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Resumo: 
O presente trabalho está em fase de elaboração final e está sendo orientado pelo professor 
Renato Lemos. Tratando da questão das eleições de 1962 no Clube Militar à luz do conceito 
de “partidos militares”, a mestranda procurou traçar um perfil fraudulento deste pleito. Para 
que isso fosse possível, traçou-se um perfil de ambas as chapas e tivemos como base o acervo 
do líder da chapa derrotada, o General Peri Bevilaqua. O que é importante ressaltar em nossa 
pesquisa é o caráter metodológico e a aplicação do conceito elaborado por Alain Rouquié e 
Antonio Carlos Peixoto para o estudo e entendimento de correntes militares no seio das 
Forças Armadas e como essas se relacionam com a vida política nacional. Assim, procuramos 
ressaltar os aspectos característicos das correntes, assim como suas estratégias de ação no 
campo civil. 
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O quadro político entre os militares após a Crise da Legalidade: 

 A Crise da Legalidade é vista por alguns autores como um marco para o entendimento 

da conjuntura política vivida na primeira metade da década de sessenta. A divisão no interior 

das Forças Armadas em correntes também é verificada neste momento e o posicionamento de 

determinadas alas é fundamental para o desfecho da crise. Assim, atentaremos para os 

acontecimentos ao longo deste período e suas conseqüências na política nacional e na caserna. 

 Chamamos de Crise da Legalidade a conjuntura situada entre a renúncia do presidente 

Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, o veto dos ministros militares para a posse de João 

Goulart e a solução parlamentarista adotada pelo Congresso em 2 de setembro daquele ano. 

Mas, para iniciarmos o estudo deste momento, devemos verificar as origens da situação de 

divisão nas Forças Armadas.  

 O que chama a atenção para o quadro de crise gerado pela renúncia de Jânio é a 

tentativa de impedimento de posse do vice-presidente João Goulart. Isto se deu motivado pela 

divisão existente nas Forças Armadas e fortemente vinculada ao getulismo. A “Era Vargas” 

teve como uma de suas características a mudança radical nas relações entre Vargas e as 

Forças Armadas.1 O processo de transformação dos militares em atores políticos, para José 

Murilo de Carvalho, teria surgido na primeira fase da Era Vargas, especificamente no 

intervalo de tempo que antecede a implantação do Estado Novo (1937-1945). Após a 

                                                 
∗ Mestranda. 
1 CARVALHO, José Murilo de. Vargas e os militares: aprendiz de feiticeiro. In: D’ARAUJO, Maria Celina 

(org.). As Instituições Brasileiras da Era Vargas. Rio de Janeiro: Ed. UERJ / Editora da Fundação Getúlio 
Vargas, 1999. p. 55-81. 
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Revolução de 1930, Vargas não tinha em quem se apoiar para consolidar uma centralização 

nacional. As Forças Armadas apareceram como uma saída, mas naquele momento se 

encontravam desorganizadas e fragmentadas. Vargas precisou reconstruí-las para transformá-

las em atores políticos, e para isso várias táticas foram usadas, sendo uma delas os expurgos – 

que permitiram à facção vitoriosa em 1930 tornar-se dominante em seu interior. Esta facção 

dominante era liderada pelos generais Góis Monteiro e Eurico Gaspar Dutra e tinha como 

objetivo a unificação da instituição (Exército) do ponto de vista político e ideológico.2   

 José Murilo de Carvalho3 divide em fases a relação entre Getúlio Vargas e as Forças 

Armadas. À primeira, chama de “namoro”, localizando-a entre a Revolução de 1930 e a 

implantação do Estado Novo em 1937. Esta fase teria sido marcada pelo incentivo dado por 

Vargas para a transformação dos militares em atores políticos, tendo feito deles um de seus 

pilares de sustentação no poder. A segunda fase diria respeito ao Estado Novo (1937-1945) e 

foi chamada de “lua-de-mel”. Nela, temos quase que total coincidência dos interesses do 

presidente e da corporação militar. A terceira, e última fase, corresponderia ao período de 

1945 e 1964. Neste momento temos a organização militar alterada profundamente em sua 

estrutura e na sua ideologia. No poder político, Vargas tornara-se incompatível com a quase 

totalidade da sua base militar, porque tentava mobilizar um novo ator político: o operariado. 

O processo de construção do outro ator político afastou Vargas dos militares. Estes se 

afastariam porque haviam desenvolvido fortíssimo viés anticomunista a partir de 1935 

(Revolta da Aliança Nacional Libertadora) e os militares viam o movimento trabalhista como, 

no mínimo, simpatizante do comunismo.4 O processo de aproximação entre o governo e os 

sindicatos só se configurou nos anos finais do Estado Novo, através da criação da legislação 

sindical e social e da construção da imagem de Vargas como “pai dos pobres”. Portanto, a 

aproximação de Vargas com o operariado teria sido a causa imediata do divórcio entre 

militares e o presidente.5 

Vargas tinha membros de facções distintas das Forças Armadas contra ele. Antigos 

aliados como Góis, Canrobert Pereira (simpatizantes do Eixo) e aliados pré-Estado Novo, 

como Juracy Magalhães e Juarez Távora, além do brigadeiro Eduardo Gomes – candidato à 

presidência em 1945. O que movia o primeiro grupo era a ofensiva político-trabalhista 

implementada por Vargas, associada ao “perigo comunista”. O anticomunismo e o medo de 

                                                 
2 CARVALHO, José Murilo de. Vargas e os militares. In: PANDOLFI, Dulce (org.). Repensando o Estado 

Novo. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 341-345. 
3 Idem. Vargas e os militares: aprendiz de feiticeiro. Op. cit. p. 55.  
4 Cf. Id. Vargas e os militares.  Op. cit. p. 343. 
5 Cf. Id. Vargas e os militares: aprendiz de feiticeiro. Op. cit. p. 73. 
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uma política populista também estavam presentes na conformação do segundo grupo, mas 

ficariam encobertos sob a luta contra a ditadura, a defesa do liberalismo e a democratização. 

Poucos generais ficaram ao lado de Vargas: Renato Paquet, Odylio Denys, Estillac Leal e o 

brigadeiro Nero Moura. O que movia este grupo, além da lealdade pessoal a Vargas, era a 

simpatia pela política nacionalista e social do regime.6  

Deposto em 1945 por uma ação conjunta de oficiais das três armas, Vargas planejava o 

seu retorno ao poder. Estillac Leal, general nacionalista, se candidatou à presidência do Clube 

Militar (CM) para verificar se era possível a candidatura de Vargas, já que o CM servia como 

espécie de termômetro das eleições à presidência da República. O general saiu vitorioso nas 

eleições de 1950 do Clube e isto era um indicativo de que Vargas poderia contar com o apoio 

de setores do oficialato.7 

O segundo governo de Getúlio continuou sendo fortemente atacado por aqueles que 

não simpatizavam com sua política nacionalista e sua aproximação com o operariado. João 

