores sobressaltos, que vies sem perturbar 

profundamente a vida da nacionalidade. 

Temos sido fiéis à nossa origem e à nossa tradição 

histórica porque temos sabido evoluir dirigindo os 

acontecimentos com o poder da razão e a fôrça do patriotismo. 

Quando Benjamim Constant e Deodoro, Quintino 

Bocaíuva e Ruy Barbosa e tantos outros insignes patriotas 

julgaram oportuna a implantação do regime r~publicano, 

convencidos estavam de que o povo, longamente motivado por 

pertinaz doutrinaç~o, era capaz de exercer o seu próprio 

govêrno. E não se equivocaram, porque o sentimento 

democrático é car~cteristica relevante da própria 

personalidade d~ nosso povo. 

É certo que temos sofrido crises, mas não é menos 

verdadeiro que a tôdas elas temos sabido superar, porque 

orientados pela sinceridade aos principios que formam a 

consciência nacional: amor à Pátria e 

humana. 

respeito à pessoa 

o Exército, que abriga elementos de tôdas as classes 

e de tôdas as regiões do Pais, vive com o seu povo cujos 

anseios nêle se ref l etem. Como organizaçtto que destinada à 

defesa das suas instituições e de integridade pátria, tem de 

se r fiel aos seus altos interêsses e por i sso se mantém 

vigilante para bem cumprir os mandamentos da soberania 

populpr, consubstanciados nas normas legais, que presidem os 

nossos destinos. 

Fidelidade à Pàtria e subordinação à sua Lei são os 

p ri nc ípi OS orientadores de nossas ações. 
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Saibamos segui-los, soldados do Exército, porque, 

assim, seremos dignos dos nossos concidadãos e servi remos o 

Brasil. 

(a) General Henrique Lott 

Ministro da Guerra 
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1959 

NOTICIARIO DO EXERCITO 
... 

PROCLAMACAO DA REPUBLICA 

ORDEM DO DIA 

liA data que hoje transcorre assinala o 70Q 

aniversário da implantação no Brasil do regime republicano. 

Completando uma fase de evolução histórica nacional, 

o exército irmanado com o Povo , ao alvorecer de 15 de 

novembro de 1889, sob o comando do valoroso Marechal Deodoro 

da Fonseca, deu inicio e levou avante, em ação rápida e 

decisiva, o movimento civico que traduzindo os anseios da 

liberd ade dos brasileiros, há muito vinha sendo propaQado por 

eminentes patriotas como Quintino Bocaiúva, Benjamin 

Constant, Silva Jardim, Ruy Barbosa e outros. 

Conquanto livre do dominio estrangeiro desde 7 de 

setembro de 1822, sàmente com a transformação da forma de 

govêrno e com a adoção do regime democrático, pôde o nosso 

povo sentir em toda a extensão a liberdade que justamente 

desejava e de que hoje se beneficia. Com a Proclamação da 

República estabeleceu-se a forma de govêrno "do povo pelo 

povo e para o povo", o qual passou a gozar da faculdade de, 

soberanamente eleger os dirigentes da Nação . 

o Exército, que diretamente contribuiu para essa 

grande conquista, que é constituido de elementos oriundos de 

tôdas-ãS regiões do Pais, e que está sempre pronto para a 

defesa das instituições nacionais, rende, nesta data cívica, 

por tod os festejada com alegria, sua homenagem aos patriotas 

q ue trabalharam em prol da democracia brasileira, e, em 



particula r , a o proclamador da repúbl ica - o insigne Marechal 

Deodoro da Fonseca. 

E reafi rmando, s ol enemente, a conf iança no 

pa t rioti smo de seus irmãos e no ardor cívico dêsse Povo que, 

em vibraç ã o u n issona, com êle levou a efeito o memor áve l 

acontecimento da manhã de 15 de novembro de 1889, prosseguirá 

cheio de fé, no cumprimento da mi ssão qu~ lhe é atribuída 

pela Constituição do País - defender a Pátr i a e garantir os 

poderes const i tuciona i s, a lei ~ a ordem". 

as) Mar Henrique Lott 

Ministro da Guerra 
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1961 

NOTICIARIO DO EXERCITO 
.... 

PROCLAMACAO DA REPUBLICA 

ORDEM DO DIA DO MINISTRO 

MEUS CAMARADAS : 

TENHO HOJE a o portunidade de dirigir - me pe l a 

p r imeira vez a todo o Exército, na qualidade de Mi n istro da 

Guerra. 

~-ME GRATO que esta oportunidade se verifique quando 

comemoramos a passagem de mais um aniversário da Proclamação 

da República. 

NESTE momento, com efeito, nenhum outro episÓdio da 

História Pátria pode nos fornecer, na complexidade de suas 

causas e no processo de sua efetivaç~o, mais motivos de 

reflexão e mais motivos de reflexão e mais ens i namentos que 

inspirem nossa conduta nops dias de hoje. 

A PAR DOS naturais sentimentos de respeito e 

venera ção que tributamos à memória daqueles que foram mais 

diretamente responsáveis pela instauração do regime, 

cumpre-nos atentar oara o fato evidenciado da profunda 

identidade de pontos de vista entre as Fôrças Armadas e a 

opinião pública bra sileira. 

~ UM FATO significativo e honroso para as Fôrças 

Armadas, pois demonstra que elas, no Brasil, se têm 

constituído através dos tempos, no instrumento da ação do 

povo brasileiro para a consecução daqueles objetivos que a 

consciência nacional reclama como legítima aspiração . 

ORA, dentre as várias finali d ades as quais uma Nação 
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arma seu Exército, esta é uma delas. Infeliz da Nação que v ê 

~m suas Fôrças Armadas, um instrumento de apreSSa0, a serviço 

de minarias e divorciad~ das aspiraç~es nacionai9. 

TRIBUTANDO pois 9 nossa comovida homenagem aos 

republicanas de 1889, lembramo-nas hoje e sempre, que nÓs não 

devemos desmerecê-las . 
..". 

Gen Ex Joao de Segadas Vianna 

Ministro da Guerra 
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NOTICIARIO DO EXERCITO 

PROCL~MAçAO DA REPUBLICA 

15 DE NOVEMBRO 

ORDEM DO DIA DO MINISTRO DA GUERRA 

A implantação do regime republicano no Brasil, a 15 

de novembro de 1889, foi uma natural consequ~ncia do 

sentimento democrático do povo brasileiro. 

Plasmando o seu caráter sob a influência permanente 

e poderosa de uma miscigenação perfeita, porque sem 

preconceitos raciais, em ambiente geográfico cuja amplidtto 

estimula o livre empreendimento e enseja expontâneo 

sentimento de liberdade, e permanecendo fiel aos sentimentos 

cristãos, o brasileiro adquiriu, como traço predominante de 

sua personalidade, o respeito a si mesmo e aos seus 

semelhantes. E isto é fundamento da idéia democrática. 

Nascido sob a égide de regime monárquico que, 

praticado de maneira atenuada , sob a forma representativa, 

lhe orientou os primeiros passos de nação independente, cujas 

unidade e integridade ajudou a consolidar, não conheceu o 

Brasil o jugo do déspota, que olvidasse os anseios do povo, 

que o suportaria. 

A evolução natural das idéias, que se desenvolviam e 

se consolidavam comcomitantemente com o progresso do pais, 

condu~iu o pensamneto da maioria à convicção de que era 

oportuno estabelecer o regime politico correspondente à 

verdadeira inclinação do povo brasileiro: regime criado e 

mantido pelo pov o e para o povo. 



Dessa maneira, a idéia r epubl icana, que mesma antes 

da Independ@ncia já contava com numerosos e distinguidos 

prosélitos, ganhando f ôrç a e vitalidade 7 levantou-se 

cresceu em tôdas ~s dimens~es, conquistando novos adeptos e 

penetrando na alma do próprio povo. 

Parcela integrante d@ste me s mo povo, com o qual por 

isso mesmo se confunde, as Fôrças Armadas são sempre 

sensíveis ao seu palpitar e com @le p~rticipam de anseios 

idênticos. 

Isto explica a ação d~s Fôrças Armadas de 89. 

ao encontro d a vontade popular, assumiram a 

Vindo 

árdua 

responsabilidade de, em nome d a Nação p inaugurar nôvo r egime , 

no qual tiveram guarida as mais amplas liberd ades p com o 

primado do princípio de respeito à dignid~de humana. 

Ao evocar êsse acontecimento p do mais alto 

significado para a vida da nacionalidade, surge, 

inconfundivel e magestosa, sublime e her óica, na magnitude do 

seu patriotismo e na simplicidade de sua desambição pessoal, 

a figura impoluta e grandiosa de DEODORO. 

Indiferente ao reclClmos da própria saúde, 

prof undamente abalada, alheio aos apelos de merecido repouso, 

teve f ôrça bastante para vencer a própria modéstia e, 

impulsionado pelo mais ardente patriotismo, já tantas v@zes 

comprovado, inclusive nos campos de batalha, empenhou a 

au tor ..idade do seu nome e o prestigio de que, 

indiscutivelmente, gozava no seio de sua classe para dar à 

Pátria o regime que esta desejava, sem per-turbar as 

atividades normais e sem macular a vitória com a mancha de 

80 



guerra fraticida. 

Setenta e três anos são decorridos e, neste periodo, 

têm os brasileiros se mentido fiéis aos principios, que deram 

origem ao histórico 15 de novembro de 1889 . r1 que êsses 

principios, que têm por base a pessoa humana, constituem 

orientaç~o permanente de condut. do povo brasileiro. 

Liberdade com dignidade e ambiente no qual todos 

possam viver, trabalhar, produzir, aman a Deus e organiza r a 

Familia, e expressar seus pensamentos, tendo como único 

limite igual direitos do semelhantes, representam as 

preocupaç~es sempre presentes à mente do povo brasileiro. 

Nesta data, reafirmemos nós, que integramos o 

Exército de CAXIAS e de DEODORO, inteira fidelidade ao nosso 

povo, que confia, sejamos nós i ntrans igentes defensores de 

suas li berdades , de sua dignidade e do seu progresso, dentro 

da ordem e do respeito à lei e à autoridade. E o seremos 

porque, como êsse povo, acreditamos que o Brasil há de seguir 

caminho reto para um porvir de paz e de progresso, sob a 

égide da democracia, único regime condicente com a digni dade 

humana. 

(a) Gen-Div ~maury Kruel, 

Ministro da Guerra 
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1963 

NOTIC IARIO DO EXERC ITO 
... 

PROCLAMACAO DA AEPUBLICA 

ORDEM DO DIA 

15 DE NOVEMBRO DE 1889 

Na Praça da Aclamação, com todo o aprumo da atitude 

vigilante nos destinos da Pátria, o Marechal Deodoro da 

Fonseca traz nas mãos a resposta para os anseios populares: a 

República para o Br asil. 

Fala naquele momento a voz da consci~ncia nacional, 

rimando com os fatos que fizeram desmoronar no Brasil a 

Colônia e o Império. 

o desvio da rota de Cabral f~z incluir nos mapas a 

Terra d e Santa Cruz; o ciclo napoleônico alçou-a à categoria 

de Reino; o "Fico" de Pedro I, dirigido ao povo, foi 

prenunciativo da Independ~ncia que gerou o Império. A 

atmosfera d~sses séculos recebeu cintilações de Liberdade, 

sufocadas pela fôrça coercitiva das instituições vigentes. 

As dilatadas aspirações do povo brasileiro n~o 

ficaram p entretanto p amortecidas e anuladas. Revigoraram-se, 

cresceram com o Brasil e atingiram o 7 de s etembro. 

Nos altares da Independªncia p surge idéia 

republicana, que ressurge na Abdicação e torna-se realidade 

com Deodoro, exumando o sonho reprimido de Tiradentes. 

€ o sentimento pátr io que despont~ n a pujança de sua 

plenitude. 

Nascido nos movimentos nativistas, engrandecido da 

epopéia dos Bandeirantes, retemperado nas constantes pelejas, 



aquêle sentimento tornou-se ima nente no coração das três 

raças, que vitalizaram com o suor, o sangue e o sacrifício a 

grandeza do Brasil. 

Saudemos a República, não c omo regime contra Pedro 

11, a quem tanto se deve, mas como desfecho natural de uma 

evolução polít ica. Saudemo-la, como ressonância de vozes 

ecoadas, de quebrada em quebrada, de tempos em 

todos os quadrantes da Pátria. 

tempos, por 

Saudemo-Ia, n a coragem dos antepassados que 

ergueram, com ideal, uma bandeira e carregaram o pêso das 

responsabi lidades, para ali viar o Brasil, no limiar dos 400 

anos, de uma estrutura político social arcaica, 

prejudicial ao desenvolvimento, ao progresso 

tão 

à 

identificação com os direitos humanos. 

A época exigia reformas profundas que a Monarquia 

não soube conceber, senão à custa de prolongadas discussões 

bizantinas, crises políticas, dissensões partidárias, lutas 

inte rn as de caráter fl~ancamente liberais, que conspiravam 

contra a tranquilidade da Pátria, chegando a ameaçar 

integridade nacional . 

A filosofia do século indicava maior respeito ao 

homem e às classes, rebelando-se contra 

discriminação política, social e econômica. 

No ânimo dos brasileiros, n o entanto, 

vocação pelo dirf?ito de escolher 

rei vind icando um regime no quel 

representar. 

o 

seus 

povo 

a exagerada 

aumentava a 

dirigf?ntes, 

se fizesse 

Cresceu a idéia, amadureceu após as guerras externas 
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e agigantou-se com a abolição da escravatura. Ganhou os 

domínios da opinião pública, penetrou nos l ares, nas ruas, 

nas ig rej as , n o s quar téis , para extravasar na 

vate dos poetas p na eloqu~ncia dos o radores~ 

imprensa, no 

na veia do 

polútico, no co r ação do militar, no crucifixo do clero, na 

alma do povo. 

Deodoro abriu as portas da nova era. No respeito à 

lega l idade, 

Assembléia 

sua primeira preocupação foi convocar a 

Nacional Constituinte, que promulgou a 

Constituição de 1891 . 

J á podiam os brasileiros, a seu modo, escol her seus 

d irigentes , conduzir os destinos da Pátria, cultua r c o m todo 

o z~10 os he róis da n a cionalidade. 

Ai estava o encontro do Brasi l 

selado no regime republicano federativo. 

c om o seu 

Deodoro deu ao Exército a oportunidade de 

seu des t ino ao principio d democracia. Com 

povo, 

ligar o 

ela, o 

ressurgimento de novas esperanças, que nao merecem embotadas 

nos corações brasileiros. 

Lembrando a Proclamaç~o da Rcepública, devemos 

aclamar os construtores que no- la 

chei a de fé, e c onfiança n o Brasil, 

legaram . Uma aclamação 

nas;; s uas instituições, 

nas autoridades constituídas, n a s FSrças Armada5, no povo em 

ge r al. 

Crendo na destinaç~o his tórica de n05sa Pátria, 

estaremos concorrendo para o fortalecimento da 

democrática . 

cul turca 

Cultuemos os l ideres re pu blicanos, não a pe nas com 
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arroubos da palavra, mas concedendo a palavra a todos aquªles 

~ue hones t amente clamam por justiça. 

Respeitemos o regime, apregoando e praticando o 

exercicio de igualdade, 

brasileiros. 

perante a 

Reverenciemos a Liberdade, 

opressores das liberdades individuais. 

Lei 9 

reagindo 

a todos os 

contr~ os 

Cultivemos a unidade brasileira, e nfrenta ndo com 

desassombro as dificuldades, calcando paix~es, repudiando 

privilégios de homens, classes e regi~es, anulando inter ªsses 

pessoais que se op~em aos nacionais. 

Evoquemos a Paz, trilhando o caminho da concórdia, 

da compreensão e da fraternidade, através do conclave franco, 

do debate sincero, do diálogo verd.deiro. 

Só êsse procedimento nos autoriza a arrostar o 

semblante respeitável de Deodoro, a figura austera de 

Benjamim Constant, o perfil ereto de Floriano Peixoto, a 

fisionomia penetrante de Quintino Bocaiúva, e de tantos 

outros personagens célebres, canonizados no coração da 

Pátria. 

Só essa atitude nos endossa o direito de afirmar que 

o Exército é o "eterno vigilante", garantindo-no s o 

privilégio - a que todos deveriam aspirar de sermos 

guardiães da ordem, do Progresso, da Liberdade e da Soberania 

do Brasil . 

A data nos sugere dedicação ardente no gôzo dêsse 

privilégio, para que o Brasil resplandeça no cenário mundial 

como um autêntico Gigante. Dediquemo-nos a êle, que o dever 
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impõe. 

( a ) General-de-E érc ito Jair Dantas Ribeiro, 

Ministro da Guerra 
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1965 

NOTICIARIO DO EXERCITO 
~ 

Proclamaçao da Republica 

ORDEM DO DIA 

(15 de n o v embro de 1965) 

Assi na la o 15 de novembro de 1889 a Proclamação d a 

República. O Império,em declinio, mostrava-se cada vez menos 

capaz de resolver os graves probiemas internos que 

assoberbavam a Nação ao final do século XIX. A vontade de 

renovação contida no ideal republicano ganhava corpo. o 

Exército, associando-se aos mais legitimos sentimentos 

nacionai s, não poderia manter-se à margem da História. Na 

fase da propaganda, o verbo ardente de 8enjamin Constant 

inflamou a mocidade militar, preparando o terreno; na 

derrubada do Trono a figura varonil de Deodoro, enpolgando a 

tropa , decidiu os acontecimentos; a consolidação do nôvo 

reg ime teve seu baluarte em Floriano figura singular de 

chefe tranquilo, enérgico, seguro. 

Esta intervenção oportuna, para o ape r feiçoamento 

das instituiç~es, processou-se nos moldes que, ainda hoje 

caracterizam o papel moderador desempenhado pelas Forças 

Armadas nos momentos de crise . O desprendimento, a 

honestidade de propósitos, o patriotismo têm sido penhôres 

seguros de que êsse poder moderador se exerceu e se exercerá, 

sempre, em beneficio exclusivo da Pátria e não será jamais, a 

expressão de um militarismo ambicioso ou do fa vo recimento a 

facç~es pol í tic a s, em detrimento do povo. 

Ao cultuarmos hoje a memória ilustre dos varões que 



nos legaram a República, sentimo-nos o r gulhosos de não haver 

f q lhado aos seus ideais e de continua r lutando pela defesa e 

pelo aperfeiçoamento das instituiçOes democráticas 

constituem o ma is precioso patrimônio do Brasil. 

(a) Gen-Ex ~rtur da Costa e Silva, 

Ministro da Guerra 

que 
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1966 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

PROCLAMACAO DA REPUBLICA 

Meus Camaradas~ 

A Nação Brasil~ira reverencia hoje o fato histórico 

que nos tornou República aos 15 de novembro de 1889. 

