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Resumo 

 
 

A tese investiga os significados dos ensinamentos da Escola Superior de Guerra (ESG) 

referente ao desenvolvimento, a integração nacional e ao progresso da ciência e da tecnologia 

no Brasil no período 1949-1976. Para tanto, trata de estabelecer relações entre a criação da 

Escola, o perfil de seus “alunos” e a finalidade de seus cursos, especificamente o Curso 

Superior de Guerra. O trabalho identifica que os ensinamentos da ESG se caracterizavam por 

posições antidemocráticas, anticomunistas e favoráveis a implantação, no país, de um modelo 

de desenvolvimento capitalista dependente. Indica que a ESG era uma instituição militar de 

formação de “elites orgânicas”, posicionadas entre as camadas sociais de grande poder de 

articulação e mobilização política, favorecendo, principalmente, a politização das Forças 

Armadas dispostas a controlar a direção do Estado brasileiro.   
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Abstract 
 
 
 
The thesis investigates the meanings of the teachings of the War College (ESG) for the 

development, national integration and progress of science and technology in Brazil in the 

period 1949-1976. For this purpose, is to establish relations between the creation of the 

School, the profile of his "students" and the purpose of their travels, specifically the Course of 

War. The paper identifies that the teachings of ESG positions were characterized by 

undemocratic, anti-communist and favorable the deployment in the country a model of 

dependent capitalist development. Indicates that the ESG was an institution for training of 

"elites organic", positioned between the layers of great social networking power and political 

mobilization, promoting the politicization of the Armed Forces unwilling to control the 

direction of the Brazilian state. 
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INTRODUÇÃO 

                                   

Rio de Janeiro, final de 1950. Na Urca, bairro situado às margens da Baia de 

Guanabara, os moradores estranharam a intensa movimentação. Estavam habituados com o 

fluxo de militares, não de civis que seguiam em direção ao Forte São João. Não sabiam eles 

que passara a funcionar, no Forte, uma instituição militar de ensino, a Escola Superior de 

Guerra
1
, e aqueles civis tratavam-se dos primeiros diplomados em seus cursos.  

A cerimônia de diplomação contou com a presença do presidente da República, Eurico 

Gaspar Dutra, de comandantes das Forças Armadas, de autoridades da sociedade e do governo, 

além de oficiais da Missão Militar Americana que assessoraram a organização da ESG. No 

discurso de diplomação pronunciado pelo general Osvaldo Cordeiro de Farias, um dos 

fundadores e primeiro comandante da instituição, o tom era grandiloqüente:  

 

Confesso-vos minha emoção neste momento. É que, por dever 

funcional, cabe-me a honra de declarar diplomados os elementos 

escolhidos pelos mais qualificados responsáveis pela Segurança 

Nacional para constituírem a primeira turma de estagiários da mais alta 

academia militar do País, a Escola Superior de Guerra. Durante um ano 

vivemos na Escola aviadores, civis, marinheiros e soldados, todos da 

mais elevada hierarquia, num ambiente que se foi homogeneizando a 

medida do passar do tempo. (...) Longos meses mourejamos todos, 

trabalhando em equipe. E no perpassar desses dias atribulados de labor 

intenso, ouvindo e discutindo com os nossos homens de elite que até 

nós vieram a serviço de seu saber especializado, vivemos todos os 

problemas do Brasil, da saúde pública às comunicações, da energia à 

educação, da estatística à economia, das finanças à demografia, da 

agricultura ao nosso parque industrial, do minério a conjuntura difícil 

de nossa terra
2
. 

 

 

 Quem eram os “elementos” que foram diplomados pela ESG e os “homens de elite que 

até nós vieram”? Representavam quais setores da sociedade brasileira? Por que a análise dos 

problemas brasileiros despertou tanto interesse na Escola? Quais as convicções que 

favoreceriam a homogeneização no ambiente da Escola “a medida do passar do tempo”?   

 Após discorrer sobre o papel que a Escola Superior de Guerra desempenharia no 

entendimento dos obstáculos ao desenvolvimento do Brasil, o veterano da Coluna Prestes 

finaliza seu discurso lembrando, aos diplomados, a “ameaça” comunista. 

                                                 
1
 - A Escola Superior de Guerra é um instituto de Altos Estudos de Política e Estratégia subordinada, atualmente, 

ao Ministério da Defesa. A ESG localiza-se na Fortaleza de São João, no bairro da Urca, na cidade do Rio de 

Janeiro. Foi fundada em 1949.    
2
 - Discurso proferido pelo general de divisão Osvaldo Cordeiro de Farias, por ocasião do encerramento do Curso 

Superior de Guerra. Arquivo da ESG, 1950, DISC-50, p.04. 
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Muitas e variadas são as formas de penetração da infiltração comunista 

(...). Tenhamos sempre em vista que somos mais ou menos displicentes 

e desorganizados, ao passo que o adversário, embora em minoria 

insignificante, é ágil, disciplinado e ativo. Ele está em toda parte e se 

esconde sob as mais variadas roupagens. Aqui, é ultranacionalista; ali, é 

o defensor dos fracos; além, é pela união dos povos contra a guerra; e 

sempre, antes de ser desmascarado, é o falso defensor das causas que 

sabe insolúveis. Estudai, porém, com profundeza a sua ação, comparai 

o seu agir em nossa terra com o seu procedimento, na mesma época, em 

qualquer outro país democrático. Se não nos organizamos para lutar 

contra ele, seremos fatalmente surpreendidos, e a refrega será dura para 

vencê-lo. Esta é a derradeira advertência que, no momento de nossa 

separação, me permito vos fazer, certo de que lhe compreendereis o 

alcance e o sentido. 

 

 

 O discurso do oficial pontuava os ensinamentos que começavam a ser transmitidos na 

Escola Superior de Guerra e que influenciariam o pensamento das Forças Armadas e os 

governos da Ditadura implantada em 1964. Destacava-se a necessidade de modernizar o país e 

conter o avanço do comunismo. Menos evidente nas palavras do orador, no entanto, eram as 

convicções que norteavam os ensinamentos ESG acerca da modernização e da Segurança 

Nacional.  

Como instituição, a ESG produzia crenças e valores. Instituições transmitem visões de 

mundo através da difusão do conhecimento que produzem. Souto (1985, p. 211) define 

instituição como fomentadora de um conjunto de regras “que se aplicam num sistema social, e 

que definem o que é legítimo e o que não é nesse sistema”. Dito de outra forma, instituições 

são um conjunto de normas que orientam os indivíduos em relação a outros e estabelecem o 

modo como essas relações devem ser. As crenças e os valores não subsistem apenas nas 

opiniões conscientes dos indivíduos. Estão incorporados também nas instituições que os 

envolvem (MALINOWSKI, 1986). 

Segundo Douglas (1998), esta seria a principal característica do pensamento 

institucional: fazer com que a instituição se torne tão internalizada que pareça “indetectável ou 

quase invisível”.  

A presente tese examina os ensinamentos da Escola Superior de Guerra no período 

1949-1976. Para a sua produção parti dos seguintes questionamentos: o que ensinava a ESG? 

Para que ensinava? Quais as crenças e os valores que perfizeram os ensinamentos da ESG? Por 

quem e com qual finalidade a Escola foi criada? Quais as influências que a ESG absorveu? 

Quem ensinava na instituição? Qual o perfil dos “alunos”? Quais os sentidos das formulações 

da Escola em relação à integração nacional e ao desenvolvimento científico e tecnológico? Eis 

as questões que me nortearam para a compreensão do problema proposto, visto que para “o 
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espírito científico todo conhecimento é resposta a uma pergunta”. Se não há indagações, 

questionamentos, dúvidas, “não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é 

gratuito. Tudo é construído” (BACHELARD, 1996, p. 18). 

Assevera Elias (2006, p.153) que os sociólogos perderam, principalmente a partir da 

segunda metade do século XX, o interesse em construir modelos de análise que contemplasse 

a interpretação do desenvolvimento social em longo prazo. Olvidamos ou colocamos em 

segundo plano o estudo de “como e por que, ao longo dos séculos, as sociedades tornaram-se 

o que são”.  

Ao contrário das tendências interpretativas contemporâneas, a compreensão do papel 

da ESG no cenário brasileiro requer uma análise dos processos e das dinâmicas sociais de 

longa duração engendradas no âmbito das Forças Armadas, visto que se vinculam com a 

trajetória de modernização do aparelho militar e do desenvolvimento do Brasil. 

 Assim como o primeiro governo Vargas contribuiu com a centralização do Estado, os 

oficiais das Forças Armadas intensificaram, no mesmo período, a modernização e a 

centralização do aparelho militar iniciada com a vinda da Missão Militar Francesa em 1919, 

enfraquecendo, progressivamente, a influência e o poder das oligarquias regionais na 

instituição (CARONE, 1970). 

Esta centralização foi favorecida por vários conflitos políticos que marcaram o período, 

tais como a “revolta dos paulistas” em 1932, a Intentona Comunista e o Golpe de 1937, que 

culminou com o Estado Novo. Segundo Coelho (2000, p. 122), o Estado Novo estabeleceu um 

período decisivo na trajetória do Exército e teve conseqüências duradoras. Com a Intentona 

Comunista finalizara o ciclo dos pronunciamentos dispersos de guarnições e corpos do 

Exército. A corporação militar alcançara  

 

O nível de complexidade a partir do qual qualquer ação haveria de 

requerer o concurso de unidade com funções de tal maneira 

interdependente que só o controle de órgãos centrais de coordenação, 

tais como estados-maiores, seria capaz de garantir condições de 

sucesso. 

 

O papel que os militares exerceram na implantação e sustentação do Estado getulista é 

bastante destacado pela literatura especializada (SILVA, 1972; COELHO, 1976; SODRÉ, 

1988), assim como a trajetória de institucionalização das Forças Armadas, quando adquiriram 

estrutura organizacional e conteúdo doutrinário. Todavia, o que não tem sido muito lembrado, 

é que assim como a reorganização das Forças Armadas e do Estado se confundiram na 
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primeira Era Vargas, este novo aparelho militar foi redesenhado em estreita sintonia com as 

funções de governo.  

É inegável que a presença militar em funções de governo durante a redefinição do 

papel do Estado após 1930, em uma conjuntura de mudança econômica estimulada pela 

industrialização, motivando uma transição entre as elites dirigentes, contribuiu para que 

despertasse nos militares a percepção de qual seria o seu papel na formulação de um projeto 

nacional de desenvolvimento, extrapolando assim a sua função tipicamente operacional. 

Outro acontecimento marcante que favoreceu a criação da ESG foi a participação do 

Brasil na Segunda Guerra. De fato, experiência da FEB, o conseqüente estreitamento das 

relações com os militares norte-americanos e a ida de oficiais aos EUA com a finalidade de 

conhecer a organização de sua estrutura produtiva, que possibilitara a vitória Aliada, 

despertou, nos militares brasileiros, a “idéia dos tenentes”, isto é, que seria exeqüível, ao 

Brasil, alcançar um alto nível de desenvolvimento.   

Como frisa Stepan (1975, p. 175), a participação brasileira na Segunda Guerra ao lado 

dos Estados Unidos reforçou algumas concepções existentes no imaginário dos oficiais 

brasileiros: 

 

O valor atribuído à interdependência em política externa, o 

temor do nacionalismo excessivo, a crença relativamente forte 

em que o Brasil poderia tirar proveito de um estreito 

relacionamento com os Estados Unidos, a profunda aversão aos 

apelos emocionais, a idéia de que o capitalismo poderia criar 

uma nação fisicamente poderosa, a crença de que a democracia 

era um estilo mais „civilizado‟ de política – estas foram atitudes 

especificamente reforçadas ou amplamente criadas pela 

participação oficial da Força Expedicionária Brasileira, na 

Itália, durante a Segunda Grande Guerra. 

 

 

A ESG surgiu em um contexto de profundas transformações no panorama político 

mundial. A instituição foi fundada no instante em que a Guerra Fria polarizava o mundo em 

dois blocos antagônicos de poder: o capitalismo, capitaneado pelos Estados Unidos, e o 

socialista, conduzido pela União Soviética.  

A ESG incorporou as idéias e as atitudes maniqueístas dominantes da Guerra Fria. A 

Escola serviria como espaço de transmissão de valores identificados com uma tecno-

burocracia empresarial, difundindo o desenvolvimento capitalista orientado a partir de 

princípios liberais, bem como um crescimento industrial apoiado em multinacionais e um 

Estado presidido por princípios técnicos e não políticos. 
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Para os oficiais encarregados de organizar a ESG – Cordeiro de Farias, Juarez Távora, 

Salvador César Obino, Golbery do Couto e Silva, Idálio Sardenberg -, o Brasil já detinha 

algumas características que viabilizariam sua transformação em um país desenvolvido, tais 

como: grande dimensão territorial, localização geográfica privilegiada, abundância de recursos 

naturais. Faltava, no entanto, planejar um modelo de desenvolvimento que privilegiasse o 

progresso da ciência e da tecnologia, a modernização industrial e o crescimento econômico, 

que favoreceriam a política de Segurança Nacional. As formulações da ESG se encarregariam 

de preencher essa lacuna.     

De fato, como já assinalado, a ESG foi criada como conseqüência da mudança de 

percepção que vinha ocorrendo no pensamento militar brasileiro desde os anos 1920, que 

passara a condicionar a Segurança Nacional ao desenvolvimento do país.  

As formulações da ESG indicavam que a incipiente industrialização, o baixo estágio 

científico e tecnológico, as profundas desigualdades sociais e educacionais, por exemplo, era o 

resultado da preponderância de uma elite política refratária à modernização. Desse modo, o 

Estado nacional seria ineficiente no sentido de formular e encaminhar políticas de 

desenvolvimento requeridas pelo novo contexto mundial, sustentado a partir do acelerado 

avanço da ciência e da tecnologia que, em vez de atenuar as diferenças entre as nações, as 

empurravam em direção ao clima da Guerra Fria. 

A ESG, em concordância com suas formulações, “educaria” as elites militares e civis 

no sentido de habilitá-las para fazer do Brasil um país moderno. Ainda que sinalizasse com 

profundo “discurso nacionalista” os seus ensinamentos no que se refere ao desenvolvimento 

brasileiro, a ESG privilegiava a manutenção e o aprofundamento do capitalismo dependente no 

país. Tal fato se deveu a opção política da Escola, centrada no pensamento que enaltecia o 

mercado e o capital privado.  

Mills (1969, p. 217) preconiza que o pensamento sociológico é levado a reunir 

elementos dispostos isoladamente, descortinando “conexões insuspeitas”. Verifiquei a validade 

dessa afirmação analisando o papel da ESG no cenário nacional, principalmente após pesquisar 

em seus arquivos nos anos 2008 e 2009. Deparei-me com vastíssima documentação no tocante 

ao desenvolvimento do país, principalmente na área científica e tecnológica. Ainda não 

suspeitava que o aspecto menos investigado sobre a ESG situava-se nessa área. As indicações 

do meu Orientador foram certeiras!  

De fato, a ESG é conhecida principalmente como a formuladora da Doutrina de 

Segurança Nacional (DSN) e por ter dado suporte intelectual ao regime militar então imposto 

em 1964. Pouco se sabe acerca dos significados contidos nos ensinamentos da Escola referente 
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às relações entre modernização e Segurança Nacional. 

Na literatura que versa sobre a ESG, a análise de Stepan (1975) destaca-se por situar a 

instituição em um contexto que leva em conta o estudo da corporação militar brasileira e a 

análise das motivações que levaram os militares a influir diretamente no campo político. De 

acordo com sua abordagem, a ESG forneceu aos militares, por meio de uma ideologia – a 

Ideologia de Segurança Nacional -, os mecanismos de atuação na arena política. Entretanto, a 

análise de Stepan (1975) não leva em conta as motivações da ESG no sentido de desenhar e 

difundir um modelo específico de modernização para o Brasil.  

As análises de Oliveira (1978) privilegiam, sobretudo, o pensamento e a influência da 

ESG no aparelho militar brasileiro. Compreende o pensamento “esguiano” como um 

dispositivo justificador dos governos militares e de um determinado modelo de 

desenvolvimento que fora executado durante a Ditadura. No seu entendimento, a ESG seria 

também um ambiente de articulação política que envolveria militares e civis que 

comungavam com a inserção do capital estrangeiro no país e que acreditavam que uma elite 

dirigente poderia solucionar, “cientificamente”, os problemas que impediam o 

desenvolvimento brasileiro.  

Oliveira (1978) destaca, ainda, a influência do “pensamento autoritário” de Alberto 

Torres e Oliveira Vianna na Doutrina de Segurança Nacional. Revela a forma como os temas 

tutela estatal, recusa em aceitar os conflitos sociais, ajustamentos das tensões entre capital e 

trabalho se articulam na Doutrina da ESG.  

Dreifuss (1987, p.80) caracteriza a ESG como uma instituição que efetuou a 

aproximação entre militares, quadros da burocracia pública e empresários, transmitindo um 

modelo de desenvolvimento que privilegiava a expansão dos investimentos de capital privado 

como mecanismo de modernização para o Brasil. Definiu esse estreitamento de contatos de 

“ligações orgânicas”. De acordo com sua interpretação, haveria valores comuns entre os 

oficiais da ESG e o empresariado, principalmente no que se relaciona à participação do capital 

estrangeiro na condução do desenvolvimento brasileiro.  

Com o propósito de entender a “conquista do Estado” pelos militares em 1964, 

Dreifuss (1987) apoiou-se teoricamente em Gramsci como meio para descortinar as 

articulações políticas dos militares. Entretanto, os militares não são compreendidos, em sua 

análise, como sujeito político, não valorizando as peculiaridades de suas práticas e 

motivações. Segundo o autor, os militares se fracionariam diante dos verdadeiros atores 

políticos, que comporiam os “blocos históricos” populistas ou modernizante-autoritário. As 
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elites orgânicas, isto é, os tecno-empresários e os militares, atuariam de acordo com interesses 

de classe rumo à conquista do Estado.    

René Dreifuss (1987) explica o papel da ESG nas articulações que culminaram com o 

Golpe de 1964 sob o prisma instrumental. Ou seja, a Escola serviu apenas como espaço de 

produção e difusão de idéias e valores em torno de um projeto de poder das classes 

dominantes. 

 
INTERPRETANDO AS PRÁTICAS SOCIAIS DA CASERNA 

 

A interpretação que relaciona a conduta dos militares com interesses de classe não é 

nova. Coelho (1976) aponta que esta explicação é recorrente na historiografia brasileira que 

trata das relações entre o militar e o civil.  

Segundo esta concepção, os militares estariam associados a uma classe social, 

variando entre a classe média, de onde se originaria a maioria dos oficiais, ou a classe que 

seria favorecida pela sua ação repressiva, a burguesia, tendo em vista que, nas disputas 

envolvendo capital e trabalho, a repressão militar resguardaria o primeiro, cumprindo o papel 

de instrumento repressivo do Estado capitalista. Desse modo, os militares representariam os 

interesses das classes médias e da burguesia.  

Conforme Stepan (1975, p. 38), esta interpretação apresenta vários problemas. Por 

exemplo: como os militares das Forças Armadas poderiam desempenhar o papel de 

representantes de uma classe média profundamente desarticulada e dividida? Como seria 

possível representar os interesses de uma classe desconexa e desorganizada, sem capacidade 

sequer de definir uma ação política unificada? Será que as classes médias endossariam os 

governos militares de sua classe? A resposta de Stepan é direta: “a análise dos regimes 

militares no poder revela que muitas vezes os militares agem, sobretudo, para defender sua 

instituição da crítica expressa que provém de setores da classe média”.   

Outros problemas podem ser adicionados a esta concepção “instrumental”: sabe-se que 

todos os grupos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, solicitaram, em algum 

momento, a intervenção das Forças Armadas. Além do mais, esta concepção entende a 

corporação militar como uma unidade coesa, sem disputas ou fissuras internas.  

A fragilidade dessa concepção é demonstrada a partir das divergências entre a ESG e o 

Clube Militar acerca do monopólio do petróleo. Enquanto os oficiais ligados à Escola, 

liderados por Juarez Távora, defendiam a presença do capital estrangeiro na exploração do 



16 

 

petróleo, os militares do Clube eram radicalmente contra. Cohn (1968, p. 91) retratou a 

posição divergente em relação à política do petróleo no âmbito das Forças Armadas. 

 

 

O êxito da política proposta pelo General Juarez Távora, visando promover a 

exploração do petróleo brasileiro – diz um comentarista da polêmica - 

reconhecida de urgente necessidade para nós e vantajosa para os trustes 

internacionais, ficava assim dependente da conciliação entre as pretensões 

das grandes empresas norte-americanas e as condições a que teriam de 

subordinar-se os capitais estrangeiros desejosos de colaborar no 

empreendimento, contentando-se com a posição de simples auxiliar, e não de 

senhor da indústria.  
 

 

 A perspectiva “instrumental” das Forças Armadas carece de fundamentação empírica, 

embora, teoricamente, apresente certas facilidades à compreensão da corporação. Sendo a 

instituição militar parte integrante do Estado-nação burguês, as Forças Armadas teriam o 

papel político de conservação das estruturas desse Estado.  

A corporação militar se enquadraria como um dos aparelhos repressivos do Estado, 

fazendo parte da “superestrutura” e garantidor da acumulação capitalista. Desse ponto de 

vista, as Forças Armadas seriam um dos componentes dos “Aparelhos Repressivos do 

Estado”, retratado por Althusser (1999), ao lado de outras instituições, como a polícia, o 

judiciário, etc.  

 A conceituação althusseriana, ainda que descreva a manutenção da sociedade 

capitalista através dos aparelhos repressivos de Estado, ao lidar com as Forças Armadas 

pouco esclarece sobre as disposições internas da instituição. O funcionamento interno da 

corporação não é levado em consideração, fixando-se em uma relação mecânica entre a 

instituição e a sociedade.  

O pensador francês olvidou que as Forças Armadas, ao conquistarem para si o 

monopólio legal da violência, adquirem autonomia corporativa, constituindo-se quase em um 

“Estado paralelo”. A análise dessa autonomia não foi privilegiada pela concepção 

“instrumental”.  

 Empreender a análise dos ensinamentos da ESG amparando-me no referencial teórico 

“instrumental” não é apropriado, tendo em vista o caráter peculiar da Escola. Como 

demonstrou Oliveira (1979, p.25), a ESG é um aparelho ideológico que funciona no interior 

de um aparelho repressivo. A particularidade da Escola consistiria em duas características: 
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Em primeiro lugar, embora seja parte de um aparelho repressivo (Forças 

Armadas), a ESG é, antes de tudo, uma escola (uma redundância talvez 

desnecessária...) com objetivos técnicos e político-ideológicos: técnicos, na 

medida em que oferece o curso que está no topo da formação do militar 

brasileiro, o Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas 

(CEMCFA); político-ideológicos, pois seus demais cursos, especialmente o 

Curso Superior de Guerra, têm a intenção de garantir um tratamento básico e 

uniforme a civis e militares, direta e indiretamente ligados a questões de 

segurança nacional. Desta forma, embora não possa ser dissociada de uma 

instituição (Forças Armadas) que funciona “maciçamente através da 

repressão”, a ESG desenvolve atividades claramente ideológicas, quer 

promovendo o treinamento técnico (que não pode ser tomado separadamente 

do preparo ideológico) de oficiais, quer articulando as elites civis e 

difundindo entre elas a Doutrina de Segurança Nacional. 
 

 

 

 Pode-se acrescentar outra especificidade a ESG que indica o quanto a proposta de 

Althusser (1999) foi falha ao sugerir que a corporação militar formaria um bloco político 

coeso. A ESG servira de espaço para oficiais apregoarem o desenvolvimento capitalista e o 

alinhamento aos EUA.  

Estes oficiais, servindo-se da ESG, transmitiram, por intermédio dos cursos 

ministrados na instituição, suas visões de mundo para o restante da corporação, 

principalmente a idéia de que o Estado brasileiro não deveria adotar políticas consideradas 

contrárias a iniciativa individual e a propriedade privada. Sodré (1988), Silva (1975), 

Skidmore (1989), dentre outros, já demonstraram quais foram às conseqüências da difusão 

das idéias da ESG para as Forças Armadas e para a sociedade, tais como o aprofundamento do 

capitalismo dependente e o autoritarismo de Estado.  

 De fato, a interpretação “instrumental” das Forças Armadas não se sustenta ao 

contrapô-la a perspectiva “institucional”, que confere à instituição militar certa autonomia em 

relação à sociedade.  

A interpretação “institucional” parte da premissa que os militares teriam interesses e 

visões de mundo próprias. Suas intervenções políticas objetivariam cumprir demandas 

exclusivamente da caserna, independente das classes sociais.   

A interpretação “institucional” se fundamenta na hipótese de que o processo de 

socialização militar fortaleceria valores e laços de identidade, que anularia qualquer 

vinculação relacionada às classes sociais. Desse modo, os militares, ao intervirem 

politicamente, estariam direcionando suas energias no sentido de cumprir demandas da 

corporação, e não de grupos sociais alheios à instituição. Coelho (2000, p.252) ressalta que  
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O enfoque institucional privilegia a instituição militar, e não as classes 

sociais, como unidade legítima de análise, e considera problemática a 

assimilação algo mecânica dos interesses corporativos das Forças Armadas 

aos das classes sociais particulares. Isto significa que tal assimilação, ou até 

a mera identidade de interesses, não pode ser um dado na análise; ela é, 

antes, uma questão a ser investigada em cada caso e ao longo do tempo. E se 

as coisas são assim, não há como excluir do horizonte de probabilidade a 

alternativa de que a instituição militar se torne relativamente autônoma 

frente à sociedade civil (...). Parece-me que a autonomização das Forças 

Armadas comporta dois processos: o primeiro é aquele pelo qual a 

instituição militar torna-se autônoma dentro do aparelho estatal, no sentido 

de que sobre ela nenhuma fração deste aparelho exerce controle, embora não 

sejam por ela também controladas; pelo segundo, as Forças Armadas, agora 

já como sua vanguarda burocrática, controlam o aparelho de Estado e o 

fortalecimento, frente à sociedade civil, consolidando assim sua própria 

hegemonia. 
 

 

O enfoque “institucional” não despreza as contingências externas que afetam a 

corporação militar. Ao contrário, estabelece diálogo com tais contingências. Tendo isso em 

mente, Coelho (2000) sugere que as atitudes políticas dos militares deveriam ser interpretadas 

a partir das conexões entre as características próprias da instituição e as expectativas da 

sociedade em relação às Forças Armadas.  

Buscando definir uma identidade de acordo com as exigências de um aparelho militar 

que se modernizava, as Forças Armadas tiveram que ampliar o alcance de seu poder e 

influência e elaborar uma doutrina que favorecesse esse poder. A criação da ESG, a 

transmissão do conhecimento produzido na Escola e a formulação da Doutrina de Segurança 

Nacional, como demonstra a tese, contribuíram com esse propósito.  

 O enfoque “institucional” suscitou profundas mudanças na orientação teórico-

metodológica acerca da instituição militar. Algumas análises mais recentes (Castro, 1990; 

Lenier, 1997) levaram em conta a importância da autonomia das Forças Armadas no processo 

de socialização e de demandas políticas.  

  No entanto, estudar a ESG a partir dessa vertente teórica implica em reconhecer que 

as práticas e as atitudes dos militares poderiam identificá-los como um grupo de pressão, que 

por ocuparem um espaço privilegiado dentro do aparelho estatal, tenderiam a se articular 

como uma organização partidária. Não obstante, devemos reconhecer que a perspectiva 

“institucional” possibilita a compreensão da corporação armada a partir de um espaço próprio 

de relações e de demandas de poder.  
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 O estudo dos ensinamentos da ESG será conduzido a partir de uma perspectiva dual, 

ou seja, observando a inserção da Escola no aparelho de Estado e dos mecanismos de sua 

socialização.      

           Devemos compreender as instituições militares como um aparelho de repressão do 

Estado munido de certo grau de autonomia, capaz de assegurar suas posições devido à 

formação ideológica e profissional de seus membros, definidos por procedimentos 

burocráticos, hierárquicos e simbólicos, que norteiam suas orientações políticas. É um tipo de 

“partido militar” que, como organização política, não pode ser considerada alheia aos 

enfrentamentos pelo poder.    

 Em decorrência de sua penetração nos diversos assuntos que envolviam a sociedade 

brasileira, as práticas políticas dos militares ultrapassavam, e muito, a sua função repressora, 

conferindo à corporação não somente o direito de se exprimir politicamente, bem como a 

capacidade de se articular com outros segmentos sociais, tanto dentro como fora do aparelho 

estatal.  

Apesar de atuar se servindo mais da repressão do que das artimanhas do jogo político, 

e assegurando, por intermédio do cumprimento de suas funções legais a reprodução da ordem 

social, um grupo de militares, por meio da ESG, passara a se colocar como força de 

divulgação do desenvolvimento capitalista dependente na corporação.  

  Partindo desta premissa, o Exército poderia se configurar como “partido militar” e 

teria, ainda, que sustentar uma hegemonia interna com os outros “partidos militares” presentes 

na corporação. A existência da Escola Superior de Guerra e do Clube Militar, e o que 

representavam politicamente, expressariam as disputas que ocorriam pela liderança do 

“partido militar”.  

 Mais que uma metáfora, indica Rouquié (1980, p.20), “partido militar” compreende 

procedimentos exclusivos de deliberação e decisão política que se articula com a sociedade 

civil, em menor ou maior grau, e evoca a representação de interesses internos ou nacionais. 

No entanto, “tanto os valores quanto os interesses próprios da corporação acarretam uma 

reformulação em termos militares de questões centrais da vida nacional que não fica devendo 

muito à coerência intelectual das ideologias civis”.  

O papel da ESG foi o de tentar ocupar uma posição hegemônica dentro da corporação 

militar por intermédio da difusão de suas formulações, se articulando com as elites civis e 

militares. 

 O posicionamento da ESG se insere no contexto de lutas políticas denominadas por 

Ianni (1985) de “ciclo da revolução burguesa”, onde as camadas dominantes se empenhavam 



20 

 

em ordenar politicamente as disputas com o objetivo de assumir o controle do Estado. Para tal 

articulação era indispensável à existência de um grupo político-intelectual, de “elites 

orgânicas”, que estabelecessem interesses de classe e que competissem para que esses 

interesses se convertessem em objetivos políticos de outros grupos. 

 A noção de “elites orgânicas” deve ser compreendida aqui como uma variante do 

conceito gramsciano de “intelectual orgânico”. Segundo Gramsci (1982, p.03), todo grupo 

social que se desenvolve a partir de uma função no mundo da produção econômica elabora 

para si, concomitantemente, “de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que 

lhe dão homogeneidade e consciência de sua própria função, não apenas no campo 

econômico, mas também no social e no político”.   

 Gramsci (1982) destaca que a particularidade dos “intelectuais orgânicos” reside na 

função que desempenham, isto é, como arquitetos de uma nova ordem social, tentando 

influenciar, ideologicamente, os intelectuais tradicionais para as novas camadas sociais em 

ascensão que lutam pelo controle de duas esferas da sociedade: a “civil e a política”, que se 

exprime nas instituições do Estado. 

 O talhe conceitual gramsciano de “intelectuais orgânicos” é inseparável do de partido, 

que personificaria o “intelectual coletivo”. Desse modo, tanto a concepção de “intelectuais 

orgânicos” quanto o conceito de “elites orgânicas” divergem profundamente da “teoria das 

elites”, proposta por Mosca (1975).  

O referencial da “teoria das elites” seria a doutrina da classe política, classe que Mosca 

(1975) identificava nos membros do governo, ou seja, os que têm poder e o exercem em nome 

da sociedade. Aprofundando seus argumentos, o pensador italiano caracterizou a classe 

política como um subproduto da classe dirigente, à qual pertenciam os dirigentes militares, 

religiosos, econômicos, etc. 

 Enquanto o pensamento gramsciano privilegia a análise da formação das elites como 

organizadoras de práticas políticas de classe, e asseverava que o exercício de organização 

política e intelectual de classe poderia ser divisado em todos os grupos da sociedade, a “teoria 

das elites” se inclinou a despolitizar essa práxis organizatória, assinalando que a constituição 

das elites seria um processo natural, de divisão social de atribuições e competências. “O 

caráter predominante e quase indispensável que preside a formação dessa classe consiste na 

aptidão para dirigir” (Mosca, 1975, p.314). 

 Na análise das formulações da ESG não utilizo o amparo conceitual-metodológico 

proposto pela “teoria das elites” de Mosca (1975), imprecisa e superficial. A especificidade da 

ESG exigiu um arcabouço conceitual que contemplasse tanto as disposições institucionais das 
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Forças Armadas e suas dissensões internas quanto suas emblemáticas relações com a 

sociedade civil.  

O conceito de “partido militar” pareceu o mais adequado para orientar a compreensão 

dos ensinamentos da ESG. No entanto, tal conceito não daria conta, sozinho, de todas as 

dimensões da ESG. Seria indispensável, então, a escolha de uma definição que permitisse a 

compreensão das articulações e vínculos entre a ESG e os grupos que orbitavam em seu 

centro de gravidade. O conceito de “elites orgânicas” corresponde a esse propósito. Desse 

modo, o referido conceito é complementar ao de “intelectuais orgânicos” estabelecido por 

Gramsci (1982). 

 Investigar os ensinamentos da Escola Superior de Guerra implica em abordar os 

objetivos colimados pela instituição ao buscar “educar” as elites civis e militares. Assim, a 

ESG poderia ser compreendida como uma instituição vinculada a uma fração de o “partido 

militar” que, servindo-se da Escola, se tornou o grupo mais influente e hegemônico no âmbito 

das Forças Armadas, formando uma “elite orgânica” através da transmissão de seus 

ensinamentos (ALVES FERRAZ, 1997). De fato, as investigações mais pertinentes sobre a 

ESG a situam nesse contexto.  

Para Ferreira (1979), a ESG foi um empreendimento concebido por oficiais com o 

objetivo de preparar quadros de elite objetivando a construção de um Estado nacional 

modernizado. Tal análise priorizou, sobretudo, o processo de socialização política levado a 

efeito pela ESG com vistas ao preparo de uma elite dirigente, tanto para a esfera pública 

quanto para a privada.  

 Na mesma linha de pensamento, Miyamoto (1995) e Oliveira (1979) definem a função 

da ESG como um espaço de formação das elites que visavam ocupar espaços de poder no 

âmbito da corporação militar e na sociedade. Miyamoto (1995, p. 131) vai direto ao ponto 

quando afirma que a ESG “foi conscientemente preparada e dotada com uma doutrina de 

segurança nacional, para exercer efetivamente a posse do aparelho de Estado, conseguindo 

seu objetivo em 1964, quando atinge seu período de máxima influência”. 
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A SOCIALIZAÇÃO MILITAR 

 

Seria difícil para a ESG se distanciar de seu caráter militar, visto que estava 

subordinada ao Estado-Maior das Forças Armadas e seu comandante era sempre um militar. 