Goulart foi seu ministro do Trabalho e a tentativa deste de aumentar em 100% o salário 

mínimo provocou fortes reações na oposição, dando origem, inclusive ao Manifesto dos 

coronéis (também chamado de Memorial dos Coronéis). Publicado em fevereiro de 1954 e 

assinado por 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis e dirigido à alta hierarquia militar, o 

documento enfatizou a precariedade do Exército, mas tinha como finalidade atingir Goulart e 

o então ministro da Guerra, Ciro do Espírito Santo Cardoso. Alegaram que o aumento de 

salário de algumas profissões poderia elevar o custo de vida e isto agravaria a situação dos 

baixos vencimentos nos quadros do Exército, tendo dificultado o recrutamento de oficiais. A 

carreira nas armas não seria mais um atrativo. Por fim, reclamavam ainda sobre a influência 

comunista nas Forças Armadas e no país e a forma como era tolerada pelo presidente, visando 

incentivar uma ação contra Vargas.8  

José Murilo de Carvalho destaca o processo de democratização e multiplicação de 

atores políticos durante o período de 1945 e 1964. Nas Forças Armadas podemos destacar a 

formação de partidos militares9 que estavam divididos em pelo menos dois grupos que 

                                                 
6 CARVALHO, José Murilo de. Vargas e os militares: aprendiz de feiticeiro. Op. cit. p.73-75. 
7 Idem. p. 75; e PEIXOTO, Antonio Carlos. O Clube Militar e os confrontos no seio das Forças Armadas. In: 

ROUQUIÉ, Alain. Os Partidos Militares no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Record, s/d. p. 71-113. 
8 CARVALHO, José Murilo de. Vargas e os militares: aprendiz de feiticeiro. Op. cit. p.77; e LAMARÃO, 

Sérgio. Manifesto dos Coronéis. In: ABREU, Alzira Alves de, et al. (org.).  Dicionário Histórico Biográfico 
Brasileiro (pós-1930). 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2001, 
volume III. p. 3536-3537. 

9 Termo utilizado por José Murilo de Carvalho, mas desenvolvido por Alain Rouquié. 



 Anais das Jornadas de 2007 4 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

    
 

  

estariam em torno do nacionalismo e do comunismo. Contudo, a morte de Vargas, em 1954, 

não pôs fim ao conflito e agora combatia-se a herança política deste. 

 A candidatura de Juscelino reacendeu o “udenismo militar”. Juscelino Kubitscheck era 

acusado, pelo grupo que derrubou Vargas, de ser um continuador do varguismo. Contestando 

o resultado das eleições em que JK foi vencedor para a presidência e João Goulart para vice,10 

exigiram a maioria absoluta dos votos para que a vitória nas eleições presidenciais fosse 

válida. O grupo de militares que apoiava Vargas se organizou em um Movimento Militar 

Constitucionalista em defesa de Juscelino. Em 11 de novembro de 1955, este grupo, apoiado 

por Odylio Denys e Henrique Teixeira Lott, ambos militares nacionalistas, deu um golpe 

preventivo, destituindo o presidente em exercício, Carlos Luz – conivente com o anti-

varguismo e ligado aos conspiradores.11 Enfim, teríamos como reflexo do “11 de novembro” 

nas Forças Armadas a divisão do Exército, a incompatibilidade entre Exército, Marinha e 

Aeronáutica, uma vez que na Marinha quase todo o almirantado era anti-Vargas; e, na 

Aeronáutica, as rebeliões armadas de Jacareacanga (1956) e Aragarças (1959) significaram 

uma mobilização contra o governo de Juscelino.12 

 Foi entre estes problemas que surgiu Jânio Quadros. Como não era visto como um 

líder anti-varguista – e muito menos como getulista – foi identificado como um tipo que 

estaria além dos conflitos existentes no cenário político nacional.13 Contudo, tinha como vice-

presidente João Goulart, considerado herdeiro direto de Vargas na política nacional e 

fortemente identificado com o comunismo pela ala mais conservadora das Forças Armadas, 

identificada por nós como golpista.14  

 Quanto aos ministros militares, Jânio se apoiou na porção mais conservadora das 

Forças Armadas: 

� Ministério do Exército:  Odylio Denys 

― Aos poucos foi se afastando da linha nacional-legalista, fortemente 

identificada com do marechal Lott e se aproximando dos membros da 

                                                 
10 A legislação eleitoral permitia a eleição de presidente e vice-presidente de chapas diferentes. Goulart, vice do 

marechal Henrique Lott, superou Milton Campos, companheiro de chapa de Jânio. 
11 CARVALHO, José Murilo de. Vargas e os militares: aprendiz de feiticeiro. Op. cit. p. 78; COUTINHO, 

Amélia. Henrique Teixeira Lott. In: ABREU, Alzira Alves de, et al. (org.). Op. cit. volume III. p. 3297-3304; 
LAMARÃO, Sérgio. Silvio Heck. In: ABREU, Alzira Alves de, et al. (org.). Op. cit., volume III. p. 2741-
2744; SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-1964). Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1982. p. 194. 

12 CARVALHO, José Murilo de. Vargas e os militares: aprendiz de feiticeiro. Op. cit. p. 78. 
13 SKIDMORE, Thomas. Op. cit. p. 231. 
14 Mais detalhes sobre a divisão das correntes, no item Divisão dos Militares em “partidos” no presente artigo. 
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Cruzada Democrática.15 Para compor o seu gabinete como ministro da 

Guerra, Denys deu preferência aos membros deste grupo.16 

� Ministério da Aeronáutica: Brigadeiro Gabriel Grun Moss 

―  Representante da ala ligada a Carlos Lacerda, líder da extrema-direita da 

UDN, apoiou os revoltosos de Aragarças e era ligado ao Instituto Brasileiro 

de Ação Democrática (IBAD).17 

� Ministério da Marinha:  Almirante Sílvio Heck 

― Intimamente comprometido com o esquema político-militar antigetulista, 

lacerdista, comandante do cruzador Tamandaré (que, em 1955, se revoltou 

contra a posse de JK) e principal articulador de um levante frustrado da 

esquadra, em Recife, em 1958, já em pleno governo Juscelino. Era um 

ferrenho crítico do governo de Juscelino.18 

 

Com a renúncia de Jânio Quadros e a viagem de João Goulart à China, assumiu a 

Presidência provisória do Brasil o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili. 

Contudo, o poder efetivo estava nas mãos dos ministros militares. Estes declararam estado de 

sítio com o objetivo de impedir demonstrações públicas de apoio a Goulart Quando os 

primeiros sinais de resistência ao golpe apareceram, a “junta golpista” caminhou para a 

violência, instaurando a censura e o controle das comunicações telefônicas e telegráficas.19 

Nelson Werneck Sodré vê na articulação destes ministros militares “o dispositivo militar 

golpista mais perfeito que o país conheceu”.20 Do seu ponto de vista, negar os direitos do 

vice-presidente escolhido nas urnas era como rasgar a Constituição. Além disso, os ministros 

exigiam que o Congresso votasse o “impedimento do novo mandatário, sob pena de 

dissolução; exigiam do vice-presidente que coonestasse o golpe, com a sua renúncia”.21  

Nos nove dias que se seguiram à renúncia de Jânio Quadros, deu-se uma luta entre os 

ministros militares e os setores que apoiavam a legalidade. O primeiro sinal de resistência ao 
                                                 
15 Fundada em março de 1952 por militares da ala conservadora para concorrer às eleições de 1952 no Clube 

Militar. 
16 LABAKI, Amir.  1961.  A crise da renúncia e a solução parlamentarista. São Paulo: Editora Brasiliense S.A. 