Um povo, ao dizer-se soberano , pode e deve, por si 

mesmo, buscar a forma de govêrno que melhor atenda a seu s 

anseios, que melhor possibilite suas relações com os outros 

povos , que melhor realize seus objetivos nacionais. 

Não foi senão em busca dêste grande ideal que homens 

como DEODORO e BENJAMIN CONSTANT colocaram-se à f rente dos 

acontecimentos e mudaram nossa forma politica. 

Poderemos analisar causas mediatas e imediatas que 

ori g inaram o fato mas, se hoje autodeterminação dos povos é 

tese discutida no mun do, o Brasil, de há muito que exerce 

êste direito, não permitindo que seus destinos sejam 

encaminhados com arranhões à sua soberania. 

Meus Camaradas! 

Nossos antepassados nos tornaram independentes, mas 

também nos tornaram repúblic a . 

Seguimo-lhes os exemplos e ainda há pouco n!o 

permitimos que a nós se impusesse o jugo comunista. 

Estejamos pois felizes e orgulhosos. Orgulhosos 

daqueles que nos legaram um pais soberano e no pleno jugo do 

direito de autodeterminar-se. Felizes de nÓs mesmos por 

mantermo-nos fiéis ao distico da bandeira republicana - ORDEM 

E PROGRESSO. 



(a) Ademar de Queiroz 

Minitro d a Guerra 
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NOTICIARIO DO EXERCITO 

Ordem do dia do Exercito 

15 de novembro de 1967 

PROCLAMACAO DA REPUBLICA 

o advento do regime republicano, cujo aniversário 

hoje comemoramos, representa, sem dóvida, a maior conquista 

do espírito liberal do povo brasileiro. O Exército se orgulha 

de haver concorrido para a sua instauração, como sempre atuou 

n o s outros grandes ep isódios da evolução histórico-político 

da nacionalidade, em consonância com os rec l amos e as 

inclinaç~es do seu espírito. 

Era a República o grande ideal que alimentava e 

movia a consciência cívica da Nação, desde os pródomos das 

lutas da Independência. Esse ideal haveria de ganhar 

substância e energia A medida que as tendências do pensamento 

das várias regiões d o Pais se afirmavam e se reun iam, 

transformando-se, afinal, no movimento cívico de 15 de 

novembro que a Nação hoje relembra e festeja. 

O Exército Brasileiro, como Instituiç!o cujo 

espírito se formou, através dos tempos, ao influxo das 

aspirações e dos sentimentos do povo, foi o grande esteio, 

não apenas da proclamação, como da consolidação da República. 

Ele lhe tem servido d e sustentáculo, como poder de equilíbrio 

e de . - moderação p nos períodos criticos e nas situações 

dificeis, par a salvaguardar os seus grandes ideais e 

assegurar a s ua sobrevivência, com o aperfeiçoamento e o 

fortalecimento do reg : me insti tuído a 15 de novembro de 1889. 



Fiel à sua vocaç ão democrática, e como Fôrça Armada 

a serviço da Pátria, das Instituiç~esp da Lei e da Ordem, o 

Exército comemora, hoje, o Dia da República, com a 

consciência da grande missão qu e tem cumprido na preservação 

dos seus ideais e dos destinos da democracia brasileira, 

sempre e apenas quando o exige a Nação, como último e 

excepcional recurso para defendê-los, escravo que é da 

Constituiç!o e da Lei . 

Tal foi, como sabemos, a grande e única razão que o 

levou a unir-se ao povo para a Revolução d e Março, cu jos 

principias ªle saberá salvaguardar, obediente à autoridade 

legal do Chefe do Govêrno, como seu Comandante Supremo, e 

integrado na grande e difícil tarefa que lhe cometeram o s 

representantes do povo: a de assegurar ao Brasil o futu ro que 

ele aspira e merece, a despeito dos inimigos que ousarem 

perturbar a sua paz interna ou eterna, e o trabalho 

realizador com que o povo rompe as barreiras que $e opõem ao 

progresso e a felicidade da Pátria. 

General de Exército ~urelio de Lyra Tdvares 

Ministro do Exército 
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1969 

NOTICIARIO DO E~ERCITO 

ORDEM DO DIA 

15 DE NOVEMBRO DE 1969 

Meus Camaradas! 

H~ 80 anos, o Brasil depunha a dinastia de Bragança, 

integrando-se na família republicana da América. 

O Exército foi o principal . agente da gloriosa 

epopéia de 15 de novembro de 1889 e Deodoro o chefe 

providencial naquele momento decisivo. 

A monarquia já cumprira sua alta misstto histórica, 

num meio social heterog~neo e num país de tao vasta extensão 

territorial, impondo vitoriosamente o principio da unidade 

nacional, graças ao brilho e à magnanimidade da e~pada de 

Caxias. Todavia, nada mais se podia esperar daquele regime em 

proveito do pais. 

A alma brasileira inflamara-se ao contágio das 

idéias liberais que prevaleciam nos Estados Unidos e no Velho 

Continente. A campanha republicana avolumara-se 

progressivamente, reclamando a abolição do cativeiro negro e 

a melhoria das condições materiais do povo. Por ela ficam 

sensibi l izados os novos heróis da Pátria, que retornam 

triunfantes das planícies do sul, como fiadores da obra 

r eclamada pelos que tombaram 

liberdade. 

lutando pela justiça e pela 

Entn:?mentes p a monarquia se desgasta na luta 

político-partidár ia. Seus estadistas, sob o fogo cruzado da 

campanha abolicionista e da propaganda republicana, perdem a 
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serenidade e en veredam pelo caminho perigoso da humilhação ao 

Exército, do descrédito de seus chefes e das o·rensas ao 

pundonor militar . 

A instituição reage pela bravura civica dos seus 

chefes. A testa do Exército assoma a figura homérica de 

Deodoro, que desfrutava de incontrastável prestigio no seio 

da classe, por sua atuação na paz e na guerra e no convivio 

moral e permanente de seus comandados. Filho de heroina e 

irmão de heróis p era a encarnação das verdadeiras virtudes 

militares. Derramara o seu sangue pelo Brasil e pelo Império, 

ao qual serviu com lealdade até o fim, mas não vacilou em 

tornar-se o intérprete do Exército, quando assim o ditou o 

interêsse maior da Pátria, afirmando aos seus camaradas : liA 

'" repub1ica vira com sangue se nao formos ao seu encontro sem 

derrama -1 o 11 o 

Estava tomada a decisão~ 

Na manhã de 15 de novembro de 1889, no Campo de 

Santana, aos l anpejos da espada de Deodoro, nasceu a 

República. 

Nas oito décadas qu nos separam do memorAvel 

episódio, o Exército conservou a mesma vocação democrática 

que o impeliu naquela jornada. 

Suas eventuais intervenções no procesbo político 

brasileir-o limitaram-se aos momentos de periQo par a 

sobreyivência da Pátria, jamais com sentido militar-ista, 

antes para proteger e rostaurar o Poder Civil e as nossas 

conquistas d e mocráticas. Interveio também para r-epelir-, como 

em 89, as afr-ontas lançadas contra corporação ar-mada, com o 



propósito inconfessado de subverter a ordem e tomar o poder, 

com o desprestigio prévio d~sse nobre instrumento da 

nacionalidade, cujos elementos integrantes provêm das camadas 

mais autênticas d e nosso pov o . Este, porém, confia no 

patriotismo de sua F ô rças Armadas, na sua disciplina e na sua 

eficiência, como expressão de grandeza da Pátria e garantia 

do seu desenvolvimento. 

Em nosso meio, como em tôdas as nacionalidades 

estáveis , o Poder Militar há de estar a serviço da Nação, de 

seus mais caros anelos e aspiraç~es, como a espada a serviço 

da lei p na preservação do Estado. 

A hora presente requer a união de todos os 

verdadeiros patriotas na luta contra as fôrças da subversão 

que ameaçam todas as nações livres . 

A união da Fôrças Armadas com o povo, nestes últimos 

cinco anos, tem sido o obstáculo intransponúvel contra as 

investidas do adversário em nosso pais. E há de fortalecer-se 

na medida em que o inimigo se avilta nos processos desumanos 

de ação, no c l~ime, no terrorismo, no sequestro, no assalto ao 

patrimônio público e privado e no sacrifício inútil de 

preciosas vidas. 

Meus camaradas! 

~ com ªste espirito de união que o Exército comemora 

o 15 de Novembro e reverencia a memória de Deodoro, exemplo 

inequ~civel de patriotismo e de devotamento aos seus irmaos 

de armas e concidadãos. 

(a) Gen Ex Orlando Geisel 

Ministro da Guerra 
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1970 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

ORDEM DO DIA 

15 de novembro 

Nest~ dia de 1889, completava-se um ciclo importante 

de nossa formação política. Chegava ao fim a Monarquia, 

nascia a República. Tomavam forma definitiva os ideais 

acalentados sofridamente por tantos brasileiros, durante mais . 
de um século. 

Amortecendo o impacto das lutas libertárias que 

sacudiram e malferiram os povos hispano-americanos, o império 

fôra no Brasil a transiçgo menos bruscG, o caminho mmnos 

cruento para a completa estruturação da nacionalidade, em 

harmonia com o espírito libera l e o caráter pacífico que o 

caldeamento entre lusos, indígenas e africanos forjou no 

homem brasileiro. Original em seu processo, o País proclamava 

a República mais tarde que suas irmãs no continente, mas a 

via monárquica o poupara de muitos tropeços a qu o levar ia 

uma abrupta e completa reformulaç!:Io de 

instituições. 

Chegou a República por evoluç~o natural e quando a 

Monarquia já cumprira seu papel unificador, pela mão de 

figuras entre as quais se agiganta a de Caxias o 

Pacificador. Porque cristalizava anseios da maioria, 

afirmou-se sem sangue e assim pôde crescer e aperfeiçoar-se. 

E porque era chegada sua hora, teve do Exército 

contribuição decisiva, na proclamação como no periodo dificil 

da consolidação. A espara de Deodoro, refulgindo ao sol que 



iluminava o nascer de nova era, tinha a sustentá-la, mais do 

que o b raço do intrépido Marechal, fôrça inspiradora da 

vontade n acional , consubstanciada na pregação infatigável de 

Benjamin Constant e p logo adiante, na férrea dete r min a ção d e 

Floriano Peixoto. 

Meus camaradas! 

A História nos ensina que aos brasileiros repugnam 

soluções violentas, que aqui não vingam in ter~sses de 

minorias, nem se processarão transformações ao arrepio de 

nossa indole ordeira e de nossa formação cristã, sejam quai s 

forem as mudanças que, agora como no passado, a nossa volta 

ocorreram. 

Comemoramos hoje a Proclamação e celebramos também o 

regime: republicano, federativo, democrático. € hora de 

exaltá-lo, mas não nos bastem as galas e os lazeres das datas 

festivas. Faz-se propicia a reflexão, que aviva a consciência 

do que representa e renova a disposição de preservá-lo, 

fortalecendo os instrumentos que o vão defender. 

Presente e atuante naquele como em todos os momentos 

da vida cívica do Pais, o Exército de ontem deixou-nos 

exemplo de sua interferência moderadora, a ensinar-nos a 

imparcialidade que infunde confiança, a responsabilidade que 

não teme decidir, a dedicação que se sobrepõe ao interêsse 

pessoal, o equilibrio que gera o respeito no exercício da 

autor~dade. 

Guardiães das instituições e defensores do regime, 

feste jamos hoje a herança de nossos avós , que havemos de 

legar intacta aos descendentes . Para que a n ão desfigurem 
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doutrinas totalitárias qual a comunista, nem ocorra 

diluição dos principios morais ou malt rate a s8nh~ da 

violência e do terror, seja nosso melhor escudo o próprio 

Exército pro fi ssional, voltado par~ a instrução e a at i vidade 

essencialmente militar, e todo f e ito 

disciplinado devotamento de cada um de nós . 

Orl.ando Geisel 

Ministro do Exército 

do integral 

13 
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1971 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

ORDEM DO DIA 

15 DE NOVEMBRO 
"-

Proclamaçao da Republica 

Nos idos de 1889, um Brasil que se fizera 

independente sob regime monárquico sentia o efeito de crise 

sucessivas que solapavam o prestígio da' Coroa e preparavam 

terreno fér til para a pregação do ideal republicano. 

Depauperada pelas guerras que tive ra de sustentar nos 

primeiros anos de liberdade política, abalada pela abolição 

do braço negro escravo, malbaratadas suas energias e agitada 

sua tranqu i lidade em quest~es religiosas, politicas e 

militares que combaliam a autoridade do Imperador, a jovem 

Nação recebia influência crescente dos partidários da 

República. A monarquia agonizava, à espera do tiro de 

misericórdia, talvez buscando seus últimos alentos no 

respeito votado a Dom Pedro 11, figura austera de patriota e 

estadista precocemente encanecida em quase mei o século a 

serviço do Brasi l . 

I nstrumento fiel da vontade nacional e partícipe que 

sempre foi dos grandes momentos da vida cívica do País, coube 

ao Exérci to o encargo de assentar-lhe o derradeiro golpe, 

pela m~o do chefe "leal como o aço e destemido até a 

temeridade" o inclícito Marechal Manoel Deodoro da Fonseca. 

Foi proclamada a Re pú b lica. 

Decretado o exílio na Europa, o Monarca destronado e 

a Família Imperial embarca ram levando o reconheciemnto que 
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mereceram pelo acendrado amor devotado à Pátria brasileira . 

Escrevera-se um grande capitulo da História do Brasil 

soberano e da sua unidade monolitioa. 

Meus Camaradas! 

Revivamos a jornada de 15 de novembro de 1889 no 

atual cen á rio de uma República que se consolidou nos oitenta 

e dois anos de dinâmico aprimoramento, de continua adeguação 

do regime às exigências conjunturais. Nesta Nação que cresce 

em ritmo marcado pelo progresso na união dos esforços em 

todos os Estados da Federação, o exemplo do Exército daqueles 

dias , identificado tanto quanto o de hoje aos sentimentos, 

principios e aspirações do nosso povo, está a realçar o 

significado transcendente do nosso compromisso de dsvotamento 

ao serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituiçOes 

juramos defender, com o sacrifício da própria v ida. 

na laboriosa batalha do desenvolvimento econômico e social, 

que arregimenta e polariza tôdas as fôrças válidas e 

produtivas do Pais, nossa participação terá de medir-se pela 

capacidade de estarmos presentes em todos os quadrantes desse 

imenso território, amalgamando-nos â população operosa que se 

multiplica para ocupar os espaços vazios, apoiando seus 

esforços e prestando nossa colaboração à moderna bandeira de 

integração nacional. 

Nossa participação terá de medir-se pela capacidade 

de proporcionar segurança avaliada em têrmos de eficiência 

militar, alicerçado na severa e inoorruptível formaç!o moral, 

na disciplina que engrandece e dá coesão; alcançada pela 

instrução conscienciosamente ministrada e aprendida com 



interêsse; pelo conheciment o met icu lo s o d o emprêgo do 

material e sua escrupulosa conservação em perfeitas condiçõ es 

de uso; pelo preparo físico nunca descuidado; pela cultura 

profissional permanentemente atualizada e ampliada; pe la 

patriótica dedicação a todos os afazeres da c arreira das 

armas . 

Soldados! 

Renovando energias no próprio desafio da magna 

tarefa a realizar, a Revolução Brasileira depende de vós para 

a colimação de seus objetivos e deposita em vossos ombros a 

responsabilidade intrasferivel de proporcionar a ordem, a 

tranquilidade e a paz de que necessita o povo desta terra 

para levá-la, sem desvios, aos seus alcandorados destinos de 

grandeza. 

Orlando Geisel 

Ministro do Exército 

101 



1972 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

ORDEM DO DI A 

15 DB NOVEMBRO 

Proclamacao da Republica 

Na segunda metade do sécu lo XIX, pacificado o 

Brasil, consolidada a integridade territorial e terminada, 

vitoriosamente duas guerras externas, afirmava-se a 

nacionalidade e experimentavam os brasileiros uma sensação 

muito viva de seu valor como povo. 

Emoções e virtudes latentes despertavam e nutriam de 

co ragem e de esperanças patriotas Que aspiravam ã 

remodelação social do Brasil e a outra o rientação econômica, 

ensejada pelo imenso fluxo de im igrantes europeus , que 

traziam para as regiões onde se fixavam o impulso 

modernizador de seus métodos de trabalho. 

Urgia, pois, adaptar-se o Império 

poderia ainda dar-se muito - às novas exigências 

Que 

da 

ainda 

vida 

nacional. Entretanto, decisões parlamentares que quebravam a 

unidade partidária a, sobretudo, os ressentimentos criados 

pela abolição da escravatura e pelo enfraquecimento 

institucional do Exército, precipitaram a queda do trono. 

Proclamada de modo pacifico e súbito, pelo Marechal 

Manoel Deod oro da Fonseca, na bela e incruenta manh~ de 15 de 

novembro de 1889, a República não foi obra de um instante. 

Clímax de uma série de acontecimentos sociaism, 

econômicos e politicos, foi a consequência de longa e 

paciente pregação cívica desdobrada passo a passo com ânimo e 
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determinaç[o patriótica, por força de fato r es morais e 

espiritua i s que quatro séculos de história nos legaram. 

Meus camar adas! 

Em 15 d e Novembro de 188 9 , o Exército f o i o pilar 

mestre em que r epousou a profunda alteração que moaificou, de 

norte a sul, o panorama político e social do Brasil. 

A oportunidade e a necessidade que fizeram do 

Exército núcleo polarizador do caudal republicano 

corresponderam não ao simples anseio de tutelar o Paí s, mas 

ao imperativo de constituir-se em instrumento de mudança e de 

e volução a serviço da vontade nacional, desejosa de abrir uma 

nova perspectiva para seu futuro, mais conforme com o 

e spírito americano . 

Assim tem sido através dos tempos, em todas as horas 

difíceis da naci onalidade. E assim ocorreu em 31 de março de 

1964, quando as Forças Armadas, em harmonia com as mais caras 

aspirações de nossa gente, respeitando o regime, destituíram 

um governo nocivo ã sobrevivência do Br a sil como Naç~o livre, 

soberana e cristã. 

Imune a interesses de grupos ou facções e sempre 

fiel à sua destinação primeira, o Exé r cito se espalha e marca 

sua presença em todo o território, ensinando e instruindo 

homens dos mais variados niveis sociais e sentindo de perto 

os problemas das diversas regiões. Seus quadros adquirem una 

visl o bem fiel a realidade brasileira. Culturalmente 

preparados e com motivação inesgotável, aceitam o desafio do 

desen v olvimento sem perder de vista a missão constitucional 

de defesa da Pátria. 
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Soldados! 

Temos um passado que no. ; dá a medida do futuro. 