Ademais, a localização da Escola, por si só, anularia qualquer possibilidade de atenuar os 

aspectos simbólicos e ritualísticos que definem a identidade das instituições militares, 

fortemente marcadas pela disciplina e pelo controle. O primeiro comandante da Escola, o 

general Cordeiro de Farias (1981, p. 418), reconheceu os efeitos que o “lugar militar” causa 

nos indivíduos: 

 

Durante meus três anos na ESG, jamais pronunciei uma aula inaugural, mas 

falava sempre aos estagiários. Certa vez, disse-lhes: vocês que chegam 

devem se sentir constrangidos. Passam por um portão onde há um soldado 

armado, entram para uma escola que tem guerra no nome e que se localiza 

dentro do Forte São João.   
 

 

 

Pesquisando nos arquivos da ESG em 2008, o “soldado-bibliotecário” me 

confidenciou que a maioria dos oficiais que estavam na instituição “tirando curso”, agia como 

se estivesse no quartel, fazendo questão de demonstrar poder por intermédio da patente que 

ostentavam.   

O caráter militar da ESG é evidente. Todavia, a ESG não pode ser compreendida como 

uma instituição puramente militar. O conteúdo do ensinamento que elaborava e veiculava, a 

didática, as estreitas relações entre os professores e os “estagiários”, e, principalmente, o lugar 

que seria ocupado pelos diplomados, todas estas características faziam da ESG uma 

instituição com profundas diferenças em relação a outros institutos de ensino das Forças 

Armadas.     

Sem dúvida, nenhuma outra profissão reforça com tanta eficiência o motivo de sua 

existência e faz desse motivo um valor próximo do “sagrado” quanto à profissão das armas. 

As crenças e os valores que a sustentam baseiam-se em um universo simbólico capaz de 

fortalecer a coletividade.  

Há uma “cosmologia militar” que demarca seus contornos a partir da diferenciação 

categórica do grupo fardado com relação à sociedade civil. Fundado em um tipo de 

organização social que define, nitidamente, os limites de pertencimento ao seu mundo, os 

militares ordenam uma complexa conexão nos processos de leitura e representação da 
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realidade na qual “o outro (o civil) pode ser um afim, mas jamais chega a ser um dos nossos” 

(LEINER, 1997, p.22).    

De fato, a pesquisa de Castro (1990) sobre a formação dos alunos da Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN), apontou que os futuros oficiais do Exército são submetidos a 

um processo de ressocialização que enfatiza a superioridade da identidade militar a partir da 

distinção categórica com os civis. Tal diferenciação seria reforçada recorrendo-se a termos 

depreciativos como, por exemplo, “paisano”, que qualifica o indivíduo que não veste fardas e 

que por isso mesmo não comunga com o universo de crenças da caserna. 

Analisando a relação entre estigma e identidade social, Goffman (1988) sublinha que 

determinadas categorias sociais constroem “teorias do estigma” com o objetivo de demarcar os 

limites de pertencimento aos de dentro e imprimir uma identidade estigmatizada àqueles que 

estão além desses limites. 

O militar atua e interage em um universo social definido, que na modernidade adquiriu 

contornos e balizamentos institucionais específicos, atuando em organizações permanentes, 

orientado por regulamentos que expressam planejamentos, normas e práticas sociais que 

cultivam crenças e valores, atribuindo ao militar um papel de imensa responsabilidade 

coletiva.  

O processo de formação da sociabilidade militar desenrola-se em instituições com 

certo grau de autonomia em detrimento da sociedade como um todo. Essa autonomia que 

implica em um distanciamento do mundo civil seria reforçada constantemente por intermédio 

de um mecanismo que define e reproduz os “limites simbólicos” que fundamentam a 

identidade militar. Essa construção determina visões, valores e crenças, distinguindo o mundo 

militar do civil. 

A corporação militar pode ser definida como uma “instituição total”, favorecendo a 

compreensão de suas qualidades inerentes, que lhe dão forma e substância. Conceito talhado 

por Goffman (2008, p. 11) para indicar  

 

 

                                  Um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos 

com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 

considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente 

administrada. Uma disposição básica da sociedade moderna é que o 

indivíduo tende a dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, com 

diferentes co-participantes, sob diferentes autoridades e sem um plano 

racional geral.  
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Uma das características mais importante das instituições totais, talvez a principal, seja 

o enfraquecimento das divisas que costumeiramente separam as atividades da vida cotidiana 

acima mencionada. Assim, todas as atividades são executadas no mesmo ambiente, sob a 

supervisão de um controle específico, e cada etapa da jornada diária do indivíduo acontece em 

parceria com outros, e todos são compelidos a realizarem as mesmas funções.  

As tarefas são delimitadas em horários prefixados, que devem ser rigorosamente 

respeitados e as diversas “atividades obrigatórias são reunidas num plano racional único, 

supostamente planejado para atender aos objetivos oficiais da instituição” (Goffman, 2008, 

p.18). 

Embora utilize como referências as “prisões, os conventos e os manicômios”, 

Goffman (2008) considera que as organizações militares devem ser compreendidas como 

“instituições totais”. O ritmo de vida e de trabalho minuciosamente cronometrados, os 

manuais e regulamentos que definem com precisão a forma de se portar e o modo como as 

atividades cotidianas serão conduzidas, os códigos simbólicos, as cerimônias e os rituais – 

prestar continência ao superior hierárquico, reverenciar o hino e a bandeira nacionais, as 

paradas para troca de guarda, etc., - que são absorvidos e apenas reconhecidos, e na maioria 

das vezes, compreendido somente por aqueles que a integram, faz da sociedade militar uma 

“instituição total” por excelência.      

Apesar da ESG acolher a presença de civis em seus quadros e não exigir que seus 

“estagiários” pernoitassem em suas dependências, ou observassem certas atividades 

específicas à vida na caserna, como, por exemplo, cultivar o sentimento nacional através do 

hasteamento da bandeira Nacional, como comumente ocorre nos quartéis, ela poderia ser 

classificada como uma “instituição total” que reproduzia, ao nível acadêmico, os valores e 

crenças dos militares no que se refere às visões do Brasil. Esses valores e crenças eram 

transmitidos, aos “estagiários”, por intermédio dos ensinamentos da Escola.  

Ao agregar militares de alta patente das três armas no mesmo ambiente, devendo 

obediência a uma autoridade definida, todos eles de carreira, o que significa dizer que todos 

tiveram uma educação feita em academias militares, o grau de assimilação do “ethos” militar 

já estaria completo. Com estas palavras, Mills (1975, p.232) define apuradamente o grau de 

complexidade que envolve a socialização no âmbito da corporação militar: 

 

 

                             Ele [o militar] deve perder grande parte de sua identidade anterior para que 

então se torne consciente de sua personalidade em termos de seu papel 
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militar. Deve ser isolado de sua antiga vida civil para que atribua, sem 

demora, o maior valor à conformidade com a realidade militar, a uma 

profunda aceitação das perspectivas militares, e à orgulhosa consecução do 

sucesso dentro da sua hierarquia e de seus termos. Seu amor-próprio mesmo 

passa a depender totalmente dos louvores que recebe de seus pares e 

superiores na escala de comando. Seu papel militar, e o mundo de que ele é 

parte, lhe são apresentados como um dos mais altos círculos nacionais. 
 

 

 

  Com efeito, os militares que estavam envolvidos diretamente com a administração da 

ESG, não perdiam a oportunidade de lembrar, aos “alunos”, que faziam parte de uma 

instituição da mais alta distinção e organizada para cumprir as mais nobres das “missões”, que 

era estabelecer o planejamento da Segurança do Brasil. Acabavam por reproduzir e amplificar 

as idéias e os valores de parcelas significativas da corporação militar brasileira, estreitamente 

vinculada aos desígnios nacionais. A ESG, através da difusão de seus ensinamentos, produzia 

um discurso no qual se arrogava a instituição mais capaz de delinear o planejamento do 

desenvolvimento brasileiro.  

 

 

DECIFRANDO AS REPRESENTAÇÕES NOS ENSINAMENTOS DA ESG 

 

   Frisa Bourdieu (2000, p.54) que a importância e o poder do discurso derivam das 

relações de forças que se colocam entre as competências lingüísticas de quem fala, 

“entendidas ao mesmo tempo como capacidade de produção, de apropriação e apreciação ou, 

em outros termos, como capacidade de que dispõem os diferentes agentes envolvidos na troca 

para impor os critérios de apreciação mais favoráveis a seus produtos”. Ou seja, pela 

imposição de aspirações com base nos meios de que dispõe para influir no curso de ação de 

outros indivíduos.  

A “imposição” das aspirações da ESG era efetuada através da difusão das formulações 

da instituição, que preceituava a modernização da infraestrutura do país como imprescindível 

a organização de uma política de Segurança Nacional.   

A hierarquia, inerente a carreira militar, funcionaria como poder legal e simbólico, 

“institucionalizando” as intenções, as crenças e os sentidos dos militares que definiram qual 

seria o posicionamento da ESG em relação ao modelo de desenvolvimento para o Brasil, 

fomentando, assim, a construção de um “campo político” no interior da instituição. 

 Bourdieu (2000) define “campo político” como sendo o “espaço” onde os indivíduos, 

vinculados direta ou indiretamente a instituições, disputam o domínio dos mecanismos 
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necessários para disseminar e difundir visões de mundo que sejam identificadas como 

legítimas.  

Desse modo, o “campo político” desempenharia a função de definir e controlar os 

discursos, na medida em que estabelece e determina os limites do que é pensado e 

pronunciado pelos indivíduos comuns ou “profanos”, censurando os dizeres que não 

comungam com as suas concepções políticas de mundo. 

 

 

                                                 Quer dizer que o campo político exerce de facto um efeito de censura ao 

limitar o universo do discurso político e, por este modo, o universo daquilo 

que é pensável politicamente, ao espaço finito dos discursos susceptíveis de 

serem produzidos e reproduzidos nos limites da problemática política como 

espaço das tomadas de posição efectivamente realizadas no campo, quer 

dizer, sociologicamente possíveis dadas às leis que regem a entrada no 

campo. A fronteira entre o que é politicamente dizível e indizível, pensável e 

impensável para uma classe de profanos determina-se na relação entre os 

interesses que exprimem esta classe e a capacidade de expressão desses 

interesses que a sua posição nas relações de produção cultural e, por este 

modo, política, lhe assegura (Bourdieu, 2000, p. 165). 
 

 

 

 Segundo Bourdieu (2000), a análise das percepções construídas pelos indivíduos no 

“campo político” deve levar em conta a distinção entre os que são politicamente ativos dos 

que não o são. Os primeiros atuariam no “campo político” como produtores de representações 

da política, posição ocupada em decorrência do “capital político
3
” que possuem e ostentam, 

enquanto os segundos seriam aqueles que apenas absorveriam, ou como diria Bourdieu, os 

“consumidores‟ das idéias e das crenças que lhe são ofertadas.      

Para a construção dos significados sociais emanados pelas representações, há um 

complexo processo de associação com o universo simbólico já presente no imaginário de um 

determinado grupo. Até mesmo novas modalidades de representação são pensadas a partir de 

redes simbólicas já existentes. Assim, a realidade jamais é captada por meio de mecanismos 

puros, sempre existindo referenciais que são reelaborados seguindo os interesses dos 

indivíduos que os produzem. Como sublinha Chartier (1990, p. 17), as representações da 

realidade social, assim elaborada, embora aspirem à universalidade, 

 

                                                 
3
 -Capital político significa a certificação social que possibilita que alguns indivíduos sejam reconhecidos como 

atores políticos, além de conhecimentos e práticas que os habilitam a operarem na disputa política em sua 

extensão simbólica, isto é, pela imposição de sentidos e visões da realidade social ao “consumo dos cidadãos 

comuns” (BOURDIEU, 2000).  
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                          De um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 

interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 

relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem o utiliza. As 

percepções do social não são, de forma alguma, discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 

autoridade à custa de outros, a legitimar um projeto reformador ou a 

justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso, 

esta investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrência e de competições cujos desafios se 

anunciam em termos de poder e dominação. As lutas de representações têm 

tanta importância como as lutas econômicas para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta impor a sua concepção do 

mundo social, os valores que são seus e o seu domínio. 
 

 

  Os ensinamentos da ESG e a finalidade de sua transmissão se encaixariam no cenário 

descrito por Roger Chartier (1990). As representações sociais indicam a convergência de 

práticas e modos específicos de configuração social, visto que expressam formas de 

conhecimento que incorporam valores dos contextos sociais nos quais os indivíduos agem e 

interagem.  

As representações sociais funcionam como conhecimento que tem como destinação 

dirigir, orientar e explicitar nossa atuação no cotidiano, pois atuam como construções que 

conferem significações aos acontecimentos da existência social. Neste sentido, os saberes da 

ESG materializariam as representações da instituição, orientando as práticas sociais em 

relação à confecção de um projeto de modernização para o Brasil.  

Moscovici (1979) considera que as representações sociais exprimem valores e crenças 

materializados em significações, que se molda, se conserva e se perpetua através da 

linguagem, por intermédio da interação dos indivíduos de uma determinada sociedade. Forma 

uma série de juízos, afirmações, justificações e explicações que seriam construídas de uma 

maneira estruturada. Funcionariam como uma forma de saber social orientado pelo senso 

comum, que constitui um conhecimento geral e prático para os indivíduos, utilizado como 

mecanismo de orientação mental para que grupos e pessoas possam estabelecer convívios, 

além de relações com eventos, situações, coisas e informações. A operação que possibilita que 

isso ocorra se dá devido às singularidades históricas do contexto no qual os indivíduos vivem 

e atuam, pela cultura adquirida, bem como pela assimilação de valores, princípios e idéias de 

determinada camada social.     

Ao manusearmos a documentação da ESG que contém os ensinamentos da instituição, 

que eram transmitidos através de palestras e conferências, não estamos lidando com simples 

construções teóricas, mas, ao contrário, a uma dimensão que encerra as representações sociais 
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da Escola. Ademais, as representações podem ser compreendidas através das falas dos atores, 

exprimindo valores e crenças, possuindo poder de moldar e influenciar as práticas coletivas.  

Concordo com Maingueneau (1989) quando afirma que as falas dos atores sociais são 

resultantes de representações decorrentes das experiências cotidianas e da realidade social na 

qual o indivíduo está inserido, bem como de noções, idéias, conceitos, modos de apreender o 

mundo elaborado a partir da interação com outros indivíduos, devendo o pesquisador “traçar a 

curva de um discurso social; fixá-la numa forma inspecionável” (GEERTZ, 1989, p.29).  

 É por intermédio da linguagem que os indivíduos exprimem suas significações sociais 

da realidade, bem como nos convoca, dependendo do pesquisador, a rever certas 

interpretações, formular novas hipóteses, conduzir novas análises de maneira a aperfeiçoar os 

seus pressupostos e os seus conceitos explicativos. Como ensina Foucault (2004, p.37), “nem 

todas as regiões do discurso são igualmente abertas e penetráveis, algumas são altamente 

proibidas”. 

A investigação buscou compreender os ensinamentos da Escola Superior de Guerra, 

visto que representam a cristalização de idéias e valores de um contexto histórico e político 

definido. As palavras dos indivíduos que ensinaram na ESG exprimem construções sociais 

que indicam o posicionamento da instituição referente ao desenvolvimento do país. 

Os seguintes cursos funcionavam na ESG: o Curso Superior de Guerra (CSG), o Curso 

de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas, o Curso de Mobilização Nacional e o 

Curso de Informações. A investigação se deteve, no entanto, no Curso Superior de Guerra, 

que congregava militares e civis. A pesquisa privilegiou a análise da documentação produzida 

neste curso. 

 A ESG transmitia formulações nas áreas de energia, indústria, transportes, 

comunicações, mineração, educação, saneamento, habitação, agricultura, economia, ciência, 

tecnologia, militar e de integração do território. A tese se deteve na análise dos ensinamentos 

da Escola no tocante a integração nacional e ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 

compreendendo o período 1949-1976.   

A documentação da Escola me indicou algumas pistas sobre como obter, pelo menos 

em parte, o “real” sentido das falas dos indivíduos que passaram pela ESG. Os documentos 

que exprimiam ou corroboravam com as idéias da ESG estavam classificados com os 

carimbos de “Confidencial” ou “Reservado”. Mesmo os documentos que não ostentavam 

nenhuma classificação podiam apresentar pistas importantes para compreender o pensamento 

da ESG, visto que a grande maioria apresentava a seguinte advertência: “As conferências e os 

assuntos tratados na ESG, quando não tiverem outra classificação, são de natureza 
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confidencial e não devem ser comentados em ambientes que possam comprometer a 

Segurança Nacional”. Já os documentos que não exprimiam os ensinamentos da Escola 

estavam marcados com os seguintes dizeres: “As opiniões expressas neste documento são do 

autor, e não, necessariamente, da ESG”.            

A delimitação “temporal-final” da tese se deveu ao seguinte motivo: a partir de 1976 

não há propostas e formulações novas, tanto do ponto de vista doutrinário quanto do 

desenvolvimento do país. O “ocaso” da Escola coincidira com o fim do “milagre” econômico, 

que transcorreu sem a realização de reformas profundas na estrutura econômica, sem a 

modernização integrada territorialmente e sem priorizar a capacidade científica e tecnológica 

independente do país. 

A tese defende que a criação da ESG representou uma tentativa de aprofundar a 

profissionalização das Forças Armadas, bem como refletiu a influência militar norte-americana 

que apregoava o desenvolvimento capitalista dependente para o país como forma de tentar 

impedir o avanço do comunismo na América Latina. Os oficiais, entusiasmados com as idéias 

dos estrangeiros, transmitidas inicialmente através da FEB, servindo-se da ESG, tornaram-nas 

hegemônicas no âmbito das Forças Armadas, principalmente através da disseminação da 

Doutrina de Segurança Nacional. Ademais, a criação e a influência que a ESG detinha foram 

em decorrência de articulações políticas de oficiais que lutavam pela hegemonia no âmbito das 

Forças Armadas, com idéias modernizadoras. A tese demonstra, ainda, que os ensinamentos da 

ESG concorreram para que o entrosamento entre os militares e os civis ocorresse no sentido de 

influir nos rumos do Estado brasileiro.  

Inicio o primeiro capítulo da tese analisando a organização e o funcionamento da ESG. 

Demonstro que a montagem da Escola correspondeu às expectativas de oficiais das Forças 

Armadas que possuíam, em comum, uma trajetória profissional e política de profundo 

comprometimento com o desenvolvimento do Brasil. Detinham, ainda, estreitas relações com 

os Estados Unidos por conta da participação brasileira na II Guerra. Tais relações 

favoreceram a assimilação e transmissão de um paradigma de segurança nacional que possuía 

como pano de fundo o desenvolvimento capitalista dependente. Examino, ainda, a 

metodologia e a forma como as atividades “acadêmicas” eram encaminhadas no Curso 

Superior de Guerra, possibilitando compreender como os ensinamentos da Escola eram 

transmitidos aos “estagiários”. 

O segundo capítulo demonstra quais os setores políticos que a ESG buscou 

influenciar. Tais setores absorveram a idéia da Escola de que o capitalismo promoveria o 

desenvolvimento. Aponto, ainda, as debilidades da Escola, que se arrogava a única detentora 
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de competência e vontade para encaminhar soluções aos problemas do Brasil. Na verdade, a 

contribuição da Escola não passou de um “mito político”, que colaborou de forma limitada 

com os debates acerca da modernização do país, e bastante com a promoção de um 

pensamento autoritário que até hoje vigora nas Forças Armadas. 

No terceiro capítulo, dedicado à análise da Doutrina de Segurança Nacional, descrevo 

a construção das idéias que orientaram os ensinamentos da ESG. A Doutrina, que serviria de 

referência para que determinados setores das Forças Armadas investissem contra o Estado 

democrático de direito e que definiria a lógica das políticas de modernização dos governos da 

Ditadura, possuía, como fundamento básico, a noção de que as guerras modernas abrangeriam 

todos os setores da sociedade. O capítulo revela, também, que a Doutrina sinalizava que o 

Brasil só estaria “seguro” se houvesse uma política de modernização eficiente, principalmente 

nas áreas mais vulneráveis a influência comunista.  

  No quarto capítulo, discuto as formulações da ESG em relação à integração nacional, 

tendo como pano de fundo o binômio “Segurança e Desenvolvimento”. Os ensinamentos 

transmitidos na ESG eram no sentido de impulsionar o capitalismo dependente em todo o 

território nacional, como forma de preencher “os espaços vazios” e assim garantir a 

Segurança Nacional. Todas as regiões do Brasil deveriam ser articuladas por intermédio de 

transportes e telecomunicações. A industrialização capitalista e a urbanização atuariam como 

elementos necessários ao desenvolvimento de áreas do país carentes de progresso. 

No quinto e último capítulo, analiso as idéias da ESG acerca do desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia como forma de fortalecer a política de Segurança Nacional. 

Demonstro que as propostas de modernização da Escola, nessa área, se subordinaram ao 

aprofundamento do capitalismo dependente no país. A instituição não foi capaz de formular 

um projeto de desenvolvimento original e independente da dinâmica e dos interesses do 

capitalismo transnacional.  
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1º. CAPÍTULO  

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESG 

DA FEB À ESG  

 

  A criação da ESG foi o resultado de transformações que ocorreram no âmbito das 

Forças Armadas, em particular no Exército. As mais significativas foram a vinda da Missão 

Militar Francesa em 1919, que concorrera com a profissionalização e a modernização das 

Forças Armadas e a participação do Brasil na II Guerra.  

      Os oficias que se envolveram na organização da ESG iniciaram suas carreiras 

justamente nesse ambiente de profundas rupturas na instituição militar. Juarez Távora, 

Cordeiro de Farias, Golbery do Couto e Silva, dentre outros, aprenderam com os franceses a 

importância de organizar as bases da estrutura científica e tecnológica do país. Como 

exprimiu acertadamente Domingos (2007, p.34),  

 

                                          Os militares franceses introduzem renovações na medicina e na veterinária; 

formam geógrafos e cartógrafos, unificando os trabalhos nessas 

especialidades; revelam a importância dos estudos demográficos e do 

planejamento da infra-estrutura de transporte; desenvolvem o interesse pela 

química e pela metalurgia visando à produção de armamento e munição; 

introduzem procedimentos estatísticos, sem os quais o serviço militar 

obrigatório seria inviável; organizam a aviação do Exército e orientam as 

primeiras regulações da aviação civil; ensinam os princípios administrativos 

modernos e interferem no envio de acadêmicos franceses fundamentais à 

criação da Universidade de São Paulo. 

 
 

A disposição de modernizar o Brasil não foi monopólio das Forças Armadas, mas, no 

âmbito militar, assumiu concretude. O contato com os estrangeiros durante a II Guerra 

contribuiu para que os oficiais brasileiros se confrontassem, mais uma vez, com suas próprias 

deficiências, bem como com as carências do país na área de infraestrutura. Essas carências 

constituíram uma das justificativas para a criação da ESG.   

De fato, para os oficiais a participação brasileira na guerra não representou apenas a 

defesa da Pátria, da liberdade e da democracia. O general Cordeiro de Farias
4
, comandante de 

Artilharia da FEB e um dos fundadores da ESG, define o efeito causado pela participação 

brasileira na guerra: 

 

 

                                                 
4
 - Marechal Cordeiro de Farias. 1922-1972 – A Longa Marcha. Visão.  3 de julho de 1972, p. 21. 
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O impacto da FEB foi tal que voltamos ao Brasil procurando por modelos de 

governo que funcionassem: ordem, planejamento, finanças racionais. Nós 

não encontramos este modelo no Brasil naquele estágio, mas decidimos 

procurar meios para encontrar o caminho no longo prazo. A ESG era o meio 

para isso e a ESG brotou da experiência da FEB. 

 

 
 

 A compreensão de que a ESG nasceu da experiência da FEB é compartilhada 

igualmente pelo general Golbery:  

 

                             Os militares da FEB desejavam um desenvolvimento muito rápido para o 

Brasil. A FEB não foi importante só pela ida à Itália. Possivelmente ainda 

mais importante foi à visita dos membros da FEB aos Estados Unidos, onde 

viram em primeira mão uma grande potência democrática e industrial. Foi 

uma abertura de horizontes. Eu fui e foi um grande impacto: para mim, ficou 

perfeitamente claro que um País em regime de livre empresa tinha sido bem 

sucedido em criar uma grande potência industrial (citado por STEPAN,1975, 

p.176).  

 

 

Na percepção dos oficiais que planejaram a ESG, a modernização do país se retardava 

devido, em grande parte, às deficiências em infraestrutura, reflexo das elites civis, indiferentes 

aos problemas da nação e da Segurança. O idealizador da ESG, o marechal Salvador César 

Obino (2003, pp. 62/65), expressa essa idéia resumidamente: 

 

A nossa Escola surgiu no momento oportuno, como que refletindo um anseio 

geral de eliminar os compartimentos estanques em que a Nação se dividia e 

que impediam o estudo de uma organização eficiente, uma base de confiança 

e de conhecimento recíproco. As duas guerras mundiais focalizaram a 

necessidade de um perfeito entendimento entre as elites civis e militares, no 

sentido de organizar a Nação para sua defesa (...). No Brasil, o elemento 

civil estava alheio as necessidades das Forças Armadas. Foi para ligar civis e 

militares que lançamos a idéia da ESG. 
 

 

 

 Próximo ao início da II Guerra, o Brasil ainda era deficiente em termos de 

infraestrutura. Não possuíamos, sequer, um parque industrial capaz de suprir as necessidades 

básicas de produção bélica, essenciais para fornecer o material de campanha para a FEB que 

lutava nos Apeninos. Como apontou Domingos Neto e Rogério Goldoni (2010, pp. 75, 76), 

 

 

Em 1936, o general Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra de 

1936 a 1945, confirmaria em cores mais fortes a precariedade da 

indústria bélica brasileira. À baixa qualidade da produção das 
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fábricas militares somava-se o despreparo do parque industrial 

civil. A mão-de-obra não era adequadamente qualificada, o 

empresariado era incompetente e as técnicas de produção 

obsoletas. Com o ritmo frenético da indústria  bélica dos países 

mais desenvolvidos, a fragilidade da produção brasileira ficava 

cada vez mais evidente. 

 

 

A carência em infraestrutura repercutiu, profundamente, nos oficiais da FEB. O 

descompasso entre as Forças Armadas brasileiras e as estrangeiras, envolvidas no conflito, era 

mais do que evidente. Recorda o general Octávio Costa:   

 

                               Quando voltamos da guerra, a FEB trouxe o equipamento, então, moderno, 

com que lutara na Europa. E o resto do Exército ainda estava no lombo do 

burro, do tempo do francês. Esse foi o primeiro choque. A partir do 

lançamento da bomba de Hiroshima, em 1945, os americanos começaram a 

pensar na utilização da arma nuclear também no campo tático. Subverteram 

todas as suas idéias operacionais anteriores. Conheço isso bem de perto 

porque estava na ECEME, e via tudo do ponto de vista profissional-militar e 

não do ponto de vista do político. Então, o que acontecia? Os americanos já 

não estavam com aquela organização do tempo da Segunda Guerra Mundial. 

Experimentavam novas organizações na base da arma atômica, que eles 

acreditavam iria para o campo de batalha. Começaram a criar divisões 

pentômicas, quer dizer, divisões com cinco batalhões empregados segundo a 

doutrina do uso da arma nuclear no combate, não apenas na estratégia. A 

partir daí, ficamos perdidos. Por quê? Vejam bem: Tínhamos um Exército 

com uma grande parte ainda no lombo do burro do tempo do francês, um 

pedaço da organização da Segunda Guerra. Enquanto isso os americanos já 

estavam pensando numa organização na base da arma atômica5.   
 

 

                               

O que chama atenção na fala do general Octávio Costa é o ambiente onde as 

motivações de transformar a realidade brasileira foram despertadas. O contexto das guerras 

modernas, travadas entre estados-nações, é indicado pelo grau de desenvolvimento científico 

e tecnológico que viabiliza a capacidade do país de torna-se uma grande potência. Gramsci 

(1989, p.191) afirma que a medida para determinar o que deve ser reconhecida como grande 

potência seria estabelecida pela guerra. “O conceito de grandes potências está estreitamente 

ligado às guerras”.  

São ou se transformam em grandes potências aqueles países que na ocasião da 

celebração da paz conseguem manter relações de força e poder com os aliados, possibilitando-

lhe garantir a manutenção dos acordos e dos compromissos firmados no princípio das 

                                                 
5
-D`ARAUJO, Maria Celina; SOARES, Gláucio Ary Dillon, CASTRO, Celso. Visões do Golpe – A Memória 

Militar sobre 64. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994, p. 96.  
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hostilidades. Por outro lado, um país que se depara com a necessidade de ir à guerra e precisa 

de empréstimos, fornecimento de armas e munições, meios de transportes para o 

deslocamento de tropas, ou seja, que não tem capacidade de defesa senão recorrendo a 

aliados, e mesmo depois da contenda ainda necessite de auxílio financeiro ou de outras formas 

de ajuda, dificilmente será igual aos seus aliados e terá imensas dificuldades em zelar pela 

manutenção de acordos.  

Um país que se encontra nestas circunstâncias teria apenas o status de potência nos 

documentos diplomáticos, visto que, concretamente, seria identificada apenas como provável 

fornecedora de matéria-prima e de recursos humanos para a “coalizão que dispõe dos meios 

não só para sustentar as próprias forças militares, mas financiar aquelas dos outros aliados” 

(GRAMSCI, 1989, p.191). Essa era a situação do Brasil no início de 1950, profundamente 

dependente e subordinado aos interesses dos estrangeiros.   

         A concepção de avanço econômico e científico como condição necessária à eficiência 

da organização militar não era uma idéia que surgira dos efeitos da II Guerra. O capitalismo, 

servindo-se da ciência, vinha alterando o modo como as sociedades se organizavam para 

resolver as suas rivalidades.  

A análise das conseqüências sociais, econômicas e políticas das inovações 

tecnológicas na arte da guerra, na modernidade, não foram desprezadas quando Anderson 

(1989, p.21) se debruçou sobre a formação do Estado moderno, destacando que o 

“desenvolvimento do canhão de bronze fundido fez da pólvora, pela primeira vez, a arma 

decisiva na arte da guerra, tornando anacrônicas as defesas dos castelos senhoriais”. Contudo, 

nos dois conflitos mundiais do século XX, a capacidade de destruição aumentou devido ao 

aperfeiçoamento tecnológico dos instrumentos de matança.  

 Os militares da ESG tinham consciência de que a partir da II Guerra os conflitos 

exigiriam cada vez mais conhecimento científico e tecnológico, e os países que desejassem 

alcançar certa autonomia e hegemonia no novo cenário mundial deveriam investir 

maciçamente na formação de uma estrutura que congregasse ciência e tecnologia. Estas foram 

as idéias expressas pelo tenente-coronel Idálio Sardenberg para a turma de “estagiários” que 

fizeram o Curso Superior de Guerra, na ESG, em 1952: 

 

                                         A II Grande Conflagração foi uma guerra de ciência aplicada. Quase todas as 

possibilidades científicas conhecidas foram exploradas para a aplicação de 

conhecimento teórico à arte da guerra. Uma vasta quantidade de novos 

engenhos foi concebida, experimentada e posta em serviço. As armas 

modernas, quando empregadas contra uma nação que não possua meios 

correspondentes de defesa, são em verdade aterradoras e torna irrisória 
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qualquer tentativa de defesa. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, estamos 

colocados face às nações possuidoras de armas atômicas e forte aviação, na 

situação de índios que houvessem de enfrentar, armados de arco e flecha, 

tropas providas de toda a gama de armas de fogo; são eras diferentes e não 

há recurso algum capaz de sobrepujar a imensa diferença que entre elas 

existe. As coisas se passam, porém, de modo diverso quando se defrontam 

dois contendores igualmente capazes de manejar e produzir, em quantidade, 

esses novos engenhos6.    
 

 

 

 A ESG passava a impressão que o Brasil não mais se contentaria em ser apenas um 

ator coadjuvante no contexto da Guerra Fria. Para a Escola, o Brasil deveria deixar de ser uma 

nação fornecedora de mão-de-obra guerreira e de produtos agrícolas, como ocorrera na 

Segunda Guerra, para se tornar um país moderno e desenvolvido.  

O problema é que a Escola formulou idéias que tornariam o país profundamente 

dependente dos interesses das grandes potências e sem capacidade científica e tecnológica 

capaz de concorrer eficazmente com a política de Segurança Nacional. A ESG ensinava aos 

civis e militares como cumprir esta “missão”.  

A ESG foi fundada em 1949 e tinha como objetivo a formação de oficiais superiores e 

de civis “de notável competência e atuação relevante na orientação e execução da política 

nacional” 
7
. A regulamentação da ESG foi estabelecida um ano antes, através do Decreto 

25.705, de 22 de outubro de 1948. De acordo com o Artigo 1º do referido Decreto, a ESG 

deveria ser a instituição militar responsável pelo curso de Alto Comando, extensivo aos 

oficiais da Marinha, da Aeronáutica e do Exército.  

Os Artigos restantes encarregavam o Estado-Maior Geral (futuro Estado-Maior das 

Forças Armadas) de organizar a ESG, e submeter à apreciação da Presidência da República, 

no prazo de 120 dias, os princípios que orientariam o funcionamento da Escola. Esta “missão” 

foi confiada ao então tenente coronel Idálio Sardenberg.   

Uma das etapas de organização da ESG se iniciou em Curitiba, no ano de 1948, 

quando o general Cordeiro de Farias, então comandante da Região Militar do Paraná e de 

Santa Catarina recebeu por intermédio do tenente coronel Idálio Sardenberg, enviado ao Sul 

do país por ordem do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Salvador César 

Obino, a missão de organizar uma instituição militar de ensino nos moldes do National War 

College, dos Estados Unidos. 

                                                 
6
 - Influência das Novas Armas nas Operações Militares. Parte II, 1952. Tenente-coronel Idálio Sardenberg. 

Arquivo da ESG. C-002-52, p. 07. 
7
- General de Exército Augusto Fragoso. A Escola Superior de Guerra: Evolução – Atualidade – Perspectivas. 

Arquivo da Escola Superior de Guerra. 1971. C1-123-71, p. 02. 
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Sob a chefia do general Cordeiro de Farias foi constituída, a 17 de janeiro de 1949, 

uma comissão composta pelos oficiais Juarez Távora, Idálio Sardenberg e Golbery do Couto e 

Silva para a produção do anteprojeto de regulamento da ESG. Paralelamente, os integrantes 

da referida comissão passaram a analisar o modelo organizacional de outras instituições 

militares congêneres, especialmente o National War College e o Institute de Hautes Études de 

la Défense Nationale, de Paris. Criada antes da análoga norte-americana, a instituição francesa 

já possuía, como uma de suas características, a presença de civis entre seus alunos. 

 Tanto a França quanto os Estados Unidos eram nações que experimentaram 

desmedido esforço em todos os ramos de atividade produtiva, e que já detinham quadros 

militares e civis capacitados em avaliar a extensão do panorama nacional em termos 

estratégicos. No “Hautes Études de la Défense Nationale”, dois terços dos alunos eram 

formados por elementos civis, enquanto que no National War College a sua presença era não 

só garantida, como incentivada (STEPAN, 1975). 