1986. p. 31 e RAMOS, Plínio de Abreu. Odílio Denis (sic). In: ABREU, Alzira Alves de, et al. (org.). Op. cit. 
volume II. p. 1818-1826. 

17 LABAKI,  Amir. Op. cit. p. 31 e LAMARÃO, Sérgio. Grün Moss. In: ABREU, Alzira Alves de, et al. (org.). 
Op. cit. volume IV. p. 3923-3924. Para maiores informações sobre o complexo IPES-IBAD e sua importância 
nas Forças Armadas, ver: DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado. Ação Política, Poder, e 
Golpe de Classe. Petrópolis, RJ: Vozes, 1981. 

18 LABAKI,  Amir. Op. cit. p. 31-32 e LAMARÃO, Sérgio. Sílvio Heck. Op. cit. p. 2741-2744. 
19 SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 374-375; LABAKI, Amir. Op. cit. p. 57. 
20 SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 373. 
21 Idem, ibidem. 
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golpe veio da ala nacionalista das Forças Armadas através do manifesto de 26 de agosto do 

marechal Teixeira Lott. Neste, Lott declara seu repúdio à solução “anormal e arbitrária” que 

se pretendia impor.22  Em conseqüência, teve a sua prisão decretada pelo ministro do Exército, 

Odylio Denys. Em seguida, vários outros militares foram detidos.  

Um grande número de oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, de suas 
frações ‘nacionalistas’, que tinham em Lott sua principal liderança, foram 
detidos principalmente no Rio e em São Paulo (...). Outros, ao invés da 
prisão, conheceram a cassação. São exemplos o general Ladário Pereira 
Telles e o coronel Jaime Neiva Monteiro, ambos substituídos em suas 
funções sediadas no Rio de Janeiro.23 
 

 Essas prisões tinham como objetivo mostrar a coesão nas Forças Armadas, pois era 

fundamental para efetivar o golpe. Os ministros militares sabiam disto e, sendo assim, 

precisavam calar os opositores ao veto a Goulart. No rádio instituiu-se a “guerra psicológica” 

para criar um “clima destinado a arrancar do Congresso a decisão exigida, de impedimento do 

sr. João Goulart”.24 

 Enquanto os militares estavam divididos quanto à posse de Goulart, a opinião pública 

“legalista” crescia e representava uma frente ampla. Ela incluía “forças populares”, que eram 

lideradas por intelectuais, estudantes esquerdistas e líderes trabalhistas. Os legalistas 

defendiam que Jango deveria exercer a presidência. 

 Em 28 de agosto de 1961, o presidente interino, Ranieri Mazzili, enviou ao Congresso 

mensagem informando que os ministros militares consideravam a volta de Goulart ao Brasil 

como inadmissível “por motivos de segurança nacional”. O Congresso negou-se a referendar 

o veto, mas uma comissão parlamentar, organizada para estudar o caso, recomendou a adoção 

do sistema parlamentar. Como resposta, no dia seguinte, os ministros militares publicaram um 

manifesto em que colocavam suas razões para considerar a posse de Goulart como 

inaceitável. Durante um discurso em sua viagem à China, Goulart falara a respeito de sua 

determinação em estabelecer uma “República Popular” no Brasil e, para que isso fosse 

possível, seria necessário usar as graduações mais baixas das Forças Armadas para derrotar os 

oficiais, que foram caracterizados por ele como “reacionários”. Com esta declaração, alguns 

militares teriam mudado de opinião quanto ao “legalismo”. Os oficiais estavam divididos. Os 

                                                 
22 SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 374 e COUTINHO, Amélia. Henrique Teixeira Lott. Op. cit. p. 3304. 
23 LABAKI, Amir.  1961.  A crise da renúncia e a solução parlamentarista. Op. cit., p.58. 
24 SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit.  p. 377. 
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efeitos disto seriam medidos pelo impacto causado no Clube Militar durante as eleições de 

1962.25 

 

A importância do III Exército 

 Na tentativa de golpe arquitetada pelos ministros militares, o posicionamento do III 

Exército na crise nos ajuda a perceber as divisões na corporação e a força do movimento 

legalista26 tanto nas Forças Armadas quanto no meio civil. A decisão tomada pelo general 

José Machado Lopes, comandante do III Exército, configurou um dos mais importantes 

acontecimentos para o desfecho da “Crise da legalidade” instaurada em 1961. Portanto, 

consideramos que o estudo da posição do III Exército se faz necessário para percebermos 

como se dava a defesa do legalismo em seu interior. 

 Como primeira manifestação contrária à atitude dos três ministros militares, temos o 

manifesto do marechal Lott demonstrando a resistência das alas nacionalista e legalista das 

Forças Armadas. Em seu manifesto, Lott declara que mesmo afastado de suas atividades 

militares ele mantinha o compromisso de honra com a pátria e suas instituições democráticas 

e constitucionais. Por isso, ele manifestava seu “repúdio à solução anormal e arbitrária que se 

pretende impor à Nação” .27 Ao concluir seu manifesto, Lott conclamava as “forças vivas do 

país” para que uma posição decisiva e enérgica fosse tomada no respeito à Constituição. Aos 

militares, conforme o documento afirma, caberia saber portar-se à altura das “tradições 

legalistas” que marcavam a história das Forças Armadas. 

 A atitude custou a Lott a prisão, por ordem do ministro da Guerra, Odylio Denys, sob 

acusação de lançar “manifesto subversivo”.28 

27 AGO 61: 
0304 – Mensagem recebida Sr. Ministro da Guerra 
ELEMENTOS COMUNISTAS CONGRESSO ESTÃO PERTURBANDO 
ENCONTRO SOLUÇÃO LEGAL CRISE DECORRENTE RENÚNCIA 
PRESIDENTE PT MARECHAL LOTT ENVOLVIDO POR TAIS 
AGITADORES LANÇOU MANIFESTO SUBVERSIVO FORÇANDO 
MINISTRO GUERRA DETERMINAR SUA PRISÃO PT MINISTRO 
PRETENDE DEFENDER INSTITUIÇÕES ET MANTER A LEI ET 

                                                 
25 HAYES, Robert A. The Military Club and National Politics in Brazil. Henry H. Keith and Robert A. Hayes. 

Perspectives on Armed Politics in Brazil. Tempe: Center for Latin American Studies, Arizona State University, 
1976. p. 163-164. Sobre o discurso, Hayes se refere a um artigo de Adirson de Barros intitulado “A linha dura 
e o Medo”, publicado no jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 16 de maio de 1965. Também 
encontramos referências sobre o ocorrido nos verbetes do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro 
referentes aos ministros militares e a João Goulart. 

26 Entendemos “legalismo”, neste caso, como a defesa da Constituição, ou seja, um sentimento, entre militares e 
civis, de que se deveria dar posse ao vice-presidente. 