Porfiemos cada vez mais no cumprimento de nossos 

deveres profissionais para que o Exército seja sempre um 

decisivo fator de segurança e grandeza da Pátria brnsileira. 

Brasília, DF, 15 de no "embro de 1972 . 

Orlando Gei sel 

Ministro do Exército 
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1973 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

ORDEM DO DIA 

15 DH NOVEMBRO - Proclamacao da Republica 

Extinguia-se a 

independência . Esgotada 

monarquia dos primeiros anos de 

de sua destinação benemérita 

consolidar a unidade, aperfeiçoar as estruturas e pro . . ar, 

internacionalmente, a jovem nação, passava à história, em 

episódio de que o Exército foi protagonista e, por incruento, 

traduz consenso na derrogação do sistema combalido. Em seu 

lugar, instalava-se o regime republicano, 

ideal de tantos patriotas, desde os 

libertários do Brasil Colônia. 

Meus camaradas! 

que alimentara o 

primeiros anseios 

Atentemos para a açã o comandada pelo Marechal 

Deodoro: interpretava a aspiração nacional que ganhava corpo 

e apressava a evolução política do Pais. Abundava energia 

cívica no bravo soldado, de virtudes militares provadas na 

paz e na guerra, na defesa dos direitos dos subordinados e no 

denodo em ( ) quando deixou, enfermo, o leito, para assumir o 

posto de chefia a que o alçavam seus pares e derrubar o trono 

sem derramar sangue. 

Que a evocaç~o dessa página e dos vultos eminetes da 

Proclamação da República sirva a renovar, no cenário dos dias 

atuais, a consciência de nossa responsabilidade, perante a 

Nação. 

Ela começa na modelagem do jovem, que chega à 

caserna para vestir a farda e aprender o oficio das armas . A 
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tarefa é fácil, se o exemplo é o buril ( ... perado) na chama 

dos principios morais, que 

suprema e, o sacrifício, 

desmerecê-la. 

apontam 

o preço 

a 

a 

honra como r iqueza 

pagar para não 

Para ensinar, será mister aprender e fazer-s e 

entender. Aprender o Pais, a história, o povo e os outros 

povos, com suas virtudes e fraquezas. Acompanhar o presente, 

pesquisar e preparar o futuro. Conhecer a profiss!o, do 

simples ao complexo, na especialização, 

própria e na generalidade, em constante 

na especializaç~o 

determinação de 

atualizar-se e contribuir para o aperfeiçoamneto do 

instrumento de defesa da Pátria. Absorver um pouco de tudo e 

de todos, para ser capaz de compreender e ser compreendido, 

como parte representativa do sentir e do viver nacional, e 

não de casta divorciada das aspiraç~es da sociedade onde se 

enquista. 

No desfilar das geraçOes. assim vêm sendo forjados 

os chefes, arcabouço de um Exército identificado aos 

sentimentos de sua gente. A Revolução Brasileira é o 

testemun ho atual e eloquente desta í ntima comunhão. 

Perseveremos no caminho, para perpetuidade da paz, 

da concórdia, da ordem e do progresso frufdos nesses quase 10 

anos de continuada afirmação. 

Brasília, DF, 15 de novembro de 1973 . 

Orlando Geisel 

Ministro do Exércit o 



1974 

NOTICIARIO DO BXERCITO 

15 DH NOVEMBRO - Proclamacao da Republica 

EDITORIAL 

o tempo não apaga, na memória de um povo, os feitos 

gloriosos de seus filhos e a recordação de suas efemérides. 

Seguindo este principio, comemoramos com intensa vibração 

cívica o 85Q aniversário da Proclamação da República. Marco 

de fundamental importância na nossa formulação política, o 15 

de novembro de 1889 deve ser entendido, não como um divisor 

de fases antagônicas de nossa Hist6ria, mas, antes como o 

climax de um processo natural de evolução em um período da 

vida brasileira. 

A monarquia cumprira, com relativo sucesso a sua 

destinação hist6rica, em nosso pais. Sob a égide imperial, 

conquistamos a independência há muito aca lentada , sem traumas 

dissociadores, conservando coesa integridade nacional durante 

o regime monárquico, haveríamos também de crescer como Nação 

e consolidar a unidade brasileira. Ao longo de quase sete 

décadas num esforço continuado aperfeiçoamos as nossas 

instituições lançamos em solo fértil as sementes do processo 

econôm ico e social, adquirimos prestígio internacional 

através do respeito aos compro~issos assumidos e , mesmo com o 

pesado ônus de vitoriosas guerras externas, solidificamos as 

bases de nossa nacionalidade. Para atingirmos e s te precioso 

saldo de realizações foi necessária a participação de 

denodados brasileiros, dentre os quasi avulta a figura 

l uminar de Caxias, o nosso insigne Patrono, condutor e 

10 7 



partícipe de muitos desses eventos, sublimados pela sua 

dedicaç!o integral a serviço da Pátri a . 

No ocaso do Império, o ideal republicano ganhou 

e~traordinário ânimo e surgiu como a soluç~o exigida pela 

conjuntura . A pregação liberal, que datava dos movimentos 

nativistas, desencadeou sucessivas crises institucionais, de 

ordem política, militar e religiosa, abalando as estruturas 

do regime e mostrando a necessidade de sua transformaç!o. O 

Exército Brasileiro, fiel à sua formação democrática e 

consciente de seu papel de instrumento da vontade nacional, 

desempenhou função decisiva, na implantação da República . Sob 

o comando do bravo Marechal Deodoro, figura exemplar de 

soldado e de patriota, ingressamos na vida republicana de 

modo conciliador e incruento , atestado da aprovaçao do ato 

pelos brasileiros. O lema "Ordem e Progresso", inscrito, na 

época, em nosso pavilhão, sintetiza o ideal cívico dos homens 

que fizeram a república, continuando válido até os nossos 

dias, por estar em consonãnacia com os mais pu ros anseios e 

aspíraç~es nac ionais. 

O movimento de 31 de março de 1984, deflagador do 

processo desenvolvimentista em que vivemos, coincide em 

vários aspectos com o fato hist6rico que hoje exaltamos. 

Inspirou-o o mesmo idealismo renovador de estruturas 

arcaicas, a mesma febre de progresso, a moralização 

administrativa, o desejo da ordem e o sentimento democrático 

de equiparaç~o de oportunid ad es . Foi igualmente pacifico e 

sem derramamento de sangue, porque acorde com o pen samento da 

maioria esmagadora do pov o brasileiro. Sob o lema "Segurança 
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e desenvolvimento", que é a sua síntese, conduzimos o Brasil 

para uma posição de destaque no concerto internacional, com 

trabalho, d edicação e sacrifício, ampliando os ideais 

republicanos inscritos em nossa Bandeira e adeq u ando-os aos 

novos tempos. 

Soldado Brasileiro! 

Seguindo o nobre exemplo de Deodoro, continuas 

atento a teu posto de honra. Onde a Pátria exigir os teus 

serviços, nos grandes centros urbanos ou nos mais longínquos 

rincães, estarás sempre de sobreaviso, despertando a 

confiança e zelando pela tranquilidade de nosso povo . Povo a 

que pertences, de onde emanas com orgulho e a quem serves, 

continuamente. Não somente proporcionando Segurança tu a 

missão precípua e intransferível - mas 

que necessário, na gigantesca obra 

colaborando, sempre 

do Desenvolvimento 

nacional. Em ambas as tarefas, tens a satisfação intima de 

estar ajudando o Brasil a crescer e de fazer admirado e 

respeitado o verde-oliva de tua farda. Sabes, perfeitamente, 

que a tua responsabilidade aumenta, dia a dia, perante uma 

Nação em vertiginoso progresso. A grandiosidade da tua 

relevante missão, todavia, não te assusta nem é motivo d e 

desânimo, porque conservas inalterada, no fundo do teu 

coração, a mesma chama cívica de amor ao Brasil, a disciplina 

consciente, a lealdade e a camaradagem do soldado de sempre, 

o apego ao exato cumprimento do dever, apanágios e lauréis 

dos militares de todos os tempos. Que o 15 de Novembro seja, 

para ti , Soldado Brasileiro motivo de justo orgulho, por 

pertenceres ao teu Exército, e te proporcione a compreensão 
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meditada do que ele já realizou e do muito que ainda teu d e 

participar, para que o Brasil atinja o seu grande destino. 
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1977 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

Proclamacao da Re publica 

Até 1868, o Brasil sob a égide imperial, mostrava 

relativa tranquilidade na sua estrutura político-social. 

A filosofia, católica e eclética, desenvolvia sua 

missão sem o mais leve abal o ou c onstrangimento; a autoridade 

da instituição monárquica não sofria ataque por qualquer 

classe do povo; a instituição servil e os direitos 

tradicionais de feudalismo práti c o dos grandes senhores não 

era alvo de maior contestação. 

Tudo havia adormecido ã sombra do manto do principe, 

feliz por ter exterminado o caudilhismo nas províncias e 

preparado a engrenagem da peça política de centralização mais 

coesa que já houve na história de um grande País. 

Em que pese ã Monarquia ter cumprido, com relativo 

sucesso , a sua destinação histórica, em nosso território, o 

ideal republicano ganhou extraordinário ânimo, 

e envolvendo toda a estrutura nacional. 

A pregação liberal, que datava dos 

alastrando-se 

movimentos 

nativistas, desencadeou sucessivas crises institucionais de 

ordem política, militar e religiosa, abalando as estruturas 

do regime vigente, e mostrando a necessidade de 

transf o rmação. 

A instabilidade da Nação, como resultante de um 

processo lento e que vinha de longe, mostra-se patente, em 

toda a sua nudez. Revela-se a i mp ossibiliadade da vigência da 

est r utura imper i al por mu i to tempo . Até mes mo entre os 
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monarquistas, poucos eram os que acreditavam em um Terceiro 

Reinado. 

o Exército Brasileiro, fiel à sua formaçã o 

democrática e consciente de seu papel de instrumento da 

vontade nacional, desempenhou função decisiva na implantação 

da República. 

Sob o comando do bravo Marechal Deodoro da Fonseca, 

figura exemplar de soldado e de patriota, ingressamos na vida . 
republicana de modo conciliador e incruento, atestado da 

aprovação do feito, pelos brasileiros. 

Como climax desse processo natural de nossa 

evoluçãohístórica e do ideal democrático de nosso Exército, a 

15 de novembro de 1889 é Proclamada a República Brasileira 

um marco na nossa história política, 

Cai o regime monárquico, causando estranheza à 

Europa acostumada a considerar o Brasil, em contraste com as 

irrequietas repúbl i cas sulamericanas de então, como uma 

tranquila "democracia coroada" , 

No âmbito interno, pela mudança, é natural que todos 

os campos de atividades tenham sofrido implicações. 

Entretanto, pela sedimentaç~o e embasamentos feitos ao longo 

do tempo, o advento da República, não foi assinalado por 

grandes reformas que marcam as fases de mudanças, nem por um 

choque de opinião. Consumou-se por uma aceitação plena e 

pacífica, 

Essa aceitação tranquila do novo acontecimento 

justifica-se pela fragilidade d a monarquia pré-republicana. 

Nos dois últimos decênios do regime monãrquico, 
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depois do desastre financeiro produzido pela Guerra do 

Paraguai, quando a sociedade 

desorganizar-se em virtude dos 

agrária 

efeitos 

começou a 

da campanha 

abolicionista, apareceram sinais de uma nova ordem de coisas. 

Inicia-se uma inopiente industrialização. Imigrantes e 

indivíduos que não pertenciam a classe rural dão começo a 

pequenos estabelecimentos industriais e comerciais e, dos 

lucros obtidos em seus negócios, ampliam sua ação, dando 

origem a uma classe que se contrap~e sua men tal idade 

pequeno-burguesa, seu espírito de precavida iniciativa, à 

mentalidade feudalista própria da classe agrária. Mas esse 

rudimento de burguesia não seria capaz de alterar a 

sociedade. 

Entre outras causas que concorreram para a 

implantação do sistema republicano, no Brasil, podemos 

apontar as revoluçõ es ocorridas desde antes d a Independência, 

até a Guerra dos Farrapos. Destacando-se, por seu conteúdo 

republicano ou pela manifesta declaração de seus predadores: 

_ A Revolução Pernambucana; a Sabinada que também acenava com 

bandeira de uma república e a Revolução Farroupilha que 

chegou a proclamar República Piratini, no Rio Grande do Sul. 

A proclamação da República Brasileira apaziguou os 

exaltado e mostrou-se como a solução exigida pela conjuntura 

da época. 

Inicia-se uma nova fase, sob o lema "Ordem e 

Progresso" , inseri to na época, em nosso pavilhão, que 

sintetiza o ideal cívico dos homens que fizeram a República, 

continuando válido até nossos dias, por estar em consonância 
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~- --------------, 

com os mais puros anseios e aspiracões nacionais. em busca da 

prosperidade e do bem-estar do povo brasileiro. 

114 



1978 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

Proclamacao da Republica 

o Exército Brasileiro, fiel ã sua 

democrática e interpretando as aspirações 

formaçl1o 

nacionais, 

desempenhou funçl10 decisiva na implantação da República. 

Sob o comando do bravo Marechal Manoel Deodoro da 

Fonseca , figura exemplar de soldado e patriota, ingressamos 

na vida republicana de modo conciliador e incruento, em 

virtude da aceitação plena e pacífica de toda a naçl1o. 

Como climax desse processo natural de nossa evolução 

histórica e do ideal democrático de nosso Exército, a 15 de 

novembro de 1889 é proclamada a República brasileira um 

marco na nossa história política. 

O lema "Ordem e Progresso", inscrito na época, em 

nosso pavilhl10 e que sintetiza o ideal cívico do s homens que 

fizeram a República, continua válido até os nossos dias, por 

estar em consonância com os mais puros anseios nacionais, em 

busca da prosperidade e do bem-estar do povo brasileiro. 



1979 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

Brasil - 90 Anos de Republica 

".Honra a Deus amando a Pátria sobre todas as cousas 

por nê-Ia haver ele dado por berço, com tudo o que nela 

existe de esplendor do céu e de beleza e fortuna na terra . 

. Considera a Bandeira como a imagem viva da Pátria, 

prestando-lhe o culto do teu amor e servindo-a com todas as 

I 
forças do teu coração . 

. Honra a Pátria no passado, sobre os túmulos dos 

heróis; glorifica -a no presente, com a virtude e o trabalho; 

impulsiona-a para o futuro, com a d edicação, que é a força da 

fé. 

. Instrui-te para que p ossas andar por teu passo na 

v i da e transmite aos teus filhos a instrução que é dote que 

não se gasta, direito que não se perde, liberdade que não se 

limita . 

. Pugna pelos direitos que te confere a lei • 

perpetuando-a em todos os seus principios, porque da 

obediência que se lhe presta. resulta a ordem, que é a força 

suave que mantém os homens em harmonia . 

. Ouve e obedece aos teus superiores, porque sem 

disciplina não pode haver equilíbrio. Quando sentires o 

tentador, refugia-te no trabalho, como quem se defende do 

demônio na fortaleza do altar. 

. Previne-te na mooidade, economi.zando para a 

velhice, que assim prepararás de dia a lâmpada que te há de 

iluminar a noite . 
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.Acolhe o hóspede com agasalho oferecendo-lhe a 

terra, a água e o fogo, sempre, porém, como senhor da casa, 

nem com arrogância que o afronte, nem com submissão que te 

humilhe, mas serenamente sobranceiro . 

. Ouve aos teus, que têm interesse no que lhes é 

próprio, reservando-te com os de fora. Quem sussurra segredos 

é porque não pode falar alto, e as palavras cochichadas na 

treva são rebuços de idéias que se não ousam manifestar ao 

sol. 

.Ama a terra em que nasceste e à qual reverterás na 

morte. O que por ela fizeres por ti mesmo farás, que és terra 

e a tua memória viverá na gratidão dos que te sucederem." 

(Handamentos Civioos - Coelho Neto) 



1982 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

Republica: Ordem e P~ogresso , Liberdad e , Independenoia. 

O povo brasi lei ro mantém cada vez mais vivo o ideal 

republicano de Ordem e Pr ogresso, unido na paz social e no 

esforco para o desenvolvimento. 

Com in iciativa, trabalho, poupança, exportaçrio, 

segurança, conforto para a família, mais escolas, mais 

alimentos, terra para os que nela vivem e t rabalham, mais 

transportes, mais hab i tação, estamos construindo uma grande 

nação. 

Uma sociedade democrática e pluralista. 

Uma conquista do povo e do Governo. 

( I NSCRICAO CONT I DA NO POSTBR ALUSIVO A DATA. ABAIXO DB FOTO 

QUB RBPRODUZ A POSSR DO GOVBRNO PROVISORIO DB 1Baa) 



1983 

n ' l U 1 AlHO OU 10U~ NCl TU 

15 DE NOVEMBRO 

PROCLAMACAO DA REPUBLICA 

REPUBLICA: ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPEMDENCIA 

O progresso político nos leva a uma sociedade 

pluralista e democrática , ideal que inspirou a Proclamação da 

República. 

Ordem e Progresso, união nacional, cooperação e 

harmonia, trabalho e espírito de colaboração - são valores da 

República e da Democracia que queremos. Praticá-los e 

promovê-los é um dever de todos os brasileiros. 

(INSCRIÇAO CONTIDA NO POSTRR ALUSIVO A DATA, ABAIXO DH FOTO 

DO S PRINCIPAIS VULTOS DA PROCLAHAÇAO DA REPUBLICA) 
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198~ 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

15 DH NOV1UiBRO I PROCI.AMAC.âO DA RHPUBLIC& 

Um marco importante na nossa História. A evoluçfio 

politica do povo brasileiro. 

O Brasil se ab re para uma nova forma de g overno. 

Participação, ordem, progresso, bem-estar e prosperidade. 

On tem, como hoje, ideais permanentes no crescimento da Nação 

livre , independente e democrática. 

(INSCRIÇAO co TIDA NO P OSTBR ALUSIVO A DATA , ABAIXO OE POTO 

QUB RXPROOUZ O MOMBNTO RM QUB ORODORO , SOBRE O CAVALO, 

PROC LAMA A RRPUB L ICA) 
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1985 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

A REPUBLICA 

E comum, ao apreciarmos grandes fatos do passado, 

fixarmos demasiadamente nossa atenção no contexto momentâneo 

em que eclodiram, sem levar em conta as 

multisseculares da história e sua própria 

Proclamação da República, em 15 de novembro de 

engrenagens 

dinâmica. A 

1889, vista 

meramente como o desfecho das crises políticas e 

institucionais que a antecederam, pode induzir a equivoco de 

tal natureza. 

O ocaso da monarquia no Brasil foi balizado pelos 

notórios episódios que, em menos de três décadas (1862/1889), 

atropelaram as instituic~es e reacenderam antagonismos 

latentes entre a Coroa e importantes segmentos da sociedade . 