 Outra característica que chamou atenção dos militares brasileiros foi a didática e a 

metodologia de trabalho naquelas instituições estrangeiras. A relação entre professor-aluno, 

nos moldes tradicionais, foi posta de lado em detrimento do trabalho em grupo. Este era 

focado na produção de análises escritas e orais, avaliação de estudos de caso e situações que 

envolviam a segurança nacional e os meios de aprimorar a modernização das potencialidades 

econômicas, militares, científicas e tecnológicas do país. Esse método de ensino fora utilizado 

na ESG
8
. 

A convicção dos militares da ESG de que seriam os “eleitos” que conduziriam o Brasil 

rumo ao desenvolvimento, denotaria que eles não apenas possuíam uma imagem de si como 

sujeitos históricos, mas se enxergavam como símbolo vivo da consciência e das “aspirações 

nacionais”. Como afirma Eliade (2002, p.09) “as imagens, os símbolos e os mitos não são 

criações irresponsáveis da psique; elas respondem a uma necessidade e preenchem uma 

função: revelar as mais secretas modalidades do ser”. 

 As “modalidades secretas do ser”, no caso dos militares da ESG, refletem o peso da 

corporação na formação de suas percepções e atitudes. No instante em que deslocamos o 

profissional fardado do eixo comum das demais profissões, afastando as formulações teóricas 

de Huntington (1996, p.37), que o compara simploriamente ao advogado e ao médico, é que 

podemos compreender as práticas, as idéias e os valores que perfazem o “ser militar”.              

                                                 
8
- General de Exército Augusto Fragoso. A Escola Superior de Guerra: Evolução – Atualidade – Perspectivas. 

Arquivo da Escola Superior de Guerra. 1971. C1-123-71. 
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De fato, nenhuma outra profissão reforça com tanta eficiência o motivo de sua 

existência e faz desse motivo um valor próximo ao “sagrado” quanto à profissão das armas. 

As crenças e os valores que a sustentam se baseiam em um universo simbólico capaz de 

anular a individualidade e fortalecer a coletividade.  

O sentimento capaz de agir de modo tão eficaz no corpo social é o nacional, e este foi 

um dos motivos que engendrou a criação da ESG, segundo um dos seus idealizadores, que 

assim se expressou:  

 

                             São os seguintes os princípios fundamentais que orientaram a concepção de 

um instituto de altos estudos relacionados com a Segurança Nacional, da 

qual nasceu a idéia da Escola Superior de Guerra: Princípio 1. A Segurança 

Nacional é uma função mais do potencial geral da Nação do que de seu 

potencial militar. Este princípio significa que o caminho para se conquistar a 

Segurança Nacional consiste em se promover o desenvolvimento geral da 

Nação, expressão que compreende três aspectos: demográfico, econômico e 

financeiro. Os órgãos responsáveis pela Segurança Nacional têm o dever de 

zelar pelo desenvolvimento do potencial da Nação. Princípio  2. O Brasil 

possui os requisitos básicos (área, população, recursos) indispensáveis para 

se tornar uma grande potência. Reconhece-se neste princípio o fato real do 

desenvolvimento do Brasil, o qual não se encontra estagnado e sim 

retardado, isto é, processando-se segundo ritmo lento, motivado por óbices 

que não são intransponíveis. Princípio 3. O desenvolvimento do Brasil 

depende da remoção dos óbices que o entravam, de modo a se obter uma 

aceleração do ritmo
9
.  

 

 

Diga-se de passagem, planejamento da Segurança Nacional levando em conta, 

fundamentalmente, a modernização da infraestrutura, principalmente a técnica e a científica.  

A prioridade da ESG era contribuir na capacitação de quadros da administração 

pública e privada em assuntos envolvendo a temática do desenvolvimento. Objetivamente, 

visava preparar uma elite militar e civil tendo em vista habilitá-los para o exercício de direção 

e assessoria em órgãos responsáveis pela formulação da política de Segurança Nacional. 

Assim se referiu, em 1949, o general de exército Salvador César Obino, então chefe do 

Estado-Maior das Forças Armadas, no primeiro documento referente à organização, 

instalação e funcionamento da ESG, intitulado “Dados para Justificação da Mensagem 

Presidencial Encaminhando o Projeto de Concessão das Verbas Necessárias à Organização, 

Instalação e Funcionamento da Escola Superior de Guerra”:  

 

 

                                                 
9
 - Tenente-coronel Idálio Sardenberg. Princípios Fundamentais da Escola Superior de Guerra (1949). 

Arquivo da ESG. PL-49, p. 03.  
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Esse resumo dos três primeiros artigos do anteprojeto de regulamento é 

suficiente para mostrar o seu revelo no seio das organizações 

governamentais e de ensino, e a importância que irá assumir para todas as 

atividades ligadas a segurança nacional, não só os resultados que serão 

obtidos pelo estudo objetivo e impessoal de todos os problemas nacionais 

por parte da mais alta classe de alunos que se poderia reunir, como do 

exercício de suas atividades futuras em cargos dos mais elevados escalões 

governamentais: oficiais generais, diplomatas, engenheiros, coronéis das 

Forças Armadas, funcionários, industriais, economistas, financistas e todas 

as demais pessoas que tenham ou possa a vir a ter a responsabilidade de 

planejamento e direção. As vantagens que advirão para a formulação e 

execução da política nacional serão ainda mais apreciáveis quando a futura 

Escola Superior de Guerra, pela continuidade de seus trabalhos e através da 

formação de turmas sucessivas, puder estabelecer um método racional de 

análise dos fatores que condicionam o conceito estratégico e uma doutrina 

político-militar de segurança nacional
10

. 

 

 

 O primeiro comandante da ESG exprimiu, também, qual foi o principal objetivo da 

Escola: 

 

                                      O que a ESG faz é dar em seus estagiários um banho de Brasil. Era o 

estatístico, o sanitarista, o economista, o engenheiro rodoviário, o 

especialista em hidrelétrica ou em minérios. Durante o curso, eles passam 

um período de dois meses visitando o país: diferentes regiões, instalações 

industriais, hidrelétricas etc. A idéia de desenvolvimento passou a ter maior 

peso depois de 1964, mas já estava presente desde o início da Escola. O 

currículo propunha o estudo de diferentes problemas brasileiros e os grupos 

de trabalho debatiam suas possíveis soluções. Não era para o governo. A 

ESG jamais teve – antes como agora – qualquer função de assessoria 

governamental. Nada impedia, porém, que as autoridades solicitassem o 

estudo de determinados temas. Assim é que a Escola vem estudando, desde o 

início, problemas de energia, comunicação, transporte, saúde pública, 

educação, industrialização etc. A cada ano, dávamos ênfase a um tema. Nos 

primeiros tempos, procuramos ainda formar um quadro geral das condições 

de desenvolvimento do país, inclusive de viagens pelo Brasil. Essas viagens 

tinham como objetivo permitir que as pessoas se aproximassem de uma 

realidade que mal conheciam (CAMARGO & GOES, 1981, p. 419). 

 

 

A criação da ESG se deveu também ao estreitamento das relações entre as Forças 

Armadas brasileira e as dos Estados Unidos. Após a FEB os acordos de cooperação entre o 

Brasil e os Estados Unidos se intensificaram. A proposta de criação da ESG coincidiu com as 

visitas de oficiais brasileiros às instalações militares dos Estados Unidos.  

Antes da nomeação de Cordeiros de Farias como organizador da ESG, oficiais, sob o 

comando do general Salvador César Obino, haviam freqüentado o National War College, 

                                                 
10

 General Salvador César Obino. -Arquivo da ESG. S/I 1949, p. 05. 
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ocasião em que se estabeleceu um acordo de cooperação militar, cujo um dos objetivos seria o 

envio de uma missão militar americana com o intuito de orientar a instalação da ESG, 

seguindo os moldes do National War College.  

Em 1956, a ESG recebeu a visita de um grupo de militares norte-americanos do 

National War College, que vieram ao Brasil conhecer o funcionamento da instituição que 

ajudaram a criar. Foram informados dos objetivos da ESG nos seguintes termos:   

  

                                   The Escola Superior de Guerra, which is similar to your National War 

College, attended by both civilian and military, it aims especially at: (1) 

Establishment of a doctrine of National Security. (2) Formulation of a policy 

of National Security. (3) The elaboration of a technique of planning for 

National Security in the high echelons of the government
11

.    
 

 

De fato, a influência norte-americana foi marcante. A experiência da FEB contribuiu 

decisivamente no sentido de definir as percepções dos ensinamentos da ESG de modo a 

desenhar a política de Segurança Nacional em termos da disputa bipolar envolvendo os 

Estados Unidos e a União Soviética. Alinhando-se ao paradigma de sociedade da primeira 

nação citada, a ESG transmitia visões de mundo que reforçavam as estruturas de dominação 

que davam suporte ao capitalismo.  

Assim, as formulações que a ESG transmitia acerca da modernização eram norteadas a 

partir da lógica de acumulação de capital e pela construção de uma mentalidade que 

favorecesse a reprodução dessa lógica. Por isso não é de estranhar que, ao visitarem a ESG 

em 1962, o grupo do “Industrial College of the Armed Forces” tenha inquirido, logo na 

primeira pergunta que deu início aos debates envolvendo oficiais brasileiros e norte-

americanos, qual era a posição do Brasil em relação aos investimentos de capital privado, dos 

estrangeiros, no tocante ao desenvolvimento. 

 

1. Apparently one of the principal uncertainties in the current and 

prospective economic situation is Brazil‟s future attitude toward foreign 

private investiment.  What do you consider should be the role of foreign 

private investiment in Brazil`s future economic and industrial 

development? 

2. Given Brazil`s acute need foreign exchange and its interest in the growth 

of heavy industry, does the School (ESG) consider current Brazilian 

attitudes toward foreign capital investment in mineral development – 

particularly iron ore justified? 

                                                 
11

 - Visit of the National War College Group. 1956. Arquivo da Escola Superior de Guerra. S/I-56/NWCG, p. 12. 
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3.   How does the School (ESG) believe that private domestic and foreign 

enterprise might best assist in attaining the goals of economic and social 

reform as envisaged by the Alliance for Progress program?
12

  

 

 

As respostas dos oficiais da ESG às perguntas dos militares norte-americanos 

corresponderam às idéias que a Escola transmitia acerca de como deveria ser a modernização 

brasileira, profundamente vinculada aos interesses do capital. 

 

País com um estoque de capital não suficiente para as suas necessidades de 

expansão, é natural que o Brasil deseje o ingresso de capital estrangeiro. O 

papel do investimento estrangeiro será, portanto, o de suprir essas carências, 

devendo ser encaminhado para setores onde possa oferecer maior 

contribuição à economia do país. Nesse sentido, aliás, manifestou o Sr. 

Presidente da República, durante sua visita aos EUA, a intenção do Governo 

Brasileiro de assegurar plenas garantias aos investimentos estrangeiros. O 

Presidente da República acordou com o Presidente dos Estados Unidos 

quanto à necessidade de rápida execução de medidas necessárias a tornar 

efetiva a “Aliança para o Progresso”. Essas medidas compreendem 

programação nacional para a concentração de recursos em objetivos de alta 

prioridade no terreno do progresso social e econômico; reformas 

institucionais, inclusive a reforma da estrutura agrária; reforma fiscal e 

outras, exigidas para que seja assegurada uma ampla distribuição dos frutos 

do desenvolvimento entre todos os setores da comunidade. As metas 

previstas na “Aliança para o Progresso” são metas que o Governo Brasileiro 

também pretende realizar dentro dos objetos do plano nacional. Se o 

planejamento do Governo do Brasil for aceito pelo dos Estados Unidos, este 

poderá auxiliar, no que entender, a sua execução. A iniciativa particular, seja 

ela nacional ou não, poderá também colaborar ponderável e eficientemente 

na consecução de tais metas
13

. 

 

 

 De acordo com as citações acima, percebe-se que o interesse dos enviados do 

Industrial College à ESG girava em torno de saber qual o modelo de desenvolvimento que o 

Brasil deveria aderir.   

A ESG, naquele contexto de indecisões políticas por conta da renúncia de Jânio 

Quadros, despontava como o “porto-seguro” da corrente militar que almejava desenhar um 

projeto de nação alinhado aos Estados Unidos, inclusive na área da ciência e da tecnologia. A 

experiência dos Estados Unidos nesse aspecto foi transmitida pelo grupo no Industrial 

College, depois que os “esguianos” formularam a seguinte indagação: “De que forma o 

Governo Norte-Americano (ou as Forças Armadas) assegura a melhor utilização dos recursos 

                                                 
12

 -Visita do Industrial College of the Armed Forces. Debates. Arquivo da Escola Superior de Guerra, 1962. I-

06-62, p. 01.  
13

 - Visita do Industrial College of the Armed Forces. Debates. Arquivo da Escola Superior de Guerra, I-06-62, 

p. 05. 
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científicos e tecnológicos, vinculados à iniciativa particular, visando ao atendimento das 

necessidades da Segurança Nacional?” 

 A resposta, em inglês: 

 

The United States Government including   the Armed Forces utilizes the 

concept of “teamwork”, with private industry to achieve the maximus use of 

scientific and technological “know how” and resources of industry for 

benefit of national security. This goal is achieved through the use of 

contracts with industries best qualified to perform research and 

manufacturing. As a recent exemple, the McDonnell Aircraft Company of 

St. Louis, Missouri was awarded the research and development contract for 

the “Freedom 7” capsule in which Col. John Glenn orbited the earth three 

times. By contracting in this way with the McDonnell Aircraft Company the 

U.S. Government became a part of the “Team which made flight of 

“Freedom 7” a success. Thus the scientific and technical resources of many 

private industries in the United States of North America were used in this 

project
14

. 

 

 

Os militares que se envolveram na fundação da ESG tinham em mente que as guerras 

futuras seriam decididas através da capacidade de envolvimento de toda a sociedade no 

manejo e planejamento dos recursos humanos e técnicos. Ao rememorar as conseqüências da 

última Grande Guerra para a constituição da ESG, em 1969, o ex-comandante da Escola 

assim se manifestou:     

 

 De todas as denominações dadas nos vários países, para o preparo dos 

quadros no planejamento nacional, têm conotação guerreira, não porque se 

dediquem aos estudos militares, mas pelo fato de ter a idéia surgida pela 

experiência da Segunda Grande Guerra. Depois de terminada a guerra, as 

reflexões a que ela deu lugar iriam concluir que, na obra de restauração que 

cada Estado teve de enfrentar, para resguardar os seus destinos e defender a 

sua soberania, os poderes econômicos, social e político, sobrelevaram o 

poder militar. Este seria sempre uma decorrência daqueles, pelo que a 

Segurança Nacional, entendida em termos permanentes e bem mais amplos, 

deveria transcender os aspectos militares da problemática nacional, sem 

deixar de abrangê-los e considerá-los como parte do seu todo
15

.  

 

 

 

 A intensidade e o alcance cada vez maior das guerras modernas sustentadas pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico passaram a exigir a capacitação intelectual, não só 

                                                 
14

 - Visita do Industrial College of the Armed Forces. Debates. Arquivo da Escola Superior de Guerra, I-06-62, 

p. 07.  
15

 - Marechal Cordeiro de Farias. Aula Inaugural, 1969. Arquivo da ESG, C-12-69, p. 08. 
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dos soldados, mas de civis capazes de contribuir com “o esforço de guerra”. O oficial 

encarregado de organizar a ESG destacou, ao discorrer sobre o contexto que ensejou a criação 

da Escola, que a Segurança Nacional não seria mais responsabilidade apenas dos militares: 

seria um compromisso compartilhado pelos civis, pelo aperfeiçoamento da produção e pela 

eficiência do trabalho. 

 

A mobilização, encarada sob esse novo aspecto, transcende das funções de 

órgãos especializados de ministérios específicos, para ser função do Governo 

em seu conjunto, pressupondo-o servido por uma organização adequada a 

esse fim. É que se trata, agora, não mais de mobilizar somente aqueles que 

desempenharão uma função propriamente na batalha, mas – organizar, 

orientar e conduzir as forças totais da Nação. A Segurança Nacional, hoje, 

diz respeito à totalidade da Nação que precisa, pelos seus dirigentes, pela sua 

elite, pelos seus homens de negócios e pela sua massa, compreender seu 

papel permanente no conjunto de esforços de toda a natureza, para que o país 

possa resolver, no caso de um conflito, os problemas relativos à sua própria 

sobrevivência. De fato, a Segurança Nacional repousa, antes de tudo, em 

uma organização adequada de Governo, em que o planejamento seja a 

preocupação maior. Desse planejamento geral surgirá um incremento da 

economia, tomada em seu sentido mais amplo, e de onde emergirá final e 

naturalmente, uma organização sólida para as classes armadas. Um programa 

de segurança completo deve cogitar do emprego eventual de todos nossos 

recursos econômicos, do emprego dos homens de ciência, tanto da massa dos 

homens e do armamento
16

.   

 

 

Todavia, a idéia de que os civis deveriam se engajar nas discussões envolvendo o 

problema do desenvolvimento no âmbito da Segurança Nacional não surgiu com os oficiais 

que criaram a ESG. A opinião já havia sido manifestada por Pandiá Calógeras, primeiro civil 

a ocupar o cargo de Ministro da Guerra durante o governo de Epitácio Pessoa (1919-1922). 

Em conferência realizada no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a 6 de setembro 

de 1928, Calógeras (1936, p. 237) advertiu: 

 

Uma única política é possível e aconselhável a bem do País: compreensão 

mútua entre civis e militares; cordialidade na colaboração; ingerência 

esclarecida, altruísta e competente, em grau crescente, por parte dos homens 

públicos estranhos à farda. Aos civis, portanto, cabe estudar o mecanismo 

complexo do que é uma frota de combate e seus anexos; do que são divisões 

do exército. Sem serem técnicos, conhecerem da técnica o bastante para 

formarem juízo e cooperarem na criação e na manutenção inflexível e 

progressista da defesa nossa.  

 

 
 

                                                 
16

 - Marechal Cordeiro de Farias. Aula Inaugural, 1969. Arquivo da ESG, C-12-69, p. 09. 
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A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O MÉTODO DE ENSINO 

 

Os que freqüentavam os cursos da ESG eram chamados de “estagiários”. A seleção 

dos mesmos satisfazia algumas diretrizes básicas.  Para os militares, exigiam-se os seguintes 

requisitos: oficiais de comprovada experiência e aptidão, pertencentes às Forças Armadas 

(postos correspondentes a general de brigada, coronel e excepcionalmente tenente coronel; 

cursos correspondentes aos de Estado-Maior ou Técnico). Quantos aos „estagiários‟ civis 

deveriam possuir notável competência e de atuação destacada na formulação ou execução da 

política nacional. Competia ao Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) selecionar os 

“estagiários” entre os concorrentes. No caso dos candidatos civis, a intenção era escolher 

dentre aqueles ligados aos altos cargos da burocracia pública e privada
17

. 

Aqueles que eram convidados a permanecer na Escola, depois da conclusão de algum 

curso, integravam o “Corpo Permanente da ESG”, cabendo-lhes prestar auxílio à direção da 

instituição na elaboração do quadro doutrinário e metodológico, que orientavam os 

ensinamentos, as análises de conjuntura e “os exercícios sumários de planejamento, na 

manutenção da unidade de doutrina e no pontual e ordenado andamento das atividades 

escolares” 
18

. Deve-se ressaltar que o “Corpo Permanente”, de permanente, só havia o nome. 

A permanência nos quadros da ESG, na maioria das vezes, só durava um ano.  

Não havia um critério preciso de avaliação para ingressar no “Corpo Permanente”. 

Bastava o candidato comungar com as percepções da ESG e possuir boas relações com os 

membros “mais antigos”. Observando a relação dos indivíduos do “Corpo Permanente” no 

período 1949-1970, observa-se a rotatividade e o perfil de seus membros (em anexo). Muitos 

dos indivíduos que compuseram o “Corpo Permanente” não contribuíram com nenhuma 

formulação para a Escola.     

 Duas peculiaridades definiam a estrutura organizacional da ESG: 1) um órgão de 

execução das atividades acadêmicas e de formulação da doutrina, denominado Departamento 

de Estudos; 2) a participação, na Direção-Geral da ESG, de oficiais generais da ativa do 

Exército, Marinha e Aeronáutica, alternadamente. 

 Os seguintes cursos eram ministrados na ESG: O Curso Superior de Guerra (CSG), em 

funcionamento desde 1949 para civis e militares, com duração de um ano. Visava habilitá-los 

para o exercício de funções de direção e assessoramento na área da Segurança Nacional. O 

                                                 
17

 -General de Exército Augusto Fragoso. A Escola Superior de Guerra: Evolução – Atualidade – 

Perspectivas. Arquivo da Escola Superior de Guerra. 1971. C1-123-71. 
18

 -General de Exército Augusto Fragoso. A Escola Superior de Guerra: Evolução – Atualidade – 

Perspectivas. Arquivo da Escola Superior de Guerra. 1971. C1-123-71, p.23. 
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Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas (CEMFA) foi criado em 1951 e 

continua funcionando até hoje. Tem como finalidade habilitar os oficiais superiores das 

Forças Armadas para a função de Comando e Estado-Maior. O Curso de Mobilização 

Nacional, criado em 1957 e encerrando suas atividades em 1959 e o Curso de Informações, 

criado em 1958 e suspenso em outubro de 1959. Foi reativado após o Golpe de 1964, 

reiniciando as suas atividades em fevereiro de 1965
19

. 

A ESG iniciou suas atividades com três Divisões de Estudos, denominadas de 

“Assuntos”. Eram elas: Divisão de Assuntos Nacionais, Divisão de Assuntos Internacionais e 

Divisão de Assuntos Militares. A Divisão de Assuntos Nacionais era a encarregada da análise 

dos problemas que interferiam na modernização do país.  

Durante o comando do general Juarez Távora (1952-1954), o Departamento de 

Estudos foi reformulado com o estabelecimento de quatro novas Divisões: a Divisão de 

Assuntos Políticos, a Divisão de Assuntos Econômicos, A Divisão de Assuntos Militares e a 

Divisão de Assuntos Psicossociais. A partir de 1961 mais duas Divisões foram incorporadas 

ao Departamento de Estudo: uma de Assuntos Doutrinários e de Coordenação e outra de 

Assuntos Científicos e Tecnológicos.  

A Divisão de Assuntos Científicos e Tecnológicos foi extinta em dezembro de 1963 e 

novamente reintegrada ao Departamento de Estudos em fevereiro de 1968, tendo em vista “a 

importância crescente da Ciência e da Tecnologia como fatores de Desenvolvimento e de 

Segurança” 
20

.  

A forma como as atividades “acadêmicas” eram conduzidas no Curso Superior de 

Guerra possibilita compreender como as orientações para pensar o desenvolvimento e a 

Segurança Nacional era transmitida aos “estagiários”, tanto por conferencistas quanto pelos 

membros do “Corpo Permanente”. 

O Curso Superior de Guerra funcionava em tempo integral, obedecendo a um 

calendário de 44 semanas. As atividades de ensino do Curso tinham como finalidade 

equacionar os problemas do país, privilegiando os trabalhos em equipe, conferindo aos 

“estagiários” um papel importante nessa tarefa, visto que deveriam utilizar as suas 

experiências profissionais para elaborar propostas envolvendo a Segurança Nacional.  

                                                 
19

 - General de Exército Augusto Fragoso. A Escola Superior de Guerra: Evolução – Atualidade – 

Perspectivas. Arquivo da Escola Superior de Guerra. 1971. C1-123-71, p.24. 
20

 - General de Exército Augusto Fragoso. A Escola Superior de Guerra: Evolução – Atualidade – 

Perspectivas. Arquivo da Escola Superior de Guerra. 1971. C1-123-71, p.09. 
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Nos primeiros anos de funcionamento o Curso Superior de Guerra transmitia assuntos 

sobre o planejamento da Segurança Nacional e do desenvolvimento brasileiro no contexto da 

Guerra Fria. A partir de 1956, o Curso passou a ser ministrado em três fases: na fase chamada 

“doutrinária”, os “estagiários” aprendiam os conceitos básicos da Doutrina de Segurança 

Nacional. A “fase conjuntural” era destinada aos estudos sobre os problemas brasileiros, 

especificamente na análise dos obstáculos que impediam o desenvolvimento do país. Na 

última fase, a de “aplicação”, era dedicada à realização de trabalhos, em equipe, sobre temas 

que abrangiam a Segurança Nacional e o desenvolvimento (ARRUDA, 1983).   

Geralmente as “aulas-conferências” tinham inicio pela manhã e eram conduzidas por 

um convidado ou por um membro do “Corpo Permanente”. Em seguida havia um debate, 

sendo vedado ao “estagiário” criticar ou apontar incoerências na explanação do expositor. Na 

parte da tarde, após o almoço no restaurante da Escola destinado aos “estagiários”, oficiais e 

civis do “Corpo Permanente”, eram realizados debates nos quais os “estagiários” discutiam os 

assuntos que foram abordados pela manhã nas “aulas-conferências”, orientando-se pela 

Doutrina de Segurança Nacional (SVARTMAN, 2006). 

As “aulas-práticas” aconteciam por intermédio de “viagens de estudos” às regiões 

definidas como estratégicas do ponto de vista da Segurança Nacional e “inspeções” em 

instalações que constituíam a infraestrutura do país. Essas viagens eram consideradas 

necessárias para que os “estagiários” passassem a ver a “realidade brasileira que mal 

conheciam”, oportunidades que recebiam, de acordo com o general Cordeiro de Farias, “um 

banho de Brasil”.  

De fato, a ESG esforçava-se em mostrar a realidade brasileira aos “estagiários” através 

das “viagens de estudos”. Todas as turmas do Curso Superior de Guerra visitaram diferentes 

regiões, conhecendo empreendimentos industriais, agropecuários, jazidas de minérios de ferro 

e manganês, usinas hidrelétricas e nucleares e instalações militares.  

 Por exemplo, a turma de “estagiários” de 1952 realizou uma “viagem de estudos” ao 

estado de São Paulo, com o objetivo de: a) visitar empreendimentos relacionados com os 

setores agropecuário, industrial e de transporte da região de São Paulo; b) conhecer as 

atividades de uma unidade da Marinha de Guerra, em Cruzeiro
21

.  

Já a turma de 1957 visitou as regiões Centro e Leste entre os dias 17 e 28 de junho, 

com as seguintes finalidades:    
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 - Viagem de Estudos (São Paulo -12 a 18 outubro). Arquivo da ESG, E-013-52, p. 01. 
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Colher impressão e dados de interesse para complementar a 

análise da conjuntura, particularmente, sobre os seguintes 

aspectos: - o problema da interiorização da Capital da República; 

- energia elétrica no Nordeste; - atividades da Petrobrás no 

Recôncavo Bahiano; - a economia do estado da Bahia; - a 

siderurgia na bacia do Rio Doce; - o parque industrial de Belo 

Horizonte.  Visitar obras importantes em andamento nas regiões
22

. 

 

 

As “viagens de estudos” não se restringiram apenas ao território brasileiro. A partir de 

1960, inúmeras viagens foram feitas para o exterior, especificamente para os Estados Unidos. 

A turma de 1965 foi convidada pelo Secretário da Defesa dos Estados Unidos nos seguintes 

termos: 

 

 

CONVITE. 1- A Escola Superior de Guerra recebeu honroso convite 

do Secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, para que 

uma comitiva, integrada pelo Comando da Escola, membros do Corpo 

Permanente e Estagiários, realize uma Visita Especial de Estudos 

àquele país.  1.2- Autorizada pelo Presidente da República, a Escola 

realizará a Visita nos termos do convite recebido, nela tomando parte: 

o Comando; os três Cursos presentemente em funcionamento, 

mediante o entrosamento dos seus Estagiários; membros do Corpo 

Permanente e representante do Estado-Maior das Forças Armadas. O 

efetivo dessa comitiva é limitado a oitenta (80). A Visita abrangerá o 

período de 18 de agosto a 8 de setembro. 2- FINALIDADE:  A visita 

tem por finalidade principal estreitar os laços de amizade e 

compreensão entre elementos representativos das elites brasileira e 

norte-americana, irmanadas no sentimento de defesa dos postulados 

democráticos, consoante os interesses e as aspirações dos povos de 

nossas pátrias, que constituem verdadeira constante ao longo do nosso 

processo histórico
23

. 

 

 

 

As “viagens de estudos” serviam, sobretudo, para o entrosamento entre os 

“estagiários” e para assimilar os ensinamentos da ESG sobre os problemas do Brasil. Em tais 

“viagens de estudos” não era discutido as causas do subdesenvolvimento brasileiro, mas como 

superá-lo, a partir das formulações da ESG. Já nas viagens aos Estados Unidos, pagas pelo 

Estado norte-americano, uma das finalidades era “seduzir
24

” os “estagiários” a partir dos 

                                                 
22

 - Viagem de Estudos (Regiões Centro e Leste). Arquivo da ESG, E-06-57, p.02. 
23

 - 3ª. Viagens de Estudos (Especial), Estados Unidos, 1965. Arquivo da ESG, E-03-65, pp.01,02. 
24

 - É interessante perceber que na documentação da ESG que orientou a viagem de 1965 aos Estados Unidos 

encontramos uma relação de produtos que os “estagiários” podiam trazer: “1- roupas e objetos de uso pessoal, 

novo. 2- Tapetes para residência, novo ou usado. 3- Aparelho receptor de rádio, pesando mais de 10 quilos. 4- 
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valores do capitalismo e assegurar o alinhamento dos oficiais das Forças Armadas ao poder 

norte-americano.   

O trabalho de conclusão de curso, produzido em equipe, em forma de monografia, 

seria o momento de sistematização e de internalização dos ensinamentos transmitidos pela 

ESG.  

É possível que a “influência pedagógica” mais significativa da Missão Militar Norte-

Americana, encarregada de assessorar a organização da ESG, tenha sido a metodologia dos 

trabalhos produzidos na instituição. Fomentava-se a convicção de que seria possível 

transformar o trabalho em equipe em uma técnica “racional e objetiva de administração 

pública”, eficaz na eliminação dos chamados óbices ao desenvolvimento brasileiro e os 

conflitos sociais a ele inerentes.  

Para os fundadores da ESG, a “questão metodológica” era de importância 

fundamental. Em conferência pronunciada sobre a organização da ESG na Escola de Estado-

Maior em 1949, no Rio de Janeiro, o general Cordeiro de Farias defendia que um dos 

objetivos da instituição seria a implantação de um método de estudo, que deveria:  

 

 

Desenvolver o hábito de trabalho em conjunto e de colaboração 

interministerial e interdepartamental, a fim de criar um conceito amplo 

e objetivo de Segurança Nacional que sirva de base à coordenação das 

ações de todos os órgãos – civis e militares – responsáveis pelo 

desenvolvimento do potencial e pela Segurança do País
25

. 

 

 

O general Cordeiro de Farias alegava, ainda, que as atividades de estudos que seriam 

realizadas na ESG provocariam “discussões proveitosas”, favorecendo as “soluções possíveis 

e racionais” para os temas abordados.  

Outro fundador, Idálio Sardenberg, conferia um papel ainda maior à instituição e aos 

seus objetivos, arrolando uma série de “princípios fundamentais” que orientariam os trabalhos 

da ESG, que podem ser sintetizados da seguinte maneira: a Segurança Nacional apoiava-se no 

“desenvolvimento geral da Nação”, de forma que as instituições encarregadas pela Segurança, 

                                                                                                                                               
Gravador de som, novo ou usado. 5- Utensílio para casa, como: pratos, xícaras, pires, panelas, jarra, abridor de 

latas, lustres, lâmpadas, etc. 6- Discos comuns. 7- Ferramentas diversas. 8- Bebidas. 9- Motor de popa, para 

barco. 10- Brinquedos diversos. 11- Ventilador elétrico. 12- Torradeira de pão, elétrica. 13- Geladeira de metal. 

14-Aparelho de condicionador de ar, etc”. 3ª. Viagens de Estudos (Especial), Estados Unidos, 1965. Arquivo da 

ESG, E-03-65, pp. 22, 23. 

  
25

 - General Cordeiro de Farias. Palestra sobre a organização da ESG. Arquivo da ESG, 1949. p. 14. PL-49. 
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em especial as Forças Armadas, tinham o direito de intervir no desenvolvimento nacional. O 

oficial do Exército argumentava que o Brasil já possuía os requisitos necessários para se 

tornar uma “grande potência”. No entanto, o seu desenvolvimento era retardado por “óbices 

suscetíveis de remoção”. Para a remoção dos obstáculos ao desenvolvimento do país, o 

“esforço nacional de construção” exigia uma elite capacidade. Faltava às elites brasileiras, 

porém, “o hábito do trabalho conjunto e o domínio de uma técnica racional de soluções de 

problemas”, de forma que “as soluções paternalistas” promoviam a ineficiência que 

imobilizava a administração pública. Diante de tal situação, Idálio Sardenberg concluía 

afirmando que seria imprescindível o emprego de um “método que permita se chegar a 

soluções harmônicas e equilibradas”, e que a aplicação e a difusão de uma nova metodologia 

para lidar com os problemas do país seria uma das finalidades da Escola Superior de Guerra
26

.      

 O método aplicado na ESG objetivava limitar a influência política na administração 

pública, que impedia o “equacionamento dos antagonismos” que dificultava o planejamento 

eficiente da Segurança Nacional e do desenvolvimento. Desse modo, na ótica da ESG, o 

planejamento levado a efeito na Escola não seria apenas um instrumento de planejamento 

governamental, mas um recurso racional e científico para resolver todos os problemas do país 

que seus formuladores eram capazes de enxergar.   

 Ao assumir o comando da ESG, em 1952, o general de divisão Juarez Távora já 

identificava as falhas no planejamento da administração pública como o principal obstáculo à 

implantação de uma política de Segurança Nacional eficaz. 

  

Entre as deformações estruturais coexistentes com as anomalias 

funcionais, e, em alguns casos, decorrentes delas – podem citar-se: 1) 

- a inexistência de órgãos permanentes de planejamento, coordenação 

e controle administrativo – de onde decorre: a) falta de concepção de 

conjunto, que dê ao governo uma idéia panorâmica, proporcionada e 

coerente dos grandes problemas a equacionar e resolver; b) 

incapacidade de coordenar as atividades administrativas empregadas 

na execução das soluções adotadas, quando repartidas, por força da 

especialização de funções, entre vários órgãos executivos; C) ausência 

prática de controle, capaz de impedir em tempo, os erros, ou omissões 

cometidos durante o processo executivo; 2) – criação abusiva de 

órgãos executivos, diretamente ligados à Presidência da República, e 

atentando, simultaneamente, contra o espírito de iniciativa dos grandes 

escalões subordinados (os Ministérios) e a liberdade de ação da 

própria Presidência, constantemente assoberbada por tarefas 

                                                 
26

 - Tenente-coronel Idálio Sardenberg. Princípios Fundamentais da Escola Superior de Guerra (1949). 