27 SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 374. 
28 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas... Op. cit. p. 257;  SODRÉ, Nelson Werneck. Op. cit. p. 373-

374. 
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ORDEM EM TODO PAÍS MESMO QUE PARA ISSO TENHA QUE 
IMPEDIR POSSE JANGO PT CONVENIENTE CHAMAR ET RETER 
QUALQUER PRETEXTO CMT 3ª DI E 1ª DC PALEGRE PT29 
 

 Ao final da tarde de 25 de agosto, as primeiras manifestações surgiram na cidade de 

Porto Alegre. Apoiado por alguns coronéis e generais distribuídos em postos-chaves no Rio 

Grande do Sul, além do protesto popular, o governador do estado, Leonel de Moura Brizola, 

deu início ao movimento que ficaria conhecido por Campanha da Legalidade.30 Um outro 

sinal de que o golpe planejado pelos ministros militares estava se deteriorando veio de um 

radiograma do Rio Grande do Sul em que informava a posição assumida pelo governador 

Brizola no sentido de não reconhecer o golpe militar e declarar que resistiria a ele.  

27 AGO 61: 
0120 – Rádio enviado ao Sr. Ministro: 
GOV BRIZOLA DECLAROU-ME RESISTIRÁ CONTRA A AÇÃO 
IMPEÇA POSSE JG PT COORDENA AÇÃO B M NESSE SENTIDO PT 
TENHO PERCEBIDO GRANDE NÚMERO OFICIAIS IDÉIA SER 
MANTIDO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL VG INCLUSIVE CMT 3ª DI 
ET 1ª DC PT TODAS UNIDADES CUMPRINDO ORDENS 
MANUTENÇÃO ORDEM PÚBLICA PT SITUAÇÃO TENSA PORÉM 
CALMA. 31 
 

 Um precário dispositivo militar e o apoio popular em Porto Alegre não eram 

suficientes para garantir a posse de João Goulart. Era necessário encontrar uma forma de 

mobilizar o restante do país. Assim, com o propósito de disseminar informações e mobilizar 

os indivíduos para a ação, no dia 27 de agosto um grupo de choque da Guarda Civil invadiu as 

instalações da rádio Guaíba, de Porto Alegre, e a colocou à disposição da Secretaria de 

Segurança. Lembremos que várias rádios haviam sido fechadas pelo Governo Federal por 

terem transmitido o manifesto de Brizola, contra a atitude dos três ministros militares. A rádio 

foi transferida para o Palácio Piratini e seus transmissores para a Ilha Pintada – vigiada por 

homens da Brigada Militar. Estava criada a Cadeia da Legalidade.32 Ela “encontrou canais de 

informações que rompiam o cerco à censura”.33 

 Através da rádio, Brizola passou a denunciar os planos golpistas do ministro da 

Guerra. Além disso, denunciou a mobilização de grupamentos tanto da Marinha quanto da 

Aeronáutica visando a interrupção de seu trabalho pela defesa da legalidade. Enquanto a 

                                                 
29 LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército na Crise da Renúncia de Jânio Quadros. Um 

depoimento. Rio de Janeiro: Alhambra, 1980. p. 127. 
30 FERREIRA,Jorge. Crises da República: 1954, 1955 e 1961. In: ______ e DELGADO, Lucilia de Almeida 

Neves. O tempo da experiência democrática: da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, v.3, 2003. p. 327. (coleção: O Brasil Republicano) 

31 LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 127. 
32 FERREIRA, Jorge. Op. cit. p. 327-328. 
33 Idem, ibidem. p. 328. 
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tensão aumentava no Palácio Piratini, a população parecia apoiá-lo, reunida na Praça da 

Matriz. Acreditava-se que o comandante obedeceria ao ministro Denys e o conflito armado 

seria inevitável. Contudo, Machado Lopes rompeu com Denys, entendeu-se com Brizola e 

apoiou a posse de Jango34. Sobre sua decisão, esclarece o general Lopes: 

A minha decisão de apoiar a Lei foi tomada após muita ponderação sobre as 
conseqüências de iniciar um movimento armado no Rio Grande do Sul, que 
se alastraria por todo o Brasil, tal o estado de politização em que se 
encontrava o Povo, motivado pela legitimidade de o Sr. João Goulart 
empossar-se como Presidente da República.35 
 

 Para o comandante do III Exército, aceitar a ordem dos golpistas traria sérias 

conseqüências para o Rio Grande do sul, como visto no trecho anterior e, agora, como 

expresso no comunicado que transmitiu à população gaúcha: 

O Cmt. do III Exército, com a finalidade de evitar explorações tendenciosas 
da crise que atravessa a Nação, deseja tranqüilizar a população do Estado do 
Rio Grande do Sul, alertando-a de que o III Exército saberá manter a ordem 
legal e a defesa das instituições neste Estado, bem como em todo o território 
que está sob sua jurisdição. 
 Conclama, igualmente, o povo em geral para que se mantenha em 
calma, confiante nas providências para a preservação da ordem.36 
 

Em 27 de agosto, ou seja, dois dias após a renúncia de Jânio Quadros, Machado Lopes 

informou ao ministro Denys que Brizola resistiria a qualquer tentativa de impedir a posse de 

João Goulart. Ainda de acordo com ele, havia no III Exército um grande número de oficiais 

que gostariam que fossem respeitados os princípios constitucionais.37  

Em 28 de agosto, Machado Lopes recebeu ordem do ministro da Guerra para que 

desse um fim aos atos do governador Leonel Brizola. Se necessário, utilizasse reforços de 

outras divisões e recorresse aos bombardeios. Esta declaração teria provocado a reação do 

comandante e outros generais. Reunidos em 29/08 para discutir a situação política causada 

pelos ministros militares e as ordens oriundas do ministro da Guerra, o comandante do III 

Exército, general Machado Lopes, declarou: 

1. Não acataria mais as ordens do ministro da Guerra; 

2. Permaneceria no comando do III Exército; 

3. Agiria por conta própria e com idéia de manter o Regime Liberal Democrático 

Cristão. 
                                                 
34 FERREIRA, Jorge. Crises da República... Op. cit. p. 330. 
35 LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 53. 
36 Idem, ibidem. p. 128. Trata-se de uma nota publicada na imprensa do dia 28/08/1961. 
37 Rádio de 27 ago. 1961. Cf. LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 127; e ABREU, 

Alzira Alves de, et al. (org.). Machado Lopes. In: ____. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (pós-1930). 
Op. cit. volume III, p. 3284-3286. 
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 A decisão foi imediatamente comunicada ao governador do Rio Grande do Sul e aos 

comandantes do I, II e IV Exércitos.38 Machado Lopes envia um radiograma no mesmo dia, 

28 de agosto, para o ministro do Exército, colocando sua posição diante da ordem dada. 

Neste, Lopes declara que cumpriria apenas ordens legais, dentro da Constituição vigente.39 

 Aderindo à causa da legalidade, o comandante do III Exército somou a resistência 

militar a organizações de resistência civil.   