Tod a via, o sentimento republicano, exacerbando naq ueles dias 

tormentosos, já há muito existia, vertendo de nascentes 

remotas da história. Incidentes como a crise envolvendo 

Caxias e o Gabinete Zacarias, o choque entre a Igreja e o 

Estado, e a reação do ignominioso cativeiro apenas 

engrossaram a torrente, tornando incontrolável o caudal . 

O ideal republicano nasceu em pleno Perfodo 

Colonial, mercê das condições em que se processou a formação 

da nacionalidade brasileira. Testemunham sua presença ou 

demarcam seu curso evolutivo , ao longo dos tempos, dramáticos 

momentos de luta de nossos antepassados pela liberdade. 

Republicana foi a revolta de 1684, no Ma r anhão, como 

também a de 1710, em Pernambuco, e as de 1708 e1720 em Minas 
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Gerais. O mesmo sentimento impregnou o espírito dos 

brasileiros que fizeram a Revolução de 1817, em Pernambuco. 

Ainda ali, em 1824, a Confederação do Equador teve idêntica 

inspiração. A Inconfidência Mineira, de 1789, e a baiana, de 

1798, foram republicanas em seus propósitos. 

A alternativa republicana, invooada oomo única 

solução para os impasses criados no final da monarquia, não 

derivou simplesmente das chamadas quest~es religiosa e 

militar ou da defecç~o de proprietários rurais, descontentes 

com a abolição da escravatura. Esses acontecimentos, 

agravando as divergências entre a sociedade e o governo 

monárquioo, criaram condições para a intensificação da 

propaganda republicana. 

Na verdade, prepararam apenas o cenário para o 

grande desfecho: o fim da Monarquia e a concretização do 

antigo anseio republicano. 

O insigne Marechal Deodoro da Fonseca, à frente do 

Exército, em 15 de novembro de 1889, fez-se intérprete dos 

sentimentos que dominavam todos os corações brasileiros. A 

República nasceu sem derramamanto de sangue, quase que 

espontaneamente, como um fato que a Hist6ria engendrava há 

mais de dois séculos. 
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1986 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

15 de novembro. Proclamacao da Republica. 

O ideal republicano : Ordem e Progresso. 

A PROCLAMACAO 

Vitoriosa a República, 

Provis6rio, sendo chefe o general 

feita a seguinte proclamação: 

"Concidadaos. 

organ izado 

Deodoro da 

o Governo 

Fonseca , foi 

O Povo, o Exército e a Armada Nacional, em perfeita 

comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos residentes 

nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia 

imperial e consequentemente a extinção do sistema monárquico 

representativo. 

Como resultado imediato desta revolução nacional de 

caráter essencialmente patriótico, acaba de ser instituído um 

governo provis6rio, cuja principal missão é garantir com a 

ordem píblica a liberdade e os direitos do cidadão. 

Para comporem este governo definitivo, foram 

nomeados pelo Chefe do Poder Executivo os cidadãos abaixo 

assinados. 

Concidadãos. 

O governo provisório, simples agente temporário da 

soberania nacional, é o governo da paz, da fraternidade e da 

ordem . 

No uso das atribuições e faculdades extraordinárias 

de que se acha investido para a defes a da integridade da 

Pátria e da ordem pú b lica, o governo provisório por todos os 
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meios ao seu alcance promete e garante a todos os habitant e s 

do Brasil, nacionais e estrangeiros, a segurança da vida a da 

propriedade, o respeito aos direitos individua i s e políticos, 

salvas, quanto a estes, as limitações exigidas pelo bem da 

Pátria e pela legítima defesa do governo ploclamado pelo 

Povo, pelo Exército e pela Armada Nacional". 

A REPUBLICA 

Conquanto a Repóblica não tenha ainda completado um 

século, o pensamento republicano, a idéia inioial, já conta 

três séculos. 

O idea l republioano , tomou forma e força lado a lado 

com a formação da nacionalidade e com as revoltas, rebeliBes 

e lutas em que se desaguaram as muitas e naturais crises de 

nossa efervecente evolução política . 

A revolta de 1684, no Maranhão, a de 1710, em 

Pernambuco, e as de 1708 e 1720, em Minas, estavam alinhadas 

com o ideArio republicano e, ainda que tenham sido prematuras 

e, em boa hora, conjuradas a bem da harmonia política e da 

unidade territorial, contribuíram para manter vivos o ideal e 

o movimento republicano. 

A mesma inspiração, causas, perigos e consequências 

marcaram a Inconfidência Mineira em 1789 e a Baiana em 1798, 

bem c omo a Revolução de 1817, em Pernambuco e a chamada 

"Confederação do Equador" em 1824, também em Pernambuco. 

Até 1822, as idéias e movimentos pró república e r am 

reforçados e até se confundiam com o pensamento e a ação pela 

independênacia. 

Alcançada a independência e consolidando o reg ime 
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monárquico, o ideal republicano perde viabilidade 

político- institucional. As idéias entretanto, aperfeiçoadas e 

amadurecidas, tornaram-se mais consistentes. O entusiasmo 

arrefeceu-se mas os argumentos fortaleceram-s8 . 

Foram quatro décadas em que o republicanismo 

permaneceu em estado latente, vivo em seus ideais mas em 

sábia - e até patriótica - espera de uma nov a implementação. 

A partir de 1862 a Monarquia enfrentou 27 anos de 

crises que abalaram o seu prestígio, minaram seus apois 

internos e provocaram a efervecência política e a 

instabilidade das instituiç~es. O movimento 

enfuna as suas velas e encontra, definitivamente, 

favoráveis que o levariam à vitória . 

republicano 

os ventos 

A confrontação entre Caxias e o Gab inete Zacarias, a 

questão religiosa que d esgastou o Estado e a Igreja, os 

ressentimentos, desconfianças e reações que o abolicionismo 

provocou nas hostes da aristocracia rural, tudo isto foram 

ventos que sopraram contra a Monarquia e a favor da 

República. 

Esta longa e gradual evolução, o bom senso com que 

as elites contornaram as crises e, na hora final, a ação 

resoluta do Marechal Deodoro e o procedimento resignado do 

Imperador, perm itiram que chegássemos à República sem lutas 

intestinas. sem separatismos, sem dissenções e com mínimos 

ressentimentso . 

A República concretizou ideais trisseculares e 

constituiu-se num monumento político-institucional à 

competência e ao bom senso de nossas elites. 
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1987 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

Repllblica 

Já na Grécia e em Roma foram idealizadas e adotadas 

repúblicas de variada concepção. 

São muitos os exemplos teóricos e históricos, 

inclusive de repúblicas aristocráticas. 

A revolta de 1684, no Maranhão, as de 1708 e 1720 , . 
em Minas, e a de 1710, em Pernambuco, propugnavam república e 

democracia. Apesar da nobreza destes seus ideais, em bo a hora 

tais revoltas foram reprimidas pois sua desordenada condução 

ameaçava a harmonia p o litica e a integridade territorial 

brasileira. 

o mesmo podemos dizer da Inconfidência Mineira , em 

1789, e da "Confederação do Equador", em 1824. 

Antes do Grito do Ipiranga, as idéias e os 

movimentos republicanos estiveram s e mpre aliados aos anseios 

e ações pró-independência. 

Alcançada a independência. consolidou-se o regime 

monárquico e, por quatro décadas, arrefeceu o ânhlO 

republicano. 

A partir de 1862 sobrevieram 27 anos de crises que 

abalaram o trono e incitaram a nação a procurar novos rumos 

politico-institucionais. 

Os confrontos entre Caxias e o Gabinete Zacarias, 

entre o Estado e a Igreja, entre escravocratas e 

abolicionistas fizeram periclitar as instituições e mesmo a 

integridade política e territorial do Brasil. 



Felizmente, o bom senso e a prudência iam se 

firmando no caráter nacional . As crises, mercê da 

clarividência das elites e da boa índole do povo, for a m 

contornadas. 

Quando chegou a hora final da monarquia, foi 

proclamad a a República, sem lutas nem traumas. 

Para este desenlace sábio e feliz muito concorreram 

a ação resoluta do Marechal Deodoro e o procedimento 

resignado do Imperador D.Pedro II. 

A Deodoro coube a missã o de proclamar e a Floriano, 

o "Marechal de Ferro", caberia a de consolidar a República. 

O Exército, mais uma vez, fazia-se instrumento da 

vontade nacional. 

HINO DA PROCLAKACAO DA RRPUBLICA 

Seja um pálio de luz desdobrado 

Sob a larga amplidão destes céus 

Este canmto rebel, que o passado 

Vem remir dos mais torpes labéus! 

Seja um hino de glória que fale 

De esperança de um novo porvir! 

Com visões de triunfos embale 

Quem por ele lutando surgir! 

Li berdad e! Liberdade! 

Abre as asas sobre nós! 

Das lutas na tempestade, 
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Dá que ouçamos tua voz! 

Do Ipiranga é preciso que o brado 

Seja um grito soberbo de fé, 

O Brasil já surgiu libertado 

Sobre as púrpuras régias de pé! 

Eia, pois, brasileiros a v ante! 

Verdes louros colhamos louçãos! 

Seja o nosso pais triunfante, 

Livre terra de livres irmãos! 

Letra de Jose Joaquim Nedei r os e Albuquerque 

Husic8 de Leopoldo Higuez 
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1988 

NOTICIARIO DO EXERCITO 

REPUBLICA 

IDEAL LONGAMENTE SONHADO E SABI AMENTE CONCRETIZADO 

Está a Repóblica entrando em seu centésimo ano de 

funcionamento, mas o ideal republicano já marcou três séculos 

na História do Brasil. 

O ideário republicano configurou-se e tomou seus 

primeiros impulsos paralelamente à formação da nacionalidade 

e às lutas, rebeliões e revoltas com que culminaram muitas 

das naturais crises de nossa efervescente evolução política. 

A revolta de 1684 , no Maranhão, a de 1710, em 

Pernambuco, e as de 1708 e 1720, em Minas, estavam alinhadas 

com o ideário republicano e, ainda que tenham sido prematuras 

e, em boa hora, conjuradas a bem da harmonia política e da 

unidade territorial, contribuiram para manter vivos o ideal e 

o movimento republicano. 

A mesma inspiração, causas, perigos e consequências 

marcaram a Inconfidência Mineira em 1789 e a Baiana em 1798, 

bem como a Revolução de 1817, em Pernambuco, e a chamada 

"Confederação do Equador", em 1824, também em Pernambuco. 

Até 1822, as idéias e movimentos pró repób lica foram 

reforçados e até se confundiam com o pensamento e a ação pela 

independência. 

Alcançada a independência e consolidado o regime 

monárquico, o ideal republicano perde viabilidad e 

politico-institucional. As idéias entretanto, aperfeiçoadas e 

amadurecidas, tornaram-se mais consistentes. O entusiasmo 
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arrefeceu mas os argumentos fortaleceram-se. 

Foram quatro décadas em que o republ i canismo 

permaneceu em estado latente, vivo em seus i deais mas em 

sábia - e até patriótica - espera de uma nova oportunidade de 

implementação. 

A partir de 1862 a Monarquia enfrentou 27 anos de 

crises que abalaram o seu prestigio, minaram seus ap oios 

internos e provocaram turbulência política e instabilidade 

institucional. O movimento republicano anfuna as suas velas e 

encontra, definitivamente, 

levariam à vitória. 

os ventos favoráveis que o 

A confrontação entre Caxias e o Gabinete Zacarias, a 

questão religiosa que desgatou o Estado e a Igreja , os 

ressentimentos, desconfianças e reações que o abolicionismo 

provocou nas hostes da aristocracia rural, tudo isto foram 

ventos que sopraram contra a Monarquia e a favor da 

República. 

Esta longa e gradual evolução, o bom senso com que 

as elites contornaram as crises e, na hora final, a ação 

resoluta do Marechal Deodoro e o procedimento resignado do 

Imperador, permitiram que chegásemos ã República sem lutas 

intestinas, sem separatismos, sem dissenções e com mínimos 

ressentimentos. 

A República concretizou ideais seculares e 

constituiu um monumento político-institucional ã competência 

e ao bom senso de nossas elites . 

Idealismo, competência, bom senso . .. ~ assim que se 

forja a grandeza de uma Nação! 
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1989 

NOTICIARIa DO EXERCITO 

100 ANOS DE RRPUBLICA 

O EXERCITO R O IDEAL REPUBLICANO 

A ORIGEM 

! possível materializar, no tempo e no espaço, a 

origem de um fato histórico? 

No caso da participação do Exército Brasileiro nos 

epis6dios que culminaram na Proclamação da República, sim: 

tudo começou nos anos que se seguiram à Guerra da Triplice 

Aliança. 

O Exército Imperial, coberto de glórias no regresso 

do maior conflito continental do século, via-se, pouco a 

pouco, relegado, esquecido e desprestigiado, a par do 

crescimento e desenvolvimento da Nação. 

Diminuía sua eficiência no cumprimento das 

obrigações constitucionais e, lentamente, um movimento de 

reação o afastava do Governo Imperial. 

OS JOVENS OFICIAIS E SEU GRANDE MESTRE 

Por outro lado, a desilusão e a mágoa que se abatiam 

sobre os velhos chefes outrora esteios tradicionais do 

Trono - impregnava também a mocidade militar. 

Estava aí o terreno propicio para a inoculação dos 

ideais republicanos na mente dos jovens chefes do futuro 

trabalho desenvolvido com maestria por uma insigne geração de 

professores, onde pontificou Benjamim Constant Botelho de 

Magalhães, um oficial engenheiro militar, docente de 

matemática, mas, acima de tudo, um mestre do civismo. 
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Homem de principios morais acendrados e dotado de 

enorme capacidade de persuasã o, obteve , sem perder sua 

p rove rbial humildade, uma enorme con sagração por parte das 

gerações de oficiais, aos quais influenciou decisivamen te. 

Adepto do positivismo de Augusto Comte, Benjamin 

ainda tem o mérito de haver abrandado as ortodoxas idéias 

republicanas do filósofo francês, tornando-as mais 

consentãneas com a realidade brasileira. 

INTERPRETANDO OS SENTIMENTOS DA POPULACAO 

Na década de 80 do século passado, fervilhavam, no 

seio da população, as polêmicas sobre a abolição da 

escravatura e a substituição do regime monárquico. 

S o Exército comungava dos mesmos sentimentos. 

Era pela libertação dos escravos, nódoa profunda que 

manchava a nacionalidade. Passou a recusar-se a capturar 

escravos fugidos. 

Pugnava pela Repüblica, pelo respeito aos interesses 

da coletividade, pelo trato mais sério da causa póblica, pela 

queda dos privilégios, pela descentralizaç~o administrativa e 

pelas liberdades civis. 

A QUESTAO MILITAR 

Este posicionamento, evidentemente, acabou gerando 

um clima de animosidade entre a Instituição Militar e o poder 

civil, gerado pelo choque de interesses opostos. 

E assim, questões que poderiam, sob outro clima, ser 

consideradas rotineiras, acabaram por atingir uma caráter de 

injúria a tod a uma coletividade. 

Foi o que ocorreu, no período de 1883/1887, com os 
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três episód ios pr in cipa is e outros de menor vulto quo 

li 11 !til " 11" 111 11 , d 111" " ~'" . t. 11 H I I \ t. n " li t.e v e por sa ld o, 

além de um r ude g olpe na autoridade do Império , o afastamento 

do Trono de grandes chefes militares, antes seus fiéis 

apologistas. 

A ADESAO DE DEODORO 

mas ainda fiel ao Imperador, Deodoro só aderiu a o movimento, 

há muito em curso, depoi s que se certificou de que ali estava 

a melhor opção do país. 

Acabou concordando com Benjamin Constant: estava 

encerrado um ciclo. O Império cumprira sua missã o de 

consolidar a independência e conservar a unid ade da jovem 

Nação, mas agora, seu s i stema e suas in stituiç~es políticas 

tinham-se tornado arcaicos, desaparelhados para acompanhar a 

modernização que atingira, sob retudo, a economia. 

A adesão de Deodoro era fundamental: tratava-se do 

militar mais conceituado e acatado junto à t r opa, de vez que 

a acão de Benjamim Constant sempre esteve restrita, 

pratica mente , à Escola Militar. 

A PROCLAKACAO DA RRPUBLICA 

Aman hece. De São Cristóvão, parte a coluna 

revolucionária, conduzindo Benjamin Const an t e jovens 

republicanos. Na altura do Gasômetro, Deodoro da Fonseca 

assume o comando. 

Vãs seriam as tentativas de de f es a engendradas pelo 

Império ... 

Em movimento de pinça, forças republicans atingem o 
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campo da Aclamação. Tropas até então fiéis às ordens 

governamentais, aderem ao movimen to . Os c adetes logram 

atingir aquele local decisivo. 

Deodo ro proclama fi República. Um novo capítulo é 

aberto nas páginas da história do Brasil. 

o RXHRCITO NA HISTORIA DO BRASIL 

Hoje, quando são comemorados os 100 anos da 

Proclamação da República - com a nação vivendo um clima de . 
normalidade democrática - o Exército, com justo orgulho, 

regozija-se de sua participação decisiva não só no histórico 

episódio, como também em acontecimentos posteriores - como a 

revolução democrática de 1964 que impedindo o Pais de 

resvalar no caos e no extremismo, concorreram para a 

consolidação das Instituições Brasileiras. 

Presença decisiva na Proclamação da República 

brasileira, o Exército orgulha-se de permanecer, 100 anos 

depois, fiel às suas tradições d e corporação genuinamente 

brasileira, sempre interpretando os sentimentos da população 

e, acima de tudo, atento à sua destinação constitucional. 

Nesta data, que também assinala o inicio do processo 

de escolha do novo mandatário da Nação, pelo voto direto, o 

Exército Brasileiro associa-se às manifestações de júbilo de 

todos os segmentos da nossa Sociedade, nesta festa civica que 

entrelaça, a um tempo, o transcendental f ato histórico e o 

presente pleno de esperança. 

O centenário acontecimento como que empresta parte 

de sua perenidade ao importante evento que se des e nvolve no 

dia de hoje . Esta feliz coincidência de datas também faz com 



que, em contrapartida, as eleiçôes de agora ajudema marcar, 

para as gerações atu ais, uma Hi s t6ria que nunca deverá ser 

esquecida. 

135 



CAPITULO VII 

ORDEM ... PROGRESSO ... SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO: 

O SIGNIFICADO DE REPUBLICA NO EXERCITO BRASILEIRO 

7.1 - RHPUBLICA li ORDEM 

Nos documentos levantados para análise, o discurso . 
do militar do Exército Brasileiro apresenta a idéia "ordem" 

sob diversas formas e significados. 

Na manifestação de 1891 aparece dentro da expressão 

"Ordem do Dia", que designa a fala de militares para 

militares , numa espécie de diário do cotidiano. Atualmente 

esta expressão 6 usada para designar manifestaçôes no 

interior da corporacão, porém são publicadas somente em datas 

significativas. 