Arquivo da ESG. PL-49, p. 03. 
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insignificantes, que lhe não devem caber
27

 (grifos do autor do 

documento).  

 

 

 Detectado o problema, o general Juarez Távora aconselhara a racionalização do 

serviço público nos seguintes termos: 

 

Afora a necessária redistribuição de funções e responsabilidades entre 

União, os Estados e os Municípios e certos reajustamentos das 

correlações entre órgãos executivos e legislativos, de cada uma dessas 

esferas de poder – especialmente no tocante à votação das leis de 

meios e à fiscalização de aplicação legal dos meios votados – impõe-

se uma reforma de base em nosso processo administrativo, quer na sua 

fase de concepção (planejamento), quer na de execução (coordenação 

e controle). O planejamento administrativo inicial e de caráter mais 

amplo, deve processar-se na Presidência da República, sob inspiração 

direta do próprio Presidente, ou transmitida por agente de sua imediata 

confiança, a órgão permanente e especializado, capaz de harmonizar a 

concepção administrativa do País, completando-a com o acervo de 

dados objetivos de que já disponha, ou se for mister, através de 

pesquisas e investigações novas para cuja realização deve estar 

aparelhado
28

 (grifos do autor do documento). 

 

 

 Na percepção do general Juarez Távora, a reformulação da administração pública 

passaria, necessariamente, pela presidência da República. O diagnóstico do general Juarez 

Távora indica um método de planejamento hierarquizado, indispensável para “harmonizar a 

concepção administrativa do chefe do governo com as realidades administrativas do país”.  

Os fundadores preconizavam que a ESG tinha um “método próprio” de planejamento, 

fundamentado na “racionalidade e na objetividade”, capaz de analisar e interpretar os 

problemas concernentes à Segurança Nacional e, com isso, estimular a sua aplicação nas 

esferas governamentais. Assim, à proporção que a Escola se estabelecia, os contornos desse 

método começavam a ficar mais evidentes. Em pronunciamento realizado em 1954, com a 

finalidade de receber a nova turma de “estagiários”, Juarez Távora expôs “o método da ESG 

da seguinte forma:  

  

  Dentro do panorama interno e internacional era e é uma 

necessidade para o Brasil, a preparação de nossa elite – civil e 

militar, para que, bem compreendendo a natureza e complexidade 

                                                 
27

 - General de Divisão Juarez do Nascimento Fernandes Távora. O Problema da Racionalização Administrativa 

no Brasil, 1952. Arquivo da ESG, A-042-52, p. 08. 
28

 - Idem, p. 09. 



50 

 

dos problemas que se nos antolham, possa habilitar-se à 

formulação e ao planejamento de execução de uma política 

objetiva de segurança nacional. É essa, em síntese, a finalidade do 

Curso Superior de Guerra, que se vem ministrando, desde há 

quatro anos, nesta Escola e que aqui estamos, agora, reiniciando. 

Esse curso se tem desenvolvido, fundamentalmente, através de: 

Uma análise objetiva de nossa conjuntura, em face da conjuntura 

internacional; A fixação, mediante a avaliação estratégica dessa 

conjuntura, dos objetivos nacionais (internos e externos) que 

devemos alcançar ou salvaguardar; O estabelecimento das linhas 

políticas gerais que devemos impor-nos para melhor alcançar esse 

desideratum; O planejamento de execução dessa política, partindo 

de Diretrizes Governamentais dela decorrentes
29

. 

 

 

Está implícito na exposição do então comandante da ESG, o propósito de transmitir 

aos “estagiários” os fundamentos “científicos‟ do exercício do poder, indicando que a 

eliminação dos problemas nacionais não passaria pelas conveniências políticas ou partidárias, 

mas pela gestão de uma elite que a ESG almejava formar. Como conseqüência, a atividade 

política se resumiria à simples técnica de gestão, legitimando o engajamento político das 

elites como as únicas capazes de intervir nos rumos do Estado brasileiro.     

 O estudo dos problemas do desenvolvimento brasileiro e a existência de uma 

metodologia para interpretá-lo, seriam os principais traços do sistema de ensino da ESG, se 

constituindo nos elementos norteadores da ação política dos “estagiários”, principalmente dos 

militares. 

   

 

OS FUNDADORES  

 

Os oficiais que receberam do presidente Dutra a “missão” de fundar a ESG estavam 

profundamente comprometidos com a modernização do país. Detinham experiências e 

práticas políticas que ultrapassavam, na maioria das vezes, os muros dos quartéis.  

Tais oficiais formavam um grupo de militares que iniciaram suas carreiras no início do 

século XX e comungavam a experiência histórica de revoltas militares nos 1920 e de 

                                                 
29

 - General de Divisão Juarez do Nascimento Fernandes Távora. A Segurança Nacional e a ESG, 1954. Arquivo 

da ESG, C-01-54, p.25. 
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contestação ao liberalismo oligárquico da República Velha. Engajaram-se, através da 

ocupação de cargos públicos, na organização do regime “autoritário-modernizador” de 

Vargas, que aprofundou a profissionalização e o poder político das Forças Armadas. A sua 

atuação na arena política se dava, fundamentalmente, no sentido de impedir a mobilização 

política da sociedade civil e de desenvolver o país por vias autoritárias. Especificamente, o 

grupo era formado por: Cordeiro de Farias, Juarez Távora, César Obino, Idálio Sardenberg, 

Golbery do Couto e Silva e Jurandir Bizarria Mamede. 

No âmbito mais geral, os acontecimentos de maior relevo que contribuíram para a 

formação política desse grupo foram: a vinda da Missão Militar Francesa em 1919, as 

rebeliões tenentistas, a assimilação das idéias autoritárias de Alberto Torres e Oliveira 

Vianna, a repressão à Intentona Comunista de 1935, o fortalecimento institucional e político 

do Exército durante o Estado Novo e a experiência da FEB.  

Estes acontecimentos favoreceram o surgimento de experiências que contribuíram 

decisivamente para a definição das práticas políticas dos oficiais fundadores da ESG, tais 

como: a ocupação em cargos públicos desde os anos de 1930, favorecendo a assimilação de 

práticas em gestão pública, negociações e articulações políticas e uma forte oposição ao 

comunismo, principalmente após a Segunda Guerra, quando surgiu a possibilidade de uma 

conflagração envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética.   

O segundo comandante da ESG, o general Juarez Távora, expôs claramente a posição 

da Escola em relação ao comunismo na conferência de abertura do Curso Superior de Guerra, 

em 1954. 

 

Há quem pense que a humanidade pode fugir à instabilidade da 

bipolarização em que precariamente ora se equilibra e à ameaça 

permanente de rolar no precipício fatal, que seria uma 3ª. Guerra 

Mundial, colocando-se em posição neutra, entre os Estados Unidos e a 

Rússia, ou entre o Capitalismo e o Comunismo. Politicamente, porém, 

pelos menos para as nações de formação cristã, não há lugar 

justificado para neutros, ou divergentes do Grupo de Nações 

Ocidentais, lideradas, dentro dos princípios da Organização das 

Nações Unidas, pelos Estados Unidos. Toda a digressão ou 

retraimento em tal sentido significa um acréscimo relativo de poder 

para o bloco totalitário, liderado pela Rússia Soviética. E conduzirá, 

por conseguinte, ou à guerra desencadeada pelos comunistas, quando 

se sentirem suficientemente fortes para vencê-la, ou à unificação do 

mundo sovietizado, por infiltração comunista e golpes internos, 

patrocinados pela Rússia e seus satélites. O Brasil constitui, por suas 

condições geográficas, um Estado fadado a ocupar posição de 

destaque na esfera internacional. Sua vasta área, sua posição, seus 

variados recursos, o valor absoluto de sua população, as tradições de 

seu passado – tudo induz a perspectivas favoráveis sobre sua projeção 
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no cenário das nações. Na realidade, porém, encontramo-nos muito 

atrasados, ainda, sob alguns aspectos, em relação aos povos que 

marcham na vanguarda da civilização contemporânea. Esse 

descompasso visível entre nossas grandes potencialidades e o fraco 

poder efetivo que as escuda, cria sérias vulnerabilidades para o País, 

quer no campo interno, quer no internacional. No campo interno nossa 

maior fraqueza reside no baixo padrão econômico-social médio, 

proporcionado à população nacional – padrão que nos relega à 

situação de País subdesenvolvido – pelo menos quanto à maioria de 

suas áreas habitadas.  Essa vulnerabilidade interna é muito sensível, 

nos dias atuais, devido à atuação persistente da infiltração comunista, 

no sentido de desacreditar a elite perante o povo e de desiludir uma e 

outro da eficiência do regime democrático, como caminho para levar-

nos a Canaã de nosso destino (...). A vulnerabilidade externa é ainda 

agravada, como a interna, pela atividade comunista, que não só 

perturba o desenvolvimento econômico normal do país, por meio de 

agitações e greves, como poderá debilitar o poder nacional, em 

emergência de guerra, por vários processos de quinta-colunismo
30

.   

 

 

 Observamos, na citação acima, que os fundadores da Escola Superior de Guerra 

estavam convencidos de que o Brasil seria um “alvo” em potencial das investidas dos 

comunistas, tanto dos nacionais quanto dos estrangeiros, visto que o país detinha, ainda, as 

condições sociais, econômicas e políticas que favoreciam a reprodução de suas idéias. 

Verificou-se, também, do ponto de vista da Escola, que não haveria alternativas para o Brasil: 

se não nos alinhássemos aos Estados Unidos o país passaria a compor a órbita de influência 

da União Soviética.  

 O pronunciamento do general Juarez Távora evidencia, ainda, um intenso engajamento 

político por parte dos “oficiais da ESG”, adquirido ao longo de suas carreiras. Tais oficiais se 

destacaram mais como atores políticos do que como militares. 

A trajetória política e profissional do organizador e primeiro comandante da ESG, o 

general Cordeiro de Farias, foi a mais notória. Na década de 20, por conta de suas crenças 

políticas, rompeu com a hierarquia e a disciplina militar e aderiu aos tenentes rebeldes. 

Participou, ainda, ativamente da Revolução de 30. Ao retornar da Itália, como comandante de 

artilharia da Força Expedicionária Brasileira, participou da conspiração que destituiu Getúlio 

do poder, em 1945. Inquieto com os problemas que obstruíam o desenvolvimento priorizou, 

quando comandante da ESG, a análise dos obstáculos que retardavam o progresso do Brasil.  

A idéia do general Cordeiro de Farias da necessidade de estimular o debate acerca da 

modernização foi decisiva no momento inicial de constituição da ESG. “Confrontado” pelos 

                                                 
30

 - General de divisão Juarez Távora. A Segurança Nacional e a ESG, 1954. Arquivo da ESG, C-01-54, pp. 

22,23. 
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oficiais norte-americanos
31

, que estavam no Brasil para supervisionar a montagem da ESG de 

acordo com a “imagem e semelhança” do National War College, Cordeiro de Farias os 

convenceu de que os problemas que afetavam o Brasil residiam na escassez de infraestrutura, 

e não no entendimento da política externa global.  

O National War College, sediado em Washington, foi criado em 1º. de julho de 1946 

para coordenar o ensino ministrado por órgãos governamentais norte-americanos envolvidos 

em questões militares. Era uma instituição de estudos para o aprimoramento intelectual dos 

oficiais das forças armadas dos Estados Unidos. Local onde se analisavam os problemas 

concernentes a modernização do aparelho militar e se discutia a conjuntura internacional.  

Os oficiais brasileiros perceberam a necessidade de criar uma escola similar no Brasil. 

No entanto, teria como foco principal a análise do posicionamento do país no cenário 

internacional e os problemas do desenvolvimento. Stepan (1975, p.129) sintetizou o papel do 

general Cordeiro de Farias na definição das características da ESG do seguinte modo: 

 

 

Ao general Cordeiro de Farias foi confiada a tarefa de desenvolver o tema e 

a organização da escola no Brasil. Após gastar a maior parte do ano de 1948 

e parte de 1949 nesta tarefa, ele recomendou uma escola padronizada 

segundo o modelo da Escola Nacional de Guerra dos Estados Unidos, mas 

diferente em dois aspectos. Os Estados Unidos, ele argumentava, eram um 

país desenvolvido; assim, sua preocupação fundamental residia na 

mobilização dos recursos para a guerra. Esta tarefa era atribuída à Escola 

Industrial das Forças Armadas. Quanto à Escola Nacional de Guerra dos 

Estados Unidos, sua principal tarefa dizia respeito à política externa. No 

entanto, na opinião de Cordeiro de Farias, a questão de uma Força Armada 

forte, num país em desenvolvimento como o Brasil, não podia separar-se da 

educação, indústria ou agricultura. Adivinhou, portanto, que na Escola de 

Guerra brasileira, as funções da Escola Industrial das Forças Armadas dos 

Estados Unidos e da Escola Nacional de Guerra fossem combinadas e, além 

disso, que a ênfase sobre os aspectos internos do desenvolvimento e da 

segurança fosse maior que a escola similar dos Estados Unidos.  

 

 

Por isso a ESG deveria, em sua montagem, se concentrar no exame e avaliação das 

dificuldades estruturais do país. Assim, o estudo da Segurança Nacional passaria primeiro 

                                                 
31

 - A participação da Missão Militar Americana (MMA) na montagem da ESG foi mais um capítulo da 

influência estrangeira na organização da Forças Armadas no Brasil. No entanto, não há nos arquivos da ESG, 

disponível ao público, informações acerca da contribuição da MMA. Há apenas material bibliográfico trazido 

por oficiais norte-americanos, que foram utilizados nos anos iniciais de funcionamento da Escola. Segundo 

informações confidenciadas por um militar, há outro arquivo, no subsolo da ESG, cujo acesso é restrito. Ao 

indagar sobre quais documentos são guardados nesse local, ele me informou que são documentos sigilosos de 

alguns cursos e um “material mais antigo”. Talvez a documentação sobre a MMA esteja nos arquivos do subsolo 

(Nota do autor). 
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pela análise dos obstáculos que retardavam a modernização. O depoimento de Cordeiro de 

Farias no sentido de focalizar o potencial da futura instituição de ensino em assuntos 

envolvendo a temática da modernização do Brasil foi preservado por Camargo e Góes (1981, 

p.417): 

 

Defendia a tese de que a ESG, como um centro de estudos, não poderia 

deixar de se ligar profundamente aos alicerces nacionais (...). Dizia a eles [os 

oficiais americanos]: não temos tempo a perder com questões que não 

constituem nossa prioridade principal. No momento nós não temos o 

adiantamento dos Estados Unidos para justificar esses estudos. Já havia 

conseguido do general Obino a permissão de adiar para 1950 o início das 

atividades da ESG. Nesse período, programei uma viagem pelo Brasil para 

os três. Foram à Amazônia, ao Nordeste, conheceram o rio São Francisco, 

visitaram as indústrias de São Paulo e do Rio, e chegaram até o Rio Grande. 

Quando voltaram, me deram inteira razão.    

 
 

 

O general César Obino, Chefe do Estado-Maior do Exército no momento de criação da 

ESG, não se envolvera na movimentação tenentista, porém durante seu itinerário profissional 

assumira altas funções na burocracia militar.  

Em 1943, ocupou o cargo de Diretor de Ensino do Exército e era membro, em 1947, 

da comissão encarregada de opinar sobre o anteprojeto de lei reguladora das concessões de 

refinarias de petróleo.  Tornara-se integrante do Conselho de Segurança Nacional e, 

paralelamente, se elegeu presidente do Clube Militar em 1946, ocasião em que o Clube se 

envolveu nos debates acerca da política de petróleo.  

O oficial Idálio Sardenberg, como primeiro-tenente, aderira à Aliança Liberal, 

movimento político que lançou a candidatura de Vargas à presidência e articulou a Revolução 

de 1930. Lutou ao lado das forças revolucionárias no Paraná.   Foi deputado na Constituinte 

de 1934, representando o Paraná na “Comissão dos 26”, encarregada de formular proposições 

à nova Constituição. Foi nomeado presidente da Petrobrás durante o governo de Juscelino 

Kubitschek. Beloch e Abreu (1984, p. 3098) descrevem alguns de seus feitos à frente da 

estatal: 

 

Durante sua gestão, foram feitas obras de vulto, como a construção de novas 

unidades na refinaria Landulfo Alves, na Bahia, da refinaria Duque de 

Caxias, no estado do Rio, do terminal da Ilha D`água, no estado da 

Guanabara, do terminal Madre de Deus, na Bahia, da Fábrica de Borracha 

Sintética, em Duque de Caxias, e do oleoduto da Ilha D`água, na refinaria 

Duque de Caxias. Além disso, conseguiu a elevação ao dobro da capacidade 

da refinaria de Cubatão.  
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 O grupo de oficiais que contribuiu com o estabelecimento da ESG se encerra com os 

oficiais Juarez Távora, Golbery do Couto e Silva e Jurandir Bizarria Mamede. Juarez Távora, 

o segundo comandante da ESG, possuía longa carreira revolucionária, participando de todos 

os levantes tenentistas na década de 1920 e da Revolução de 1930. Foi indicado por Getúlio 

Vargas para ocupar o cargo de ministro da “Viação e Obras Públicas” e, posteriormente, 

delegado militar junto às interventorias no Norte e Nordeste, desde o estado do Acre até o 

estado da Bahia (Beloch e Abreu,1984). 

Em maio de 1932, a convite de Osvaldo Aranha, então ministro da Fazenda, Juarez 

Távora passou a integrar a Comissão de Estudos Econômicos e Financeiros dos Estados e 

Municípios, e em dezembro do mesmo ano, foi convidado por Vargas, em 1933, para a pasta 

da Agricultura.  

Como ministro da Agricultura criou a Diretoria de Expediente e Contabilidade e as 

“Diretorias Gerais de Agricultura, Indústria Animal e Pesquisas Científicas”. Entre os 

diversos órgãos criados sob sua gestão incluem-se, ainda: o Instituto Tecnológico, o Instituto 

do Açúcar e do Álcool, a Diretoria de Estatística e Publicidade, o Departamento Nacional de 

Produção Mineral, o Instituto de Biologia Animal, o Conselho de Fiscalização das Expedições 

Artísticas e Científicas do Brasil, o Entreposto de Pesca do Distrito Federal, a Escola 

Nacional de Agronomia e a Escola Nacional de Veterinária (Távora, 1974).  

Em 1947, participou ativamente dos debates do Clube Militar acerca da orientação a 

ser conferida à política do petróleo, travando uma polêmica com o general Júlio Caetano 

Horta Barbosa. Juarez Távora expressou seu pensamento sobre o tema em três conferencias 

nos Clubes Militar e Naval (Távora, 1955). 

De acordo com seu posicionamento, a política do petróleo deveria ser considerada sob 

o ponto de vista de colaboração internacional, cabendo ao Brasil entregar a exploração do 

mineral às empresas estrangeiras. Seu argumento se baseava não só em virtude da inexistência 

de recursos financeiros nacionais, mas principalmente em termos de estratégia militar, como 

condição de garantir a Segurança Nacional.  

Envolvido profundamente com os problemas que impediam o avanço do 

desenvolvimento brasileiro, Juarez Távora escreveu diversos livros onde formulou propostas 

no sentido de superar as deficiências em infraestrutura. Em “Organização para o Brasil” 

(1959, pp. 212/213) recomenda: 
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 1) A criação, produção ou aquisição da técnica e dos bens de capital de que 

necessita o país para impulsionar eficientemente bem seu progresso material; 

 2) o desenvolvimento harmônico da produção agrária e da industrial e de 

seus fatores circunstanciais – energia e transportes; 

 3) Formação extensiva e intensiva de mão-de-obra agrária qualificada, 

através de cursos profissionais elementares, realizáveis dentro ou ao lado das 

escolas primárias rurais; 

 4) Concessão de assistência técnica ao alcance de todos os produtores e 

segundo suas atividades, aí incluindo as regras de respeito elementar à 

natureza; 

 5) Concessão de facilidades, pelos governos – especialmente o federal e os 

estaduais – para a mecanização extensiva das atividades agrárias, para a 

irrigação de áreas apropriadas e para a correção e adubação dos solos de 

cultura e de criação; 

 6) Reequipamento razoável de nossos transportes – a começar pelos 

ferroviários e aquaviários – para que possam escoar, em tempo útil e em 

condições econômicas. 

 7) Garantia dos suprimentos indispensáveis de energia – sobretudo 

eletricidade e combustíveis – sem os quais nem se movem os transportes, 

nem se acionam as atividades agrárias mecanizadas e as industriais, em 

geral.    

 

 

 

A disposição de Juarez Távora em pensar a modernização do Brasil incidia, também, 

na área da ciência. Envolvido nas discussões sobre a produção de energia nuclear, apregoou a 

necessidade de investimentos na área científica. Em “Átomos para o Brasil” (1958, p. 290) 

preconizou: 

 

a) A preparação intensiva de cientistas, técnicos e especialistas nos 

diversos setores da energia nuclear; 

b) Apoio à indústria nacional, condicionando ao programa de utilização 

da energia nuclear, e abrangendo a pesquisa, lavra, beneficiamento e refino 

de nossos minerais atômicos, aí incluído o urânio; 

c) Produção no país e no mais curto prazo, de combustíveis nucleares, a 

partir da produção nacional de metais nuclearmente puros. 

Enquanto Juarez Távora se destacava nos debates envolvendo a modernização na área 

de infraestrutura, Golbery do Couto e Silva formulava, durante os anos iniciais de 

funcionamento da ESG, o quadro ideológico que balizaria as formulações da instituição e que 

influenciaria o pensamento de setores expressivos das Forças Armadas, bem como a política 

de desenvolvimento dos governos da ditadura.  

Golbery já havia sido membro da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional 

(SGCSN) em 1937 e do Estado-Maior do Exército (EME), em 1947. Após cursar a ESG, 

tornou-se membro do “Corpo Permanente” e adjunto do Departamento de Estudos da Escola 

em 1952. Encontrou espaço e condições para a reflexão acerca das bases teóricas que 
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possibilitaram redesenhar a Doutrina de Segurança Nacional (DSN), que apregoava a 

necessidade de promover a modernização do país como requisito à eficácia da política de 

Segurança Nacional. 

A partir das orientações da Doutrina de Segurança Nacional, que será discutida mais 

adiante, Golbery (1981) propôs a alteração no ritmo de desenvolvimento. A preparação para a 

Segurança ficaria subordinada ao aperfeiçoamento da capacidade científica, tecnológica e 

industrial da sociedade brasileira. Na primeira orientação que Golbery redigiu sobre o 

planejamento da Segurança Nacional em 1954, que serviria de referência aos ensinamentos da 

ESG, afirmou: 

 

As relações entre os Estados se expressam hoje, com clareza nunca igualada 

antes, em múltiplas equações dimensionais de poder, e poder é, por si 

mesmo, como todos sabemos, um complexo que largamente extravasa do 

âmbito restrito das forças armadas para o campo psico-social, o político e, 

sobretudo, o econômico nesta fase histórica de alta mecanização e 

tecnicidade da guerra (...). Trata-se na verdade mais precisamente de uma 

elevação do potencial do que de fortalecer o poder nacional, por mais que 

sejam estas duas funções estreitamente dependentes uma da outra; de fato, o 

que interessará em muitos casos será aumentar as possibilidades de um poder 

futuro maior sem que admita como inevitável a necessidade da exploração 

efetiva dessas possibilidades – assim, por exemplo, quando ao instalar uma 

fábrica de geladeiras ou máquinas de costura se prevê a mobilização das 

mesmas para a produção de material bélico ou, também, ao equipar uma 

linha de produção de motores se encaram as possibilidades de sua expansão, 

caso necessário, pelo trabalho contínuo em turnos, etc.
32

 

 

 

 Jurandir de Bizarria Mamede teve proeminente atuação nos desdobramentos que 

conduziram a criação e consolidação da ESG. Desde a conclusão do curso na Escola Militar 

do Realengo em 1927, não se distanciou das atividades que exigiam o engajamento político.  

Endossou a sublevação dos tenentes e conspirou a favor do movimento que destituiu o 

presidente Washington Luís, em 1930. Engajou-se no contingente de brasileiros que lutou na 

Itália e, após a guerra, participou intensamente do grupo que planejou a candidatura, pela 

UDN, do brigadeiro Eduardo Gomes à Presidência da República.  

No período em que fora adido militar do Estado-Maior do Exército, integrou o grupo 

que planejou a criação da ESG, sendo convidado, em 1950, para compor o quadro de 

instrutores da Escola. No mesmo ano o encontramos na chapa encabeçada pelo comandante 

da ESG, Cordeiro de Farias, que disputou a presidência do Clube Militar contra a corrente 
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 - Planejamento da Segurança Nacional. Tenente-coronel Golbery do Couto e Silva, 1954. Arquivo da ESG, 

C-83-54, p. 40. 
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nacionalista, liderada por Estilac Leal e Horta Barbosa. Na Ditadura assumiu a chefia do 

Departamento de Produção e Obras do Exército, incumbido de dirigir as atividades de 

construção, ampliação e reforma relacionada a obras militares (Beloch e Abreu, 1984). 

  Percebe-se que a trajetória dos oficiais que criaram a ESG foi de intenso engajamento 

político e comprometimento com os meandros da modernização. Eram todos oficiais 

competentes, impregnados de uma mentalidade profissional forjada, principalmente, pela 

Missão Militar Francesa. Detinham estreitas vinculações com as instituições militares dos 

Estados Unidos e possuíam firmes convicções quanto à necessidade de desenvolver o Brasil.  

No entanto, as idéias de desenvolvimento destes oficiais não tinham como propósito 

combater as profundas desigualdades sociais, a fome e a miséria qua assolavam todas as 

regiões do país. Pelo contrário, almejam o aprofundamento das relações capitalistas de 

produção, que beneficiaria a burguesia nacional e estrangeira. 

Representavam o grupo mais organizado e articulado no âmbito das Forças Armadas, 

ciente dos objetivos que almejava e imbuído de um “espírito de corpo” que favorecia a 

unidade, além de serem os oficiais que possuíam as melhores relações com as elites civis. 

Possuíam, conseqüentemente, experiência de gestão e organização no manejo da prática 

burocrática, talento intelectual e político, qualidades estas que foram de importância vital para 

o estabelecimento da ESG.  

Do ponto de vista gramsciano, os fundadores da ESG se enquadrariam no papel de 

“intelectuais orgânicos” do aparelho militar brasileiro. Alcançaram e consolidaram tal posição 

devido ao fato de construírem um espaço de produção e reprodução de suas concepções de 

mundo através da “educação” de outros grupos de oficiais, despertando-lhes a percepção de 

que o preparo para a guerra exigia o aprimoramento da capacidade produtiva do país, ao 

mesmo tempo em que evocavam o papel de relevo da ESG na interpretação dos problemas 

sociais, culturais, econômicos e políticos do Brasil.    
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2º. CAPÍTULO 

OS “DESTINOS DO BRASIL” SEGUNDO A ESG 

 

 No contexto político de “bipolarização do mundo”, implicava saber qual o 

posicionamento do Brasil. Para a ESG não havia dúvidas de que o “modelo ocidental de 

modernização”, capitaneado pelos Estados Unidos, se adequava aos “interesses da população 

brasileira”. Outra possibilidade de modernização não foi cogitada na ESG.  Desse modo, o 

propósito da ESG foi o de formular e transmitir visões de mundo ressaltando as vantagens do 

desenvolvimento capitalista dependente, ou como definiu o general Cordeiro de Farias,  

 

Suprimir o problema ideológico por intermédio da educação das elites 

esclarecidas e, antes de tudo, das que têm por missão plasmar o caráter e 

formar a cultura da nossa mocidade, e capazes de esclarecer a sociedade 

brasileira da difícil hora em que vive o mundo
33

. 

 

 

 

A ESG definiu os setores políticos nos quais buscaria influenciar, assim como 

escolheu as estratégias mais favoráveis para viabilizar-se enquanto instituição. Por meio de 

seus ensinamentos, a Escola exercia influência junto a estratos sociais específico: civis com 

educação superior, sobretudo aqueles oriundos da burocracia estatal e privada, e oficiais 

superiores das Forças Armadas. No final de 1976, 1.204 civis e 751 militares haviam 

concluído o Curso Superior de Guerra.  

Observando o perfil de alguns dos diplomados referente ao período investigado, no 

quadro abaixo, percebe-se a exclusividade das camadas dominantes na análise dos problemas 

nacionais. Ministros, Procuradores, desembargadores, juízes, engenheiros, médicos, 

economistas, professores, advogados, políticos, entre os civis, compunham o quadro de 

“estagiários”. Entre os militares, a presença maior era de generais, brigadeiros-do-ar, 

comandantes-de-mar-e-guerra, contra-almirantes e coronéis.    

 

 

 

 

 

                                                 
33

 - Palestra sobre a organização da Escola Superior de Guerra, realizada na Escola de Estado Maior pelo Exmo. 

Sr. Gen. Div. Oswaldo Cordeiro de Farias. Rio de Janeiro, 18 de maio de 1949.  Pag. 08. Arquivo da ESG. PL-

49. 
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                                 1950 1951 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

 Ministro (MRE)       2       1       1    3    1  1   2   3   -    -   -     -   1   1   1   1    -   1    -   1   1   -    -    1   -    2   1 

Gen. Bda.            8         -      2    3    3   3   3  1   2    1  9   10  7   2   3   3    5  1    4  4   5  5    5    4   4    9   3 

Secretário (MRE) 7      3      1     3    1   4   2  2   3    -  2    -     -   1   -   1     2  -    -   1   1  1    1    -   1    -    - 

Brig. Ar.               3      3      1      -    1   2   3  4   2   1  -    3    -   2   2   1   2   -     -   -   2   -     1    1   -    3    2  

Engenheiro           5      2      6     5    6   7   4  8   4   6   7   5    9  7   4   8   4   11   9 15  7  1   11  17  8    14  8 

Cel. Inf.                1      -       1     3    -    -   3   2   1   -   5   2    -   -   1    2   3   2    4  2   4   3   3    2   4    1     - 

C. Alte                  3      1     1      -     -   1   1   1   1   2  2    1   3   3  4    1   1   3    3  1   1   1   2    -    3    2    2 

CMG                     2      3     4     5    3   6   5   6   5   1  6    5   2   7  3    9   2   4    2  2   2   4   5    7   4    6    3 

Cel.                        5     8     4     11   6   8   5   6   8   1  10  9  8   10  -   3   2    1    3  2   1   2   1   3   1     4   16 

Professor               2     3      -     8     8   5   3   2   5   5   6    3  8   6   4   9   6    5    5  9   11 10 13 7  25   14 18 

Agrônomo             2     2      -      1    -    -   1    -   1   -    1   1   2   1   1   -   -     -     2  -    3   1   -   -   4     3    - 

Cel. Av.                 2     1      1     2    3   3   1   1    2   -   3    3   4   2   -   3   1    3    1  2   4    -   4  4   4     4   - 

Advogado             1     4      4     6    5    6   5   9    9  11  11  7   6   7  12 10 12  8   11 10  14 4  9  15 10   16  -  

V. Alte.                  2     1      3     2   1    2   -   1    1   1    1   1   1   -   -    -    -     -    1  1    -    -  -   -    -      -   - 

Maj. Brig. Ar.         1    1      3     1   -    1   2  1    1    -    1    -   -    -   -    -    1     1   -  1    -    -   1  1   -      -   1 

Deputado Federal   -    -     -   5     2   3   3  5   3    -    -     -   -    -   -    -    1     -    1  1   -    1   2  8   -     2   - 

Senador                   -      -    -   4     3   2  2   1   2   -     -    -   -    -   -    -    -      -    -   -   -    -    -   -   -     -   - 

Conselheiro              -    2     -    -      -    -   1   -   1   -    -     3   -   1   -    1    -     2    2  -   1   -    2   1  2    -   1 

Cel. Art.                   -    -    1    2     1   2   2   1   1   -    2    2    1  -   -    3    -     2    2  2   6  3    3   5  4    1   - 

Gen. Div.                5    -     6   4    -    1     2   -   1   3    -    1   1   -   -    1    -      2    -  4   -   -     -    -   -    -  1 

Gen. Ex.                  -    -     1    -     -   -     -    -   -   5    -     -    -  -    1    1   -       -    -  1   -   -     -    -   1  -    3 

Médico                   -     -     2   -     4   3     -   4   4   2    6    3   2  3  5     2   2      3    -  5   3  3   2    -   4  4   2 

Economista                               -    1   3   2   2   3  1    2    2   1  1   2    2    3     2    -  3   4  3   5    9   3  7  8 

Procurador                               -     1   1   1    -   -  1    2     3   -  4   1     3    2    4    4  2   2  3   2    -   4  -   4 

Desembargador                        -     2  1  1   1  2  2   1    2   1  1   1    2   2    -   1  -    -  2  2    1   -  4  3       

Ministro do TST                       -    -   -  -    -  -   -   1   -   -  -   -    1     -     -    -  -    -    -   -    1   -  -  - 

Empresário                                 -   - 1   1     -   -    1   -     -   -  -     1    -      -     -    -  1   -   2   -    -   1  -   1 

Embaixador                                          1     -    1    5   -    -   1  -     -    1      -     -    -   -   -  -  1   -  1  -   - 
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Padre                                                                           1    -   -    -     1     -      1    -  -   -  -  -   -   -  -   - 

Juiz                                                                           1  -   -    -     -      -   -      -     -  -  -   2   4  2  -  -   3 

 

 

 Os critérios de seleção dos “estagiários” contribuíram para concentrar, nas salas de 

“aula” do Forte São João, uma elite que já se encontrava “preparada”, com experiências 

profissionais e posicionamentos políticos considerados como “legítimos” pela direção da 

Escola. Podiam até não representar os indivíduos mais bem capacitados em suas áreas de 

atuação, mas o que é importante destacar era sua reunião, convívio e cooperação com outros 

colegas “estagiários”, em circunstâncias semelhantes, assim como a aquisição de relações e 

vínculos de solidariedade profissional e política com ministros, desembargadores, 

procuradores, senadores, advogados, empresários, funcionários públicos e oficiais de alta 

patente.  

Este tipo de “solidariedade institucional” foi descrito por Mills e Gerth (1973, p. 210) 

do seguinte modo: “A ordem política é formada por instituições graças às quais o homem 

adquire, controla ou influencia a distribuição do poder. Atribuímos poder aqueles que podem 

influenciar a conduta dos outros, mesmo contra a vontade deles”. 

 O entrosamento entre militares e civis na ESG durante o ano letivo evidenciaria, 

também, a formação de intelectuais orgânicos de um bloco de poder em ascensão no Brasil. É 

interessante verificar que à medida que a ESG se consolidava como espaço de debates das 

elites, principalmente após 1954, ampliava-se o número de profissionais convidados para 

“estudar os destinos do Brasil”, como demonstra o quadro acima. Desembargadores, 

procuradores, embaixadores, senadores, deputados federais e empresários se destacaram. Era 

do interesse da ESG, à proporção que as Forças Armadas se envolviam cada vez mais em 

disputas políticas, estreitar as relações entre militares e civis. 