Constituiu-se o Comando Unificado das Forças Armadas do Sul, 
compreendendo o III Exército, a V Zona Aérea, a Brigada Militar e as 
Forças Públicas, todas sob o comando de Lopes. Além de possuir a mais 
poderosa artilharia e o mais completo parque de manutenção do país, o III 
Exército contava com os importantes regimentos de infantaria, unidades 
blindadas e 40.000 homens, Somados aos 13.000 da Brigada Militar, 
armados e entusiasmados, Machado Lopes contava com um poder de 
resistência que não poderia ser subestimado pelos ministros militares.40 

 

 Em 29 de agosto, o general-de-brigada Antonio Carlos Murici, então chefe do Estado-

Maior do III Exército e favorável aos ministros militares, havia ido ao Rio para conversar com 

Denys. Retornou a Porto Alegre trazendo a reafirmação das ordens que foram dadas pelo 

ministro da Guerra e uma convocação para que Lopes fosse à Brasília discutir diretamente 

com Denys o impasse criado.41  

 Machado Lopes não atendeu ao chamado do ministro, declarando que fatalmente seria 

preso e dispensado de seus serviços. Além disso, só aceitaria ordens do chefe das Forças 

Armadas, isto é, o presidente João Goulart.  Em 30 de agosto, Lopes recebeu a notificação do 

ministro da Guerra que estava demitido do comando do III Exército e que o novo comandante 

seria o general-de-exército, Osvaldo Cordeiro de Faria.42 Respondeu ao ministro dizendo que 

se Cordeiro de farias fosse para o Rio Grande do Sul seria preso. 

Conforme observa Labaki, a 25 de agosto, dia da renúncia de Jânio, o quadro da 

situação militar não era muito favorável, já que nenhum dos quatro grandes comandos do 

Exército havia se expressado pelo respeito à Constituição.43   

 No III Exército, mesmo tendo seu comandante declarado que apoiaria Brizola e 

a defesa da legalidade, encontramos algumas discordâncias. Comandantes de divisões não 
                                                 
38 LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 47-49. 
39 Rd Nº 247Ez, de 28 ago. 1961. Cf. LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 130. 
40 FERREIRA, Jorge. Crises da República... Op. cit. p. 330. 
41 Rádio cifrado do Sr. Ministro da Guerra ao comandante do III Exército. Cf. LOPES, Marechal José Machado 

Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 131; e ABREU, Alzira Alves de, et al. (org.). Machado Lopes. In: ____. 
Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (pós-1930). Op. cit. volume III, p. 3285. 

42 Idem e LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 46-47. 
43 LABAKI, Amir.  1961.  A crise da renúncia e a solução parlamentarista. Op. cit., p. 69. 
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concordaram com Machado Lopes. Temos como exemplo de uma destas o comando do 14º 

Batalhão de Caçadores, sediado em Florianópolis. Contudo, vários movimentos de apoio à 

legalidade surgiram no país. 

Em Belém do Pará, o comandante da base aérea local, coronel Fausto Gerp, 
chefiou uma sublevação contra a posição do marechal Denys e do brigadeiro 
Moss. Tropas do Comando Militar da Amazônia e uma flotilha da armada 
foram mobilizadas, conseguindo dominar a situação e prender o coronel. Em 
São Vicente, São Paulo, oficiais do 2º Batalhão de Caçadores se declararam 
solidários ao movimento legalista. Da guarnição militar de Corumbá, Mato 
Grosso, o general Arnaldo da Mata (...), seu comandante, assumia a mesma 
posição. Soldados da Vila Militar, no Rio de Janeiro, mesmo após a prisão 
do general Ademar de Queirós, mantinham-se em seus quartéis, não 
cumprindo ordens de seguir para o sul.44 
 

Segundo Jorge Ferreira, em 30 de agosto a rebelião militar havia se espalhado pelo 

país e uma guerra civil era iminente. Lopes recebera o apoio de inúmeros oficiais declarando 

obediência à Constituição ou desembarcando em Porto Alegre e se apresentando ao general.  

Parucker destaca que “a atuação ― ainda que secundária ― dos sargentos marcou 

presença no desenrolar da crise”.45 Parucker, assim como Nelson Werneck Sodré, ressalta o 

caráter legalista da luta dos sargentos. Os sargentos insubordinados da base aérea de Canoas, 

próxima a porto Alegre, contribuíram para que não ocorresse o conflito. Permanecendo o 

comandante da base aérea de Canoas fiel aos ministros militares, a ordem, oriunda de Brasília, 

para decolagem dos jatos e bombardeio ao Palácio Piratini, estava mantida. A ação só não se 

realizou porque os sargentos esvaziaram os pneus e desarmaram os aviões. O ato não poderia 

ser concluído.46 

Além do caráter legalista de alguns grupos das Forças Armadas, percebemos a 

articulação de diversos setores da sociedade defendendo a defesa da Constituição. A Frente da 

Legalidade Democrática, liderada pelo presidente da Assembléia, deputado Roberto de Abreu 

Sodré, em seu manifesto de lançamento pregou a resistência ao ato dos ministros militares.47 

Paulo Parucker ressalta que desde o dia 26 de agosto registraram-se greves de diversas 

categorias, “em defesa do regime”.48 

                                                 
44 LABAKI, Amir.  1961. A crise da renúncia e a solução parlamentarista. Op. cit., p. 98. Sobre outras 

manifestações do mesmo tipo, ver: PARUCKER, Paulo E.C. Praças em pé de guerra: o movimento político 
dos subalternos militares no Brasil – 1961-1964. 1992. Dissertação (Mestrado), Instituto de Ciências Humanas 
e Filosofia, UFF, Niterói, 1992. p. 52-57. 

45  PARUCKER, Paulo E.C. Op. cit. p. 57. 
46  SODRÉ, Nelson Werneck. Op cit. p. 382-385. Sobre as ações de sargentos e suas organizações, ver: 

MOROSINI, Liseane. Mais deveres que direitos: os sargentos e a luta pela cidadania negada – 1930-1960. 
1998. Dissertação (Mestrado), UFRJ, IFCS, PPGHIS, 1998.  

47 LABAKI,  Amir. Op. cit. p. 100-101. 
48 PARUCKER, Paulo E.C. Op. cit. p. 51. 
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As manifestações havidas nas organizações militares sediadas nos Estados 
do Pará, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Guanabara e até mesmo em 
Brasília, sem contar os Estados sob a jurisdição do III Exército e os 
inúmeros telegramas e ofícios recebidos de todas as classes sociais e 
Prefeituras, bem dizem do estado de politização a que havia atingido o Povo 
Brasileiro e como estava arraigado em seu espírito o acatamento à Lei.49 
 

 Skidmore coloca a posição do general Machado Lopes, comandante do Terceiro 

Exército, como ponto fundamental para entender o rumo legalista que a crise tomou. Sem a 

deserção de um comandante regional, a frente legalista não teria tido chance de contrariar o 

veto dos ministros militares.50 Ser um militar legalista, naquele momento, era ser acusado de 

subversivo.51 

Esta atitude tomada por Machado Lopes e o conflito gerado intracaserna podem ser 

vistos como uma herança da disputa política entre facções civis e militares e seu 

posicionamento diante do getulismo. A renúncia de Jânio teria pego os militares antigetulistas 

de surpresa. Sendo assim, não estariam preparados para assumir o poder. 

O ministro da Guerra teria extravasado suas bases de apoio dentro do Exército e, de 

acordo com Skidmore, não teria encontrado outra solução que não o retrocesso para uma 

posição de compromisso. 