"Tendo eu commandado a grande parada effetuada a 15 
do corrente em homenagem á comEemoração do segundo 
anniversario da proclamação da Republica, me é grato 
scientificar ás forças que compuzeram essa 
formatura, que o Sr. generalissimo presidente da 
Republica, tendo-se dignado passar revista áquellas 
tropas, determinou em aviso do ministerio da guer~a 
de 16 do mesmo mez, que em ordem do dia desta 
repartição sejam elogiados, como por esta o faço, 
todos os Srs. officiais e praças da guarda nacional, 
da armada, exercito e policia, pela galhardia e 
brilhantismo com que se apresentaram, pondo mais uma 
vez em evidencia o alto grão de instrucção. 
disciplina e amor patrio de que tem dado exuberantes 
provas , pelo que congratulo-me com os Srs. 
comandantes das brigadas e dos corpos, officiaes e 
praças que tomaram parte da mencionada parada, por 
se terem tornado dignos dos honrosos louvores que 
venho de transmittir, fazendo minhas as palavras 
merecidas que lhes são dirigidas". 



Em 1902, a idéia ordem é indicada como importante 

para a República e adquire um caráter de imutabilidade no 

status quo. A manutenção da ordem é mostrada como uma entre 

outras virtudes do Exército. 

"Contribuindo efficazmente para a manutençao 
perfeita da ordem , adquirindo os conhecimentos 
necessarios e inprescindiveis aos misteres da 
profissão, estudando os detalhes do officio, os 
grandes problemas da arte da guerra, tem cada 
elemento do estado militar, tem o Exercito cooperado 
nobremente no progresso e grandeza do paiz e 
prestado á Republica serviço de inestimavel valor" . 

A ordem, ao lado da lei, é uma entidade a ser 

defendida de acordo com a Constituição do Pais. No discurso 

proferido pelo Ministro General Henrique Lott, em 1959,0 

cumprimento dessa missão é aliado ao patriotismo e civismo do 

Povo Brasileiro. 

a confiança no 
ardor C1V1CO dêsse 

com êle levou a 

"E reafirmando, solenemente, 
patriotismo de seus irmãos e no 
Povo que, em vibração unissona, 
efeito o memorável acontecimento 
novembro de 1889, prosseguirá 
cumprimento da missão que lhe 
Constituição do País - defender a 
os poderes constitucionais, a lei 

da manhã de 15 de 
cheio de fé, no 
é atribuída pela 
Pátria e garantir 
e a ordem". 

o Ministro General Amaury Kruel, em 1962, prossegue 

com a tese de cumplicidade com o Povo para o cumprimento da 

atribuição do Exército no cenário nacional. Para ele a ordem, 

entre outros pressupostos é condição para a defesa da 

liberdade, dignidade e progresso. 

"Nesta data, reafirmemos nós, 
Exército de CAXIAS e de DEODORO, 

que integramos o 
inteira fidelidade 
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ao nosso povo, que confia, sejamos 
intransigentes defensores de suas liberdades, 
dignidade e do seu progresso, dentro da ordem 
respeito à lei e à autoridade, E o seremos 
como êsse povo) acreditamos que o Brasil 
seguir caminho reto para um porvir d e paz 
progresso, sob a égide da democracia, único 
condicente com a. dignidade humana". 

A "Ordem do Dia", assinada pelo General Jair 

nó s 
de sua 

e do 
porque, 

há. de 
e de 

regime 

Dantas 

Ribeiro, também revela o Exército como guardi~o da ordem, 

porém ao lado do progresso, liberdade e soberania nacional. 

"56 essa atitude nos endossa o direito de afirmar 
que o Exército é o "eterno vigilante", 
garantindo-nos o privilégio - a que todos deveriam 
aspirar de sermos guardiães da ordem, do 
Progresso, d a Liberdade e da Soberania do Brasil ... 

No discurso de 1967, assinado pelo Ministro General 

Aurélio de Lyra Tavares, a manutenç~o da ordem também é um 

serviço do Exército na República 

"Fiel â sua vocação democrática, e como Fôrça Armada 
a serviço da Pátria, das Instituições, da Lei e da 
Ordem, o Exército comemora, hoje, o Dia da 
República, com a consoiência da grande missão que 
tem cumprido na preservação dos seus ideais e dos 
destinos da democracia brasileira, sempre e apenas 
quando o exige a N°ação, como último e excepc iona l 
recurso para defendê-los, escravo que é da 
Constituição e da Lei" , 

En 1969, o General Orlando Geisel desaprova qualquer 

tentativa de mudança, entendendo como procura de tomada de 

poder a subversão a ordem, Aqui, a ordem aparece relacionada 

com a democracia . 

"Suas even tuais i ntervençeles no processo político 
brasileiro limitaram-se aos momentos de perigo para 
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a sobrevivência da Pátria, jamais com sentido 
militarista, antes para proteger e restaurar o Poder 
Civil e as nossas conquistas democráticas. Interveio 
também para repelir, como em 89, as afr on tas 
lançad as contra co rporação armada, com o propósito 
inconfessad o de subverter a ordem e tomar o poder, 
com o desprestígio prévio dêsse nobre instrumento da 
nacionalidade, cujos elementos integrantes provêm 
das camadas mais autênticas de nosso povo. Este , 
p orém, confia no patriotismo de sua Fôrças Armadas, 
na s ua disc ip lina e na sua eficiência, como 
expressão de grandeza da Pátr i a e garantia do seu 
desenvolvimento" . 

A revolução de 31 de marçb de 1964, uma das 

intervenções militares na República, dá o tom no discurso de 

1971 e 1973, ainda assinados pelo ministro Orlando Geisel, 

para renovar o papel do Exército na manutenção da ordem. 

"Renovando energias no próprio ' desafio da ' magna 
tarefa a realizar, a Revolução Brasileira depende de 
vós para a colimação de seus objetivos e deposita em 
vossos ombros a responsabilidade intrasferivel de 
proporcionar a ordem, a tranquilidade e a paz de que 
necessita o povo desta terra para levá-la, sem 
desvios, aos seus alcandorados destin os de 
grandeza". 

"Perseveremos no caminho, para perpetuidade da paz, 
da concórdia, da ordem e do progresso fruídos nesses 
qu ase 10 anos de continuada afirmação" . 

No documento de 1974, no período em que o General 

Silvio Frota chefiou a Força Terrestre, a idéia ordem aparece 

vincu lado ao conceito progresso. Faz-se alusão a 

historic i dade do uso do conceito neste discurso. 

"No ocaso do Império, o ideal republicano ganhou 
extraordinário ânimo e surgiu como a solução exigida 
pela c onjuntura. A pregação liberal, que datava dos 
movimentos n ativistas, desencadeou sucessivas crises 
i nstitucionais , de ordem polí tica, militar e 
religiosa, aba lando as est ru t ur as do regime e 
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mostrando a necessidade de sua transformação. O 
Exército Brasileiro, fiel à sua formação democrática 
e consciente de seu papel de instrumento da vontade 
nacional, desempenhou função decisiva, na 
implantação da República. Sob o comando do bravo 
Marechal Deodoro, figura exemplar de soldado e de 
patriota, ingressamos na vida republicana de modo 
conciliador e i ncruento, atestado da aprovação do 
a to pelos brasileiros. O lema " Ordem e Progresso", 
inscrito, na época , em nosso pavilhão , sintetiza o 
ideal cívico dos homens que fizeram a reública, 
continuando válido até os nossos dias, por estar em 
consonânacia com os mais puros anseios e aspirações 
nacionais". 

Ainda no mesmo período, o desejo de ordem é indicado 

como ideal republicano. 

"O movimento de 31 de março de 1964, deflagador do 
processo desenvolvimentista em que vivemos, coincide 
em vários aspectos com o fato histórico que hoje 
exaltamos. Inspirou-o o mesmo idealismo renovador de 
estruturas arcaicas , a mesma febre de progresso, a 
moralização administrativa, o desejo da ordem e o 
sentimento democrático de equiparação de 
oportunidades. Foi igualmente pacífico e sem 
derr~mamento de sangue, porque acorde com o 
pensamento da maioria esmagadora do povo brasileiro. 
Sob o lema "Segurança. e desenvolvimento", que é a 
sua síntese, conduzimos o Brasil para uma posição de 
destaque no concerto internacional, com trabalho, 
dedicação e sacrifício, ampliando os ideais 
republicanos inscritos em nossa Bandeira e 
adequando-os aos novos tempos". 

Em 1977, quando o Ministério do Exército ainda era 

ocupado pelo General Silvio Frota, a ordem é vinculada à 

mudanças no período anterior à República. 

"Nos dois últimos decªnios do regime monárquico, 
depois do desastre financeiro produzido pela Guerra 
do Paraguai, quando a sociedade agrária começou a 
desorganizar-se em virtude dos efeitos da campanha 
abolicionista, apareceram sinais de uma nova ordem 
de coisas. Inicia-se uma inopient e industrialização. 
Imigrantes e individuos que não pe rten ciam a classe 
rural dão começo a pequen os estabelecimentos 
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industriais e comerciais e, dos lucros obtidos e 
seus negócios, ampliam sua ação, dando origem a uma 
classe que se contrap~e sua mentalidade 
pequeno-burguesa, seu espírito de precavida 
iniciativa, à mentalidade feudalista própria da 
classe agrária. Mas esse rudimento de burguesia não 
seria capaz de alterar a sociedade". 

Entretanto, quando a mudança foi instituída pelos 

militares, com a Proclamação da Rep6blica, a ordem das coisas 

não pode ser alterada. Aparece, ainda, em 1977, novamente a 

cumplicidade com o Povo. E interessante observar que o 

discurso sugere uma dicotomia entre as duas categorias, Povo 

e Exército são duas categorias, como se os militares não 

fizessem parte do Povo, 

"Inicia-se uma nova fase, sob o lema "Ordem e 
Progresso", inscrito na época, em nosso pavilhão, 
que sintetiza o ideal cívico dos homens que fizeram 
a República, continuando válido até nossos dias, por 
estar em consonância com os mais puros anseios e 
aspiraç~es nacionais, em busca da prosperidade e do 
bem-estar do povo brasileiro", 

No curto período de gestão do General Fernando 

Betlen no Ministério do Exército, em 1978, o tema é abordado 

numa paráfrase ao período imediatamente anterior, 

"O lema "Ordem e Progresso", inscrito na época, em 
nosso pavilhão e que sintetiza o ideal cívico dos 
homens que fizeram a República, continua válido até 
os nossos dias, por estar em consonância com os mais 
puros anseios nacionais, em busca da prosperidade e 
do bem-estar do povo brasileiro", 

Em 1979 a manif e stação é uma citação dos 

"Mandamentos Cívicos" de Coelho Neto. Sup~e-se que o 

Ministério chefiado pelo General Valter P i r es endossa a tese 
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de que a harmonia é resultado da ordem. 

"Pugna pelos direitos que t. e confere a lei, 
perpetuando-a em todos os seus princi p ias, porqu e da 
obediência que se lhe presta, resulta a ordem, que é 
a força suave que mantém os homens em harmonia". 

Em 1982 o discurso foi substituido por propaganda 

institucional em forma de poster. A idéia ordem é abarcada 

como ideal do Povo Brasileiro. 

"O povo brasileiro mantém cada vez mais vivo o ideal 
republicano de Ordem e Progresso, unido na paz 
social e no esforço para o desenvolvimento". 

Já em 1983 a ordem é, ao lado do progresso, um valor 

da República e da democracia. 

"Ordem e Progresso, união nacional, cooperação e 
harmonia, trabalho e espírito de cal boração são 
valores da República e da Democracia que queremos. 
Praticá-los e promovê-los é um dever de todos os 
brasileiros". 

Novamente a idéia ordem é revestida com o 

significado de ideal da Nação entre tantos outros. nesta 

outra chamada publicitária de 1984 

"O Brasil se abre para uma nova forma de g overno. 
Participação, ordem, progresso, bem-estar e 
prosperidade. Ontem, como hoje, ideais permanentes 
no crescimento da Nação livre. independente e 
democrá.tica", 

Em 1986 na recente gestão do Ministro General 

Leônidas Pires Gonçalves, u manifestação inclui uma citação 
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na íntegra do documento da Promulgação da República. Em três 

momentos o tema é abordado com o significado de perpetuação 

do instituído a partir da Promulgação. Verifica-se novamente 

que após a Proclamação da República , o que representou uma 

mudança na época , não mais permitiu-se outras mudanças, como 

se o processo evolutivo tiv esse alcançado o seu degráu 

máximo . 

"Como resultado imediato desta revolução nacional de 
caráter essencialmente patriótico, acaba de ser 
instituído um governo provisório, cuja principal 
missão é garantir com a ordem píblica a liberdade e 
os direitos do cidadão" . 

"O governo p rovisório, simples agente temporário da 

soberania nacional, é o governo da paz, da fraternidade e da 

ordem". 

"No uso das atribuições e faculdades extraordinárias 
de que se acha investido para a defesa da 
integridade da Pátria e da ordem pública, o governo 
provisório por todos os meios ao seu alcance promete 
e garante a todos os habitantes do Brasil, nacionais 
e estrangeiros, a segurança da vida e da 
propriedade, o respeito aos direitos individuais e 
politicos, salvas, quanto a estes, as limitaç(5es 
exigidas pelo bem da Pátria e pela legítima defesa 
do governo ploclamado pelo Povo, pelo Exército e 
pela Armada Nacional". 

7 . 2 - REPUBLICA E PROGRESSO 

A idéia "progresso " també m é bastante refe rida no 

discurso do mili ta r do Exército Brasilei ro quando o tema é a 
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República. 

Na manifestação de 1902, o progresso é colocado 

dentro do contexto da grandeza do País, e aparece in timomente 

ligado a República. E exaltada a participação do Exército no 

progresso do País, 

"Contribuindo efficazmente paI' a a manutenção 
perfeita da ordem, adquirindo os conhecimentos 
necessarios e i np rescindiveis aos misteres da 
profissão, estudando os detalhes do officio. os 
grandes problemas da arte da guerra, tem cada 
elemento do estado militar, tem o Exercito cooperado 
nobremente no progresso e grandeza do paiz e 
prestado á Republica serviço de inestimavel valor", 

Dez anos após, o progresso novamente é vinculado ao 

t ipo de regime de governo, Parece que o quê se defende é que 

o progresso só é possível dentro do regime republicano . 

"Nação jovem, possuindo a força que lhe advinha das 
mais nobres aspirações de progresso e liberdade, 
sentia-se no entretannto tolhida em seu 
desenvolvimento pelo systema de governo que regia os 
seus destinos " . 

E, ainda no mesmo período, sob o comando do General 

Vespasiano Gonçalves e Silva, é apontada a importância do 

papel do Exército na democracia, em consequência na 

Repúbli c a, e sua vinculação com o progresso. 

"Passados 23 annos, apezar dos obices que se tem 
apresentado ao nosso desenvolvimento , como 
consequencia natural da transformação do regimen de 
governo, as conquistas que temos obtido no caminho 
do progresso e da grandeza da Patria são um vivo 
attestado do descortino patriotic o daquelles que se 
empenharam na luta em prol das idéias democraticas 
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em que foram inspiradas as instituiç~es que desde 
1889 nos regem", 

Nas palavras do General Henrique Dufles Teixeira 

Lott, o respeito à personalidade é fundamento do progresso, 

"A evolução natural das idéias .. que se desenvolviam 
conscientemente e sem lutas, tranquilamente, o 
regime republicano: forma de govêrno mais humana e 
lógica e mais concorde com s ua índole de povo que 
fundame nta o seu progresso no respeito à 
personalidade" . 

Ao contar a História da República o General Amaury 

Kruel, em 1962, situa o progresso como um processo evolutivo. 

Alia, tal discurso, as idéias que criaram a mentalidade 

geradora da Proclamação da República â idéia progresso . 

"A evolução natural das idéias, que se desenvolviam 
e se consolidavam comcomitantemente com o progresso 
do país, conduziu o pensamneto da maioria à 
convicção de qu e era oportuno estabelecer o regime 
político correspondente â verdadeira inclinação do 
povo brasileiro: regime criado e mantido pelo povo e 
para o povo". 

Em outro recorte desta mesma "Ordem do Dia" é 

afirmada a idéia que revela ser o Exército tutor da Nação. 

Aqui, o progresso aparece vinculado à liberdade e ã 

d ign idade, 

"Nesta data, reafirmemos nós, que integramos o 
Exército de CAXIAS e de DEODORO, inteira fidelidade 
ao nosso povo, que confia, sejamos nós 
intransigentes defensores de suas liberdades, de sua 
dignidade e do seu progresso, dentro da ordem e do 
respeito à lei e à autoridade. E o seremos porque, 
como êsse povo, acreditamos que o Brasil há de 
seguir caminho reto para um porvir de paz e de 
progresso, so b a égide da democracia , único regime 
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condicente com a dign idade humana". 

o General Jair Dantas Ribeiro, em 1963; corrob o_ B 

tal tese de tutela. 

"56 essa atitude no~ endossa o direito de a l i ma!." 
que o Exército é o "eterno vigilante" , 
garantindo-n os o privilégio - a que todos deveriam 
aspirar de sermos guardiles da ordem, do 
ProgreE.i80~ da Liberdade e da Sobsloania do Brasil" . 

Também em 1963 a idéia de processo evolutivo n n 

politica brasileira é retomada, situando a Monarquia como 

regime a ser superado pela República. 

"Ss.udemo-la, na coragem dos antepassados que 
ergueram, com ideal, uma bandeira . a carregaram o 
pêso das responsabilidades, para aliviar o Brasil, 
no limiar dos 400 anos , de u~a estrutura político 
social arcaica, tOCo prejudicial ao desenvolvimento , 
ao progresso a à identificação com os direitou 
humanos" . 

No período em que o Pais era governado pela Junta 

Militar constituída por un representante de cada Forç~ 

Armada, a man ifestac~o sobre a efe~éride, tratada nest a 

dissertação de mestrado, leva a assinatura do r epresentante 

da Força Terrestre no Executivo, General Aurélio de Ly ra 

Tavares. E significativo, entlo, a maneira como u idéia de 

progresso é colocada: como forca Que sof r e opoeio~o para o 

seu desenvolvimento. 

"Tal foi, como sabemos, a g"rande e única razllo que o 
levou a unir-se ao povo para a Revolucfio de H&rçO, 
cujos principias êle saberá salvaguardar, obediente 
à autoridade legal do Chefe do Govêrno, como seu 
Comandante Supramo, e integrado na g r ande a difícil 
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... 
tare fa que lhe cometeram os representantes do povo: 
a de assegurar ao Brasil o futuro que ele aspira e 
merece~ a despeito dos inimigos que ousarem 
perturbar a sua paz interna ou eterna, e o trabalho 
realizador com que o povo rompe as barreiras que se 
op(')em no progresso e a felicidade da Pá.tria" . 