 As conseqüências políticas desse entrosamento mereceram a atenção de Ernâni do 

Amaral Peixoto: 

 

Há uma coisa sobre a qual ainda não falamos e que, a meu ver, marca 

uma etapa na história política do Brasil: a criação da Escola Superior 

de Guerra. A Escola Superior de Guerra mudou a mentalidade militar 

e politizou a oficialidade das forças armadas, sobretudo do Exército 

(...). A meu ver, foi a Escola Superior de Guerra que teve uma 

influência decisiva na modificação da mentalidade militar. E por isso, 

a conduta deles em 1964 foi diferente das anteriores [intervenções], 
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completamente diferente. Quem fez 64 foi o pessoal que saiu da 

Escola Superior de Guerra, com outra mentalidade
34

.   

  

Quase todos os “estagiários” possuíam curso superior completo. Tal perfil 

correspondia às exigências para exercer funções na administração pública ou privada, de 

maior responsabilidade. Stepan (1975) já havia observado que o requisito de curso superior ou 

equivalente, que a ESG exigia, significou a ausência de representantes dos sindicatos.  

Evitavam-se, assim, indivíduos que poderiam dificultar a transmissão e absorção das 

convicções contidas nos ensinamentos da ESG, como os ligados aos movimentos sociais e às 

classes trabalhadoras. Esse posicionamento foi confirmado pelo segundo comandante da 

Escola, o general Juarez Távora, ao afirmar que o requisito de curso universitário significou 

não serem convidados aqueles cujo “background não favorecesse a camaradagem fácil” 

(Stepan, 1975, p. 130). 

 O impedimento, por parte da ESG, ao ingresso de indivíduos que poderiam dificultar a 

“camaradagem fácil”, entre os “estagiários”, indica, fundamentalmente, o “desprezo” da ESG 

em relação à contribuição que outros setores da sociedade civil poderiam oferecer aos debates 

que envolviam o desenvolvimento. Isso pode ser verificado pelo preconceito em relação a 

algumas organizações da sociedade civil, que eram tachadas de “subversivas” ou propensas a 

aderir ao seu ideário. Tal percepção denota a carência de conteúdo democrático nos 

ensinamentos da instituição.  

Inúmeros são os pronunciamentos que apregoavam a necessidade de reprimir as 

organizações sociais. O adjunto da Divisão de Assuntos Doutrinários e de Coordenação da 

ESG, o então tenente-coronel Mario David Andreazza, explicou o motivo ao discorrer sobre o 

comunismo no Brasil: 

 

A ação das organizações de frente deve processar-se em harmonia com o 

Partido Comunista local, sem haver, no entanto, nenhuma subordinação, 

pois, como já foi dito, são organizações paralelas diretamente subordinadas a 

Moscou. As Frentes são, essencialmente, organismos de PROPAGANDA e 

de Infiltração. No Brasil existe uma enormidade de Frentes, tais como: 

Associação Brasileira de Juristas Democratas; Associação Nacional de 

Cinema; Federação de Mulheres do Brasil; Centro de Estudos e Defesa do 

Petróleo e da Economia Nacional; Movimento Brasileiro dos Partidários da 

Paz; Associação das Mães; Associação das Donas-de-casa; Sociedade dos 

Amigos do Bairro; Movimento de Defesa da Escola Pública, enfim, uma 

centena delas (...). No setor cultural, cumpre analisar o papel que vem sendo 

desempenhado pelos chamados “intelectuais de esquerda”, escritores, 

jornalistas, filósofos, professores e outros profissionais liberais. Esses 

                                                 
34

 - Valentina da Rocha Lima. Getúlio – uma história oral. Rio de Janeiro: Editora Record, 1986, pp. 230, 231. 
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elementos, no Governo JOÃO GOULART, agruparam-se no Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e no Comando dos Trabalhadores 

Intelectuais (CTI), de onde começaram a forjar manifestos, teses, e slogans 

para impulsionar a derrubada de nossas instituições
35

 (grifos nossos).   

 

 

 A idéia de que os movimentos sociais organizados representavam uma “ameaça as 

nossas instituições”, expressava à posição da ESG no que concerne a escolha do modelo de 

desenvolvimento que o Brasil deveria adotar. A ESG orientava seus estudos no sentido de 

incutir a construção de uma ordem social por intermédio da anulação das possibilidades de 

mudança por parte de setores específicos da sociedade. O papel predominante da ESG foi o de 

formular e transmitir propostas de modernização sem, contudo, estimular a mudança social 

profunda na sociedade brasileira, conservando os valores das instituições políticas, 

econômicas e sociais que favoreciam o capitalismo dependente.  

Remota era a possibilidade da ESG convidar “intelectuais reformadores” para 

exporem suas idéias. Talvez as palavras de Di Lampedusa (2000, p.55) definam com precisão 

o pensamento da ESG: “se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude”.  

A mudança se daria no contexto da ordem. Sem ordem não haveria modernização, e 

sem modernização a Segurança Nacional estaria comprometida. Para tanto, seria fundamental 

que as elites compreendessem seu papel, empregando sua “sensibilidade” para apreender as 

“aspirações da nação” que, combinada à compreensão do “caráter nacional”, forneceriam as 

indicações de nosso desenvolvimento. 

 

Em que pese o insuficiente conhecimento da questão que ora nos preocupa, 

nova no Brasil, como no mundo, em seu conceito moderno; em que pese o 

aguerrido de seu nome - Escola Superior de Guerra – quando nossa missão é 

de preservação da paz, continuamos aqui convocados – civis e militares – 

para o estudo das questões pertinentes àquela Segurança, como expostas, 

certos de poder atingir nossos objetivos finais, coincidentes com as 

aspirações e os interesses nacionais, os quais resultam do espírito de ordem e 

de trabalho do povo, do comportamento das elites dirigentes e de prudência e 

sabedoria dos governantes em labutação fecunda para o bem do Brasil
36

. 

 

 

 Observa-se, do ponto de vista da ESG, que as elites teriam a capacidade de interpretar 

e indicar os caminhos da modernização brasileira. Uma vez identificado os problemas que 

impediriam o desenvolvimento, rezava os preceitos da Escola, “as elites determinariam as 

                                                 
35

 - O Comunismo no Brasil. Tenente-coronel Mario David Andreazza. Arquivo da ESG, 1964, C-03-64, p. 30.  
36

 - Major – Brigadeiro Ajalmar Vieira Mascarenhas. A ESG e a Organização da Segurança Nacional, 1956. 

Arquivo da ESG, C-01-56, p. 14. 
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soluções visando à superação desses entraves, através da racionalização, do planejamento e da 

gestão eficiente dos recursos disponíveis” 
37

. 

Por intermédio da construção de imagens de um Brasil potência, a ESG sistematizou a 

idéia de que somente os militares teriam competência para administrar e intervir nos rumos do 

desenvolvimento. O problema era que por trás dessa intenção de solucionar os problemas 

nacionais acabaram por reproduzir um discurso de distinção entre os militares e os civis.  

Era comum nos pronunciamentos da ESG a transmissão da idéia de que as elites civis 

se mostraram despreparadas para conduzir a modernização do país.  

 

                                         O Brasil, como comunhão nacional, tem, praticamente, para resolver quase 

todos os seus problemas de base, inclusive – em primeiro plano – o 

problema preliminar de sua organização político-administrativa. Sem a 

prévia solução desse problema de organização, não parece viável um 

equacionamento satisfatório de seus problemas econômico-sociais, de 

segurança nacional e convivência internacional, e, menos ainda, a realização 

metódica e eficiente das respectivas soluções. Isso decorre de fatores vários, 

entre os quais sobressaem, entretanto: desconhecimento mais ou menos 

generalizado, pela elite nacional, de nossas realidades de conjunto. A 

imaginação fértil dessa elite, que, divorciada do terra a terra de tais 

realidades, perde-se, comumente, em devaneios fantasistas, que vão do 

ufanismo ao derrotismo. Algumas questões fundamentais necessitam, ao 

meu ver, ser resolvidas, urgentemente, no campo da racionalidade político-

administrativa: um controle mais efetivo contra os abusos do poder, quer 

pessoais, praticados pelo Executivo, quer os coletivos, cometidos pelo 

Legislativo. Uma revisão estrutural e funcional dos órgãos do Poder 

Executivo, capaz de permitir-lhe uma atividade planejada, coordenada e 

efetivamente controlada no campo da administração. (...) Afora a necessária 

redistribuição de funções e responsabilidades entre a União, os Estados e os 

Municípios e certos reajustamentos das correlações entre os órgãos 

executivos e legislativos, de cada uma das esferas de poder, impõe-se uma 

reforma de base em nosso processo administrativo, quer na sua fase de 

concepção (planejamento), quer na de execução (coordenação e controle). O 

planejamento administrativo inicial e de caráter mais amplo, deve processar-

se na Presidência da República, sob inspiração direta do próprio Presidente, 

ou transmitida por um agente de sua imediata confiança, a órgão permanente 

e especializado, capaz de harmonizar a concepção administrativa do chefe de 

Governo com as realidades administrativas do País, completando-a com o 

acervo de dados objetivos de que já disponha, ou se for mister, através de 

pesquisas e investigações novas para cuja realização deve estar aparelhado. 

Surgem, daí, duas imposições para o perfeito funcionamento do órgão 

planejador: coordenação de seu trabalho com o de um órgão informativo 

geral, como é o atual IBGE, que centra praticamente todo o campo a 

informação estatística; dispor de um órgão próprio de pesquisas e 

investigações especializadas, capaz de estudar constantemente novos 

                                                 
37

 - Tenente-coronel Rodrigo Octavio Jordão Ramos.  O Conceito Estratégico Nacional e Diretrizes 

Governamentais Decorrentes, 1953.  Arquivo da ESG, A-15-53, p. 8. 
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processos e métodos de planejamento e execução administrativos
38

 (grifos 

nossos). 

 

 

Duas questões chamam a atenção no discurso acima. A primeira é que, na ótica do 

general Juarez Távora, os civis não souberam ou não quiseram modernizar as instituições da 

administração pública, consubstanciadas no Estado, motivo pelo qual, em parte, o país não 

conseguiu superar o subdesenvolvimento, que no fundo se devia a carência educacional e a 

“insensibilidade” dos civis referente às questões que envolviam a nacionalidade.  

A segunda questão implica na possível comprovação de que os militares estavam se 

preparando para, em algum momento, colocar em prática seus projetos de modernização. As 

diretrizes desse documento, como de outros, envolvem uma atenção em excesso sobre todas 

as instituições nacionais, não apenas analisando-as, bem como construindo modelos 

alternativos de organização.  

Por que uma escola militar se preocuparia tanto em construir um modelo de Estado, 

contemplando em suas formulações todos os níveis de poder? Talvez a resposta seja dada por 

Schooyans (1973, p.30), quando afirma que “a Révolution brésilienne de 1964 n`est a résultat 

d`une improvisation. L`Armée, qui l`a conduite de main de maître, s`est préparée de longue 

date à cette mission”. 

Caberia à ESG, de acordo com seus valores, “ensinar” as elites no sentido de prepará-

las para fazer do Brasil um país modernizado. Em decorrência de se arrogar a legítima 

interlocutora, no interior das Forças Armadas, do debate em torno do desenvolvimento, a ESG 

acabou por aprofundar a politização dos oficiais das Forças Armadas, tornando-os engajados e 

cientes dos objetivos que deveriam perseguir para concretizar os ideais da Escola. Em 1964 

enxergaram a oportunidade de concretizar a implantação desses ideais. 

Ao recordar as raízes do Golpe de 1964, um dos principais conspiradores destacou o 

papel desempenhado pela ESG na construção e disseminação de percepções que favoreceram 

a integração de indivíduos que comungavam crenças e valores coincidentes: “Em 1948 

plantamos carvalhos. Não plantamos couves. As couves florescem rápido, mas só uma vez. 

Os carvalhos levam tempo, mas são firmes. Quando a hora da necessidade chegou, nós 

tínhamos os homens, as idéias e os meios”
39

. Essas palavras foram proferidas na ESG, no dia 

31 de março de 1970, na sessão especial que comemorou o VI aniversário da “revolução de 

                                                 
38

 -General Juarez Távora. O Problema da Racionalização Administrativa no Brasil, 1952. Arquivo da ESG. 

A-042-5Z, pp. 14,15. 
39

- Marechal Cordeiro de Farias. Sessão Especial Comemorativa do VI Aniversário da Revolução de Março. 

31 de março de 1970. Arquivo da ESG, C1-A-123-70, p. 12. 
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março”. A referida sessão fora organizada pelo general-de-exército Augusto Fragoso, que 

comandou a ESG no período de 30 de março de 1967 a 28 de março de 1971.  

Na compreensão do general Augusto Fragoso, os “estagiários” da turma de 1970 

deveriam tomar conhecimento que a instituição na qual estavam havia auxiliado na tomada do 

poder em 1964 e contribuído na formação de quadros que compuseram os governos da 

Ditadura. 

 

Tendo em vista as estreitas vinculações existentes entre a Escola Superior de 

Guerra e o Movimento Revolucionário de Março de 64, pensou a Direção-

Geral de Estudos que, para assinalar o VI Aniversário desse Movimento que 

hoje transcorre, seria de grande significação trazer aos Estagiários de 1970 a 

palavra objetiva, respeitada, altiva e isenta de dois antigos e insignes Chefes 

Militares – e que, no paralelismo singular de suas carreiras, foram ambos 

Comandantes desta Instituição no primeiro qüinqüênio de sua vida e 

Ministros de Estado do Primeiro Governo da Revolução: - os Marechais 

Oswaldo Cordeiro de Farias e Juarez do Nascimento Fernandes Távora
40

. 

 

 

 

 Ao discorrer aos “estagiários” da turma de 1970 sobre a “revolução de 31 de março”, o 

marechal Juarez Távora não frisou apenas a ameaça “subversiva” como o motivo do 

rompimento da ordem institucional. A maior parte de seu discurso se concentrou nos feitos da 

“revolução”, especificamente os do Ministério de Viação e Obras Públicas, no qual foi o 

titular durante o governo Castelo Branco.  

Porém, antes de enaltecer as realizações do Ministério, não se esqueceu de lembrar 

que as políticas de modernização de sua pasta, no governo anterior, não saíam do papel 

porque eram conduzidas de forma ineficiente, corrupta e “subversiva”.  

 

A missão que me foi dada consistia, de um lado, em normalizar a 

administração do Ministério, incluindo aí, o combate à corrupção e a 

subversão; e, de outro lado, na estrita medida que os recursos disponíveis o 

permitissem iniciar a obra de restauração e ampliação dos serviços que 

superintendia, em condições de assegurar um mínimo razoável de progresso 

material para os brasileiros, naqueles setores infra-estruturais de 

desenvolvimento, constituídos pelos transportes; pelas comunicações postais 

e telegráficas; pelo saneamento básico, que, então, talvez beneficiasse 

apenas 15 ou 20% das cidades do interior do País; e, finalmente, pelas obras 

de combate as secas, que constituem um imperativo de salvação pública para 

cerca de 30 milhões de brasileiros
41

. 

                                                 
40

- General Augusto Fragoso. Sessão Especial Comemorativa do VI Aniversário da Revolução de Março. 31 

de março de 1970. Arquivo da ESG, C1-A-123-70, p. 01.   
41

 - Marechal Juarez Távora. Sessão Especial Comemorativa do VI Aniversário da Revolução de Março. 31 

de março de 1970. Arquivo da ESG, C1-A-123-70, p. 08. 
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 Ao finalizar o diagnóstico da situação encontrada e das ações por ele encaminhadas no 

sentido de reverter o estado de letargia em que se encontrava o Ministério da Viação e Obras 

Públicas, Juarez Távora passou a apresentar os projetos de modernização que foram 

conduzidos sob sua direção no triênio abril de 1964 – março de 1967: 

 

A) Estudos integrados de política de transportes, realizados pelo GEIPOT, 

abrangendo: nos transportes hidroviários, a Marinha Mercante e os 

Portos de Santos, Rio e Recife; nos ferroviários, a Rede Ferroviária 

Federal e as Estradas de Ferro de São Paulo; e, nos rodoviários, as redes 

nacional e estaduais, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná e Minas Gerais, para comparar a viabilidade econômica de cada 

sistema, em relação aos demais, nas regiões estudadas, e facilitar a 

obtenção de financiamentos externos para o melhoramento e ampliação 

daqueles considerados mais viáveis.  

B) Nos transportes Hidroviários: - a recuperação econômico-financeira do 

Lloyd, como empresa de navegação transoceânica e de cabotagem; e de 

Costeira, como empresa dedicada apenas a reparo navais; - Sensível 

melhoramento das operações portuárias, pela dragagem dos canais de 

acesso e bacias de evolução; aquisição, mediante financiamento externo, 

de guindastes modernos; mecanização de cargas e descarga de granéis 

sólidos.  

C) Nos Transportes Ferroviários: - Intensificação dos trabalhos no Tronco 

Sul, de que resultaram: abertura ao tráfego do trecho Mafra-Lages, em  

Santa Catarina; a conclusão do trecho B. Gonçalves –Vacaria, no Rio 

Grande do Sul; e o assentamento de trilhos em todo o trecho Pires do 

Rio – Brasília, em Goiás e Distrito Federal; - Inauguração do “Ferry-

Boat” do São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, permitindo o tráfego, 

sem trasbordo, em bitola métrica, entre o Sul e o Nordeste do País; - 

Treinamento intensivo, em convênio com o SENAI, de 40.000 

ferroviários da RFFSA; - Aquisição de 69 locomotivas diesel-elétricas e 

de 830 vagões, a fim de habilitar a E. F. C. B. a um transporte mais 

intenso de minério de ferro; - Remodelação de 4.000 km de linhas. 

D)          No Subsetor Rodoviário: - Implantação de 2.600 Km de novas estradas; - 

Pavimentação de 2.130 Km de rodovias; - Restauração de 1.180 km; - 

Construção ou conclusão de 13.200m de obras de arte – incluindo-se, 

entre elas, duas grandes pontes sobre o rio Paraná, uma interestadual, a 

jusante da foz do rio Pardo, outra internacional, a montante da foz do rio 

Iguaçu
42

. 

 

 

Após relatar as obras em andamento no setor dos transportes, o veterano da Coluna 

Prestes passou a informar aos membros da ESG os encaminhamentos realizados na área de 

valorização regional: 
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 - Marechal Juarez Távora. Sessão Especial Comemorativa do VI Aniversário da Revolução de Março. 31 
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A) Instalação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água em 23 

cidades – incluindo várias capitais de Estado e de Território – 

beneficiando população superior a 2 milhões de habitantes; e de sistemas 

de esgotos sanitários, em 20 cidades – inclusive 5 capitais de Estado; 

B) Conclusão de 32 barragens com finalidades múltiplas, acumulando 2,5 

bilhões de metros cúbicos de água; e de 9, para aproveitamento 

hidrelétrico, com capacidade geradora total de 475.000H.P.  

 

 

Na parte final de sua explanação sobre as atividades no Ministério de Viação e Obras 

Públicas, o marechal Juarez Távora lembrou, aos “estagiários” da ESG, como o primeiro 

governo da Ditadura conduzia as políticas de desenvolvimento: 

 

Sobressaía, entre essas obras, a duplicação da Via Presidente Dutra (Rio – 

São Paulo), para cuja implantação e pavimentação seriam necessários, 

segundo orçamento elaborado pelo DNER, em 1963, Cr$ 78,0 bilhões – 

metade dos quais com financiamento garantido pela USAID (...). Esse 

crédito – somado ao novo empréstimo de Cr$ 50,0 bilhões obtido da 

USAID, e a economia da ordem Cr$ 13,5 bilhões, que se comprometia a 

fazer o DNER, em suas despesas de custeio – permitiria a esse Departamento 

manter um ritmo de trabalho aceitável, no último trimestre de 1966, e 

continuá-lo, nos primeiros meses de 1967
43

. 

 

 

 Observa-se que a política de desenvolvimento da Ditadura se orientava pelo 

endividamento externo. Juarez Távora, ao assumir o Ministério de Viação e Obras Públicas, 

colocou em prática o preceito econômico que era ensinado na ESG. Para a Escola, os capitais 

estrangeiros seriam imprescindíveis à modernização brasileira.      

De fato, com a Ditadura de 1964 se intensificou a adoção de políticas de modernização 

subsidiadas com capitais estrangeiros, levando a efeito as idéias da ESG de que o 

reaparelhamento da infraestrutura do país se daria a partir da capitação de recursos financeiros 

externos. Esse modelo de desenvolvimento pode ser compreendido como dependente, visto 

que indica uma relação de subordinação do país às grandes potências.  

No âmbito desse processo o que se nota é uma relação destoante de controle das 

atividades produtivas por parte das nações desenvolvidas e uma perda de autonomia dos 

países subdesenvolvidos sobre seus recursos. Em outras palavras, esse modelo de 

desenvolvimento é desigual, pois implica em investimentos em áreas que interessam apenas 

aos países credores.  
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 - Marechal Juarez Távora. Sessão Especial Comemorativa do VI Aniversário da Revolução de Março. 31 

de março de 1970. Arquivo da ESG, C1-A-123-70, p. 17. 
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Esta dinâmica foi discutida por Furtado (1963) ao afirmar que nos países 

desenvolvidos a acumulação de capital se deu, principalmente, através do incremento da 

ciência e da tecnologia. Os países que buscam o mesmo nível de desenvolvimento das nações 

de capitalismo avançado encontram espaço limitado para se modernizarem, devido à 

concorrência do capitalismo. Desse modo, o subdesenvolvimento se justifica devido à 

inserção dependente do país na economia internacional, visto que ao não dominar o 

conhecimento técnico e científico, a sociedade subdesenvolvida se sujeita a uma dinâmica 

produtiva limitada. Ou seja, o investimento externo, e mesmo a transferência de tecnologia, 

não significa transferência de conhecimento. 

Ao que parece, a ESG desconhecia as idéias de Celso Furtado acerca do modo como 

as nações permanecem dependentes e subdesenvolvidas. No que se refere à modernização, a 

Escola sinalizava em suas formulações apenas os interesses, a dinâmica e a lógica do 

capitalismo nacional e transnacional.  

A ótica de modernização orientada a partir do capitalismo promoveria a expansão do 

capital privado, incentivado e auxiliado pelo Estado, de modo que para a ESG deveria haver 

sintonia entre a modernização do aparelho estatal e a racionalidade do empreendimento 

capitalista. Golbery do Couto e Silva definiu essa relação de “planificação democrática”, 

conceito esse estabelecido por Mannheim (1972, p. 49). 

 

Nossa tarefa consiste em construir um sistema social mediante o 

planejamento, mas planejamento para a liberdade, sujeito ao controle 

democrático; planejamento, mas não planejamento restricionista que 

favoreça os monopólios de grupos, sejam de homens de empresa ou de 

associação operárias, mas planejamento para a plenitude, isto é, pleno 

emprego e total exploração dos recursos; planejamento para a justiça social, 

mais que igualdade absoluta, com diferenciação de recompensas e status, 

sobre a base da genuína igualdade mais do que do privilégio; planejamento, 

não para uma sociedade sem classes, mas para uma sociedade que suprima 

os extremos de riqueza e pobreza; planejamento para padrões culturais sem 

nivelamento por baixo – uma transição planejada, favorecendo o progresso, 

sem suprimir o que há de valioso na tradição; planejamento que neutralize os 

perigos de uma sociedade de massas, coordenando os instrumentos de 

controle social, mas só definidos por critérios coletivos. 
 

 Ao contribuir com a organização da doutrina da ESG, que orientaria todas as 

formulações da Escola acerca do desenvolvimento do Brasil, o tenente-coronel Golbery do 

Couto e Silva reconhece a influência de Mannheim (1972) em seu pensamento: 
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O pensamento planificado a que se refere Mannheim e que está na base de 

toda a doutrina nova do planejamento social, implica, conforme já vimos, no 

abandono simplista da causalidade linear e no reconhecimento da interação 

concomitante como o elo complexo e indissolúvel que dá organicidade de 

fatos às estruturas dinâmicas em perpétua evolução
44

. 
 

 O problema era que as indicações teóricas de Karl Mannheim (1972) transmitidas por 

Golbery não foram assimiladas pela ESG. O planejamento da Segurança Nacional 

privilegiava o modelo de desenvolvimento que favorecia, principalmente, a empresa privada, 

nacional ou estrangeira, através da combinação entre capital e Estado.  

Esta combinação entre o Estado e o capital seria necessária de acordo com as 

proposições da ESG. O general Arthur Duarte Candal Fonseca, chefe do Departamento de 

Estudos da Escola, confirma essa associação em relação à política do petróleo:  

 

Com a expectativa de uma grande expansão nacional da indústria 

petroquímica e visando facilitar a colaboração da Petrobrás com a iniciativa 

privada, foi criada, por Decreto do Executivo Federal, a Petrobrás Química 

S. A. (PETROQUISA), uma empresa subsidiária da Petrobrás, à qual foram 

entregues os encargos, até então confiados à própria “Holding”, de colaborar 

no desenvolvimento de novas indústrias petroquímicas no País. Pelo referido 

Decreto, datado de 28 de dezembro de 1967, estabeleceu-se novas condições 

institucionais para esse desenvolvimento, ao se definir que a Petrobrás, 

através de uma empresa subsidiária estabelecida com esse propósito, poderia 

vir a associar-se, mesmo em minoria, a outras pessoas jurídicas de direito 

privado, brasileiras ou estrangeiras, para o desempenho de atividades 

idênticas, complementares ou afins no campo da petroquímica. Acreditamos 

que as novas disposições baixadas pelo Governo deverão proporcionar um 

grande impulso para o desenvolvimento de várias indústrias petroquímicas 

no Brasil, com base numa maior participação dos empresários privados 

nacionais e estrangeiros nesse desenvolvimento. Em realidade, nos últimos 

anos, por falta de uma oferta segura de matérias-primas básicas, 

praticamente não existiam oportunidades, no setor petroquímico, para os 

capitais privados nacionais se reunirem com vistas à realização de projetos 

viáveis e economicamente justificáveis em escala de produção compatível 

com a economia de cada uma das indústrias petroquímicas (...). Representa 

este empreendimento a primeira experiência da participação da empresa 

estatal, através da PETROQUISA, num projeto promovido e liderado por 

empresas de capital privado, nacionais; essa empresa fará uso das linhas de 

crédito das agências internacionais, geralmente acessíveis a essas empresas 

no mercado financeiro
45

 (grifos nossos).  
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 - Tenente coronel Golbery do Couto e Silva. Planejamento da Segurança Nacional – Planejamento do 

Fortalecimento do Potencial Nacional 2ª. Parte, 1954.  Arquivo da ESG, C-83-1954, p.07.   
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 - General de divisão Arthur Duarte Candal Fonseca. Petrobrás S. A. – Passado, Presente e Perspectivas 

Futuras. Arquivo da ESG. C-164-1968, p. 23 e 24. 
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 De acordo com as idéias da ESG, a eficiência e a racionalidade do empreendimento 

privado, seja ele nacional ou estrangeiro, poderia acelerar a modernização do país, reforçando 

essa idéia com a construção da imagem do “Brasil Potência”.  

Para alcançar tal patamar de desenvolvimento, seria necessário, porém, modernizar a 

infraestrutura industrial do país. O major-brigadeiro Antonio Guedes Muniz detalhava, nos 

cursos da ESG, essa orientação de maneira objetiva. 

 

O estado atual das indústrias finais de transformação, no Brasil, é um pouco 

melancólico para quem deseja para esta grande Nação um lugar de destaque 

no mundo perigoso de nossos dias. Embora tenhamos gente demais em 

nossos campos e, portanto, em número, não nos faltam braços para a 

industrialização de nossa terra, ainda existem os descrentes que afirmam: 

“mas esses braços são inábeis, sem nenhuma educação profissional, 

ineficientes, portanto. Como poderiam eles, que mal seguram uma enxada, 

vir para as cidades produzir máquinas, motores, caminhões e tratores, eles 

que nunca viram de perto máquinas e ferramentas?” E o argumento parece 

tão cheio de bom senso que a maioria volta as costas aos poucos malucos 

que insistem em querer fabricar tudo no Brasil, mesmo com mão-de-obra 

inábil, pois só esses malucos parecem saber que, normalmente, numa fábrica 

moderna, no máximo 20% do seu pessoal é de operários hábeis, inclusive 

mestres e contramestres. Todos os outros são operários inábeis que apenas 

possuem um cérebro humano capaz de fazer com que seus músculos, nos 

momentos necessários, puxem uma alavanca e apertem um botão, para a 

máquina automática, sozinha, fabrique no Brasil, como fabrica na América, 

na Inglaterra ou na Alemanha, as mesmas peças, na mesma cadência, na 

mesma quantidade, e com a mesma precisão, pois tudo isso só da máquina 

depende (...). A concepção moderna do planejamento, como meio 

democrático de definir liberdade, de orientar ou precipitar interesses e 

vontades criadoras, opõe-se a todo e qualquer dirigismo e permite afirmar 

que a transformação do Brasil em país verdadeiramente industrializado 

poderá ser feita no regime de iniciativa privada
46

. 
 

 

 Essa era a percepção da ESG acerca do modelo de desenvolvimento que o Brasil 

deveria adotar. O desenvolvimento se daria através do aprofundamento das diferenças entre as 

classes, visto que o progresso significaria a consolidação do capitalismo dependente.  

É nesse sentido que Ianni (1985) enquadra o pensamento da ESG no “ciclo das 

revoluções burguesas”, a partir do trinômio “segurança, desenvolvimento e potência”. Na 

medida em que ocorresse a expansão dos empreendimentos privados, nacionais e estrangeiros, 

conseqüentemente haveria a possibilidade de transformar o Brasil em uma nação moderna.  
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- Major brigadeiro Antonio Guedes Muniz. A Conjuntura Nacional – Indústrias de Transformação. 

Arquivo da ESG C-46-1954, pp. 10 e 11. 
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Seria necessário, contudo, investimentos públicos em infraestrutura, principalmente 

técnica e científica, como forma de corresponder às expectativas dos investidores privados. O 

adjunto da Divisão de Assuntos Nacionais da ESG, o general-de-divisão Edmundo de Macedo 

Soares e Silva, explicou essa relação aos estagiários em 1957, no documento intitulado 

“Indústria de Base”: 

 

O estabelecimento de indústrias metalúrgicas num país é problema dos mais 

complexos. A solução demanda tempo, pela variedade das pesquisas a 

realizar, de fatos a acumular, de capitais a reunir, de infra-estrutura a criar 

(técnicos, transportes, energia, mercado consumidor, etc.). (...) Muitos dos 

assuntos que tratamos na presente exposição foram objeto de estudos 

especiais nesta Escola. Vejamos agora como implantar e desenvolver as 

indústrias de base numa economia subdesenvolvida, como a nossa. Em 

primeiro lugar, há a iniciativa privada, através da qual empresários 

particulares exercem sua ação criadora e constroem uma indústria essencial. 

Pede-se, então, que o Estado, sem romper com os fundamentos do sistema 

capitalista e da livre empresa competitiva, promova uma política, 

envolvendo medidas fiscais monetárias e de controle, adequada à obtenção 

das taxas de capitalização julgadas ideais para impulsionar o 

desenvolvimento econômico. No Brasil, o exemplo mais frisante de 

interferência desse tipo é o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, investido de recursos e poderes para colocar em ação um amplo 

programa de inversões, com o objetivo de anular ou reduzir as deficiências 

infra-estruturais que impedem o normal desenvolvimento do país. Embora 

de origem estatal, os recursos monetários e de crédito do BNDE foram, em 

sua grande maioria, cedidos ao empreendedor privado, não só nacional com 

estrangeiro, e se vinculam ao seu patrimônio. Mesmo o financiamento das 

chamadas economias externas, quando não se destinou às indústrias 

privadas, o que tem ocorrido repetidamente no setor da energia elétrica, 

correspondeu à execução dos programas de melhorias nos serviços básicos 

de transportes, que afetam de perto e fortemente as economias privadas. São 

comuns, no mundo inteiro, indústrias privadas que se implantaram ou se 

desenvolveram à sombra do regime de intervenção estatal protecionista. Os 

governos sempre foram obrigados a auxiliar a montagem, nos territórios dos 

seus países, de indústrias básicas e de indústrias-chave, visando ao 

desenvolvimento econômico e à segurança nacional. O Brasil não poderá 

fugir à regra geral. Ao lado da iniciativa privada, o Estado intervém e, 

fazendo-o, favorece a um grande número de empresas particulares
47

 (grifos 

nossos).   

 

 

A ênfase na necessidade premente de transformar a realidade brasileira por parte da 

ESG ofuscava as conseqüências do desenvolvimento capitalista dependente que se pretendia 

ao país, que se daria através do vínculo entre o empreendimento privado e o fortalecimento do 

Estado. Esse modelo de desenvolvimento foi compreendido por Fernandes (1975) ao analisar 
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 - Indústria de Base. Arquivo da ESG, C1-64-1957, pags. 29 e 30. 
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o modo como a modernização capitalista ocorreu nas sociedades de classes da periferia do 

capitalismo. 

Nessas sociedades, como a brasileira, já haveria condições para o funcionamento e 

expansão do capitalismo. Sem a ocorrência de rupturas institucionais profundas a partir das 

classes subalternas, o destino histórico dessas sociedades seria o de aprofundar o capitalismo 

dependente através da modernização de áreas essências à reprodução de capital, tornando-se 

uma sociedade de mercado capitalista duplamente polarizada, carente de auto-suficiência 

tecnológica e com limitada autonomia na área do conhecimento.  

 

 

Nos planos da estrutura, funcionamento e diferenciação do sistema 

econômico, a dupla polarização do mercado suscita uma realidade histórica 

nova e inconfundível. Trata-se de uma economia de mercado capitalista 

constituída para operar, estrutural e dinamicamente, como uma entidade 

especializada, ao nível da integração do mercado capitalista mundial; como 

uma entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações reprodutivas 

do excedente econômico das sociedades desenvolvidas (FERNANDES, 

1975, p. 24). 
 

 

A ESG E A UNIVERSIDADE 

 

 O “problema ideológico”, apontado por Cordeiro de Farias
48

, isto é, definir uma 

posição de alinhamento aos Estados Unidos, parece que eclipsou a contribuição que as 

universidades poderiam ter ofertado aos ensinamentos da ESG.  

A ESG possuía a pretensão de formular uma política de desenvolvimento para o 

Brasil. Porém, não tinha quadros para tanto, uma vez que dispensou o auxilio das 

universidades.  Apesar de incipiente, a comunidade universitária já detinha quadros técnicos 

preparados e poderia contribuir, em parceria com a ESG, com a formulação de um programa 

de desenvolvimento para o país.  

Na ESG se debatia vários assuntos que envolviam o desenvolvimento, tais como: 

energia, transportes, educação, sociedade, ciência, tecnologia, comunicações, industrialização, 

saneamento, saúde, agricultura, etc. Entretanto, a Escola não possuía, com raríssimas 
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 - Palestra sobre a organização da Escola Superior de Guerra, realizada na Escola de Estado Maior pelo Exmo. 