Enquanto os militares estavam divididos quanto à posse de Goulart, a opinião pública 

“legalista” crescia e representava uma frente ampla. Ela incluía “forças populares”, que eram 

lideradas por intelectuais, estudantes esquerdistas e líderes trabalhistas.52 

No dia 30 de agosto, o Congresso Nacional rejeitou o pedido de impedimento 

apresentado contra a posse do vice-presidente. Começava a discutir-se uma solução 

conciliatória e que consistia na possibilidade de implantação de um regime parlamentarista. 

Faltava convencer João Goulart e os ministros militares de que esta era a melhor saída para o 

impasse. Segundo Labaki, “houve uma reunião no Rio de Janeiro, de dez governadores de 

Estado (SP, RJ, MG, PR, SC, ES, BA, AL, RN, SE) e do ministro da Fazenda, Clemente 

Mariani, com os três ministros militares. Nela, os governadores obtiveram da ‘troika’ golpista 

a garantia de respeito às decisões do Congresso”.53 Goulart aceitou a decisão do Congresso 

sem impor-se, causando certa frustração principalmente na população do Rio Grande do Sul, 

                                                 
49 LOPES, Marechal José Machado Lopes. O III Exército... Op.cit. p. 77. 
50 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas... Op. cit. p. 257. 
51 SODRÉ, Nelson Werneck. Op cit. p. 378. 
52 SKIDMORE, Thomas. Op. cit. p. 259. 
53 LABAKI, Amir.  1961. A crise da renúncia e a solução parlamentarista. Op. cit., p. 110. 
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liderada por Leonel Brizola.54 O Congresso aprovou em 2 de setembro, por 253 votos contra 

55, a Emenda Constitucional nº 4 que instalava o parlamentarismo. 

Os ministros militares compreenderam que não poderiam sobrepor-se à divisão dentro 

das fileiras do Exército e não poderiam mais ignorar a difundida reação pública à sua tentativa 

de veto55. Isolados politicamente, deveriam recorrer a uma “saída honrosa”.56 A ala legalista 

das Forças Armadas aceitara a posição intermediária, ou seja, a opção pelo parlamentarismo. 

Brizola se posicionou contra a atitude tomada a favor de uma saída para a crise através da 

implementação do parlamentarismo e denunciou o processo. No entanto, Goulart aceitou o 

regime proposto e dava fim à Crise da legalidade. 

 Para Peixoto, se em 1961 o golpe de Estado dirigido pelos três ministros militares 

falhou, foi porque a hierarquia estava dividida. O Rio Grande do Sul, com seu foco de 

resistência, atraiu os grupos de oposição dentro do Exército. Com as Forças Armadas 

divididas, o país estava à beira da guerra civil. 

As intervenções vitoriosas são desde logo aquelas em que a hierarquia 
acompanha a opinião majoritária decorrente da ação do partido militar. Mas 
o partido, por si só, não é capaz de pôr em marcha a máquina militar. Sua 
ação deve ser coroada ou legitimada pela hierarquia, sem a qual corre o risco 
de malograr.57 
 

A respeito da crise vivida de 25 de agosto a 5 de setembro de 1961 e a defesa do 

legalismo, Skidmore destaca alguns aspectos do que chama de “drama político brasileiro”. 

Em primeiro lugar, seria perceber que o poder de Jânio, com a presidência, era mais aparente 

que real, já que a Câmara e o Senado não haviam passado por qualquer renovação do seu 

quadro político. Em seguida, os militares são lembrados. Teria ficado claro que em momentos 

em que o processo civil é abalado, a opinião dos militares é decisiva. Além disso, o grupo que 

Skidmore chama de “militares moderados” refletiria a opinião de um grande número de civis 

que defendiam a Constituição. 

No que diz respeito à crise de 1961, Alfred Stepan58 também faz suas observações. 

Dando ênfase ao que ele chama de crise estrutural vivida nos anos de 1961 e 1964, Stepan 

analisa o comportamento dos militares diante do quadro político e a mudança de 

comportamento destes em relação à política nacional. Baseado no argumento de que a 

Instituição Militar é um subsistema que reage a mudanças do sistema político, Stepan entende 

                                                 
54 Idem, ibidem. p. 119. 
55 LABAKI, Amir.  1961. A crise da renúncia e a solução parlamentarista. Op. cit., p. 260. 
56 FERREIRA, Crises da República... Op. cit. p. 335. 
57 PEIXOTO, Antonio Carlos. O Clube Militar e os confrontos... Op. cit. p. 112. 
58 STEPAN, Alfred. Os Militares na Política.  As mudanças de Padrões na Vida Brasileira. Rio de Janeiro: 

Editora Artenova, 1975. 
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que a mudança do papel dos militares se relacionava com alterações maiores do sistema 

político. Ele observa quatro importantes mudanças: 

1. crescente índice de reivindicações políticas e econômicas ao governo; 

2. decréscimo da capacidade extrativa decorrente do declínio do crescimento 

econômico; 

3. decréscimo da capacidade política de converter as reivindicações em política 

concreta, devido à fragmentação do apoio; 

4. crescente retração do apoio ao próprio regime político.59 

Além disso, os reflexos da Revolução Cubana nas Forças Armadas latino americanas 

podem ser vistas na relação destas com a política. O temor de uma revolta comandada pela 

esquerda radical e, em função disto, a substituição de um exército regular por milícias 

populares – como ocorrera em Cuba. Quanto à vitória de Fidel Castro, ao relacionar tal 

aspecto com o governo João Goulart, os militares brasileiros passaram a temer a atitude do 

presidente diante dos comunistas. Os militares acreditavam que, ainda que não fosse 

comunista, Goulart poderia estabelecer uma aliança com os comunistas e dar um golpe de 

Estado. Em seguida, em função de sua fraqueza política, não conseguiria liderar o movimento 

e, assim, os comunistas assumiriam o poder do Estado. Para Stepan, este temor criou um fator 

novo nas relações entre civis e militares porque estes se sentiam ameaçados por um grupo 

específico – os comunistas.  

Stepan destaca que da crise estrutural de 1961-1964 emergiu dois sentimentos 

distintos entre grupos significativos de oficiais: 

1. havia alguns atores políticos importantes, tanto civis como militares, 
que eram tão corruptos ou tão simpáticos ao comunismo que se tornavam 
participantes ilegítimos do sistema e tinham de ser removidos da política 
semipermanentemente.; 
2. Um sentimento muito mais fundamental era que os sistemas 
econômicos e políticos estavam tão profundamente conturbados que se 
faziam necessárias mudanças radicais. Estas mudanças, acreditava-se, 
somente poderiam ser realizadas por um governo militar em que muitos dos 
privilégios constitucionais normais fossem suspensos por um período 
suficientemente longo para que se completasse a reestruturação.60 
 

 Skidmore observa, por último, que a derrota do veto militar à posse de Jango decorreu 

da correlação de forças entre os militares e não da mobilização popular. Isto se deu em função 

                                                 
59 STEPAN, Alfred. Os Militares na Política... Op. cit. p. 101-102. 
60 Idem, ibidem. p.124. 
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de uma divisão entre os militares, aliada a uma opinião de centro que visava garantir a 

obediência à Constituição.61 

 Portanto, ao trabalharmos com este panorama político e a questão surgida em torno da 

sucessão de Jânio e posse de João Goulart, o estudo das divisões nas Forças Armadas é 

fundamental. Com isso, encontramos a forma com que os militares participavam da política e 

a sua importância para a resolução de graves crises, ora “solucionadas”, ora precipitadas por 

intervenções militares. 