Em 1971, escreve o General Orlando Geisel, ent~o Ministro, 

que o progresso marca o crescimento da Nação . Há, aqui, uma 

relação do progresso com o sistema federalista. 

"Rev ivemos a jornada de 15 de novembro de 1689 no 
a tual cenário de uma Repóblica que se consolidou nos 
oitenta e dois anos de din âmico aprimoramento, de 
continua a dequação do regime às exigências 
conjunturais. Nesta Nação que cresce em ritmo 
marcado pelo progresso na união dos esforcos eo 
todos os Estados da Federação, o exemplo do Exérci to 
daqueles dias I identificado tanto quanto o da hoje 
aos sent i mentos, principias e aspiracaes do nosso 
povo, está a realçar o significado transcendente do 
nosso compromisso de devotaDento ao serviço da 
Pátria, cuja honra, integridade e instituicaes 
juramos defender, com o sacrificio da pr6pria vida". 

Em 1973 há uma exaltaçao mais da Revolução de 1964 

do que da Proclamactto em 1889 quando a t ônica é o progresso. 

"Perseveremos no caminho , para. perpetuidade da paz, 
da concórdia, da o rdem e do progresso fruidos nesses 
quase 10 anos de continuada afirmaçao". 

Ainda sob a gestão do General Orlando Geisel, a 

manifestação que festeja a Repóblica traz o binômio "Ordem e 

Progresso" como o ideal ropubl icano dos mi li te.res do B:Kérci to 

Brasileiro, tanto na época do evento Quanto na atualid&de. 

"No ocaso do Impér i o, o ideal republicano ganhou 
extraordinário ânimo e surgiu como a soluç~o exigida 
pela conjuntura. A pregação liberal, que datava dos 
movimentos nativistas, desen c ade ou sucessivas crises 
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institucionais, de o~dem política, mi litar e 
religiosa, abaland o as estruturas do regime o 
most~ando a nscessidade de SUB trans~ormacão. O 
Exército Brasileiro, fiel à sua forma0 o democrática 
e consciente de seu papel de instrumento da vontmde 
nacional, d e sempenhou funcão decisiva, na 
implantação da República . Sob o co~ando do bravo 
Marechal Deodoro, figura exemplar de soldado e de 
patriota, ingressamos na vida republicana de modo 
conciliador e incruento, atest do da a rovac~o do 
a to pelos brasileiros. O lema "Ordem e Progresso", 
inscrito, na época. em nosso pavilhão. sintetiza o 
ideal civico dos homens que fizeram a república , 
continuando válido até os nossos dias, por estar em 
consonânac i a oom os mais puros anseios e aspirações 
nacionais " . 

Sugere-se, em 1974, de outra forma, a mesma vocac!o 

de deflagador de mudancas no que concerne à idéia prog-esso. 

Novamente a Revolucão de 31 de março é coadjuvante no cenário 

das reflexões sobre a RepúblicG. 

"O movimento de 31 de marco de 1964, deflagador do 
processo desenvolvimentista en que vivemos, c incide 
em vários aspectos com o fato histórico que hoje 
exaltamos . Inspirou-o o mesmo idealismo renovador de 
estruturas arcaicas, a mesma febre de progresso, 
moralizacao administrativa, o desejo da ordem e o 
sentimento democrático de equiparac~o de 
oportunidades . Foi igualmente pacífico e se~ 
derramamento de sangue, porque acorde com o 
pensamento da maioria esmagadora d o povo brasileiro. 
Sob o lema. " Segurançs. e desenvolvimento", que á a 
sua síntese, conduzimos o Brasil para uma posiCão de 
destaque no concerto internacional, oom trabalho, 
dedicação e sacrifíoio, anpliando os ideai~ 
republicanos i nscritos em nossa Bandeira e 
adequando-os aos novos tempos". 

Ainda em 1974, o progresso é lembrado na República. 

Mais d o que lembrado, é a chamada principal no que tange à 

responsabilidade do Exército dentro dessa f orm~ de overno. 

"Segu indo o nobre eXel!ip lo de Deodoro 1 eon t inuas 
atento a teu p osto de honra . ' Onde a Pátria exigir os 
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teus serviços, nos grandes centres urbanos ou nos 
mais longínquos rincHes, estarás sempre de 
sobreaviso, despertando a confiança e zelando pela 
tranquilidade de nosso povo. Povo a que perten ces, 
de onde emanas com orgulho e fi quem serves, 
continuamente. Não somente proporcionando SeguranOR 

tua missão precípua e intransferível mas 
colaborando, sempre que necessarlO, na gigantesca 
obra do Desenvolvimento nacional. Ea ambas as 
tarefas, tens a satisfação íntima de estar ajudandc 
o Brasil a crescer e de fazer admirado e respeitado 
o verde-oliva de tua farda . Sabes, perfeitamente, 
que a tua responsabilidade aumenta, dia a dia, 
perante uma Nação em vertiginoso progresso. A 
grandiosidade da tua relevante missão, todavia, nlo 
te assusta nem é motiv o de des ãnimo~ porque 
conservas inalterada, no fundo do teu coração, a 
mesma chama civica de amor ao Brasil. a disciplina 
consciente, a lealdade e a camaradagem do soldado de 
sempre, o apego ao exato ou mpriment o do dever, 
apanágios e lauréis dos mi litares de todos os 
tempos. Que o 15 de Novembro seja, para ti, Soldado 
Brasileiro motivo de justo orgulho, por pertenceres 
ao teu Exército, e te proporcione a comp reensão 
meditada do que ele já realizou e do muito que ainda 
tem de participar, pa~a que o Brasil atinja o seu 
grande destino". 

Na gestão do General Silvio Frota, em 1977, a 

expressão "Ordem e Progresso" é reafirmada com o mesmo 

significado numa paráfrase ao discurso de 1974. 

"Inicia-se uma nova fase, sob o lema "Ordem e 
Progresso", inscrito na época, em nosso pavilhf1o, 
que sintetiza o ideal cívico dos homens que fizeram 
a República, continuando válido até nossos dias, por 
es tar em consonância com os mais puros anseios e 
aspirações nacionais, em busca da prosperidade e do 
bem-estar do povo brasileiro". 

E, novamente, em 1978, sob a gestão do General 

Fernando Betlen a expressão é utilizada numa paráfrase 

idêntica, o que sugere uma corroboraç!o no tema em questão. 

"O lema "Ordem e Prog=~esso" > inscrito na 
nosso pavilhlo e quo sintetiza o ideal 

época, 
oivico 

em 
d os 
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homens que fizeram a Repüblica p continua vAlido atá 
os nossos dias, por estar em conson ância com 08 ill&is 
puros anseios nacionais, em busca da prosperidade e 
do bem-estar do povo brasileiro". 

Em 1982 a espressão é revelada como idea l 

republicano. 

"O povo brasileiro mantém cada vez ma is vivo o ideal 
republicano de Ordem e Progresso, unido na paz 
social e no esforço para o desenvolvimento" . 

Já em 1983, o progresso trat ado é o político, mas 

também vinculado A tesa de ideal republicano. 

"O p:rogresso politico nos 
pluralista e democrática, 
Proclamacfio da República", 

leva 
ideal 

à uma sooiedade 
que inspirou 1:1 

Também no documento de 1983 a idéia progreBso á 

lembradao, ao lado de outros pressupostos, como valor da 

república, Parece, ' entretanto, que n~o s6 co~o idéia mas como 

chamada à prática. 

"Ordem e Progresso, união nacional, cooperacf!o e 
harmonia, trabalho e espírito de colaboração s~o 
valores da República e da Democ~aci a que queremos. 
Praticá-los e promovê-los é um dever de todos os 
brasileiros", 

Sob a gestão do General Valter Pires, a legenda da 

propaganda institucional traz o progresso também como ideal 

republicano . 

"O Brasil se abre para uma nova forma de governo . 
Participaç!lo , ordem, pl'ogresso , bem-estar e 
prosperidade. Ontem, como hoje, ideais permanentes 

150 



no cresciIDento da Nação livre, 
democrática", 

1.3 - REPUBLICA R SEGURANÇ 

independ ente 

o tema "segurança" também é abordado, e mbora com 

menos frequência, nos documentos que se refereLl às 

manifestações sobre a Repüblicn publicados internamente na 

Força Terrestre Brasileira . 

Em 1971> a. "Ordem do Dia" que o General Orlando 

Geisel assina elanca uma série de requisitos necessários para 

que a segurança seja proporcionada. Supõe que é através dessa 

categoria (a segurança), que a eficiência milit a r deve ser 

avaliada. 

"Nossa participação terá de medir-·se pela cap8.cidfl.de 
de proporcionar segurança avaliada em têrmos de 
eficiência militar, alicerçada na severa e 
incorruptível formação moral, na disciplina que 
engrandece e dá coesão; alcançada pela instrução 
conscienciosamente ministrada e aprendida com 
inter8sse; pelo conhecimento meticuloso do emprêgo 
do material e sua escrupulosa conservaçRo em 
perfeitas condic~eD de uso; pelo preparo físico 
nunca descuidado; pela cultura profissional 
permanentemente atualizada e ampliada; pela 
patriótica dedicação a todos os afazeres da carreira 
das armas". 

Em 1972. na mesma g(~stão J a idéia. é retomada, agora 

numa chamada para o cumprimento da missã o 

"Porfiemos cada vez mais no cumprimento de nossos 
deveres profissionais para que o Exército seja 
sempre um decisivo fator de segurança e grandeza da 
Pátria brasileira". 

Em 1974. o binômio "segurança e desenvolvimento", 



inspiração do movioento de 3 1 de ma r ço d e 1964, a mp li a o 

signif i cado do binômio "ordem e progresso", fundamento do 

movime n to de 15 de novembro qu e resultou nu Proclamação da 

Repúb l ica. . 

"O movimento de 31 d e março de 1964, defl gador do 
p rocesso desenvolvimentista em que vivemos, coincide 
em vários aspectos com o fato histórico Que hoje 
exaltamos . Inspirou-o o mesmo idealismo r enovador de 
estru turas arcaicas, a mesma febre de progresso , a 
moral ização administra ti V 8'. , o desej o da ordem" e o 
sentimento democrático de equiparação de 
oportunidades . Foi igualmente pacifico e sem 
derramamento de sangue, p o rque acorde com o 
pensamento da maioria esmagadora do povo brasileiro . 
Sob o lema "Segurança e desenvolvimen to", que é a 
sua síntese, conduzimos o Brasil para uma posição de 
destaque no concerto internaoional, com trabalho, 
dedicação e sacrifício, a~pliando os ideais 
republicanos inscritos em nossa Bandeira e 
adequando-os aos novos tempos" . 

A tesa da dicotomia entra Povo e Exército , na "Ordefl 

do Dia" de 1974 é reohaçade. na med ida em que si tua o soldado 

do Exército em pertinência ao Povo. A idéia de seQurança é 

fortemente vinculada à de desenvolvimento , sempre relevando o 

papel do Exército no contexto . 

.. Segu indo o nobre ememplo de Deodoro, continuas 
atento a teu posto de honra. Onde a Pátria exigir os 
teus serviços, nos grandes centros urbanos ou nos 
mais longínquos rinc~es: estarás sempre de 
sobreaviso, despertando a confianos e zelando pela 
tranquilidade de nosso povo. Pov o a que pertences, 
de onde emanas com orgulho e a quem serves, 
oontinuamente . Nno somente proporcionando Segurança 

tua missão precípua e intransferível mas 
colaborando, sempre que necessário , na gigantesca 
obra do Desenvolvimento nacional . Ec ambas as 
tarefas, tens a satisfac~o íntima de estar ajudando 
o Brasil a crescer e de fazer admirado e respeitad o 
o verde-oliva de t u a farda . Sabest perfeitamente, 
que a tua responsabilidade aumenta , dia a dia, 
perante uma Nação em vertiginoso progresso. A 
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grandiosidade da tua relevante missão, todavia, não 
te assusta nem é motivo de desânino, porque 
conservas inalterada, no fundo do teu coração, a 
mesma chama cívica de amor ao Brasil, fi disciplina 
consciente, fi lealdade e a camaradagem do soldado de 
semprc p o apego ao exato cumprimento do dever, 
apanágios e lauréis dos militares de todos os 
tempos. Que o 15 de Novembro seja, para ti, Soldado 
Brasileiro motivo de justo orgulho, por pertenceres 
ao teu Exército, e te proporcione fi compreensão 
meditada do Que ele já realizou e do muito que ainda 
tem de participar, para que o Brasil atinja o seu 
grande destino". 

No documento relativo ao anb de 1982, fi idéia 

segurança é um dos requisitos itemizados como necessário para 

a construção da Naçlo . 

"Com iniciativa, trabalho, poupança, exportação, 
segurança, conforto para fi família, mais escolas, 
mais alimentos, terra para os que nela vivem e 
trabalham, mais transportes, mais habitação, estamos 
construindo UIDti. grande nação". 

Em 1986, a manifestação publicada. inclui Ul:la citaç~o 

do texto que documenta a Promulgação da Repüblica . Neste 

texto, a idéia segurança abrange a vida e a propriedade . E o 

Governo Provis6rio que assina esse documento que garante a 

segurança entre outras promessas. 

"No uso das atribu iç~ê5es e facu Idades extraord inár ias 
de que se acha investido para a defesa da 
integridade da Pát~i~ e da ordem pública, o governo 
provisório por todos os meios ao seu alcance promete 
e garante a todos os habitantes do Brasil, nacionais 
e estrangeiros, a segurança da vida e da 
propriedades o respeito aos direitos individuais e 
políticos, salvas, quanto a estes, as limitaç~es 
exigidas pelo bem da Pátria e pela leg itima defesa 
do governo ploclamado pelo Povo, pelo Exército e 
pela Armada Nacional". 
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7 .4 - RBPUBtICA TI DBSB1~V01'JIMEWTO 

'rambém a idéia "desenvolvimento" !?ermeia o discurso 

do militar do Exército Brasileiro ac refletir sobre n 

República. 

Em 1912. o desenvolvimento aparece como sendo 

tolhido pela Monarquia. 

"Nação jovem, possuindo a forca que lhe advinha. das 
mais nobres aspiraç~es de progresso e liberdade, 
sentia-se no entretannto tolhids em seu 
desenvolvimento pelo syst ema de governo Que regia os 
seus destinos". 

lias mostra também que após 23 anos d~ instituic~o da 

República em nosso pais, este desenvolvimento não se 

apresentava pleno. 

"Passados 23 &nn08, apezar dos obicas que se tem 
apresentado ao nosso desenvolvimento, como 
consequencia natural da transformação do regimen de 
governo. as conquistas que temos obtido no caminho 
do progresso e da grandeza da Patria são um vivo 
at testado do descortino pat~iotico daquelles que se 
empenharam na luta em prol das idéias democraticas 
em que foram inspiradas as instituiçOes qu~ desde 
1889 nos regem". 

Em 1963, novamente a Monarquia é responsabilizada 

pela falta de desenvolvimento no país naquele monento. 

"Saudemo-la , na. coragem dos antepe.ssados que 
ergueram, com ideal, uma bandeira e carregaram c 
pAso das responsabilidades, para aliviar o Brasil, 
no limiar dos 400 anos, de uma estrutura politico 
social arcaica , tão prejudicial ao desenvolvimento, 
ao progresso e â identificaçl o co~ os direitos 
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humano s ". 

Em 1969, o General Orlando Geisel endossa a i d éia 

qua afirma S $1' a Revolução de 64 necessária para prop iciar o 

desenvolvimento, que era anseio do povo. 

"Suas eventuais interv enções no processo político 
brasileiro limitaram-se aos momentos de perigo para 
a sobrevivência da Pátria, jamais com sentido 
militarista, antes para proteger e restaurar o Poder 
Civil e as nossas conquistas democrátioas . Interveio 
também para repelir, como em 89, as af rontas 
lançadas contra corporaçKo armada , com o propós ito 
inconfessado de subverter a ordem e tomar o poder, 
com o desprestígio prévio dês se nobre instrumento da 
nac ionalidade, cujos elementos intearantes provê~ 
das camadas mais a utênticas de nosso povo . Este, 
porém, confia no patriot ismo de sua Fô r ças Armadas, 
na sua disciplina e na sua eficiência, como 
expressão de grandeza da Pátria e garantia do seu 
desen~,o 1 vimento" . 

Em 1971, a tese defendida é de que o Exército 

através de ocupação territorial, e em consequência 

favorecendo a integração nacional, estaria colabor an d o para o 

desenvolvimento tanto econômico como social. 

"Na laboriosa batalha do desenvolvimento econ ômico e 
social, que arregimente e po lariza tôdas as fôrças 
válidas e produtivas do Pais, nossa participaçã o 
terá de medir-se pela capacidade de estarmos 
pre s entes em todos os quadrantes desse imenso 
territ6rio, amalgamando-nos ã popu laçã o operosa que 
se multiplica para ocupar os espaços vazios, 
apoiando seus esforços e prestando nossa colaboraçtto 
à moderna bandeira de integração nae:í.onal", 

Novamente o desenvolvimento é lemb rado como sendo 

promovido pela integração nacional. Ent re tanto, nesta "Ordem 

do Dia" de 1972, assin ada por Geisel também e n f atiza-se a 
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missão de defesa da Pátria ao lado da illis~~ o de co-p~omotores 

de desenvo lvi~ento . 

.. Imune a interesses de grupos ou facções e gem.pl~e 
f iel à sua destinação primeira, o Bxército se 
espalha e marca sua presença em todo o território, 
ensinando e instruindo homen s dos mais variados 
niveis sociais e sentindo de perto os problemes das 
diversas regiões. Seus quadros adquirem uma visão 
bem fiel a r ealidade brasileira. Culturalmente 
preparados 0 com motivação inesgotável, aceitam o 
desafio do desenvolvimento sem perder de v ista a 
missão constitucional de defesa da Pátria". 

Em 1974, n a gest~o do General Silvio Frota o mesmo 

significado do parágrafo anterior é situado, poré num tom de 

doutrinaç~o no discurso. 