Sr. Gen. Div. Oswaldo Cordeiro de Farias. Rio de Janeiro, 18 de maio de 1949.  Pag. 08. Arquivo da ESG. PL-

49. 
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exceções, indivíduos com conhecimento suficiente para compreender os meandros dos 

assuntos que abordavam.  

Alguns membros da ESG tinham consciência de suas debilidades em relação ao tema 

do qual tratavam. Nas “aulas”, a fala de muitos oficiais se iniciava com advertências no 

sentido de informar que não dominavam, ou apenas conheciam superficialmente, o assunto 

que estavam abordando.  

Esse fato explicaria o motivo pelo qual a maioria das formulações da ESG na área da 

modernização não era de autoria do “Corpo Permanente”, mas de palestrantes e conferencistas 

que não possuíam vinculação institucional com a ESG. Enquanto estes eram objetivos e claros 

ao definir os problemas que afetavam o país, os oficiais e os civis do “Corpo Permanente” 

subordinavam os debates acerca da modernização aos parâmetros da Doutrina de Segurança 

Nacional.  

A maioria dos “esguianos” não possuía a formação adequada no que se refere aos 

assuntos que abordavam. Poucos dominavam os temas que disciplinavam o aprendizado. Para 

uma instituição que foi criada com o objetivo, dentre outros, de superar os improvisos e 

práticas inadequadas à eficiência do serviço público, ao se distanciar da comunidade científica 

contribuiu com a reprodução dessas mesmas práticas que almejava combater dentro de seus 

muros.  

 É ilustrativo verificar que nos documentos relativo ao esboço de constituição da ESG 

não encontramos referência alguma sobre o auxílio que as instituições universitárias poderiam 

ofertar. O debate acerca da modernização e do planejamento da Segurança Nacional não 

contaria com o apoio das universidades. O mais próximo que a ESG chegaria das 

universidades seria por intermédio de visitas técnicas ou convidando seus professores a 

palestrar em algumas das atividades da Escola.  

A ESG definiu suas percepções se distanciando das universidades, que possivelmente 

poderia ter contribuído com subsídios técnicos, intelectuais e visões de mundo que 

favoreceriam a “imunização” contra os vícios corporativos e a deficiência de seus quadros. 

Quando se aproximava de indivíduos ligados à comunidade universitária fazia questão de 

esclarecer que o olhar transmitido sobre determinado assunto não era, necessariamente, o da 

instituição.  

De fato, nos documentos da Escola que cristalizaram as falas de professores 

universitários convidados a discorrer sobre determinado assunto envolvendo os problemas do 

Brasil, é recorrente o carimbo estampado no início do documento com os seguintes dizeres: 

“As opiniões expressas neste documento são do autor e não, necessariamente, da ESG”. Por 
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exemplo, essa advertência ilustra a primeira página do documento intitulado “Ciência e 

Técnica como Fatores no Poder Nacional”, de 1954, no qual estão gravadas as palavras do 

professor Paulo Sá, da Universidade do Brasil. 

Nas conferências dos seguintes professores encontramos, também, a mesma 

advertência: Francisco Clementino San Thiago Dantas, “O Poder Nacional – Seus Tipos de 

Estrutura”, 1953; Alceu Amoroso Lima, “As Instituições Brasileiras”, 1964; Sérgio Buarque 

de Holanda, “Elementos Básicos da Nacionalidade – O Homem”, 1967; Mario Henrique 

Simonsen, “Aspectos Gerais da Estrutura Brasileira – A Estrutura Econômica”, 1968. 

As palavras finais da conferência de Sérgio Buarque de Holanda, em 1967, destoaram 

profundamente das orientações que os “estagiários” do Curso Superior de Guerra recebiam na 

Escola em relação à participação dos brasileiros na vida política do país. 

 

Há pouco afirmei minha crença, em que as gerações atuais se 

achariam aptas e dar rumos novos à nossa sociedade e à nossa vida 

política. Agora, chegando ao ponto final, quero corrigir, ou melhor, 

esclarecer essa afirmação. O que acredito possível às gerações de hoje 

é que tenham plena consciência daquilo que nos falta ainda para que a 

democracia autêntica não permaneça apenas uma permanente e vaga 

aspiração. Reconhecer erros passados, denunciá-los francamente, 

tentar honestamente superá-los, em vez de os querer resguardados à 

força, como sagrada relíquia de eras extintas, já é um modo de acertar, 

e isso está ao nosso alcance. Por esse caminho, o homem brasileiro 

haverá de enfim realizar-se integralmente, e não pelos caminhos 

indicados por uma tênue minoria, que julgando-se representá-lo, em 

verdade o esmaga e o dissimula
49

. 

 

 

A “tênue minoria” que Sérgio Buarque se referiu era os militares golpistas que haviam 

implantado a ditadura no país em 1964. Segundo a ESG, eles formavam as elites, aptas a 

conduzir o Brasil nos rumos do desenvolvimento e da “democracia”. O Departamento de 

Assuntos Psicossociais da instituição definia a democracia do seguinte modo: 

 

É o regime político que busca atingir, manter e plenificar os Objetivos 

Nacionais Permanentes assegurando a contínua penetração e 

influência da opinião pública nas decisões legislativas dos 

governantes, e, cuja Doutrina Política emana dos princípios éticos do 

Bem Comum. Como deverá ser a estrutura dos poderes públicos nesse 

regime? Em primeiro lugar, é na Constituição que temos de buscar e 

de estabelecer a técnica da Democracia Brasileira; e, em segundo 
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 -Sérgio Buarque de Holanda. Elementos Básicos da Nacionalidade – o Homem, 1967. Arquivo da ESG, C1-

10-67, p.23. 
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lugar, mais importante do que as próprias estruturas é a formação e o 

aprimoramento das elites que irão ocupar essas estruturas
50

. 

 

 

Comparando a citação acima com as palavras de Sérgio Buarque de Holanda, percebe-

se por que o conhecimento produzido nas universidades incomodava a ESG. A democracia 

para a Escola se resumia a existência de uma constituição e de uma elite governante.    

Ao contrário da congênere norte-americana, a ESG não buscou se firmar através do 

relacionamento estreito com as universidades brasileiras, nem mesmo na Ditadura, quando o 

sistema universitário foi redesenhado e ampliado.  

A visão depreciativa e a desconfiança em relação aos civis por parte da ESG alcançou 

a comunidade acadêmica. Quando o general Antônio Jorge Corrêa, Chefe do Estado-Maior 

das Forças Armadas, se pôs diante do auditório da ESG, em 1975, para abrir as atividades do 

ano letivo, ao explicar aos “estagiários” os motivos que fizeram da ESG uma instituição 

“singular, única e exemplar”, destacou, como uma das causas, a não coordenação com as 

universidades no planejamento da Segurança Nacional. A explicação se resume nas seguintes 

palavras: 

 

No final da década de 40, o ensino superior em nosso país ainda se inspirava 

nos bolorentos modelos do fim do século passado. Não havia universidades. 

As ciências eram ministradas como compartimentos fechados nas 

faculdades. Não havia cursos de pós-graduação
51

.  

 

 

 

 O general Antônio Jorge Corrêa não mencionou que os professores universitários 

desempenharam papel fundamental no esclarecimento de determinados aspectos da realidade 

brasileira para a ESG, principalmente nos primeiros anos de funcionamento da Escola. Foram 

eles que possibilitaram à instituição iniciar suas atividades com o mínimo de respaldo 

científico.  

Em 1950, Joaquim da Costa Ribeiro, eminente engenheiro que se notabilizou com o 

aprimoramento de técnicas de desenvolvimento de energia nuclear, doutor em Física, 

professor catedrático de física geral e experimental da Universidade do Brasil, conferenciou 

sobre “Aplicações e Futuro da Energia Atômica – Possível Desenvolvimento no Brasil”, 

chamando a atenção dos oficiais da ESG, após discutir questões técnicas na área da energia 
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 - A Democracia Brasileira. Departamento de Assuntos Psicossociais da ESG, 1969. Arquivo da ESG, C-60-

69, p.37. 
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nuclear, que a modernização do país só seria alcançada em conjunto com o progresso da 

ciência e da tecnologia. 

 

Não devemos perder esta oportunidade e deixar que permaneçam 

adormecidos em nosso solo, elementos tão substanciáveis à nossa riqueza e 

ao nosso progresso. Nem tão pouco devemos permitir que tais elementos 

(urânio e tório) sejam drenados “in natura” e a preço vil, para fora do país, 

pela nossa incapacidade ou imprevidência em utilizá-los cientificamente em 

nosso proveito. Mas aí está um problema, cujo estudo e cuja solução são 

inseparáveis da pesquisa científica especializada, num dos campos mais 

recentes da ciência moderna, que é o campo da Física Nuclear. Estamos 

certos que a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, cujo projeto 

elaborado sob a inspiração e pelo patriotismo do Almte. Álvaro Alberto, está 

em vias de se converter em lei, virá trazer um poderoso impulso às 

investigações nesse domínio. Estamos convencidos também de que a 

patriótica iniciativa de brasileiros ilustres, como o nosso jovem físico Cesar 

Lattes, permanecendo no Brasil e criando aqui um instituto de investigação 

como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, será coroada do melhor êxito, 

para o engrandecimento de nossa Pátria
52

. 

 

 

    De fato, a ESG não privilegiou o auxílio permanente de indivíduos com “saber 

científico especializado”. Na área da ciência aplicada, muitos cientistas poderiam ter 

contribuído com idéias originais acerca do desenvolvimento nas formulações da ESG. Porém, 

não tiveram a oportunidade de se pronunciar, como o físico Cesar Lattes.  

Apoiando-se na comunidade acadêmica, haveria um intercâmbio maior de idéias que 

favoreceria a diversidade de valores e pensamento que incidiria sobre a interpretação da 

realidade brasileira, favorecendo a formulação de uma política de Segurança Nacional 

adequada às peculiaridades do país. Como tal intercâmbio não ocorreu, esse fato esclarece, 

em parte, o motivo pelo qual a ESG se tornou uma instituição cada vez mais defasada e 

anacrônica.  

 ESG tinha conhecimento que as instituições estrangeiras nas quais se inspirou 

possuíam vinculações estreitas com as universidades. Quando os representantes do “Industrial 

College of the Armed Forces” estiveram na ESG, em 1962, lembraram aos “esguianos” que 

para cumprir, eficientemente, as tarefas de Segurança, o auxílio universitário seria 

imprescindível.    

 

To accomplish the mission of the College effectively, the curriculum 

includes the following: Lectures on scientific and technical subjects by 
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experts from the Goverment Scientific laboratorios, the Atomic  Energy 

Comission and from such institutions as Harvard University, the 

Massachusetts Institute of Technology, the California Institute of 

Technology and others high caliber
53

. 
 

 O esclarecimento, por parte dos oficiais norte-americanos, sobre a importância da 

ciência no aumento da capacidade de Segurança Nacional não interessava a ESG, visto que as 

peculiaridades da atividade científica não combinavam com a mentalidade da Escola.  

A importância do conhecimento acadêmico reside no poder multiplicador e crítico que 

o saber científico produz, permanentemente comprometido com a remoção de limitações e 

obstáculos à sua realização. A visão particularista, apesar de permear o ambiente 

universitário, não se comparava ao modelo de pensamento produzido na ESG, centrado na 

visão superficial da realidade, “enriquecido” com preconceitos e intolerâncias.  

A ESG compreendia que seu poder de convencer às elites de acordo com suas crenças 

e valores estaria comprometido se a influência universitária fosse permanente, visto que, 

como relata Salomon (2001, p.33), os cientistas são mais preparados e capazes de determinar 

os objetivos sociais que correspondem aos interesses coletivos não porque tenham mais 

acesso do que outros a instrumentos para isso, 

 

Mas porque, como cidadãos, e ao lado de seus colegas não cientistas, 

desejam que as coisas se encaminhem em determinado sentido. Eles podem 

mudar a direção do esforço de pesquisa e fazê-lo mais racional e mais de 

acordo com as intenções do discurso científico, não influenciando o sistema 

de pesquisa como um meio a serviço do Estado, mas influenciando os 

próprios fins do Estado, diretamente.  
 

 

 Não interessava a ESG os ensinamentos dos letrados civis influenciando “os próprios 

fins do Estado”. Ela própria queria influenciá-lo, servindo-se da educação política das elites. 

No imaginário da ESG, só comportaria as visões de mundo de um pequeno segmento da 

sociedade brasileira, cujos interesses orbitavam em torno de um modelo de sociedade que 

excluía a maioria das decisões concernente ao seu futuro. Essa falta de “visão holística” da 

realidade brasileira seria uma das conseqüências do distanciamento em relação à comunidade 

científica.  

 A explicação para a falta de visão da ESG em não compreender que o planejamento da 

Segurança Nacional e da modernização passaria, necessariamente, pela cooperação com os 

centros universitários, pode ser encontrada em documentos que nortearam a sua fundação, 
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especificamente no que apregoava os objetivos que a Escola pretendia alcançar através de 

uma “proposta inovadora” na área da metodologia de ensino-aprendizagem.  

No referido documento, intitulado “Princípios Fundamentais da Escola Superior de 

Guerra”, redigindo pelo então tenente-coronel Idálio Sardenberg, em 1949, é enfatizado a 

necessidade de se estabelecer, nas atividades da Escola, “método próprio de análise e 

interpretação” e centralizar forças  

 

No sentido de divulgar a adoção do método e criar uma elite capaz de atacar 

cientificamente as duas fases essenciais constituídas pelo equacionamento 

dos problemas e sua solução, diante dos quais se encontra detida a 

nacionalidade brasileira
54

. 

 

 

 De acordo com a percepção de Idálio Sardenberg, as elites deveriam abdicar das 

análises e “das soluções personalistas, que entram em conflito umas com as outras, 

provocando a paralisia da administração pública, impossibilidade de, no meio da aluvião de 

soluções propostas, discernirem o rumo a tomar”.  

Essa maneira de proceder ao equacionamento dos problemas nacionais, definido pelo 

oficial do Exército de “método dos pareceres”, deveria ser ultrapassada por um modelo de 

trabalho centrado na cooperação entre as elites brasileira. Assim, a ESG passaria a promover a 

aproximação das elites militares e civis através do trabalho conjunto, com a seguinte 

finalidade:  

 

Criar um ambiente de compreensão entre os grupos nacionais e uma doutrina 

que promova o desenvolvimento do potencial nacional, mediante a aplicação 

coordenada daquele método, por todos os órgãos responsáveis, civis e 

militares
55

. 

 

 

 A ESG, ao propor “instruir as elites”, partiu do pressuposto que as mesmas, 

principalmente as civis, não possuíam o conhecimento necessário para solucionar os 

problemas que impediam o desenvolvimento brasileiro. Essa interpretação correspondia com 

o entendimento de que somente os militares teriam as qualidades necessárias para conduzir, 

eficazmente, a modernização do Brasil. 

O distanciamento em relação aos setores da sociedade civil como a comunidade 

universitária, por exemplo, indicaria a perspectiva da ESG de influir, sozinha, na formação da 
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elite nacional. Assim, somente ela teria a competência de criar uma elite capaz de atacar 

cientificamente os problemas da nação.  

Pontua Durkheim (1978) que a educação, como processo socializador, detém duas 

funções: uma função homogeneizadora e outra diferenciadora. Ao declinar do auxílio técnico 

e intelectual da comunidade científica, a ESG optou por implantar um modelo de educação 

que visava, sobretudo, homogeneizar valores e atitudes dos que se matriculavam em seus 

cursos. A conseqüência dessa escolha comprometeu, decisivamente, o cumprimento eficiente 

de suas atribuições, fazendo com que a instituição se tornasse cada vez mais autônoma em 

relação à sociedade.  

   Como organização social diferenciada, as instituições educacionais desfrutam de 

autonomia. A escola é uma unidade social estabelecedora de modalidades específicas de 

comportamento, definindo atitudes e valores, favorecendo, ainda, modos de associação. As 

suas conexões com outras instituições sociais, o fato de acolher regras, preceitos e valores da 

sociedade, não são obstáculos que impeça o desenvolvimento de dinâmicas próprias.  

Distante de ser um reflexo da sociedade, as escolas possuem uma movimentação 

criadora própria, que as torna formadora de grupos que destoam dos demais. Essa visão é 

esclarecida com rigor por Cândido (1985, p. 107), quando nos diz que: 

 

A estrutura administrativa de uma escola exprime a sua organização no 

plano consciente, e corresponde a uma ordenação racional, deliberada pelo 

Poder Público. A estrutura total de uma escola é, todavia, algo mais amplo, 

compreendendo não apenas as relações ordenadas conscientemente mas, 

ainda, todas as que derivam da sua existência enquanto grupo social. Isto 

vale dizer que, ao lado das relações oficialmente previstas (que o legislador 

toma em consideração para estabelecer normas administrativas), há outras 

que escapam à sua previsão, pois nascem da própria dinâmica do grupo 

social escolar. Deste modo, se há uma organização administrativa igual para 

todas as escolas de determinado tipo, pode-se dizer que cada uma delas é 

diferente da outra, por apresentar características devidas à sua sociabilidade 

própria. 

 

 

 As escolas seriam “microcosmos sociais” onde a socialização ou a ressocialização 

ocorre de forma mais intensa, desenhando no imaginário de seus membros representações que 

correspondem à identidade e aos ideais da escola.  

Por trás das formulações da Escola Superior de Guerra que apregoavam a necessidade 

de desenvolver o Brasil por intermédio de um esforço conjunto entre militares e civis, havia o 

empenho de transmitir seus valores que condicionava o paradigma de desenvolvimento que 

formulava. Se a ESG tivesse a intenção apenas de formular uma política de Segurança 
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Nacional, que exigia a modernização do Brasil, teria estreitado as relações com a comunidade 

universitária. 

De fato, pela amplitude dos temas que envolviam os debates referentes ao 

desenvolvimento, a ESG compreendia que precisaria de pessoas com capacidade científica e 

técnicas adequadas. Só as universidades poderiam fornecer esse tipo de profissional.  

 A ESG tinha ciência do caminho a percorrer se objetivasse formular, com eficiência, 

propostas de modernização para o país. Em 1956, o coronel Antônio Carlos da Silva Muricy, 

adjunto da Divisão de Assuntos Militares e da Divisão Executiva da Escola, discorreu sobre 

as características do planejamento governamental, enfatizando a necessidade de conduzir os 

trabalhos na administração pública através de planejamento e objetividade, visando alcançar o 

máximo de eficiência. Na sua explanação descreve, também, o papel da ESG nesse contexto. 

 

Planejamento é método de trabalho, de ação ordenada e racional. Seu fim é 

assegurar uma linha de ação sistemática, para a consecução dos objetivos ou 

fins de um empreendimento qualquer. O planejamento se apresenta como 

atividade permanente e continuada, visando ao mais eficiente 

aproveitamento dos meios e recursos disponíveis. (...) No conceito adotado 

pela Escola, o planejamento adotado pela Escola, o planejamento de 

atividades integradas, conjugadas ou complexas é o que se relaciona com um 

conjunto de atividades simples que, pela sua natureza, se interdependem 

estreitamente ou fazem de um todo de tal forma que não permitam o 

planejamento isolado de uma delas. Este é o caso do planejamento da 

Segurança Nacional, do planejamento do bem-estar social ou mesmo do 

desenvolvimento econômico em seu todo
56

. 

 

 

 

 As indicações do coronel Muricy poucas vezes foram seguidas pela ESG no que 

concerne ao planejamento de suas atividades, visando alcançar “o mais eficiente 

aproveitamento dos recursos disponíveis”.  

Algumas características que definiram o modo de vida moderno, como a burocracia, 

no sentido de cumprir racionalmente e objetivamente as funções administrativas (Weber, 

1982), ou a busca contínua pela especialização (Giddens, 1991) como requisito necessário à 

realização de atividades cujo resultado que se quer é alcançar maior eficácia das atividades 

delineadas, não foram cultivadas na ESG.  

Assim, não passou de formalidade a idéia de “criar uma elite capaz de atacar 

cientificamente” os problemas do Brasil. Quem possuía e ainda detém as ferramentas 
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necessárias capazes de contribuir com a tarefa proposta pela ESG seriam as universidades, 

mas estas não foram convidadas para auxiliar as atividades acadêmicas da Escola.  

A ESG cultivava imagens e pretensões de grandeza no sentido de se mostrar apta e 

competente para equacionar os obstáculos ao desenvolvimento do país. O problema foi que a 

Escola não se adequou, internamente, ao ritmo de modernização que propôs ao país.  

As características que distingue o trabalho nas organizações modernas, como 

eficiência, objetividade, especialização, etc., não eram relevantes na Escola. Apesar de rotular 

os civis como incapazes de imprimir precisão nas atividades que envolviam o 

desenvolvimento nacional, a ESG não atuava de forma destoante.  

A ESG não compartilhava da peculiaridade da burocracia moderna sugerida por 

Weber (1982, p. 250), que pressupõe “treinamento especializado e completo de seus 

funcionários”.  

 

A burocratização oferece, acima de tudo, a possibilidade ótima de colocar-se 

em prática o princípio de especialização das funções administrativas, de 

acordo com considerações exclusivamente objetivas. Tarefas individuais são 

atribuídas a funcionários que têm treinamento especializado e que, pela 

prática constante, aprendem cada vez mais. O cumprimento objetivo das 

tarefas significa, primordialmente, um cumprimento de tarefas segundo 

regras calculáveis e sem relação com pessoas. 

 

 

 
A ESG E O MITO POLÍTICO 

 

 Para Marx (1988), se a aparência das coisas coincidisse com sua essência, a ciência 

seria inócua. Essa advertência epistemológica indica pistas para a compreensão do significado 

contido nas constantes cerimônias realizadas na ESG com a presença de personalidades que se 

destacaram em seu campo de atuação, e que de alguma forma estavam ligadas à Escola.  

Tais cerimônias indicariam a necessidade de afirmação e legitimação do papel 

desempenhado pela ESG no cenário brasileiro. Na “Sessão Comemorativa” ao VI ano do 

golpe de 1964, o discurso proferido na abertura do evento é esclarecedor: 

 

 

Para ouvir os dois Marechais, dando ao Ato significação ainda mais ampla, 

reservamos lugares de honra neste Auditório aos Ministros de Estado dos 

três Governos da Revolução, de Castello Branco, de Costa e Silva e de 

Garrastazu Médici, Ministros de Estado estreitamente ligados a esta Casa, 

como seus Diplomados, antigos Membros do Corpo Permanente ou assíduos 

e dedicados conferencistas; aos nossos sempre lembrados Ex-Comandantes e 
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aos atuais Chefes Militares, da mais elevada hierarquia, que mais de perto 

cooperaram para a implantação ou a consolidação da Escola. Assim, neste 

dia em que atos comemorativos do aniversário da Revolução se multiplicam 

em todo o Brasil, temos a honra de assinalar a presença, nesta Sala, entre 

outros, do atual Ministro Rocha Lagoa; dos Ex-Ministros Araripe Macedo, 

Lyra Tavares, Leitão da Cunha, Juracy Magalhães, Nelson Wanderley, 

Macedo Soares e Albuquerque Lima; dos Ex-Comandantes Daudt Fabrício e 

Lyra Tavares; dos Generais-de-Exército Antonio Carlos Murici e Alfredo 

Souto Malan e do General-de-Divisão Antonio Jorge Correa, Secretário-

Geral do Ministério do Exército, representando neste ato o Ministro Orlando 

Geisel
57

.    

 

 

Não eram apenas as freqüentes cerimônias que contavam com a presença de pessoas 

importantes do governo e da sociedade.  As “Aulas-Inaugurais” também constituíam 

momentos onde se buscava enaltecer a importância da ESG.  

Quanto mais importante fosse o palestrante, maior seria o peso simbólico agregado à 

imagem da Escola. Poucos dias antes do evento que comemorou o aniversário da tomada do 

poder pelos militares, o presidente Emilio G. Médici foi o palestrante que dera início ao ano 

letivo de 1970. Na sua exposição, reforçou e reproduziu a idéia de que a ESG seria uma 

instituição apta e capaz de contribuir com a formulação de políticas de desenvolvimento para 

o Brasil. 

 

Aqui surgiu uma filosofia de segurança ajustada à de desenvolvimento; aqui 

se ajudou a criar a mentalidade de planejamento, de programação e de 

orçamento que está modificando o panorama deste país e trazendo ao povo a 

confiança na gestão da coisa pública. Creio que a Escola Superior de Guerra 

está suficientemente amadurecida para que possa prestar uma contribuição 

ainda mais efetiva no sentido do aperfeiçoamento de nossos homens 

públicos, constituindo-se em verdadeira escola de estadistas. Quero-a como 

centro de pesquisa aprofundado na realidade brasileira, para que não se 

desviem tempo e idéia do que é nosso. Quero-a menos preocupada com 

conceituações teóricas, com metodologias e sistemáticas, e muito 

empenhada na elaboração de projetos reais e objetivos, que se ofereçam 

como subsídio aos responsáveis pelo equacionamento e pela solução dos 

problemas. Dela espero formulações viáveis de desenvolvimento regional 

integrado, de iniciativas de natureza tecnológica e científica, de reformas 

educacionais, de campanhas sanitárias, de projetos agrários, de exploração 

das riquezas do mar, de educação para a democracia, de erradicação do 

analfabetismo, de sugestões de alcance geopolítico, capazes de acelerar a 

integração e o progresso de áreas subdesenvolvidas de nosso país
58

.  
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 Nos inúmeros discursos proferidos na ESG em solenidades, enfatizava-se o papel 

desempenhado pela Escola na formulação de políticas de desenvolvimento, especialmente 

após 1964.  

Transmitia-se a idéia de que a Escola seria uma instituição militar habilitada a 

conceber projetos de modernização para o Brasil a partir do planejamento da Segurança 

Nacional. O primeiro presidente da Ditadura, a 13 de março de 1967, deu inicio as atividades 

letivas da Escola reforçando essa percepção com um discurso intitulado “Segurança e 

Desenvolvimento”. Assim se pronunciou Castelo Branco a respeito da ESG:  

 

A Escola Superior de Guerra tem uma grande missão a cumprir, e 

cumprindo-a, facilitará a tarefa de Governo. Essa missão é a de formular, 

pela conjunta aplicação do talento civil e militar, uma doutrina permanente e 

coerente de segurança nacional; e a de combater os vários pseudos 

irracionais e ineficazes – o pseudonacionalismo, o pseudodesenvolvimento, 

o pseudo-humanismo, a solução pseudocriadora. Nessa busca constante da 

realidade brasileira, sem mito nem deformações, os trabalhos agora iniciados 

e entregues aos estagiários de 1967 serão, como os anteriores, mais um 

serviço ao Brasil, pelo desenvolvimento com democracia, soberania e paz 

entre os brasileiros
59

. 

 

     

 A 11 de março de 1968, o presidente Costa e Silva palestrou em outra “Aula 

Inaugural”, reforçando a imagem de que a ESG teria a capacidade de propor projetos de 

desenvolvimento. 

 

Retorno a esta Casa, pela primeira vez, depois de ter sido diplomado – para 

minha honra – membro, Honoris Causa, da Turma Presidente Castello 

Branco. Inauguram-se os cursos da Escola. Irmanados, Militares e Civis da 

maior expressão na vida nacional aqui estão para a análise da Problemática 

Brasileira, dentro do quadro complexo do panorama internacional. Vai ser 

iniciada uma atividade importantíssima. Com os Objetivos Nacionais 

Permanentes no limite ótico da Turma, estará sendo avaliada, globalmente, a 

conjuntura, de onde saem as Bases para a Política Nacional. Mais ao alcance 

da vista, atendendo aos Objetivos Nacionais Atuais, terão de levantar-se as 

Políticas de Consecução aconselháveis, tanto para a Segurança como para o 

Desenvolvimento. Templo da cultura, da meditação e do estudo, vai sua 

Turma ter o privilégio de assistir: à exposição douta, ao debate inteligente, à 

pesquisa racional, que permitirão sejam fixadas as linhas mestras de uma 

Doutrina de Segurança Nacional moderna, atualizada e dinâmica
60

. 
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 A “Aula Inaugural”, proferida pelo marechal-presidente em 1968, não foi 

acompanhada apenas pelos “estagiários”. Autoridades do governo estiveram presentes na 

cerimônia, assimilando, ao lado dos “alunos”, a idéia de que a ESG seria uma instituição de 

suma importância para a formulação de políticas de desenvolvimento para o Brasil. 

 Foram em solenidades como essa que o mito em torno da real capacidade da ESG de 

formular políticas de modernização se formou. O significado implícito em tais atividades 

contribuiu com a construção da idéia, inexata, de que a ESG seria um “centro de excelência” 

capaz de se pronunciar, tecnicamente, sobre qualquer assunto que envolvesse o planejamento 

de políticas de desenvolvimento, tendo como pano de fundo a Doutrina de Segurança 

Nacional. A constante presença de pessoas do poder dentro dos muros do Forte São João 

contribuiu, sobremaneira, com essa falsa percepção.  

A título de ilustração, o quadro abaixo demonstra a relação dos convidados que 

estiveram presentes durante a explanação do presidente Costa e Silva, que discorreu sobre o 

tema intitulado “Desenvolvimento a Serviço do Homem”, na “Aula Inaugural” da turma de 

1968. 

 

 

Cardeal do Rio de Janeiro: D. Jayme de Barros 

Ministro da Justiça: Dr. Luiz Antonio da Gama 

Ministro da Marinha: Alte Esq. Augusto Hamann 

Ministro do Exército: Gen. Ex. Lyra Tavares 

Ministro da Fazenda: Dr. Delfim Netto 

Ministro dos Transportes: Cel. Mário Andreazza 

Ministro da Agricultura: Dr. Ivo Arzua Pereira 

Ministro da Educação e Cultura: Dr. Tarso Dutra 

Ministro do Trabalho: Sen. Jarbas Passarinho 

Ministro da Aeronáutica: Mar. Ar. Márcio Mello 

Ministro da Saúde: Dr. Leonel Tavares 

Ministro da Indústria e Com.: Gen. Edmundo Silva  

Ministro das Minas e Energia: Dep. José Cavalcanti 

Ministro do Interior: Gen. Div. Affonso Lima 
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Ministro das Comunicações: Prof. Carlos de Simas 

Chefe do Gabinete Militar: Gen. Bda. Jayme Mello 

Chefe do SNI: Gen. Emilio Garrastazu Médici 

Governador da Guanabara: Emb. Negrão Lima 

Chefe do EMFA: Tem. Brig. Nelson Freire 

Chefe do Estado-Maior da Armada: Alte. Esq. José Moreira Maia 

Chefe do Estado-Maior do Exército: Gen.  

Orlando Geisel 

Secretário-Geral do Ministério das Relações  

Exteriores: Emb. Sérgio Corrêa da Costa 

Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica: Tem. Brig. 

Carlos Alberto Huet de Oliveira Sampaio 

Diretor-Geral do Pessoal da Marinha: Alte. Esq.  

Antonio Borges da Silveira Lobo 

Chefe do Departamento de Produção e Obras: 

Gen. Ex. Jurandir de Bizarria Mamede 

Chefe do Departamento Geral do Pessoal: Gen. Ex. 

Antonio Carlos da Silva Muricy 

Diretor-Geral do Material da Aeronáutica: Ten. 

Brig. Oswaldo Balloussier 

Comandante do I Exército: Gen. Ex. Adalberto 

Pereira dos Santos 

Diretor da Escola de Guerra Naval: Alte. Esq. Levy 

Penna Aarão Reis 

Presidente da CMMBEU: Alte. Esq. Murillo 

Vasco do Valle e Silva 

 

Fonte: Arquivo da ESG, C-01-68. 
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Como se pode observar, parcela significativa dos convidados que ocupavam cargos no 

segundo governo da Ditadura era formado por ex-estagiários da ESG. Esse fato realçava a 

importância conferida à ESG aos olhos dos novos estagiários, em particular, e da sociedade, 

de maneira geral, visto que tais cerimônias eram amplamente divulgadas pela imprensa. 

Assim, foi se criando a imagem de que a ESG seria uma instituição habilmente competente 

para “estudar os destinos do Brasil”.  

A investigação sobre os ensinamentos da ESG na área da modernização revelou a 

fragilidade da instituição que se arrogava detentora de conhecimento e competência para 

sugerir soluções aos problemas do Brasil. Na verdade, a importância conferida à ESG não 

passou de um mito político, que contribuiu muito pouco com os debates acerca do 

desenvolvimento brasileiro, e muito, com a produção de um pensamento conservador que até 

hoje contamina as Forças Armadas. 

Miyamoto (1987, p.78) já havia sugerido que a importância da ESG não passava de 

um “mito político”. Construiu-se um mito em torno da real capacidade da Escola em 

desenvolver “projetos e colocá-los em execução nos governos pós-1964”. Indica que essa 

mistificação pode ser notada com clareza em pelo menos dois momentos: 

 

Num deles, após a Folha de S. Paulo ter publicado matéria sobre a 

candidatura de Edson Arantes do Nascimento (Pelé), à Presidência da 

República, seu assessor político Alfredo Saad declarava que o ex-jogador, 

além de continuar pensando seriamente na possibilidade, já sabia como fazer 

para tomar conhecimento dos problemas nacionais. A saber, freqüentar em 

1985 o curso de atualização da ESG. Em outra oportunidade, quando já se 

dava como irreversível a vitória de Tancredo Neves, candidato da Aliança 

Democrática à Presidência da República, o ex-comandante da Escola 

Superior de Guerra, general Euclydes Figueiredo (á época da formatura dos 

estagiários de 1984), declarava, em alto e bom som, que “Tancredo Neves 

tem feito tudo certinho, até agora, porque ele foi aluno da ESG em 1973, e 

conhece muito bem a nossa doutrina”.   

  

 O que são os mitos e como surgem? O que determina uma configuração mitológica? 