 

Divisão dos militares em “partidos” 

 No período da “Crise da legalidade”, verificamos a divisão nas Forças Armadas, 

pautada na questão golpistas versus legalistas, ou seja, aqueles que eram contra a posse de 

Jango e aqueles que a defendiam. É durante a tentativa de encontrar uma saída para o quadro 

de crise política resultante da renúncia de Jânio Quadros e da ação dos três ministros 

militares, que vemos as disputas entre o partido (instituição) e os partidos (legalistas versus 

golpistas).  

 Quanto a esta divisão dos militares em partidos, temos dois trabalhos a serem 

destacados. Um deles é o livro de Alain Rouquié, Os Partidos Militares no Brasil,62 em que o 

autor propõe a divisão entre PARTIDO (instituição) e PARTIDOS (correntes existentes nas 

Forças Armadas). O segundo trabalho foi escrito por Oliveiros S. Ferreira. Em Vida e Morte 

do Partido Fardado,63 o autor propõe a seguinte divisão: Partido Fardado versus 

Estabelecimento Militar. Este diria respeito aos que agem em torno da lei, ou seja, legalistas. 

O primeiro – Partido Fardado – é visto como um grupo que não designa facção política e sua 

existência só seria verificada em momentos de crise. Outra diferença nestas duas correntes, 

propostas por Oliveiros, é que o Estabelecimento Militar é composto basicamente por 

generais e superiores; ficando o Partido Fardado com o restante do quadro. Contudo, não 

utilizaremos esta proposta desenvolvida por Oliveiros por não considerarmos a existência de 

determinados partidos apenas em momentos de crise. Como veremos, temos um processo de 

construção destas correntes ao longo do tempo e um processo de identificação política e 

ideológica que diz respeito ao papel do Estado no desenvolvimento da sociedade. 

Neste momento, trataremos da questão da crise política vivida em 1961 a partir dos 

grupos militares e da noção de partido militar. 
                                                 
61 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas... Op. cit. p. 262. 
62 ROUQUIÉ, Alain. Os Partidos Militares no Brasil. Op. cit. 
63 FERREIRA, Oliveiros S. Vida e Morte do Partido Fardado. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000. 

(Série Livre Pensar ; volume 3). 
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 O uso do termo partido militar tem como objetivo “enfatizar as situações em que 

Exército e política se relacionam e as instâncias institucionais de inserção da política no 

aparelho militar (e vice-versa)” .64 

Assim, entendemos que a intervenção das Forças Armadas no processo político e seu 

comportamento se inscrevem em uma configuração triangular, em que coexistem três 

conjuntos de agentes: civis, correntes militares e estruturas do comando supremo (elevados 

escalões da hierarquia militar).65 

As correntes militares, tais como se definiram entre 1945 e 1964, tiveram sua origem 

no decorrer do Estado Novo. As divisões seriam fruto de seus posicionamentos quanto ao 

caráter dado à política de desenvolvimento industrial desenvolvido.  Enfim, foram em torno 

de assuntos como desenvolvimento econômico, organização política e política internacional 

que se desenvolveram as divisões político-ideológicas e que se organizaram as correntes 

militares. 

 Visando facilitar a nossa pesquisa, destacamos basicamente duas correntes: os 

nacionalistas e os antinacionalistas. As divisões existentes no interior de cada uma dessas 

correntes ainda devem ser avaliadas. O trabalho de José Murilo de Carvalho66 divide os 

grupos em torno do nacionalismo e do comunismo, dividindo estes dois eixos de conflito em 

três grupos: 

1. Nacionalista direitista ou nacionalista anticomunista: apóia o nacionalismo, mas 

tem opinião desfavorável ao comunismo:  

(...) os grupos militares antinacionalistas não se opunham à 
industrialização: eles eram contra a política de Vargas, com toda as suas 
implicações. O que não aceitavam nessa política era sobretudo a 
mobilização e a participação crescente da classe operária, além de uma 
política externa que se afastava da aliança privilegiada com os Estados 
Unidos. Para esses grupos, industrializar significava atrair o capital 
estrangeiro, reforçar os laços com os Estados Unidos, enquanto se 
mantinha a classe operária afastada do processo político.67 

2. Nacionalista de esquerda: quanto ao nacionalismo se identifica com o primeiro 

grupo, mas, por não aderir ao anticomunismo, se afasta dos 

nacionalistas direitistas; 

                                                 
64 ROUQUIÉ, Alain. “Os processos políticos nos partidos militares do Brasil. Estratégia de pesquisa e dinâmica 

institucional”. In: ROUQUIÉ, Alain. Op. cit. p. 9-26. 
65 PEIXOTO, Antonio Carlos. “Exército e política no Brasil. Uma crítica dos modelos de interpretação”. In: 

ROUQUIÉ, Alain. Os Partidos Militares no Brasil. Op. cit. p. 27-42. 
66 CARVALHO, José Murilo. Vargas e os militares. Op. cit 
67 PEIXOTO, Antonio Carlos. O Clube Militar e os confrontos... Op. cit. p. 71-113. 
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3. Cosmopolita de direita ou anticomunista: profundamente anticomunista e não-

nacionalista.68 

Ao estudarmos o período da Crise da Legalidade e o histórico das ações destas 

correntes, destacaríamos ainda uma outra corrente, que não é citada por José Murilo. Trata-se 

dos nacionalista-legalistas. Contudo, nos deteremos no detalhamento de tal corrente no 

decorrer do capítulo. 

Além do aspecto econômico e político responsável pela divisão das correntes, o fator 

ideológico também deve ser lembrado. José Murilo ressalta a importância dada ao 

comunismo, mas o aspecto doutrinário especificamente militar também deve ser considerado. 

Assim, a importância dada à doutrina de Segurança Nacional e a forma como agir relacionada 

com esta também nos serve de parâmetro para entendermos estas correntes. Os nacionalistas 

vêem a segurança vinculada à possibilidade de um desenvolvimento fruto de recursos 

nacionais, sustentado pela mobilização popular e afastado dos grandes centros de decisão do 

capitalismo internacional. Os antinacionalistas entendiam que a divisão de mundo estava 

regida pela Guerra Fria e acreditavam na doutrina criada pela Escola Superior de Guerra 

(ESG). Para este grupo, o Brasil deveria buscar alianças com o “bloco ocidental”. 

O mundo conhecia tensões que transpunham as fronteiras nacionais. A 
segurança nacional devia levar em conta esse inimigo interno que se 
manifestava através da guerra revolucionária. Para enfrentar esse gênero de 
ameaças, a mobilização e a coesão das elites eram indispensáveis.69 
 

Nesta divisão de correntes e a relação desta com a formulação de uma doutrina, temos 

o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e a Escola Superior de Guerra (ESG). A 

ESG era parte do aparelho militar e criou uma doutrina que serviu de instrumento ideológico 

para os militares: a doutrina de segurança nacional. O ISEB, no entanto, era subordinado ao 

Ministério da Educação. É visto como um aparelho ideológico dos grupos civis e militares e 

não teve a mesma influência que a ESG no interior das Forças Armadas.70 

A estrutura autoritária do Estado Novo politizara o Exército, mas impedira o 

desenvolvimento do debate político. Foram necessários o fim da ditadura de Vargas e o 

processo de “redemocratização” para que as correntes militares pudessem expor suas opiniões 

livremente.  O debate destas correntes teria no Clube Militar um canal privilegiado de 

confronto.  