"Seguindo o nobre exelI:plo de Deodoro, continuas 
atento & teu posto de honra . Onde a Pátria exigir os 
teus serviços, nos grandes centros urbanos ou nos 
mais l ongínquos rincães, estarás sempre de 
sobreaviso, despertando a c onf iança e zelando pela 
tranquilidade de nosso p ovo. Povo a que pertences , 
de onde emanas com orgulho e a quem serves , 
continuamente. Não sonente proporcionando Segurança 

tua miss~o precípua e intransferível mas 
colaborando, sempre qU0 neoessário, na gigantesca 
obra do Desenvolvimento nacional . Em ambas as 
tarefas, tens a satisfação íntima de estar ajudando 
o Brasil a crescer e de fazer admirado e respeitado 
o verde-oliva de tua farda . Sabes, perfeitanentc, 
que a tua responsabilidade aumenta, dia a dia, 
perante uma Nação em vertiginoso progresso. A 
grandiosidade da tua relevante ~issão , todavia, não 
te assusta nem é motivo de desânimo. porque 
conservas inalterada, no fundo do teu coração, a 
mesma chama cívica de amor ao Brasil , a disciplina 
consciente, a lealdade e a camaradagem do soldado de 
sempre, o apego ao exato cumprimento do dever, 
apanágios e lauréi~ dos militares de todos os 
tempos . Que o 15 de Novembro seja, para ti, Soldado 
Brasileiro motivo de justo orgulho, por pertenceres 
ao teu Exército, e te proporcione a compreensão 
meditada do que ele já realizou e do muito que ainda 
tem de participar, para que o Brasil atinja o seu 
grande destino". 
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Ainda no mesmo período, o tema desenvolvimento 

aparece na expressão binBmica "segurança e desemlolvimento" 

como síntese do movimento de 31 de março de 1964, fortemente 

aliado por comparação ao movimento da Proclumaç!l(o da 

República, onde o leme. foi "ordem e progresso", 

"O movimento de 31 de marco de 1964 , deflagador do 
processo d esenvo lvimentista em. que vivemos, coincide 
em vários aspectos com o fato históri co que hoje 
exaltamos , Inspirou-o o mesmo idealismo renovador de 
estruturas arcaicas, a mesma febre de pr~gresso, a 
moralização administrativa, o desejo da ordem e o 
sentimento democrático de equiparação de 
opor tunidades, Foi igualmente pacifico e seu 
derramamento de sangue, porque acorde com o 
pensamento da maio~in esmagadora do povo brasileiro , 
Sob o lema "Segurança e desenvolvimento", que é a 
sua síntese, conduzimos o Brasil para uma posição de 
destaque no concerto internacional, com trabalho. 
dedicação e sacrifício, ampliando os ideais 
republicanos inscritos em nossa Bandeira a 
adequando-os aos novos tempos", 

Em 1982 esse mesmo significado é explicitado através 

da legenda da propaganda institucional realizada por ocasião 

das comemorações do aniversário da Proclamação da República , 

"O povo brasileiro mantém cada vez mais vivo o ideal 
~epublicano de Ordem e Progresso, unido na paz 
social e no esforço para o desenvolvimento", 

Em 1989, contraditoriamente ao aludido anter iomente, 

a manifestação sobre a efeméride supõe uma Nação em 

crescimento e desenvolvimento nos ido0 dJ 1889. Ressalte-se 

que deixa transparecer u ma preocupaç~o com o alijamento do 

Exército Imperial n est e contexto . 
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"O Exército Imperial, coberto de gl6rias no regresso 
do maior conflito continental do século, via-se, 
pouco a pouco, re legado, esquecido e desprestigiado, 
a par do cres cimento e desenvolvimento da Nac!o", 
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CAPiTULO VIII 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE REPÚBLICA E HISTÓRIA ~IlIT R 

8.1 - O Latif6ndio contra o Exé~cito . 

As forDas políticas quo representavam o latif6ndio, 

tudo fizeram para alijar os elemsntoB militares quo estavam 

no p'ode~, especialmente no período florianista qu e se 

caracterizava pela defesa dos interesses populares. Os 

militares deviam voltar para a caserna. Era preciso, segundo 

os latifundiários, 

"despojar da mistica revolucionária a evolução 
republicana." (Calmon citado por Werneck Sodré, 
p.178). 

~ idéia era voltar BO ~egime de farsas eloitorais 

onde havia a manipulação de pequenos grupos constituídos de 

coronéis latifundiários, que forjavam os representantes de 

sua conveniência. Para tal era necessário a formaçUo de um 

6nico partido. 

Com o surgimento do partido republicano sendo o 

6nioo a figurar na política nacional surgiu a ditadura do 

latif6ndio com o gual o E~ército se incompatibilizava. Nesse 

cenário aparece o imperialismo onde o desenvolvimento do pais 

só seria possivel com investimentos estrangeiros. Aliado ao 

imperialismo sffo criadas as oligarquias através da política 

de fec:dalizaçf1o. 

Nessa época a Revolta de Canudos revel ou muitos do s 

problemas do pais no final do século XIX, principalmente a 



fragilida.de da República. Essa revolta. costrou 

deteriorizaçRo do Exército que precisou de várias investidas 

para debelar a revolta, sendo gue ao final cinco mil homens 

lutaram contra um velho, uma c~iança e dois adultos. 

Esse contexto parecia facilitar a gue r ra do 

latifúndio contra o Exército. E~ para derrubar o Exército 3 a 

polftica oligárquica fortaleceu a Marinha e criou forças 

irregulares nos Estados para servir aos poderes locais. Com 

tal procedi~ento a política oligárquica pretendia colocar a 

opinião pública contra o Exército. Ficou, nessa época, o 

Exército sem renovação de seu aparelhamento material. 

Todos estes nspectos mostram o panorama dos 

acontecimentos em que estava 91 volvido o Exército Brasileiro 

durante a fase inicial da República. 

Fazendo-se uma sobreposição desse período e~ que 

havia o predooínio da ideologia de soldado-cidadão com o teor 

dos discursos proferidos no interior da corporaçRo nesse 

momento, observa-se que a idéia ordem aparece oom doi s 

significados. Em 1901, ela aparece sonente como citaç~o da 

expressão "Ordem do Dia", que como já. explicado designava fi 

fala dos militares para o~ militares. E essa "Ordem do Dia" 

elogiava os militares que participaram da parada em 

comemoraç~o ao aniversário da República. Já em 1902, seu 

significado era revestido de caráter político ao ser indicada 

como peça importante no quadro republicano, principa lmente no 

que se refere ã permanência. Também en 1902, a idéia 

progresso aparece ligada à República e principalmente através 

da participação do Exército ;'. 0 contexto de grandeza do pais. 
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Em 1912 volta a aparecer o termo progresso vinculado a o tipo 

de regime de governo. Em 1912 a Monarquia tolhia o 

desenvolvimento do pais,· mas na manifestação seguida 

mostrava-se que após vinte e três anos de Repóblica também 

não se havia encontrado o pleno desenvolvimento da Nação. 

Nesse período a idéia segurança n~o fazia parte do 

vocabulário do Exército quando o assunto era a Repóblica. 

8.2 - Desenvolvimcntismo com o Exército. 

As manifestações das massas nas ruas durante os 

funerais da Va~gas fizeram com que golpistas recuassem no 

propósito de aprofundar uma conspir~ção. 

Os ministros das Forças Armadas foram substituídos, 

sendo levado à chefia da Força Terrestre o General Lott. Este 

General se caracterizava por um forte apoliticismo. Nessa 

época caberia ao Ministro do Exército manter a ordem para que 

a oficialidade concordasse com a política de submissão ao 

imperialismo. 

A imprensa imperialista aproveitando o momento do 

golpe militar quando 

concordancia com as 

no suicídio 

mudanças 

de Vargas 

políticas 

escrevia em 

do momento, 

principalmente no que se referia a investimentos estrangeiros 

em relação ao Petróleo brasileiro. 

Também havia um entreguismo de minerais atômicos aos 

Estados Unidos, o que se constituiu um dos maiores escândalos 

da vida republicana. 

Houve, nesse ce ~~rioJ uma tentativa de golpe 
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imperialista no que se refere ã suspensUo das eleiç~es 

presidenciais. Mas as eleições foram realizadas. Depois 

tentou-se escolher um candid a to conveniente para as eleiç~es 

seguintes, e caso surgisse um concorrente forte, a represss~o 

sairia do plano das idéias. 

O General Lott continuava com o pr opósito de afastar 

o Exército da política , colocando-o na sua função espeoifica , 

favorecia, assim, o transcurso da oampanha eleitoral. 

O golpismo militar optou por mover a opinião püblica 

contra o Hinistro do Exército. Tal acontecimento promoveu a 

participaoão do General na política nacional, tornando-o um 

defensor da Petrobrás e das riquezas minera is do pais. 

Nesse período, sob fi. bandeira "desenvolviment o" 

operou-se a maior penetração de investimentos estrangeiros 

até aquele momento na história do país . 

A sucessão de Kubitscheck era o centro dos 

acontecimentos polfticoa. Nessa época a ~entalidade militar 

do Exército advinha do golpismo militar que figurava em 

órgãos de controle de doutrina e de for roaclo de comandos. Tal 

mentalidade, de orientação americana, 

ant icomunista. 

era extremamente 

Dada essa visão panorâmica dos acontecimentos que 

marcaram o período de 1957 a 1959, observa-se que a ideologia 

predominante era 

Exército voltado 

Terrestre, sem 

a de soldado-profissional, ou 

as funçôes específicas 

:;>articipaç!j{o na políti c a. 

se,j a. um 

de Força 

Numa nova 

sobreposic~o verifica-se que a idéia central permanece a do 

binômio "Ordem e Progr esso".A ordem aparece ao lado da lei 
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como entidade a ser defendida de acordo com a Constituiç!o do 

pais, e ao Exército caberia cumprir esta miss~o, ao lado do 

povo, com patriotismo e civismo . Já o progresso fundamenta o 

respeit o ã personalidade nas palavras do próprio Ministro 

Lott . 

0 . 3 - Crise Política e Pol&rizao~o no Bll rcito. 

Justamente na data em que se comemora o dia do 

soldado em 1861 o Presidente Janio Quadros renuncia. Como o 

vice-presidente estivesse na China, assume a presidência o 

presidente da Câ~ara dos Deputados . Nesse momento os 

ministros militares decidiram não permitir que João Gou lart 

fôsse empossado quando voltasse de viagem. Os militares, 

através de seus representantes maiores, exigiam que Goulart 

renunciasse, ou então ameaçavam o fechamento do Congresso 

caso não fosse ali votad o o impedimento da posse. 

Nesse momento os militares golpistas tentavam tomar 

o poder e determinavam os destinos do pais, não cumprindo a 

Constituição que dava p osse ao vice-presidente eleito pelas 

urnas. 

A classe operária urbana e rural desempenhou papel 

extremamente importante na reação contra os golpistas . Aliado 

a e s se fato o comando do III Exército, fundamentado na 

vontade do povo gaúcho, não corroborou com essa decisão da 

cúpula do Exército. O povo reagiu num processo crescente e em 

poucos dias o dispositivo golpista se deteriorou . 

Os sargentos de ~~em até então se exigia obediência, 
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sem participação política, passaram a ampliar 

de classe e participariam~ desde entfio, 

n consciência 

ativamente da 

políti a nacional com alguns elementos dessa patente sendo 

eleitos pelo voto direto ã deputAncie estadu a l e federal. 

Houve pressão para que os sargentos não pudessem ser 

empossados pelo simples fato de serem sargentos . 

Nesta fase a ideologia predominante era de 

soldado-corporacão. Esta posição divergia da ideolog ia do 

soldado profissional por adIDiti r aberta intervenção na 

política. Aqui a intervenção seria moderadora, orientada pela 

cópula do Exército. Entretanto, com a atuação dos sargentos 

ideologia de na política, nesse momento, parece que a 

soldado-cidad!o volta a permear a mentalidade do 

Força Terrestre Brasileira fazendo, com que 

sobreposição de ambas as ideologias. 

mi l itar 

haja 

da 

uma 

Neste cenário a idéia de orderu aparece como um entre 

outros pressupostos para a defesa da liberdade, dignidade e 

progresso. O Exército na Ordem do Dia seguinte aparece oomo 

guardião da ordem, que estaria ao lado do progresso, da 

liberdade e da soberania nacion~l. Já o progresso é situado 

como um processo evolutivo e está vinculado à mentalidade 

geradora da Proolamação da Repóblica. Também, a exemplo da 

idéia de ordem, aparece relacionado com a liberdade e a 

dignidade. No mesmo período a tese de quardião do progresso 

no Exército é levantada ao lado da idéia d e processo 

evolutivo. E mais uma vez a Monarquia foi responsabilizada 

pela falta de desenvolvimento no país. 
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8.4 - Ditaduza Milita r e ~egine Autor i tár io 

Na verdade, desde a posse de João Goulart as forças 

golpistas no meio militar já preparavam um novo golpe para 

depor o presidente. O golpe de 64, segundo Werneck Sodré, não 

resultou do comício do dia 13, ou do episódio dos 

marinheiros, ou, ainda , da solenidade do Automóvel Clube, mas 

sim de uma longa preparaçUo onde os militares golpistas 

esperavam o melhor momento pa4H a ação. 

Uma forte campanha de mídia, de classes e variadas 

camadas sociais integraram ao novimento das forças golpistas . 

O movimento foi de força, e esta só não foi levada às últimas 

consequências porque não houve resistênoia por parte do 

governo deposto . A rigor, o golpe de 64 foi o coroamento de 

um imperialismo que vinha sendo desenvolvido para t=ansformar 

as Forças Armadas Nacionais em tropa de ocupação a seu 

serviço . 

O primeiro Ato Institucional (AI-i) 

e leição ind ireta para Presidente da República. 

Presidente a ser empossado sob essa forma de 

foi o General Castelo Branco. Também foram 

instituiu a 

O primeiro 

representação 

instituídos 

Inquéritos Policiais Militares (IPM)para fiscalizar as 

atividades de funci onários públicos civis e militares, e 

criado o Serviço Nacional de Informaç~es (SNI). 

O desenvolvimento do país era pretendido com a 

redução da taxa inflacionária, o incremento de importações e 

o estimulo ao capital estrangeiro. 

O tema oentral ~ o governo era a integraç~o nacional 
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e essa meta estava direta~ente ligada às atividades do 

Exército. 

Em 1965 foi cri ado o Ato Institucional n 2 2 

(AI-2)para o controle do Congres s o, do Poder Judiciário e 

para modificar fi representação política. Em 1966 teve lugar a 

criação do Ato Institucional n 2 3 (AI-3) que dispunha que a 

eleição de gove~nadores seria por voto indireto . Ainda no 

mesmo ano é baixado o Ato Institucional n 2 4 (AI-4)que 

reconvocava o Congresso para aprovar uma nove Constituição. 

Em 1967 assume o Governo outro mi litar, o Marechal 

Costa e Silva , que havia sido Ministro da Guerra e deu 

continuidade às diretrizes do governo anterior . Nessa altura 

a ditadura no Brasil já estava consolidada. Quando o então 

Presidente adoece uma junta nilitar composta pelos Ministros 

das Forças Armadas assume o governo. 

Nessa época foi criado o Ato Institucional nn 5 

(AI-5) fundado na · tese d e que o clima era de "guerra 

revoluc ionária". Esse Ato Institucional representou a 

institucionalizaçRo do Estado autoritário. 

Em 1969 toma posse o Presidente Médici. Seu período 

de go arno coincide com o da retomada do c~escimento 

econômico, o chamado "milagre bra.sile i ro". 

Com a Lei de Seguranca Naoional o governo visava da r 

sustentação legal à repressão de qualquer indivíduo ou grupo 

que se opusesse à política de Estado de Segu ran ça Nacional. 

Em 1969, são criados os DO I-CODI's para combater 

todos os atos considerados subversivos. O regime evoluiria de 

uma ditadura militar re8 c ionári a para uma de características 
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fascist.as. 

No Governo Geisel foi adotada uma politica que 

objetivava promover uma distenção 

revogac~o do AI-5 . 

lenta, incluindo a 

A partir de 1978 a campanha da anistia ampla, geral 

e irrestrita ganhava as ruas no governo do Presidente João 

Figueiredo. E logo veio a anistia aprovada pelo Congresso, 

que seria a condição para a redemocratização. 

Nesse panorama de acontecimentos pode-se verificar 

que a ideologia predominante era a de soldado-corporação, com 

nenhuma condiç~o de participação política de outros segmentos 

do Exército que não a cúpula governamental. Observou-se que 

nesse longo periodo de regime militar os conceitos "ordem", 

"progresso", " segurança" e "desenvolvimento" foram amplamente 

utilizados nas manifestações relativas às comemorações da 

Proclamaç&o da República. Vários significados são investidos 

nesses conceitos. A manutençlo da ordem é fortemente colocada 

como um serviço do Exército na República. Também aparece 

relacionada com a democracia. Há u m vinculo do conceito ordem 

com o conceito progresso. Ainda n o mesmo período o conceito 

de ordem é indicado como ideal republicano. Entretanto, 

quando a mudança foi instituída pelos militares, com a 

Proclamação da Repóblica, a ordem das coisas não pode ser 

alterada. Também endossa-se a tese de que a ordem é resultado 

da obediência. O tema é abarcado como ideal do Povo 

Brasileiro e como um valor da República e da democracia . A 

idéia de progresso é colocada como força que sofre oposição 

para o seu desenvolvim~nto. Em 1973 há uma exaltaçã o mais da 

167 



Revoluc~o de 1964 do que da Proclamação em 1889 quando a 

tônica é o progresso. Nesta. conjuntura o binômio "Ordem e 

Progresso" é tra.zido como o ideal republicano dos militares 

do Exércitó Brasileiro, tanto na época do evento quanto na 

atualidade. Sugere-se, em 1974, de outra forma , uma vocação, 

no Exército, de deflagador de mudanças no que concerne ao 

conceito de progresso. Ainda em 1974, o pr.ogresso é lembrado 

na Repüblica. Mais do que lembrado, é a chamada principal no 

que tange à responsabilidade do Exército dentro dessa forma 

de governo. Já em 1983, o progresso tratado é o politico, mas 

também vinculado à tese de ideal republicano. Também no 

documento de 1983 a idéia de prog~esso é lembruda, ao lado de 

outros pressupostos, como valor da Rep6blica. Parece, 

entretanto, que não só como idéia mas como chamada à prática. 

O tema "segurança" 'também é abo rdado, emborf~ com menos 

recorrência. O General Orlando Geisel eIenca uma série de 

requisitos necessários para que a segurança seja 

proporcionada. Supõe que é através dessa categoria (a 

segurança), que a eficiência militar deve se~ avaliada. Nessa 

conjuntura o tema é colocado numa chamada para o cumprinento 

da missrlo. E o binômio "segurança e desenvolvimento", 

inspiração do movimento de 31 de março da 1964, amplia o 

significado do binômio "ordem e progresso", fundamento do 

movimento de 15 de novembro que resultou na Proclamação da 

República. A noção de segurança é fortemente vinculada i de 

desenvolvimento, sempre relevando o papel do Exérci to no 

contexto. O conceito de segurança é um dos requisitos 

itemizados como neces~~rio pmra a construção da Nação. Nessa 
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conj u ntur a endossa-se a idéia que afirma ser a Revolução de 

64 necessária para propiciar o desenvolvimento, que era 

anseio do povo. Também defenda-se a tese de que o Exército, 

através de ocupação territorial , e em conseguência 

-
favorecendo a integração nacional, estaria colaborando para o 

desenvolvimento tanto econômico como social. 