Analisando o significado dos mitos e seus efeitos, Rocha (1995, p. 11) assim o conceitua:  

 

É uma narrativa, é um discurso, uma fala, uma narrativa especial, particular, 

capaz de ser distinguida das demais narrativas humanas.  O mito carrega 

consigo uma mensagem cifrada. O mito não é verdadeiro no seu sentido 

manifesto, literal, expresso, dado. No entanto, possui um valor e, mais que 

isso, uma eficácia na vida social. 
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 Partindo desse conceito elementar do mito, é necessário destacar dois preceitos para 

enxergar o modo como se construiu a imagem da ESG que não equivale ao seu verdadeiro 

significado:  

1) As mensagens “codificadas” que envolvem os discursos em torno da ESG: a 

ESG teria a capacidade e a competência de analisar todos os problemas nacionais e 

formular propostas para desenvolver as potencialidades do país. Exemplo:  

 

“Nesta casa estuda-se os destinos do Brasil. Ao implantar-se o regime 

revolucionário no Brasil, em 31 de março de 1964, a ESG contava já com 

quase quinze anos de existência. Durante estes três lustros muito estudou, 

pesquisou e formulou em termos de política se segurança nacional e política 

de desenvolvimento. Assim, os chefes revolucionários de 1964, muitos 

dentre eles antigos fundadores e membros do Corpo Permanente deste 

Instituto impar, encontraram à sua disposição, para aplicar, uma doutrina e 

um método de formulação de política de segurança, cuja transposição para o 

campo mais amplo da política nacional e para o da política de 

desenvolvimento não foi difícil. O primeiro governo revolucionário, tendo à 

frente a figura invulgar do Presidente Castello Branco, antigo Chefe do 

Departamento de Estudos desta Casa, soube aproveitar-se do magnífico 

método de formulação da política nacional adotado por este Instituto em seus 

experimentos teórico-doutrinários. Estendeu a todos os setores do governo o 

método de análise e avaliação dos fatores políticos, econômicos, 

psicossociais e militares, assim como difundiu a técnica de planejamento, 

ambos aqui exercitados. Os efeitos benéficos da difusão, pelos egressos da 

ESG, da metodologia e do hábito de planejamento, levados a todos os 

recantos do País, onde ocupam posições de destaque nos governos federal e 

estadual e nas grandes empresas, produziram, sem dúvida, uma admirável 

unidade de vistas e convergências de objetivos, com que a maior parte de 

nossa elite aprendeu a analisar e a compreender os problemas magnos da 

nacionalidade. Permitiram que o Brasil desse este “salto grande”, entrando 

decididamente no caminho de potência. Já há quem nos considere o 9º. País 

do mundo
61

.    

 

 

2) A contribuição intelectual e de planejamento da ESG no sentido de 

reverter, de modo calculado e eficaz, o secular atraso do Brasil. Essa visão de que a 

ESG era um centro de primazia intelectual seria elaborada nas atividades da Escola, e 

transmitida por meio da ADESG – Associação dos Diplomados da Escola Superior 

de Guerra. Um dos vice-presidentes da referida Associação consegue, por meio de 

suas palavras, esboçar esse retrato: 
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 - Discurso proferido pelo general Antonio Jorge Corrêa, Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 

Aula Inaugural da Escola Superior de Guerra em 8 de março de 1976. Arquivo da ESG. AI-76, p. 22. 
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Em passado recente o governo brasileiro encomendava projetos para o 

desenvolvimento nacional, que ali (ESG) eram estudados, por homens e 

mulheres, militares e civis, voltados apenas para o bem-comum, na busca do 

bem-estar social do povo e da Nação Brasileira. Assim foram encomendados 

planos de governo na área energética, planos para melhoria das 

comunicações, (...) domínio da energia nuclear, tecnologia para 

agroindústria, tecnologia de ponta na área de engenharia. Desta forma, 

nasceram a Usina de Tucuruí, Itaipu, ampliação da Usina de Paulo Afonso, 

Furnas, a Usina Nuclear de Angra dos Reis, Embrapa, I.T.A, Embraer. A 

Escola Superior de Guerra é a única Escola no país que estuda a aplicação 

das forças positivas da Nação, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento nacional, oferecendo aos governos projetos para minimizar 

a dependência externa que nos sufoca e nos oprime, o que nos obriga a ceder 

nos embates comerciais com as nações hegemônicas. A ADESG –

Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, tem por objetivo 

dar continuidade aos estudos realizados na ESG, congregando os seus 

diplomados a prosseguirem no planejamento de política e estratégia, 

cooperando com os governos federal, estadual e municipal, para o 

desenvolvimento nacional e regional, ministrando cursos em todos os 

estados da Federação, e no interior do país, anualmente, em vinte sete 

Delegacias e 120 Representações. Na ESG é que se “Estuda o Destino do 

País”, e é na ADESG que se propicia a continuação desses estudos, nos 

quatro quadrantes da Nação Brasileira, mantendo seus quadros mobilizados 

para o engrandecimento nacional, preparando homens e mulheres para o 

exercício pleno da nacionalidade e da auto-estima do povo brasileiro
62

.  

 

 

A imagem da ESG como instituição atenta aos problemas da modernização e 

tecnicamente competente para equacioná-los, por meio de projetos, não se sustenta. A ESG 

não formulou projetos de desenvolvimento para o país, nem após, ou mesmo antes de 1964.  

A verdadeira importância conferida à ESG situa-se na elaboração de um pensamento 

que norteou as atitudes e as práticas políticas das elites que por lá passaram, não do 

planejamento. Assim, não passa de um mito o parecer que atesta a ESG como sendo um 

centro especializado de análise e planejamento de políticas de modernização nacional.     

Girardet (1987, p.13), ao examinar o problema do mito e das mitologias políticas, 

descreve algumas interpretações acerca do assunto: 1) o mito como narrativa com sentido 

exclusivamente explicativo, na medida em que elucida e legitima determinadas perspectivas 

do destino dos indivíduos ou certos modos de formação social; 2) o mito compreendido no 

sentido de “animação criadora”, enquanto “conjunto ligado de imagens motrizes‟. 

Interpretado como invocação ao movimento, indutor à ação, se apresentando como instigador 

de forças de surpreendente potência criadora; 3) o mito como construção mistificada da 
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 - Gen. Durval Antunes Machado Pereira de Andrade Nery. Vice Presidente da ADESG  “Os Oficiais Generais 

da Escola Superior de Guerra não são Donzelas Assustadas”. Fonte: 

http://coronel.blogeasy.com/article.view.run?articleID=173729 

http://coronel.blogeasy.com/article.view.run?articleID=173729
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realidade, em termos de fantasia e ilusão capaz de modificar os elementos da observação e 

negando as orientações do pensamento lógico. 

Essa terceira definição indica um caminho conceitual esclarecedor para compreender e 

descortinar a dimensão mitológica que envolve a ESG e o seu papel no cenário brasileiro. Era 

inegável o poder de “sedução” da ESG, materializado na idéia de que seria um reduto 

intelectual de alto nível, cuja especialidade seria a de fomentar políticas de desenvolvimento 

para o país, através do estudo e da pesquisa, símbolo da competência de planejamento dos 

militares.  

Desde a criação da ESG, essa “idéia-força” foi sendo transmitida progressivamente, 

transformando-se, após-1964, em expressão de legitimidade política. No documento intitulado 

“A influência da ESG no Pensamento Político e Estratégico das Elites Brasileiras”, a força do 

discurso do general Antonio Jorge Corrêa modifica a função e a real identidade da ESG, 

reforçando o distanciamento do pensamento lógico, capaz de anular a construção mistificada 

da realidade. 

 

A sabedoria brasileira em fazer bem as coisas importantes inspirou-nos, no 

momento da organização da ESG, na forma de encontrarmos uma 

aproximação ideal entre militares e civis de alta capacidade intelectual e 

moral, para, juntos, pensarem nos altos problemas da Segurança Nacional; 

entre os civis não nos cingimos apenas a funcionários, isto é, a pessoas 

vinculadas ao serviço público. A ESG, com uma política sem similar, 

chamou para os seus quadros empresários, economistas, médicos, 

engenheiros, advogados, administradores, agrônomos, enfim, especialistas 

de curso superior e de reconhecido saber de várias origens. Ampliou, 

também, o campo de suas pesquisas e de difusão de seus conhecimentos, 

prolongando-se por todos os estados, por meio da Associação dos 

Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG). Esta já conseguiu levar 

a sua mensagem a um universo de mais de 25.000 elementos da elite 

nacional, proporcionando maior difusão geográfica aos seus ensinamentos, a 

par de compensar, em parte, o desejo de milhares de brasileiros, de todos os 

rincões, ansiosos por cursar a ESG e que não o alcançam por força do 

limitado número de vagas anuais disponíveis
63

.  

 

 

 Em seguida o general-ministro Antonio Jorge Corrêa, Chefe do Estado Maior das 

Forças Armadas (EMFA), passa a atribuir à ESG a responsabilidade de formular programas 

de desenvolvimento e de Segurança nos seguintes termos: 
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 - Escola Superior de Guerra – Departamento de Estudos. A Influência da ESG no Pensamento Político e 

Estratégico das Elites Brasileiras. General Antonio Jorge Corrêa. 1976. Arquivo da ESG. AI2-1976, p. 04. 
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A ESG, como laboratório de idéias visando o constante aperfeiçoamento e 

fortalecimento da segurança nacional, realizará trabalhos compreendendo, no 

seu contexto, temas de atualidade do interesse do EMFA, e de outros órgãos 

de assessoria direta da Presidência da República (...). Assim, por 

determinação do EMFA, a ESG deverá desenvolver, além dos temas de sua 

livre iniciativa, mais os seguintes: A) O problema energético mundial, suas 

repercussões para o Brasil tanto no campo da segurança quanto no campo de 

desenvolvimento. Soluções a curto, médio e longos prazos, considerando: 1- 

o petróleo na atual crise mundial; perspectivas, levando-se em conta a nova 

política dos contratos de serviços com cláusulas de risco; 2- o carvão e o 

xisto betuminoso; a carboquímica; perspectivas; 3- a energia nuclear; 

acordos celebrados; perspectivas; outras fontes de energia, suas 

possibilidades. B) O preparo da expressão militar do poder nacional. 

Medidas a serem tomadas a curto, médio e longo prazo sob os aspectos 

operacional, logístico e de mobilização militares. C) Nova ordem mundial – 

aspectos econômicos – repercussão no Brasil – panorama econômico 

brasileiro. A política interna e externa do Brasil no campo econômico – 

repercussões das empresas multinacionais nessa política. D) Guerra 

psicológica no contexto atual da guerra revolucionária – repercussões no 

Brasil. Operações psicológicas – contra-informações. E) A comunicação 

social no quadro da atual problemática brasileira – censura e liberdade de 

expressão – repercussões no desenvolvimento e na segurança nacionais. F) 

Responsabilidades sociais do Estado quanto à educação, saúde e habitação. 

Repercussões, particularmente nos campos psicossocial e econômico, dos 

problemas que se localizam nessas áreas. G) Os partidos políticos brasileiros 

na atual conjuntura nacional. Papel dos partidos no aprimoramento das 

instituições, da cultura e do desenvolvimento político da Nação
64

.  

 

 

 Cassirer (1976), discutindo a função do mito na vida política das sociedades 

contemporâneas, assegura que o mito não se origina apenas de processos intelectuais; emana 

das intensas emoções humanas. Todavia, indica que as teorias que enfatizam exclusivamente 

a manifestação emocional se esquecem de um ponto fundamental: o mito não pode ser 

retratado como uma emoção simplesmente por representar a manifestação de uma emoção.  

A expressão mais importante de um sentimento não é o próprio sentimento, mas sim a 

expressão tornada imagem por intermédio da produção simbólica. Assim, o que seria 

exprimido e absorvido vagamente adquire uma forma definida, o que era estado passivo 

torna-se processo ativo. Essa leitura das especificidades da construção do mito se encaixa bem 

no caso da ESG. O discurso do general Antonio Correa acima citado, seria o exemplo de 

como se construiu a imagem falseada do papel da ESG.  
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 - Escola Superior de Guerra – Departamento de Estudos. A Influência da ESG no Pensamento Político e 

Estratégico das Elites Brasileiras. General Antonio Jorge Corrêa. 1976. Arquivo da ESG. AI2-1976, p. 06. 
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A Escola do Forte São João exerceu um papel superficial diante da magnitude dos 

encargos que lhe atribuíram acerca do planejamento da Segurança Nacional. Não possuía uma 

organização adequada capaz de cumprir com os objetivos que arrogava para si.  

Assim, a imagem mais conhecida da ESG é uma ilusão, uma fantasia construída 

emocionalmente por aqueles que a têm como “sagrada”. Basta verificarmos a quantidade e a 

dispersão dos temas sugeridos pelo ministro do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) 

com o intuito de programar políticas de desenvolvimento, que desconfiaremos de sua 

aplicabilidade.  

 Quem formularia tais programas? Os membros do “Corpo Permanente”?   Os 

“estagiários”? Teriam condições de cumprir tal tarefa?   

Ao aprofundarmos a análise da ESG como mito político, é interessante resgatar o 

significado do “discurso fundador” que animou a criação da Escola. Por que a Escola Superior 

de Guerra despontou como uma instituição de grande mobilização política?  

Desde o início de seu funcionamento buscou imprimir uma identidade que demarcava 

e reforçava a idéia de que seria uma instituição que se encarregaria de desenhar e induzir o tão 

almejado desenvolvimento. A grande quantidade de temas envolvendo o desenvolvimento do 

país que eram tratados durante o ano letivo, as inúmeras “viagens de estudos”, algumas ao 

exterior, por exemplo, contribuíram com a imagem de que a ESG seria necessária ao 

planejamento da modernização nacional. 

Ao discorrer sobre o modo como o planejamento poderia contribuir com o 

equacionamento do subdesenvolvimento brasileiro, o então adjunto da Divisão de Assuntos 

Econômicos e da Divisão Executiva do Curso Superior de Guerra, tenente-coronel Eduardo 

Domingues de Oliveira, assim se expressou: 

 

Minha única preocupação foi apresentar-lhes, em palavras simples, assunto 

de tanta relevância, particularmente para o nosso país – este nosso Brasil que 

luta com dificuldades enormes, que tem a resolver problemas complexos, e 

cuja solução não estão ainda congregadas, nem esclarecidas, nem 

aparelhadas, as suas elites e as suas massas, - todos, enfim, que muito tem 

ainda por fazer, no campo do fortalecimento do poder nacional – para 

assegurar ao nosso povo, ao par da segurança, um mínimo de bem-estar que 

permita, ao menos como gente, toda uma enorme população que vegeta 

numa terra que se sabe tão promissora, mas estigmatizada, ainda, por 

condições primárias de subdesenvolvimento
65

.  
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 - Planejamento do Fortalecimento do Poder Nacional. Tenente-coronel Eduardo Domingues de Oliveira, 1955. 

Arquivo da ESG. C-32-55, p.15. 



93 

 

  As palavras do idealizador da ESG, o general Salvador César Obino, são mais 

objetivas acerca do significado do “discurso fundador” em torno da Escola:  

 

  

A organização dessa escola, com as características referidas, demanda 

recursos vultosos e apreciável tempo. As suas finalidades, a natureza dos 

assuntos de seu currículo, as condições sociais de seus alunos, professores 

visitantes, o prestígio com que deverão ser cercados todos os seus atos e 

manifestações e, sobretudo, os altos interesses nacionais que nela serão 

tratados, condicionam para seu funcionamento, as melhores e adequadas e 

específicas instalações
66

. 

 

 

 Os “altos interesses nacionais” foram os principais ingredientes que nortearam o 

“discurso fundador” em torno da criação da ESG. As energias criadoras que possibilitam a 

construção dos mitos giram em torno do poder de mobilização, da capacidade de agregar 

indivíduos em torno de idéias e sentimentos. Nesse sentido, a ESG obteve êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 - Dados para Justificação da Mensagem Presidencial Encaminhando o Projeto de Concessão das Verbas 

Necessárias à Organização, Instalação e Funcionamento da Escola Superior de Guerra.
 
 General de exército 

Salvador César Obino. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 1949, p. 06.
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3º. CAPÍTULO  

A DOUTRINA 

 Os ensinamentos da ESG eram norteados a partir da Doutrina de Segurança Nacional. 

Esta doutrina propunha: a) orientar a formulação de propostas no sentido de transformar o 

Brasil em um país desenvolvido; b) para viabilizar o desenvolvimento, pressuponha a 

existência de uma classe trabalhadora disciplinada e pacífica, indiferente às “ideologias 

desagregadoras”, educada a partir de um conteúdo que privilegiasse a moral, o civismo e a 

religião católica, conscientes do poder e da hierarquia entre as classes. Seria necessário 

melhorar o nível de instrução do povo, porém somente até o limite necessário ao 

entendimento e manejo dos instrumentos de produção, cabendo o ensino superior às elites, 

pois seriam elas que desempenhariam a função de remover as práticas políticas tradicionais 

que obstruíam o progresso
67

.    

 

OS COMPONENTES DA DOUTRINA 

 

A Doutrina de Segurança Nacional foi formulada a partir da produção bibliográfica 

estrangeira. A influência dos manuais norte-americanos na definição da Doutrina ESG foi 

marcante, principalmente através dos conceitos “expressão política”, “expressão econômica”, 

“expressão psicossocial” e “expressão militar” da Segurança Nacional.  

Tais expressões foram sugeridas à ESG por oficiais da Missão Militar Americana. Na 

obra intitulada “Economics of National Security”, de George A. Lincoln, “traduzida para uso 

exclusivo da ESG”, de acordo com nota, encontramos as referidas expressões que orientariam 

as formulações da ESG acerca do desenvolvimento durante décadas, sem alteração. Reza o 

texto: “uma das maiores tarefas do governo é planejar o emprego dos recursos nacionais – 

políticos, econômicos, psicossociais e militares – na consecução dos objetivos nacionais – 

tendo em vista a defesa comum” 
68

.  

Os fundamentos teóricos da Doutrina partiam do pressuposto que o Estado seria o 

intérprete das “Aspirações Nacionais”. As expressões políticas, econômicas, psicossociais e 

militares do poder nacional, os objetivos nacionais, a segurança nacional, a estratégia nacional 
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 - Os Interesses e as Aspirações do Povo Brasileiro. Os Objetivos Nacionais Permanentes. Departamento 

de Estudos, 1964. Arquivo da ESG, C3-09-64. 
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 - O Aspecto Total do Problema da Segurança Nacional. Capítulo extraído do livro Economics of National 

Security, de Georg A. Lincoln, 1954, Arquivo da ESG, L-99-54.p.03. Arquivo da ESG, L-99-54. 
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e segurança e desenvolvimento, constituíram os componentes da Doutrina que orientariam o 

conhecimento produzido na ESG.  

A Doutrina expressou a mudança de paradigma em relação à guerra. Com o crescente 

progresso da ciência e da tecnologia, a guerra deixou de ser uma atividade limitada à área 

militar, passando a envolver todos os setores da sociedade, especificamente os relacionados à 

infraestrutura.  

A Doutrina recomendava a modernização de setores capazes de contribuir com a 

Segurança Nacional, definida a partir dos “Objetivos Nacionais”. Como sublinhou Comblin 

(1978, p.50) os “objetivos nacionais eram, concomitantemente, propósito de guerra e 

propósito político, visto que toda a nação estaria engajada numa guerra para sua 

sobrevivência”.  

Os “Objetivos Nacionais”, definidos pela ESG, eram os seguintes: democracia, 

integração nacional, soberania, progresso e paz social. No entanto, não havia delimitação 

precisa em torno dos referidos “Objetivos Nacionais”.  

Dependendo do contexto e interesse, a ESG acrescentava novas definições ao cabedal 

de qualificações que envolviam os “Objetivos Nacionais”. Esta assertiva é confirmada 

verificando a documentação da ESG em dois períodos distintos. Em 1954, o então 

comandante da ESG, general-de-divisão Juarez Távora, traçou os “Objetivos Nacionais” 

como sendo os seguintes: 

 

 

No que tange, objetivamente, ao Brasil, as aspirações e interesses nacionais 

podem assim especificar-se: 1º. Quanto à autodeterminação: a) no tocante à 

soberania nacional – independência política, inclusive a autolimitação do 

poder soberano, em benefício da paz e da cooperação internacional, 

autonomia econômica, igualdade jurídica, face aos demais Estados; b) no 

tocante às franquias de grupamentos internos – forma federativa; autonomia 

municipal; c) no tocante às garantias individuais – regime democrático de 

governo, respeito aos atributos da pessoa humana, liberdade de iniciativa 

condicionada ao bem comum; 2º. Quanto à integração territorial: a) no 

tocante à integração territorial – manutenção do território já sob seu 

domínio, ocupação efetiva desse território; b) quanto à integração política – 

manutenção e aperfeiçoamento do regime republicano federativo, de base 

democrática; c) quanto à integração econômica – justo equilíbrio econômico 

entre as regiões do país, desenvolvimento harmônico entre as regiões do 

país, desenvolvimento harmônico das atividades agropecuárias e industriais; 

d) quanto à integração psico-social – equilíbrio cultural apoiado sobre a 

unidade da língua e das aspirações nacionais – respeitadas as motivações 

regionais; convivência harmônica de raças e de credos, tendendo para o 
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caldeamento e eliminação de quistos, cooperação, em bases humanas e justas 

entre as diferentes classes sociais
69

. 
 

 Já na “aula” contida no documento intitulado “Objetivos Nacionais”, pronunciada pelo 

professor Ruy Vieira da Cunha, chefe da Divisão de Assuntos Políticos e adjunto da Divisão 

de Assuntos Psicossociais da ESG, em 1969, pontua os “Objetivos Nacionais Permanentes” a 

partir da análise do caráter brasileiro. Após definir as características de comportamento do 

brasileiro, o professor passou a assinalar os “Objetivos Nacionais”. Vejamos: 

 

Desde tempos coloniais, a frouxidão dos laços sociais é apontada como nota 

marcante do caráter brasileiro, infenso à aproximação durável e profunda em 

associações voluntárias. Esse traço da psicologia social traduz-se na pronta 

dissolução do grupo que atinge o fim imediato do esforço conjunto (...). As 

qualidades básicas do caráter brasileiro são: individualismo, 

sentimentalismo, adaptabilidade, a improvisação, cordialidade e 

comunicabilidade e a vocação pacifista. Esses traços são de molde a 

dificultar não só uma apreensão de seus interesses e suas aspirações a 

projetar-se em seus objetivos nacionais, como a conjugação de esforços para 

a sua consecução.  Os Objetivos Nacionais são: a conquista e preservação da 

terra, o espírito de nacionalidade, a organização nacional, evolução nacional, 

a estrutura social, instituições políticas
70

.  

 

 

De fato, não havia delimitação precisa a respeito dos “Objetivos Nacionais” a serem 

alcançados. A partir da caracterização básica – integridade territorial, integração nacional, 

soberania, progresso, paz social, democracia – podia-se fixar qualquer elemento como sendo 

factível a pertencer ao rol dos referidos objetivos. Isto evidencia uma falta de precisão da 

Doutrina já apontada por Comblin (1978, p.27), quando afirma que a mesma “é uma 

extraordinária simplificação do homem e dos problemas humanos”.  

De acordo com o arcabouço doutrinário da ESG, os “Objetivos Nacionais” eram 

subdivididos em dois: os “Objetivos Nacionais Permanentes” e os “Objetivos Nacionais 

Atuais”. Enquanto os primeiros indicavam os objetivos políticos originários das 

interpretações das “Aspirações Nacionais”, os segundos expressariam uma resposta da 

compreensão conjuntural das manifestações adversas à consecução dos “Objetivos Nacionais 

Permanentes”.  

A “Segurança Nacional” era o principal componente da Doutrina, por intermédio do 

qual operaria o levantamento e a consecução dos “Objetivos Nacionais Permanentes e 
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Atuais”. Em nome da “Segurança Nacional” estava garantida a legitimidade na definição das 

aspirações nacionais do povo brasileiro correspondentes aos “Objetivos Nacionais” 
71

.  

A partir da idéia de guerra total e permanente, a ESG condicionava a Segurança 

Nacional à capacidade do Estado de responder, eficientemente, às demandas decorrentes do 

contexto de guerra total. Desse modo, o Estado deveria empregar como instrumento de 

capacidade estratégica todos os meios disponíveis por intermédio da integração dos recursos 

materiais, humanos, técnicos e científicos.  

Estes recursos representavam as bases do “Poder Nacional”. De acordo com a 

conceituação da ESG,  

 

O poder nacional é a expressão integrada dos meios de toda ordem 

(políticos, econômicos, psico-sociais e militares) de que dispõe, 

efetivamente, a Nação, numa época considerada, para promover, no âmbito 

interno e na esfera internacional, a conquista e manutenção de seus objetivos 

nacionais, a despeito dos antagonismos existentes
72

. 

 

 

 Para a ESG, todas as áreas da sociedade consideradas estratégicas estariam submetidas 

à lógica do “Poder Nacional”. Todavia, na percepção da ESG, a capacidade científica e 

tecnológica desempenharia papel vital no fortalecimento do “Poder Nacional”. Assim se 

pronunciou a equipe do Departamento de Assuntos Científicos e Tecnológicos da ESG: 

 

O Departamento de Estudos desta Escola conceitua o Poder Nacional como: 

expressão integrada dos meios de toda a ordem de que dispõe efetivamente a 

Nação, numa época considerada. O Poder é expressão de força capaz de 

proteger e robustecer a Soberania e de se desdobrar em fatores determinantes 

de garantia da Segurança Nacional, através de ações políticas, econômicas, 

psicossociais e militares (...). A Ciência e a Tecnologia não apenas 

interferem na organização do Estado, na ação governamental e em sua 

política externa, como também atuam diretamente sobre os fatores da 

expressão política do Poder nacional, sendo a recíproca também verdadeira. 

Quanto à organização do Estado, seja, em sua estrutura social, seja nas 

relações políticas, o avanço científico e tecnológico tem alterado 

substancialmente seus fundamentos. Hoje, não mais cabem Estados em 

termos de política isolacionista. A redução das distâncias, pela rapidez dos 

meios de comunicação, promove progressivo e recíproco intercâmbio 

material e de idéias entre os povos (...). Verifica-se que existem forças que 

potencializam a capacidade do Poder Nacional. São as forças anímicas e as 

decorrentes da capacitação científico-tecnológica. A Ciência e a Tecnologia 

não podem prescindir de numerosos cientistas, técnicos, isto é: engenheiros, 

matemáticos, físicos e toda uma gama de profissionais altamente 

qualificados. A Ciência e a Tecnologia revolucionam os métodos de ação 
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governamental, fornecendo-lhes preciosos elementos para a Administração e 

Organização do País. A Ciência e a Tecnologia constituem alguns dos 

instrumentos mais eficientes para acelerar o Desenvolvimento. A Doutrina 

Militar Moderna está influenciada pelos permanentes avanços tecnológicos, 

o que provoca modificações de métodos e processos de combate, com 

reflexos até na Estratégia Militar
73

. 
 

   Como especificado, em torno do “Poder Nacional” orbitavam quatro formas ou 

expressões de poder: o político, o econômico, o psicossocial e o militar. O “Poder Político” 

poderia ser definido a partir da habilidade do Estado em fixar e fazer cumprir todas as suas 

determinações, definidas a partir das “aspirações” do povo brasileiro. O “Poder Econômico” 

expressava a capacidade produtiva da nação, coadunando todas as instituições e variantes 

econômicas. Incluía a capacidade científica e tecnológica, a infraestrutura industrial, o 

comércio, o capital, a força de trabalho e os meios de produção
74

.  

O “Poder Psicossocial” era definido a partir de características sociais e psicológicas do 

conjunto de indivíduos que formavam a nação. Envolvia a cultura, a religião o meio ambiente, 

o caráter nacional, as instituições sociais, enfim, todas as esferas da vida social poderiam ser 

expressões do poder psicossocial
75

. O “Poder Militar” era a manifestação da capacidade de 

segurança militar da nação. 

 A “Estratégia Nacional” era considerada um método de articulação de todos os 

elementos disponíveis no país em relação à consecução da Segurança Nacional. A “Estratégia 

Nacional” mais importante preconizada na ESG era o desenvolvimento do Brasil. 

 

Por vários anos essa consideração – a respeito da estratégia de países 

subdesenvolvidos em confrontos com a de países desenvolvidos – que 

fazia a estratégia nacional abranger o campo do desenvolvimento 

através de sua subordinada, a estratégia econômica (...). Consideramos 

importante assinalar esse pormenor, para demonstrar que é de longa 

data a cogitação, nesta Escola, de se incluir o Desenvolvimento na 

área de atuação da Estratégia Nacional
76

. 

 

 

A Doutrina partia do pressuposto de que não seria possível superar os “fatores 

adversos”, de natureza externa ou interna na área da Segurança, se não houvesse a diluição 
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progressiva das deficiências em infraestrutura. Como frisou o general Dilermando Gomes 

Monteiro
77

, nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, a “Estratégia 

Nacional se revestiria de características peculiares, tendo que atentar tanto para a área da 

segurança quanto para a do desenvolvimento”. 

A “Estratégia Nacional” possuía como princípio o fortalecimento do potencial 

nacional por intermédio do desenvolvimento das expressões do poder político, econômico, 

psicossocial e militar. De fato, na Doutrina as formulações acerca do desenvolvimento eram o 

principal elemento da “Estratégia Nacional”.  

Discorrendo aos “estagiários” sobre as perspectivas de fortalecimento do potencial 

nacional, o coronel- aviador Hélio Alves dos Santos, chefe da Divisão de Assuntos de 

Logística e Mobilização, formulou as seguintes propostas:  

 

Os empreendimentos, independentes do campo ou campos onde se 

realizarão, graças à divisão didática aceita pela Escola, deverão corresponder 

ao Conceito Estratégico Nacional, e o seu planejamento se fundamenta, 

precipuamente, nas Diretrizes Gerais de Planejamento da Segurança 

Nacional. Os empreendimentos no Campo Psicossocial: a) Numa 

democracia, cuja filosofia política é antropocêntrica, o primeiro dos 

empreendimentos a fortalecer o Potencial Nacional é o da Valorização do 

Homem, que se obtém pela Educação e pela Saúde. Será mediante a 

Educação que os cientistas e técnicos serão formados e aperfeiçoados; b) 

Preparo profissional e intensificação das pesquisas, em todas as atividades, 

visando à futura renovação dos meios, fruto da evolução da Ciência e da 

Tecnologia; c) formação de técnicos e especialistas, além de ampliar a 

atuação da Educação, inclusive na erradicação do analfabetismo. No Campo 

Político: a) o fortalecimento dos partidos políticos e o disciplinamento 

político partidário, de modo a bem definir a delimitar as correntes de opinião 

partidária, eliminando a infiltração de elementos subversivos nos partidos 

políticos e assegurar a eficiência governamental; b) controle legal da 

propaganda política, a fim de eliminar a propaganda subversiva e evitar a 

demagogia e o personalismo.  No Campo Econômico: a) implantação de 

novas indústrias, extrativas ou de transformação, com a finalidade de 

eliminar as deficiências assinaladas no Parque Industrial Nacional, direta ou 

indiretamente, neste caso através da Mobilização, para o atendimento de 

necessidades da Segurança Nacional; b) complementação e expansão do 

sistema de transportes – aéreo, terrestre e aquático -, pelo melhoramento ou 

construção de aeroportos, rodovias, portos, canais, frota mercante, etc., para 

melhorar não só a Mobilização, como a própria Produção e a Logística, pela 

melhor e mais fácil circulação no interior do País, seja entre os centros de 

produção e consumo; c) expansão indispensável ao setor de energia elétrica, 

visando às demandas do consumo industrial para a produção de guerra, 

abrangendo as diversas fontes de produção de energia – elétrico-hidráulica, 

térmica e nuclear; d) incrementarão da pesquisa com estímulo e assistência 

aos novos inventos; e) formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra 
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especializada, pelas organizações estatais ou particulares, nos graus colegial, 

universitário e industrial
78

.  

 

 

 Na “Estratégia Nacional” da ESG havia percepções de mundo referente ao modelo de 

desenvolvimento que o Brasil deveria adotar, visto que foi concebida a partir de uma análise 

de conjuntura que levou em consideração a divisão ideológica do mundo.   

A ESG se sujeitou a influência dos Estados Unidos, reconhecendo que as nações 

subdesenvolvidas deveriam levar em conta a bipolaridade do mundo no momento de compor 

a “Estratégia Nacional”, impedindo, assim, o isolamento que poderia favorecer os entraves ao 

seu desenvolvimento.  

Os ensinamentos da ESG na área da modernização propunham, apenas aparentemente, 

um desenvolvimento autônomo, visto que subordinava esse desenvolvimento à lógica do 

capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Desse modo, a instituição militar de ensino do 

Forte São João, que se arrogava a avalista dos destinos do Brasil, acabou por legitimar um 

modelo de desenvolvimento bem exposto por Manuel Domingos Neto:     

 

Quanto ao Estado com pouca capacidade militar e pouco domínio técnico-

científico; com indústria rudimentar e com sociedades desunidas, a 

alternativa de sobrevivência que lhe sobra é a de integrar de forma 

subalterna coalizões lideradas por grandes potências79. 

 
 

 “Segurança e Desenvolvimento” significavam o esforço conjunto da nação para 

propiciar aos indivíduos um padrão de vida digno, prosperidade material e bem estar social. 

Indicava também a orientação de modernizar a infraestrutura industrial, científica e 

tecnológica como forma de garantir a “Segurança Nacional”. O marechal Humberto Alencar 

Castelo Branco, então presidente da República, na “Aula Inaugural” a 13 de março de 1967, 

teorizou sobre o referido binômio:  

 

Desenvolvimento e Segurança, por sua vez, são ligados por uma relação de 

mútua causalidade. De um lado, a verdadeira segurança pressupõe um 

processo de desenvolvimento, quer econômico, quer social. Econômico 

porque o poder militar está também essencialmente condicionado à base 

industrial e tecnológica do país. Social, porque mesmo um desenvolvimento 

econômico satisfatório, se acompanhado de excessiva concentração de renda 

e crescente desnível social, gera tensões e lutas que impedem a boa prática 

das instituições a acabam comprometendo o próprio desenvolvimento 
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econômico e a segurança do regime. O desenvolvimento econômico e social 

pressupõe um mínimo de segurança e estabilidade das instituições. E não só 

das instituições políticas, que condicionam o nível e a eficiência dos 

investimentos do Estado, mas também das instituições econômicas e 

jurídicas, que, garantindo a estabilidade dos contratos e o direito de 

propriedade, condicionam, de seu lado, o nível e eficácia dos investimentos 

privados
80

. 
 

 

 O binômio “Segurança e Desenvolvimento” foi um conceito “importado” pela ESG e 

adaptado à realidade brasileira. Tal conceito foi formulado, primeiramente, pelo secretário de 

Defesa dos Estados Unidos, Robert MacNamara. Ainda que o tema já viesse sendo discutido 

na ESG de forma difusa, foi a partir das idéias de MacNamara (1968), contidas no livro 

“Essência da Segurança”, que o conceito adquiriu fundamentação.  

Como já apontado, houve um estreitamento entre a ESG e os Estados Unidos, e a 

Escola servia de espaço para os norte-americanos acompanharem os debates que envolviam o 

desenvolvimento brasileiro.  

As colocações do embaixador dos Estados Unidos, John Wills Tuthill, em conferência 

na ESG a quatro de agosto de 1967, evidência o quanto a ESG servia ao empenho dos norte-

americanos em influenciar as formulações da instituição.  