                                                 
68  Uma quarta corrente é sugerida pelo autor. Trata-se dos Cosmopolitas Liberais, mas ela não chega a se 

concretizar. 
69 PEIXOTO, Antonio Carlos. O Clube Militar e os confrontos... Op. cit. p. 86-87. 
70 Idem, ibidem. p. 87 e TOLEDO, Caio Navarro de. ISEB: Fábrica de Ideologias. São Paulo: Editora Ática, 2ª 

edição, 1982. 
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Com o retorno de Getúlio Vargas ao poder em 1951, retornava também uma 

orientação econômica nacionalista. No que diz respeito às correntes militares, os 

nacionalistas, neste momento, ocupavam postos na hierarquia e controlavam as eleições do 

Clube Militar. 

A política implantada por Vargas era vista pelos grupos civis como uma ameaça a seus 

interesses econômicos e para as instituições democráticas. Para depor Vargas, era preciso que 

a corrente nacionalista fosse derrotada e que os cargos perdidos na hierarquia fossem 

reconquistados pelos antinacionalistas. Para Antonio Carlos Peixoto esta tarefa foi facilitada 

pela radicalização vivida pelo Clube Militar sob a presidência de Estillac Leal (1950-1952).71 

Este processo de radicalização se expressava nas matérias publicadas pela Revista do Clube 

Militar , assim como no posicionamento do Clube em relação a tais assuntos. 

A corrente antinacionalista, para isolar a corrente adversária, a acusava de infiltração 

comunista. Para combatê-la e vencer as eleições do Clube Militar, numa tentativa de recuperar 

cargos de importância na hierarquia militar, os antinacionalistas formaram a Cruzada 

Democrática e concorreram às eleições de 1952. Saíram vitoriosos nesta e na eleição 

seguinte, ficando quatro anos na diretoria do Clube (1952-1956). Contudo, a vitória desta 

corrente levou a uma revisão quanto à forma de fazer política dos nacionalistas, 

principalmente a reexaminar suas alianças civis. O objetivo era romper o isolamento e 

reconquistar posições.72 

Neste momento de revisão e conquista de espaço – após o suicídio de Vargas em 

agosto de 1954 –, os nacionalistas, mudaram sua postura, que era identificada com um 

nacionalismo radical. Buscando a vitória de Juscelino Kubitschek e o apoiando na tentativa de 

golpe em novembro de 1955, este grupo passou de um nacionalismo de tipo radical – 

originário da sua construção ao longo do Estado Novo e fortemente vinculado à Vargas – para 

um de caráter constitucional, de respeito às leis, ou seja, legalista. Para evitar o impedimento 

da posse de Juscelino, ou seja, um golpe, o Movimento 11 de novembro de 1955, liderado 

pelo general Henrique Lott, marcou a aproximação dos nacionalistas vinculados a ele e o 

outro grupo nacionalista que havia passado por mudanças e era identificado, então, com a 

defesa da legalidade. É desta forma que esta corrente irá se identificar – como defensora da 

Constituição – durante todo o governo JK,73 estabelecendo uma aliança nacionalista-legalista. 

No Clube Militar, essa nova “postura” é testada nas eleições de 1956. O grupo resultante da 

                                                 
71 PEIXOTO, Antonio Carlos. O Clube Militar e os confrontos... Op. cit. p. 93. 
72 Idem, ibidem. p. 101-102, SODRÉ, Nelson Werneck. Op cit. p. 305. 
73 PEIXOTO, Antonio Carlos. O Clube Militar e os confrontos... Op. cit. p. 104. 
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aliança entre nacionalistas e legalistas vence e permanece na diretoria do clube até 1962, 

quanto temos Goulart como presidente e um quadro político nacional bem diferente e 

resultante de uma crise política causada pela renúncia do presidente Jânio Quadros. 

Neste mesmo processo de identificação, a ala reconhecida como antinacionalista agora 

pode ser caracterizada como golpista. No interior das Forças Armadas, sua propaganda 

refletia a luta de grupos civis contra o governo de Juscelino. 

Com a chegada de Jânio Quadros à presidência da República, temos mudanças na 

hierarquia militar e a corrente nacionalista é mais uma vez alijada dos postos politicamente 

importantes. Vale ressaltar que, neste momento, o Clube ainda se encontrava sob a direção 

dos nacionalista-legalistas. Contudo, “nem o governo Quadros, nem a hierarquia militar 

poderiam tolerar que o Clube se tornasse um foco de oposição”.74 

A renúncia de Quadros apontou, como vimos, para mais uma crise político–militar. 

Quanto à ocupação de cargos importantes na hierarquia militar, durante a Crise da Legalidade, 

temos a presença de militares ligados à Escola Superior de Guerra (ESG) em postos 

estratégicos. Na chefia do Estado Maior das Forças Armadas, o general Osvaldo Cordeiro de 

Farias; o Gabinete Militar era chefiado pelo general Pedro Geraldo de Almeida (indicado pelo 

primeiro); e, finalmente, a chefia do Gabinete da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 

Nacional era exercida pelo coronel Golbery do Couto e Silva.75 

Quando os primeiros sinais de resistência ao golpe apareceram ainda em agosto de 

1961, a “junta golpista” – na expressão de Nelson Werneck Sodré – caminhou para a 

violência. Odílio Denys ordenou a prisão do marechal Henrique Teixeira Lott e vários outros 

militares identificados com o nacionalismo foram detidos. 

A perseguição a estes militares mostra que a coesão nas Forças Armadas era 

fundamental para efetivar o golpe. Os ministros militares sabiam disto e, sendo assim, calar os 

opositores ao veto a Goulart era necessário.76 Segundo Skidmore, a renúncia de Jânio pegou 

os militares antigetulistas de surpresa. Sendo assim, não estariam preparados para assumir o 

poder. 

 Quanto aos partidos militares e a relação com os civis, de um lado a direita, 

comandada por Lacerda, acusava Jango de estar comprometido com os comunistas. Do outro, 

o apoio da esquerda e do centro para que houvesse um retorno ao presidencialismo. Contudo, 

                                                 
74 PEIXOTO, Antonio Carlos. O Clube Militar e os confrontos... Op. cit. p. 107. 
75 LABAKI,  Amir. 1961. A crise da renúncia e a solução parlamentarista. Op. cit., p. 32. 
76 LABAKI,  Amir. Op. cit. p. 58-59; e SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas... Op. cit. p. 260. 
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o apoio essencial deveria vir dos militares. Esse apoio teria vindo em função de promoções e 

transferências. Jango promoveu mais generais nacionalistas a posições-chave de comando77. 

 O ministro da Guerra, marechal Denys, teria extravasado suas bases de apoio dentro 

do Exército e, de acordo com Skidmore, não teria encontrado outra solução que não o 

retrocesso para uma posição de compromisso.78 

                                                 
77 Idem. p. 270-271. 
78 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio Vargas... Op. cit. p. 258-259. 