8.5 - TransiçRo democrática: li Volta aos Quartéis 

A s ucessão do P~esidente Figueiredo ficou restrita 

ao Colégio Eleitoral. Paulo Maluf, candidato do continuismo, 

não conseguiu unir seu partido e essa fato favoreceu a 

vitória de Tancredo Neves para a Presidência da República. 

Estava na gestação a Nova República. As véspo ras de sua 

posse, entretanto, Tancredo ad oeceu vindo a falecer dias após 

o vice-presidente ter colocado a faixa presidencial. Foi um 

anti-climax nas esperanças do povo brasileiro Que acreditava 

na transição através de Tancredo Neves. 

Foi realizada a Assembléia Naoion&l Constituinte no 

ano seguinte o que desfez, de certa forma, o clima de 

apreensão em que ficou o p aís ao entregar o poder a um 

Presidente sem carisma e que nlo correspondia àquele momento 

histórico . 

A participação do povo num movimento ético-moral e 

político em torno do combate às impunidades se fez presente 

no final do governo de Sarney. 

Em 1989, ano do Centenário d a República, foi 

realizada a eleição presidencial em dois turnos. No primeiro 



turno várias representaç~es concorreram a este posto máximo 

nas hostes do poder da nação brasileira. No segundo turno o 

pleito ficou p~larizado na candidatura de Luis Inácio Lula da 

Silva 6 Fernando Collor de Mello . O primeiro representando 

uma coligação da esquerda brasileira e o segundo 

representando uma modernização conservadora. Sai vitori oso , 

nesta eleição o ex-governador de Alagoas, Collor. 

Ao longo dessa conjuntura os militares se 

restringiram ao exercício de suas funções especificas, 

vigorando ai a ideologia de Boldado-profissional. Em 1986 na 

recente gestão do Ministro General Le6nidas Pires Gonçalves, 

a manifestação inclui uma citação na integra do documento da 

Promulgação da República, o que parece mostrar que nessa fase 

o liinistério do Exército endossa as idéias apresentadas nesse 

p rimeiro documento. Em três momentos n idéia é abordada com o 

significado de perpetuação do instituído a partir da 

Promulgação. Verificou-se que ap6s n Proclamação da 

República, o que representou uma mudança na época, não mais 

foram permitidas outras mudanças, como se o processo 

evolutivo tivesse alcançado o seu degráu máximo. A idéia 

segurança abrange a vida e fi propriedade. Sup~e-se, nessa 

época, uma Nação e~ crescimento e desenvolvimento nos idos de 

1889. 
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CAPíTULO IX 

co 'CLUSAO 

Esta dissertação pautou-se pela crença na 

importância da Psicologia Social estudar problemas de nosso 

tempo e de nosso lugar, sem deixar de lado a pesquisa básica. 

Pareceu relevante, então, optar pelo estudo da República 

Brasileira, justamente no ano em que se comemora seu 

Centenário, visto que a o comemorar algum fenômeno importante 

também reflete-se sobre ele. 

A idéia de estudar tal tema surgiu quando a autora, 

trabalhando com o historiadcr Lincoln de Abreu Penna num 

projeto desenvolvido pelo Centro de Pós-graduação em 

Psicologia Social do ISOP/FGV por ocasião do Centenário da 

República Brasileira no ano de 1989. Trata-se do estudo "As 

Imagens da República no seu Centenário". Nesse trabalho as 

fronteiras setoriais 

substituídas por uma 

impostas 

integração 

ao conhecimento foram 

p ossível das ciências do 

homem. Esse exercício de interdisciplinaridade deu margem a 

um conjunto de reflexões acerca do papel da pesquisa em 

psicologia social. Dessas re f lexões, a idéia de aprofundar os 

conhecimentos auferidos, atra v é s de uma teoria da psicologia 

social se fêz presente. 

A Teoria das Represen tações Sociais de Hoscovici, 

pareceu corroborar muitos pressupostos teóricos e 

metodológicos da História, especificamente da Histó r ia das 

Mentalidades. Tanto uma quanto a outra não enfocam apenas os 



aspectos puramente mentais, psíquicos e culturais} mas fazem 

um trabalho de articulaç~o com a variedade dos fenômenos 

sociais. 

As "Ordens do Dia", sao comunicações no interi o r da 

corporação} lidas em datas significativas para ela} como o 

próprio nome indica. E uma comunicação interna . E a fala dos 

militares para militares. Pode-se afirmar mais: é uma forma 

de registro histórico, onde o evento no contexto atual fica 

narrado. 

Elegeu-se as "O :..'dens do Dia lidas nos dias quinze de 

novembro dos cem anos em que o regime republicano vigora em 

nosso pais para material deste trabalho. 

Na pesquisa sobre tais "Ordens do dia" verificou-se 

que durante um longo período não houve publicação deste 

de documento quando nas datas alusivas à Proclamação 

República. Esse periodo mais extenso compreendeu os anos 

tipo 

da. 

de 

1914 ã 1956. Não encontrou-se a razão desse fato, porém 

levanta-se que a volta às publicações correspondem ao 

surgimento do jornal oficial do Exército chamado "Noticiá.rio 

do Exército". E de se ressaltar que esse período corresponde 

à época em que a Força Terrestre Brasileira esteve voltada 

para questões de guerras externas e pós-guerras . 

Optou-se por utilizar as "Ordens do dia", 

comemorat ivas à data da efeméride em questão. porque 

acreditou-se na suposição de que estas auxiliariam no 

trabalho de busca da rep resentação social de Rep6blica. Fazer 

uma ordem do dia sobre uma efenéride é rememorar o passado 

elaborando o presente . 
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Uma ideologia é um conjunto de principias abstratos, 

gue formulados individualmente através de representação do 

socialmente dado se interrelaci on am visando e xplicar o mundo 

pela aplicação de uma idéia. 

As atitudes ao mesmo tempo que resultam d e decis~es 

tomadas a partir de UIDa determinada visão de mundo, também 

determinam a construção da realidade social. Assim, as 

ideologias especificadas anteriormente de soldado-cidadão, 

soldado-profissional, e soldado-corporação , tive ram forte 

relação com a representação social de República, calcada nas 

idéias de ordem, progresso, segurança e desenvolvimento. 

Ressalte-se que estas representações sociais foram 

engendradas socialmente na medida que as atitudes que dela 

fazem parte surgiram a partir de ideologias . 

A sobreposição do significado das idéias de ordem, 

progresso , segurança e desenvolvimento com as conjunturas em 

que a estrutura republicana, ao 

apresentou as ideologias 

longo 

de 

desses cem anos, 

soldado-profissional e soldado corporação, 

questão. 

soldado-cidadão, 

corroborou es s a 

Pareceu interessante que durante o 

compreendeu o governo militar tenha havido 

concentração das idéias de ordehl, progresso, 

período que 

uma grande 

segurança e 

desenvolvimento. Denota o papel reprodutor 

justamente no período em que havia um 

militares na política d en tro do regime 

da representação 

papel ativo dos 

republicano. Nesse 

período a ideologia dominante era a de soldado-corporação. A 

Lei de Segurança Nacional também surgiu nesse momento da 
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história da República Brasilei~a. 

Outro dado a se ressaltar é o que se refere ao 

pequ eno aparecimento das idéias de ordefl, seguran ç a , e 

desenvolvimento, e n~o aparecimento da idéia de progresso no 

periodo da volta aos quartéis, embora em todos estes anos 

tenham sido publicadas manifestações bastante extensas sobre 

o assunto na data aludida. Este dado parece corroborar a 

ideologia de soldado-profissional que reina desde a transição . 
do último presidente militar para os govern os civis. 

Utilizou-se, D8sta dissertação a História das 

Mentalidades e a Teoria das Representações Sociais como 

quadro de refe r ência teórico -metodológico. Acreditou-se que 

ao aliar ambas as teorias estariamos estudando a 

representação social, f onte de estudos em Psicologia Social 

num espaço e num tempo. A rigor, a idéia foi refletir sobre 

um fenômeno social at r avés do acontecimento que é atemporal. 

Desta forma, a atitude política da investigaç~o social está 

sendo alcançada . 

Acredita-se na viabilidade de se operaoionelizar, em 

estudos posteriores, este modelo alternativo para a 

Psicologia Social para a sua utilização em pesquisas. 
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APt~~DICE A 

QUAORO 1: Hanifestacoes sobre a Procle.macao d8 Republica 

publ i ca.da.s no in ter i OZ' d!1. corporaCé1. o . I 

ANO Doe N 2 DIA MINISTRO DA eORPORACAO 

1889 0.0 
1690 O.D 
1891 0.0 
1892 0.0 
1893 0.0 
1894 O.D 
1895 0.0 

1

1896o.D 
1897 0.0 
1898 O.D 
1899 0.0 
1900 0.0 
1901 0.0 
1902 O.D 
1903 0.0 
1904 O.D 
1905 0.0

1 
1906 O.D 
19 07 O.D l 1908 O.D 
1909 S.E 
1910 B.R 
1911 B.E 
1912 B.H 
1913 B.E 
1914 B.E 
1915 B . E . 
1916 B.E 
1917 B.E 
1913 B.E 
1.919 S . E 
1920 B. Hl 

1

1921 s.EI 
1922 B.E 
1923 S.Ej 

!1924s .n 
1925 S . E 

1 

271 
366 

45 

172 
242 
313 
365 
457 
529 

62 
134 

12 
21 

240 
313 

462 

202 

346 
418 

56 
128 
200 
272 

20 Ten.Cel. Benjamin Constan t B.Magalhães 
~lal. Floria."lo Peixoto 

21 Gen.Oiv. Antonio Nicolau da 
18 Gen.Srig. Francisco ~tcnio 

Mal. Antonio Enéias Gustavo 
Gen.Div. Bernardo Vasques 
Gen.Div. Bernardo Vasques 
Gen.Div. Bernardo Vasques 

Frota 
de Moura. 
Galvtto 

Gen.Div. João Thomaz de Cantuária 
Gen.Div. João Neponuceno de M.Mallet 

15 Gen.Oiv. João Neponuceno de M.Mallet 
Gen.Div. Joio Neponuceno de M.Mallet 

16 Gen.Div. João Neponuceno de M.Mallet 
15 Mal. Francisco de Paula Argolo 
15 Mal . Francisco de Paula Argolo 
15 Mal . Francisco de Paula Argolo 
15 Mal. Francisco de Paula Argolo 
15 Mal. Hermes Rodrigues da Fcnseca 
15 Mal. Hermes Rodrigues da Fonseca 
15 Mal. Hermes Rodrigues da Fonseca 

Gen.Div. José Bernardino Bormann 
15 Gen.Div. Emilio Dantas Barreto 
15 Gen.Div. Antonio Adolfo de F.Mena Barreto 
16 Gen.Div. Vaspasiano Gonçalves de A.Silva 
15 Gen.Div . Vespasiano Gonçalves de A.Silva 

Gen.Div. José Caetano de Faria 
15 Gen .Div. José Caetano de Faria 

Gen . Div. José Caetano de Faria 
Gen.Div. José Caetano de Faria 

15 Gen . Brig . Alberto Cardoso de Aguiar 
Dr. João Pandiá Ca16geras 

15 Dr. João Pandiá Ca16geras 
15 Dr . João Pandiá Calógeras 
15 Gen.Div. Fernando Setel1lbrino de Carvalho 
15 Alm. Alexandrino F. de Alencar 
15 Hal.Grad . Fernando Setembrino de Carvalho 
15 Mal.Grad. Fernando Setembrino de Carvalho 

OBS 

(a) 
(b) 
(c) 
(c) 
( b ) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(c) 
(b) 
(c) 
(a) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(b) 
(a) 
(c) 
(c) 
(a) 
(b) 
(d) 
(b) 
(b) 
(d) 
(b) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 



176 

r---~--~-----~--~-------------'------------------------------~~ 

1926 S . E 
1927 B. E 
1928 B.R 
1929 B.E 
1930 S.B 
1931 B. E 
1932 B.El 
1933 S.E 
1934 B.El 
19351B . E 
1936 a.H 
1937 B.E 
1938 a . E 
1939 B.E 
1940 S.B! 
1941 B. E 
1942 S.B 
19'13 B. E 
1944 3 . B 
1945 B.E 
19/J6 B.E 
1947 B. E 
1948 D.E 
1949 B.E 
1950 S .E 
1951 B. E 
1952 B. H 
1953 B.E 
1954 S . E 
1955 S.E 
1956 S.H 
1957 N. E 
1958 li.H 
1959 H.E 
1960 N. lI 
1981 N.E 
1962 tI . H 
1963 N. E 
1964 N.E 

1
1965 N. E 
1966 H.E 

11967 N.E 
1968 ti.R 
1969 N.E 

345 
317 
489 
561 

5 
77 

149 
63 
63 
63 
63 
63 
39 

48 
46 

106 
347 
586 
823 

1064 
1305 
1547 

2029 
2270 
2508 
2753 
2992 

15 Gen.Div. Sezefredo dos Passos 
15 Gen.Div. Sezefredo dos Passos 
15 Gen.Div. Sezefredo dos Passos 
15 Gen . Div. Sazefredo dos Passos 
15 Gen.B!."ig. José Fernandes Leite de Castro 
15 Gen . Brig . José Fernandes Leite de Castro 
15 G·en.Dh"'.Grad.Jaef.Augusto E .Santo Ca:r-doso 
15 Cel. Pedro de Alcantara C.de Al buquerque 
15 Gan .Div . Pedro Aurélio de Góis Monteiro 
15 Gen . Div. João Gomes Ribeiro Filho 
15 G3n.Di~. João Gomas Ribeiro Filho 
15 Gen . Div . Eurico Gaspar Dutra 
15 Gen.Div . E~rico G~spar Dutra 

Gen . Div. Eurico Gaspar Dutra 
Gen.Div. Eurico Gaspar Dutra 
Gen . Div. Eurico Gaspar Dutra 
Gen.Di~. Eurico Gaspar Dutra 
Gen . Div . Eurico Gaspar Dutra 
Gen . Div . Eurico Gaspar Dutra 
Gen . Div. Pedro Aurélio de Góis Monteiro 

16 Gen.Div. Cnnrobart Pereira da Costa 
15 Gen.Div. Canrobert Pereira da Costa 

Gen.Div . Cnnrobert Pereira da Cos ta 
Gen . Div. Canrobert Pereira da Costa 
Gen.Div. Canrobert Pereirn da Costa 
Gen . Estilac Nilton Leal 

15 Gen . Rstilac Milton Leal 
Gen . Estilao Nilton Leal 
Gan . Henrique Dufles Teixeira Lott 
Gen. Henrique Dufles Teixeira Lott 
Gen. Henrique Dufles Teizeir~ Lott 

15 Gen . Henrique Dufles Teixeira Lott 
18 Gan. Henriq e Dufles Teixeira Lott 
17 Gen. Henrique Dufles Teixeira Lott 
15 Gan. Henrique DufIas Teixeirn Lott 
15 Gen. João de Segadas Vianna 
15 Gen. Amaury !trilo! 
15 Gen . Jair Dantas Ribeiro 

Gan. Artur da Costa e Silva 
13 Gen. Artur da Costa e Silva 
15 Gan. Aclemar de Queiroz 
15 Gen . Aurélio de Lyra Tavares 
15 Gan. Aurélio de Lyra Tavares 
14 Gen Orlando Geisel 

(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
( d) 
(d) 
(d) 
(<1) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(a) 
(d ) 
(b) 
( b) 
(b) 
(b) 
'd) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
(a) 
(a) 
(a) 
(d) 
(a) 
(a) 
(a) 
(b) 
(a) 
(n) 
(a) 
(d) 
(a) 



1970 N. ld3231 15 
. 1971 !'l.E 3476 15 

1972 ~LE 3723 15 
1973 N.E 3966 15 
1974 lLE 4208 15 
1975 N.E - -
1976 N.E - .-
1977 N.E 4948 J.5 
1978 N.E 5191 15 
1979 H. E 5433 14 
1980 N.ll - -
1981 N.E - -
1982 H.E 6155 12 
1983 N.E 6395 10 
1984 N. B 6641 13 
1985 N.E 6890 14 
1986 rI.E 7141 14 
1987 H.E 7382 15 
1988 H. E 7627 15 
1989 N.E 7868 15 

LEGENDA 

consta autoria. 

Gan O;:lando 
Gen Orlando 
(h.'m Orlando 
Gen Or.lando 
Gen . Silvio 
Gen. Silvi o 
G·Glll. Silvio 
Gen . Silvio 

Ge 
Ga 
Ge 
Ge 
Fr 
FI.' 
Fr 
Fr 

. 
1se1 
lse1 
iael 
lsel 
ota 
ota 
ota 
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--'(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(c) 
(b) 
(b) 

Gen. Fernando 
ata (c) 
Belfort Betlen (c) 

Gan. Valter 
Gen. Valter 
Gen. Valter 
Gan. 't~al ter 
Gan. Valter 
Gan. Valter 
Gan.Leônidas 
Gen.Leônidas 
Gen . Leônidas 
Gen. I .. eônióas 
Gen . Leôn idas 

~::;"""""'::re:e 

Pi 
Pi 

res Carvalho de Albuquerque (c) 
res Carvalho de Albuquerque (b) 
"es Carvalho de Albuquerque (b) Pir 

Pi 
Pi 
Pi 

res Carvalho de Albuquerque (c) 
res Carvalho de Albuquerque (c) 
res Carvalho de Albuquerque Cc) 

P ' Ires Gonçalves (c) 
P" lres Gonçalves (c) 
Pi _1'es Gonçalves (c) 
p ires Gonçalves (c) 
P' Ires Gonçalves (c) 

0.0. = ORDEM DO DIA 

B.E. = BOLETIM DO EXiRCITO 

N.E. - NOTICIARIO DO EX~RCITO 

(a) - Houve alusão sobre a c feméride e 

(b) - Não houve ediçITo no dia 15 de 

novembro , nem alusão sobre a efeméride nas edições próximas 

anteriores e posteriores. 

(c) - Houve alusão a efeméride, porém não 

consta autoria. 

(d) - Na edição do dia 15 de n ovembro não 

houve alusão sobre a efeméride, o mesmo ocorrendo com as edições 

pr6ximas anteriores e posteriores. 

OBSE RVAÇAO: A coluna "DIA" especifica os dias, no mês de 

novembro, nos quais foram publicadas as manifestaçôes, no 

interior da c orporação, relativas ã Proclamação da Rep6blica . 
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APÊNDICE B 

QUADRO 11 - Quan tl"dade de docu,men tos E,ms.Usados 

Quantidada 1*--== ' I (a) __ #-____ . ____ 18 

(o) 18 

Tot&=l"",""""""L==-._=~:---===:~-==-==~ 
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