 

General Augusto Fragoso, Membros do Curso Superior de Guerra: 

Falo-vos, hoje, com certa emoção e bastante orgulho – emoção por que sou 

ainda, relativamente, recém-chegado a vosso País de dimensões continentais, 

e orgulho por ter sido convidado por vosso comandante para falar a tão 

ilustre auditório. O renome da Escola Superior de Guerra brasileira há muito 

transpôs as fronteiras de vossa Nação, e meus colegas de Governo dos 

Estados Unidos já tiveram o prazer, em muitas oportunidades, de falar de 

nossos interesses comuns com grupos como o vosso, tanto aqui no Brasil 

como durante vossas visitas aos Estados Unidos. E afirmo-vos que não 

conheço meio mais eficiente para todos nós – civis e militares resolvermos 

nossos problemas comuns do que, juntos, discuti-los e esmiuçá-los em 

diálogo ponderado e maduro (...). Fizemos um convite ao Governo do Brasil 

para unir-se a nós nos aspectos principais da “Operação Plowshare”, o nome 

que demos ao projeto para fazer com que os explosivos nucleares sirvam aos 

propósitos pacíficos da humanidade. O Brasil tem várias aplicações 

potenciais para esse programa e os Estados Unidos estão prontos, em 

circunstâncias apropriadas, a cooperar em estudos de exeqüibilidade no 

sentido dos aspectos da pesquisa e do desenvolvimento do uso pacífico dos 

explosivos nucleares, em projetos selecionados pelo Brasil. Ademais, 

estamos preparados para convidar os cientistas e engenheiros brasileiros para 

trabalhar com a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos e com 

Bureau de Minas no estudo de problemas concernentes ao fraturamento 

nuclear de rochas, aplicado à mineração e, em particular, ao xisto 
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betuminoso. Como o Brasil tem imensos depósitos de xisto betuminoso, as 

experiências que seus cientistas e engenheiros ganhariam tornariam o Brasil 

capaz de aproveitar esses depósitos, tão logo nossa tecnologia alcançasse o 

estágio em que as explosões nucleares para a compreensão de xisto 

betuminoso são exeqüíveis e ajustes internacionais aceitáveis foram 

realizados para tornar disponíveis os dispositivos nucleares explosivos
81

 

(grifos nossos). 
 

 

    A proposta de cooperação científica e tecnológica aventada pelo representante do 

Estado americano, na área de energia, não atenuaria a relação desigual entre a nação 

desenvolvida e a em vias de desenvolvimento.  

Afinada com o pensamento estratégico norte-americano, a ESG parecia desconhecer as 

múltiplas conseqüências, a médio e em longo prazo, dos problemas que envolvem a 

transferência de tecnologia, como o retardo ou a insuficiência na aplicação de recursos em 

desenvolvimento científico e tecnológico. Como sugeriu Figueiredo (1989, p. 35), 

 

Não absorvendo demandas diferenciadas das camadas sociais das nações 

para onde a tecnologia está sendo transferida, mas apenas demandas de 

consumo produtivo e de consumo individual de classes, frações e grupos 

dominantes, a tendência é que as necessidades e interesses do terceiro 

mundo que são absorvidos no processo de transferência não cheguem a 

desafiar a produção de tecnologias lá onde elas são geradas. Por outro lado, e 

no mesmo processo que torna possível o atendimento dos interesses 

dominantes nas nações do terceiro mundo por novas tecnologias através da 

transferência de tecnologia, criam-se obstáculos ao desenvolvimento interno 

de ciência e tecnologia: na medida em que esses interesses se fazem atender 

pela tecnologia produzida fora, a ciência e a tecnologia produzidas 

internamente vão aparecer como desnecessárias.  

 

 

 

A disposição de se debruçarem sobre os mais variados assuntos que envolviam os 

problemas do Brasil, em nome do binômio “Segurança e Desenvolvimento”, refletia, na 

verdade, o pensamento autoritário da ESG, que acreditava que os civis eram despreparados 

para planejar o desenvolvimento brasileiro.  

O “grupo da ESG”, cujas idéias se tornariam hegemônicas no âmbito das Forças 

Armadas, se arrogava o mais apto no sentido de definir as propostas de desenvolvimento para 

o país, que seria levada a efeito através da dilatação do Estado. A exigência de fortalecer o 

Estado, por intermédio de um governo forte e autoritário, em detrimento da sociedade civil, 
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adquiriu os fundamentos teóricos necessários a sua execução através do binômio “Segurança 

e Desenvolvimento”.  

 

OS FUNDAMENTOS E OS SIGNIFICADOS DA DOUTRINA  

 

   De acordo com a Doutrina, os elementos capazes de influir na transformação do 

Brasil seriam: o território, a população, a existência de vastos recursos naturais, a 

possibilidade de aperfeiçoamento tecnológico e científico e a homogeneidade cultural e 

religiosa de nosso povo, que favoreceria a coesão interna. Esses elementos eram centrais na 

Doutrina
82

. Era a partir desses elementos que o saber da ESG era produzido, combinando 

planejamento político, espaço territorial, desenvolvimento científico e tecnológico, avaliação 

dos recursos naturais disponíveis, entendimento dos fatores sociais favoráveis a coesão da 

população.  

Através da transmissão da Doutrina de Segurança Nacional, a ESG difundia visões dos 

problemas brasileiros que impediam a concretização de fazer do Brasil uma nação 

modernizada. Dentre os problemas apontados pela ESG, estava a emergência dos movimentos 

populares, que exigiam mudanças na estrutura social.  

Como lembra Fernandes (1987, p. 297), as elites, inseridas em um modelo de 

desenvolvimento econômico dependente, orientavam sua posição política não apenas para o 

fortalecimento de sua posição de classe dominante, como também para a sua própria 

conservação e sustentação do sistema de acumulação de capital, servindo-se, para esses fins, 

de vários instrumentos para se perpetuar no poder. Com a mobilização crescente das camadas 

populares e a dinâmica do capitalismo transnacional, que passava a atuar cada vez mais no 

mercado interno brasileiro, o Estado, de democrático e nacional, passou a assumir, com o 

Golpe de 1964, uma ditadura de classe preventiva.  

 Com efeito, a movimentação crescente das camadas subalternas no campo das disputas 

políticas fez com que a ESG produzisse críticas sobre as elites dirigentes, mostrando-as como 

inaptas para promover o desenvolvimento. Tais críticas eram disseminadas através da 

Doutrina.  
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As elites brasileiras estão mais atrasadas como elites do que as massas 

brasileiras como massas, as quais têm três características principais – grau 

elevado de amadurecimento, de capacidade de reação individual e de 

intuição prática para a existência. As elites por seu turno, por causa do 

obsoletismo e da prisão nas malhas de ideologias sem adequação existencial, 

estão atrasadas e representam mesmo um dos fatores permanentes de retardo 

no processo de desenvolvimento
83

. 

 

As idéias e os valores hegemônicos da sociedade seriam reproduzidos através dos 

“aparelhos ideológicos de Estado” (ALTHUSSER, 1998), por intermédio dos quais se 

transmitiria um repertório de práticas que designam e legitimam os valores das camadas 

privilegiadas. Desse modo, a ideologia dominante não seria somente um somatório de 

discursos ou mesmo um conjunto de representações coletivas, mas um poder que se 

expressaria através de instituições. Entre os inúmeros “aparelhos ideológicos do Estado”, o 

que ocuparia a posição dominante seria a escola, pois as instituições educacionais 

 

 Encarregam-se das crianças de todas as classes sociais desde o maternal, e 

desde o maternal ela lhes inculca, durante anos, precisamente durante 

aqueles em que a criança é mais “vulnerável”, espremida entre o aparelho de 

Estado familiar e o aparelho de Estado escolar, os saberes contidos na 

ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história natural, as ciências, a 

literatura), ou simplesmente a ideologia dominante em estado puro (moral, 

educação cívica, filosofia). Uma outra parte da juventude escolarizável 

prossegue: e,seja como for, caminha para os cargos dos pequenos e médios 

quadros, empregados, funcionários pequenos e médios, pequenos burgueses 

de todo tipo. Uma última parcela chega ao final do percurso, seja para cair 

num semi-desemprego intelectual, seja para fornecer além dos intelectuais 

do trabalhador coletivo, os agentes da exploração (capitalistas, gerentes) 

agentes da repressão (militares, policiais, políticos, administradores).  É pela 

aprendizagem de alguns saberes contidos na inculcação maciça da ideologia 

da classe dominante que, em grande parte, são reproduzidas as relações de 

produção de uma formação social capitalista (ALTHUSSER, 1998,  pp. 

79/80).   

 

 

 A ESG, compreendida como um aparelho ideológico de Estado, desempenhava a 

função de transmitir “ideologias dominantes em estado puro”, como a Doutrina de Segurança 

Nacional, que apregoava que o desenvolvimento do Brasil só se daria através do 

aprofundamento do capitalismo. Tal desenvolvimento seria conduzido pelas elites 

“instruídas” na Escola.    
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As ações psicossociais desta Escola relativas à política de desenvolvimento, 

mas, que por seus objetivos interessam à segurança nacional, têm 

instrumentos definidos e já usuais, concernentes à educação das elites. A 

educação das elites para resistir às pressões de natureza política, 

especialmente no que se refere à neutralização da penetração ideológica e 

propaganda adversária. Sabemos que uma das armas mais eficazes contra o 

poder de uma nação é o amolecimento moral do povo e da elite, através da 

exploração das fraquezas humanas, da corrupção, da semeadura de dúvidas, 

na desmoralização dos valores culturais, na implantação da cizânia e do 

ressentimento, da intolerância e da discórdia entre as classes, no descrédito 

das instituições e do governo, no desrespeito da autoridade. Para abolir, ou 

pelos menos, atenuar esta seqüência de investidas sorrateiras e muitas vezes 

implacáveis, é necessário que se reanime a consciência política das elites
84

.     

 

 

 A Doutrina de Segurança Nacional incorporou e traduziu, para as elites, as percepções 

de um grupo de oficiais em torno de um modelo de desenvolvimento para o país. No campo 

dessas disputas a ESG, por intermédio da difusão da Doutrina, estimulava idéias que 

agradavam os interesses econômicos das camadas dominantes. Estas, “abastecidas” de 

conteúdos ideológicos que as legitimavam como as classes capazes de realizar a mudança 

social no Brasil, se sentiram a vontade em aprofundar a dominação burguesa através do 

desenvolvimento capitalista dependente, principalmente quando os militares tomaram o poder 

em 1964. 

O desenvolvimento sugerido pela Doutrina baseava-se, principalmente, no acúmulo de 

capital, na qualificação e quantificação da força de trabalho, no aperfeiçoamento das 

atividades técnicas e científicas e na expansão industrial. Assinalava, ainda, que o 

subdesenvolvimento favoreceria a expansão das atividades “subversivas”. Seria necessário, 

então, dispor de meios que favorecesse o desenvolvimento como forma de interditar a 

“cooptação” da população marginalizada pelos movimentos sociais de oposição ao 

capitalismo, compreendidos como fomentadores de idéias “antibrasileiras”. Um dos fundadores 

da ESG esclarece o motivo pelo qual se deveria modernizar o país:  

 

No grupo do Oriente, a objetivação de seus interesses, mesmo à custa de 

sacrifícios e desgraças alheias, é a palavra de ordem. As decisões são as de 

seus Chefes, que conduzem a opinião pública, sem meios de por si própria se 

orientar, como lhe apraz. Agem, quase sempre, antagonicamente as teses 

altruísticas apresentadas pela sua propaganda e defendidas nas assembléias 

internacionais pelos seus líderes. Ainda, hoje, para efeitos externos, ninguém 

mais anticolonialista do que a Rússia, mas, enquanto no mundo ocidental, 
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paulatinamente, as antigas colônias vão-se tornando independentes, mais se 

alarga e se estende, sob um jugo inflexível e por vezes cruento, o mundo 

comunista. Sintam, conosco, outrossim, para melhor compreender o jogo 

duplo da Rússia, a vida interna de cada país fora do bloco soviético. Todos 

eles, sob as formas mais diversas, como que obedecendo a um comando 

único, são presos e dominados por um sentimento aparentemente 

enobrecedor de autodefesa, de nacionalismo, mas curiosamente dirigido 

contra as nações do chamado grupo democrático, principalmente àquelas 

mais fortes e mais aproximadas. Não partirá de nós a explicação do 

fundamento desse sentir hoje tão generalizado no mundo. Fê-lo, no que se 

refere ao Brasil, o Chefe do seu partido comunista, em cerimônia pública, na 

A. B. I., no dia 3 de janeiro último, quando afirmou que esse era o mais curto 

caminho para a implantação entre nós do regime socialista soviético. É bom 

que todos conheçam a luta árdua que teremos de enfrentar para manter o 

estilo de vida que escolhemos (...).  O fortalecimento da expressão do Poder 

Econômico se faz necessário. A expressão real de um Estado é uma 

decorrência de sua potencialidade interna. Dentro desse princípio é que 

devemos sempre procurar situar, compreendendo-a, nossa projeção no 

mundo. Somos um país do tipo dos considerados médios. Estamos em franca 

evolução, é verdade, mas com questões muito delicadas a enfrentar, 

resultantes da falta de unidade relativa no nosso desenvolvimento. Ao lado 

de uma região em grande progresso – Guanabara, São Paulo, parte de Minas 

Gerais e Espírito Santo, nosso centro vital -, há penínsulas econômicas nas 

regiões: - Sul, com alguma base, mas carente de energia elétrica; - Centro-

Oeste – Mato Grosso e Goiás, em início de crescimento, hoje acelerado pela 

construção de Brasília e  - Norte e Nordeste, em situação difícil pelo seu 

empobrecimento constante e sujeita a condições climáticas desfavoráveis, 

embora nela esteja situado o nosso único campo petrolífero em exploração. 

E, para completar o quadro, a ilha amazônica, desafiando nossa força de 

vontade e nossa capacidade de planejamento. A meu ver, esse é o problema 

dos problemas de nossa terra, gerando sua continuidade, até para exploração 

de idéias antibrasileiras, dado o comprometimento que forçosamente vai 

acarretar de nossa unidade
85

. 

 

 

Na Doutrina, o “Poder Econômico” era um dos elementos que norteava as definições 

da ESG acerca de um modelo de desenvolvimento para o Brasil.  O “Poder Econômico” 

estipulava a capacitação dos recursos humanos, o aperfeiçoamento científico e tecnológico, a 

expansão das atividades industriais, a exploração dos recursos naturais disponíveis. As 

palavras a seguir são do chefe da Divisão de Assuntos Econômicos, capitão-de-mar-e-guerra 

Dario Croccia de Moraes:  

 

O nível de processamento das atividades econômicas do País depende 

também, fundamentalmente, de sua capacidade para transformar em 

produtos utilizáveis, quer sob forma de bens de produção, quer sob a forma 

de bens de consumo, os recursos naturais de que pode dispor ou os produtos 

primários que puder adquirir. Caso contrário, acrescida a circunstância de 
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seu nível de vida ser forçosamente baixo, sua economia ficará dependente, 

em escala perigosa, dos produtos que deverá importar para atender às 

necessidades de sua população. Além disso, na guerra moderna, 

essencialmente tecnológica e industrial, o país mais forte não é 

necessariamente o que possui mais armas, senão aquele que as pode produzir 

e substituir em maior número e mais rapidamente; dada a complexidade dos 

meios que integram o Poder Nacional, é importante não considerarmos como 

armas apenas os instrumentos de ação do Poder Militar, porém os 

instrumentos de ação de todas as expressões do Poder Nacional
86

. 

 

 As observações do capitão foram, quando muito, consideradas superficialmente na 

Doutrina da ESG. Raras eram as formulações que enfatizavam o desenvolvimento do Brasil 

seguindo as orientações acima descritas. Muitas eram as que propunham a instalação de 

multinacionais e a entrada maciça de capital estrangeiro como requisito necessário ao 

desenvolvimento brasileiro. Justificando o endividamento externo, a Divisão de Assuntos 

Econômicos da ESG afirmou: 

 

Reconhecemos que ao citar dados relativos ao nosso endividamento externo, 

reduzi o período que até então vinha utilizando para fins de análise. 

Pensamos, entretanto, que tal redução não elimina a representatividade dos 

dados e que, ademais, o período iniciado em 1961 é particularmente 

significativo, na medida em que nele participamos de um esforço 

internacional que historicamente procurou ser um programa de cooperação 

econômica em favor de países em desenvolvimento – a Aliança Para o 

Progresso. As observações que se seguem não representam de maneira 

alguma uma crítica à Aliança Para o Progresso com tal. Longe de criticar 

uma iniciativa de cooperação internacional, procuraremos simplesmente 

deixar clara a magnitude do problema em discussão, mostrando o pouco que 

se conseguiu avançar na solução das dificuldades, apesar da existência da 

Aliança Para o Progresso. No período de 1961 a 1967 verificou-se uma 

considerável elevação no montante bruto de financiamento externo recebido 

pelo Brasil. Com efeito, este montante se elevou, durante o período, a 3.956 

milhões de dólares, ou seja, uma média anual de 565 milhões, cifra 

consideravelmente superior à média do período de 1947 a 1960, que não 

ultrapassou 413 milhões
87

.  

 

 

 A Doutrina justificava que o desenvolvimento do país somente seria exeqüível em um 

contexto de relativa estabilidade social, sem conflito entre as classes. Tais conflitos, de acordo 

com a Doutrina, seriam estimulados por forças a serviço dos interesses do comunismo 

internacional, não pelas extremas desigualdades que afligiam, secularmente, a população 

brasileira. Desse modo, para garantir a Segurança, implicava na necessidade de “administrar” 
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o espaço de mobilização política, de modo a assegurar os investimentos de capital nacional e 

estrangeiro.  

A partir dessa lógica a Doutrina passou a considerar a modernização como fator de 

Segurança Nacional, cuja finalidade seria ampliar a acumulação de capital, reforçando o 

capitalismo como modelo econômico hegemônico. Assim, a Doutrina, ao definir o 

estabelecimento da “ordem” como um dos requisitos ao desenvolvimento, referendava a 

ampliação das desigualdades sociais, pois não considerava as reivindicações dos movimentos 

sociais.   

Somente as elites saberiam interpretar e exprimir as verdadeiras “Aspirações 

Nacionais” da população brasileira. Tais “Aspirações Nacionais”, definidas na Doutrina, 

priorizavam a economia capitalista, a expropriação da força de trabalho, a concentração de 

capital. Assim, na Doutrina, a sociedade brasileira desempenharia apenas uma função 

secundária, um simples “assessório” necessário a elevação da atividade produtiva. 

 Através da Doutrina, a ESG propunha a organização de uma sociedade harmoniosa, 

regulada por um Estado forte e onipresente, que resguardaria os interesses coletivos na gestão 

das instituições públicas. Em favor do desenvolvimento, as diferenças sociais, que imprimem 

complexidade às sociedades, não seriam levadas em consideração.  

O exercício de práticas políticas democráticas, que instigam o debate sobre as 

demandas da sociedade, era interpretado como potencialmente perigosas, pois representaria 

obstáculos à unidade das “Aspirações e Objetivos Nacionais”, definida pelas elites. 

Justificando a Ditadura de 1964, o desembargador Antonio de Arruda e o procurador Danton 

Pinheiro de Andrade, membros da Divisão de Assuntos Psicossociais da ESG, lembraram aos 

“estagiários” do Curso Superior de Guerra que: 

 

Cabe aqui uma palavra ao direito da Legítima Defesa que também se 

exerce contra os ataques internos e externos, oriundos dos nacionais 

associados às forças da subversão internacional e com elas vinculadas. 

Também funciona contra governantes que, aliados ostensivamente ou 

secretamente a forças subversivas estrangeiras, tentam contra as 

instituições vigentes no País. São os governantes que abjuraram dos 

seus compromissos constitucionais para se unirem à conjuntura dos 

internacionalismos. Conceituando, assim, o Estado de Direito, volta-se 

o nosso pensamento para os problemas da vivência política, o fazemos 

tendo em vista o princípio aristotélico de que o mero estabelecimento 

de uma democracia não é a única nem a principal tarefa do legislador; 

dificuldade maior é preservá-la em bases firmes e segundo princípios 

gerais que valorizam a essência do regime democrático. Com essa 

premissa, analisemos, de maneira sucinta, a realidade brasileira. 

Aplicando-se esse conceito à Revolução de Março de 1964, 

verificamos que ela foi iniciada por uma atitude do povo que 
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encontrou eco nas Forças Armadas, e logo se transformou em 

movimento de caráter nacional. Firma-se desde logo como Poder 

Constituinte, legitimado pelo consenso popular, editando pelos 

Comandantes-em-chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o 

Ato Institucional, com que se autolimitou. Com a séria preocupação 

de prover para o futuro, a Revolução institucionalizou-se. E para não 

comprometer o processo, radicalizando-o, o legislador constituinte das 

primeiras horas manteve a Constituição de 1946 e o Congresso 

Nacional. Essa, modificada, apenas, na parte relativa aos poderes do 

Presidente da República, a fim de que o supremo magistrado iniciasse 

a obra de restauração nacional; aquele, porém, mantido, não para 

legitimar a Revolução, mas para receber do Ato Institucional editado a 

marca do Poder Constituinte. No afã de por ordem à casa, o Ato 

dispôs sobre a eleição do Presidente da República e do Vice-

Presidente, e a punição dos culpados por crimes praticados contra a 

Nação Brasileira. Findo o prazo assinado às punições, o primeiro 

governo da Revolução baixou o Ato Institucional N. 2, contendo 

inovações, sobretudo no campo político, o que veio demonstrar que a 

Revolução vitoriosa, ao contrário do que se insinuava, era portadora 

de uma dinâmica política com vistas a alcançar objetivos nacionais
88

. 

   

A democracia, do ponto de vista da ESG, se resumia a decretos e a existência de uma 

constituição. O povo, como ator e legitimador da ordem política democrática, era uma peça 

irrelevante no campo das decisões que envolviam as aspirações e os objetivos nacionais. 

Objetivando assegurar a “concórdia social” como pré-requisito ao desenvolvimento, a 

Doutrina apregoava o fortalecimento do poder público, a centralização da gestão política e 

administrativa e a possibilidade de o Estado dirigir e condicionar a vida social.  

Uma das idéias da ESG, expressa na Doutrina, seria atribuir ao Estado mecanismos de 

controle social. Assim, concebida como necessária para a organização e proteção do Estado, a 

Doutrina assumiu conotações autoritárias, visto que, de acordo com a ótica prevalecente na 

ESG, somente um Estado forte poderia orientar a resolução dos problemas nacionais.  

Segundo Miyamoto (1995), o autoritarismo da Doutrina seria a característica mais 

marcante do criador na criatura, isto é, a expressão do pensamento da ESG que acreditava que 

não havia organização política no Brasil que se adequasse ao progresso. Tais percepções 

seriam resquícios, ainda, das idéias de Oliveira Vianna e Alberto Torres, que influenciaram as 

Forças Armadas a partir da década de 1920 e que exigiam um Estado forte e centralizador.  

Os princípios que orientavam os ensinamentos da ESG acerca dos problemas do 

desenvolvimento, das relações entre civis e militares e a percepção da Escola referente às 

novas determinações da Segurança Nacional, foram estabelecidos através da Doutrina. 
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A experiência brasileira na Segunda Guerra ao lado de exércitos com avançado 

desenvolvimento técnico e científico, reforçou o entendimento acerca da profunda diferença 

entre o nível de modernização alcançado pelas nações aliadas e o Brasil. Esse desnível 

incomodava os oficiais brasileiros, que desde os anos vinte ambicionavam superar as 

distâncias científicas e tecnológicas que nos separavam das grandes nações industrializadas.  

Por outro lado, ao término da guerra, outro panorama de segurança despontou 

sinalizado pelos seguintes dilemas: qual deveria ser o posicionamento do Brasil diante do 

novo cenário mundial que avançava para a instabilidade em decorrência da repartição 

ideológica do mundo? Como planejar e conduzir o desenvolvimento brasileiro, necessário ao 

novo esquema de Segurança Nacional, balizando-se pelos parâmetros do Ocidente, definidos 

pelos EUA? A Doutrina de Segurança Nacional forneceria as respostas.  

 Ao findar a guerra, os Estados Unidos, na condição de potência hegemônica, 

intensificaram acordos e intercâmbios com as nações situadas em sua órbita de influência 

(Aron, 1975).  No caso do Brasil, estreitaram-se os vínculos com as Forças Armadas por 

intermédio dos oficiais que serviram na FEB, como já mencionado. Tais acordos 

possibilitaram a presença de brasileiros nas escolas militares americanas, onde aprenderam 

noções de gerenciamento e planejamento no aspecto da Segurança Nacional. 

  Após a instalação da ESG, houve um aumento significativo de aproximação aos 

Estados Unidos. As “viagens de estudos”, aos Estados Unidos, por exemplo, se tornaram 

prática comum na ESG. Essas viagens favoreciam a assimilação de visões de mundo que 

facilitavam a influência norte-americana no Brasil.  

Planejando influir na organização social de sua área de influência, os EUA procuraram 

incutir valores nas elites civis e militares que reforçassem essa influência. Quando 

retornassem ao Brasil, tais elites poderiam se engajar no sentido de reproduzir, no interior do 

aparelho de Estado, a idéia de que a preponderância norte-americana seria inevitável e tal 

hegemonia se devia, sobretudo, ao modelo de desenvolvimento sustentado pelo capitalismo, 

que condicionava a liberdade dos indivíduos à autonomia do mercado.  

De acordo com a ESG, caberia, ao Brasil, adotar o modelo de desenvolvimento 

sugerido pelos norte-americanos. Essa idéia foi esboçada, primeiramente, pelo general Juarez 

Távora.  

 

O maior crime que se pode cometer, no momento, contra o Brasil, é o 

retardar, desnecessariamente, por miopia ou estrabismo político, o seu 

desenvolvimento econômico-social – recusando a quem que seja – nacional 

ou estrangeiro – que deseje participar razoavelmente na obra ciclópica da 
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mobilização de suas riquezas potenciais – um lugar ao lado do governo, sob 

a alegação de que tais riquezas são um patrimônio nacional à custa do qual 

não devemos permitir que enriqueçam elementos estrangeiros, com 

presumível (e discutível) prejuízo do bem-estar e segurança das gerações 

futuras (...). Pouco importa que, nesse primeiro passo, para nos libertar do 

miserável círculo vicioso de aperturas financeiras e caquetismo econômico – 

tenhamos de recorrer ao concurso estrangeiro, pagando-lhe pesados juros por 

ele
89

. 

 

 

As percepções da ESG que sublinhavam o aprofundamento de práticas capitalistas no 

Brasil, como as do general Juarez Távora, indicaria o efeito do poder de convencimento do 

“staff” norte-americano, através dos acordos e intercâmbios, cultivando no imaginário dos 

oficiais da ESG a idéia de condicionar a Doutrina aos valores do capitalismo.  

Os militares que se dispuseram a criar a ESG possuíam, em seus currículos, cursos nas 

instituições militares de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ocuparam, após a 

instalação da Escola na Urca, as principais posições de comando na estrutura acadêmica. À 

proporção que a ESG se consolidava como o reduto da “intelligentsia” militar brasileira, se 

colocara como a principal mediadora do debate político que envolvia a alta oficialidade, 

estendendo sua influência junto ao aparelho de Estado. 

 A ESG fora hábil na forma e superficial no conteúdo ao formular propostas de 

modernização para o Brasil, visto que as submeteram integralmente a Doutrina da Segurança 

Nacional. De fato, ao discorrer sobre o subdesenvolvimento brasileiro e seus efeitos, os 

valores que nortearam suas propostas de transformar a realidade brasileira se efetuaram 

através dos meandros da Doutrina. 

Apesar de a Doutrina ter sido desenhada pelos norte-americanos, na ESG adquiriu 

alguns traços de originalidade, especificamente no que concerne às escolhas e os atores que 

definiriam o modelo de desenvolvimento que o Brasil deveria adotar. Os militares 

desempenhariam o papel dominante de formuladores do desenvolvimento nacional, visto que 

interpretavam os civis como “incapazes” de compreender os problemas nacionais.  

O tenente-coronel Rodrigo Octavio Jordão Ramos, adjunto da Divisão de Assuntos 

Militares da ESG, expõe o significado dessa percepção que permeava a Doutrina:  

 

Incapaz de interpretar culturalmente a sua própria realidade, esquecem [as 

elites] a modéstia de admitir que o nosso próprio interesse nacional é tudo 

aquilo que somos todos – os do grupo – capazes de sentir, conhecer e 

compreender. Deixa assim de se objetivar aquela íntima relação entre Nação 
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– como um todo – e algo de material ou espiritual que ela crê indispensável à 

sua continuidade no tempo e no espaço. O Brasil, por exemplo, se situa 

nesse caso com o marginalismo de nossas elites dirigentes que, 

tradicionalmente pelo seu idealismo utópico ou pelo desconhecimento das 

ambiências físicas e sociais, vem criando e revigorando estruturas 

constitucionais e instrumentos legais em frisante desacordo com as 

realidades nacionais
90

.  

 

 

A Doutrina refletia a síntese das percepções da ESG que compreendia as camadas 

dirigentes, em particular, e o povo, de maneira geral, como desprovidos de “interesses 

nacionais” capazes de instrumentalizar o desenvolvimento. Caberia à ESG a função de 

“ensiná-los” no sentido de absorverem os conteúdos necessários a consecução desse objetivo.  

O contínuo estreitamento dos laços entre a ESG e as elites dirigentes se efetivaria por 

meio da assimilação da Doutrina, produzindo, como conseqüência dessa relação, a idéia de 

que seria necessário desenvolver o país sem demora, além de criar um referencial ideológico 

eficaz, capaz de congregar setores da elite a partir de valores específicos, se servindo do 

aparelho de Estado para tal fim. 

Fora a partir dessa relação que o mito político em torno da ESG começou a se definir. 

Ao se aproximar da elite civil, sobretudo a depositária de posições importantes na esfera do 

Estado, a ESG transmitia, ao nível da superestrutura, a noção de que era a instituição mais 

eficiente no trato dos assuntos que envolviam o planejamento do desenvolvimento nacional. 

As palavras a seguir, que corroboram com essa premissa, são de Oliveira (1987, p. 60): 

 

Estas considerações são apresentadas a propósito do que nos parece ser o 

elemento decisivo na criação da ESG enquanto instrumento de relação 

orgânica entre setores militares e grupos ou setores das classes dominantes, 

entre grupos militares e outros setores do aparelho de Estado (magistrados, 

políticos, educadores, embaixadores – numa dimensão política e burocrático-

administrativa), com o objetivo de promover um determinado tipo de 

desenvolvimento econômico (de tipo capitalista), dirigido por um grupo 

específico (as elites) e dotado de uma ideologia (Ideologia de Segurança 

Nacional) e de uma opção estratégica (o Mundo Ocidental), sob a hegemonia 

dos Estados Unidos (...). O grupo criador da ESG pode assim conceber-se 

como uma espécie de mediador de lutas políticas reais, tanto no interior dos 

interesses dos grupos dominantes (as elites) quanto no interior do aparelho 

de Estado, elaborando ideologicamente uma visão do processo brasileiro que 

é um dos fundamentos da Doutrina de Segurança Nacional.  
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- Conceito Estratégico Nacional e Diretrizes Governamentais Decorrentes, 1953. Arquivo da ESG, A-15-

53, p.06.  



113 

 

 Resultado do engajamento militar na vida política desde os anos 1920, os oficiais da 

ESG acabaram por justificar, por intermédio da formulação e da transmissão da Doutrina, a 

permanente politização do aparelho militar com a perspectiva de ampliar seus espaços de 

poder. Esse fato, algumas vezes refutado pelos “esguianos”, possuía propósitos definidos. 

Vejamos a confissão de um dos reformuladores da Doutrina, o marechal Juarez Távora (1974, 

p. 233): 

 

 A ESG estava iniciando seus passos decisivos para constituir-se um centro 

de entrosamento efetivo de nossa elite, civil e militar, preparando-lhes os 

caminhos por que poderia conduzir o Brasil aos rumos político-

administrativos que, por circunstâncias várias, se abriram para o país, dez 

anos mais tarde, em 1964. 

 

 

 O então ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), general 

Antonio Jorge Corrêa, discorrendo sobre a influência da ESG no pensamento político e 

estratégico das elites brasileiras, também pontuou o engajamento político da ESG por meio da 

difusão Doutrina: 

 

Criou-se nesta Casa de estudos e de pesquisas a Doutrina de Segurança 

Nacional brasileira, que o eminente General Augusto Fragoso, Comandante 

da ESG durante quatro proveitosos anos, sintetizou no trinômio – objetivos 

nacionais, poder nacional e estratégia nacional, expressões máximas da 

mecânica de formulação da política e da ação estratégica do Estado. Ao 

implantar-se o regime revolucionário no Brasil, em 31 de março de 1964, a 

ESG contava já com quase quinze anos de existência. O primeiro governo 

revolucionário, tendo à frente a figura invulgar do Presidente Castello 

Branco, antigo Chefe do Departamento de Estudo desta Casa, soube 

aproveitar-se do magnífico método de formulação da política nacional 

adotado por este Instituto em seus experimentos teórico-doutrinários. 

Estendeu a todos os setores do governo o método de análise e avaliação dos 

fatores políticos, econômicos, psicossociais e militares, assim como difundiu 

a técnica de planejamento, ambos aqui exercitados (...). De 31 de março ao 

término do Governo Castelo Branco, ganha projeção no âmbito nacional, 

através de atos oficiais, as idéias que vinham sendo debatidas na ESG, sobre 

a necessidade inadiável de munir-se o estado democrático de instrumentos 

eficientes e vigorosos capazes de defendê-lo da agressão subversiva.
91
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- A influência da Escola Superior de Guerra no Pensamento Político e Estratégico das Elites Brasileiras, 

1976. Arquivo da ESG, AI-76, pag.12 e 14. 
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 A interpretação da ESG concernente à realidade brasileira, contida na Doutrina de 

Segurança Nacional, indicaria a exigência de impor a repressão como forma de atenuar o 

potencial de mobilização dos “de fora” (Bauman, 1999), isto é, a tudo e a todos que se 

contrapunham às idéias de desenvolvimento concebidas pelas elites vinculadas à ESG.  

Esforçando-se em construir justificativas que impusessem validade moral às suas 

idéias, a ESG formulou a Doutrina em nome do “interesse nacional”, da “nação”, 

justificando-a através da pretensa carência de sentimento nacional entre as elites civis, a 

inaptidão política das massas e a ameaça subversiva. Todavia, esse diagnóstico disseminado 

pela Doutrina implicava na aquisição de um conhecimento superficial da realidade pelos que 

passavam pela Escola. 

De fato, o nível de superficialidade dos ensinamentos da ESG em relação às dinâmicas 

sociais independia de patente. Tenente-coronel, coronel ou general, com poucas ressalvas, se 

expressavam de modo elementar ao lidar com assuntos que envolviam aspectos da sociedade 

brasileira. A ESG acreditava que a Doutrina era uma ferramenta conceitual que poderia 

interpretar a realidade brasileira e ser capaz de “expressar as metas finais de conservação, 

equilíbrio e progresso de toda a nação” 
92

.  

A Doutrina de Segurança Nacional fornecia um exagerado empobrecimento da 

complexa vida social brasileira que o general Milton Tavares de Souza, Comandante da 10ª. 

Região Militar assegurou, aos diplomados da ESG, que o movimento “hippie” foi uma 

estratégia concebida em Moscou para franquear a expansão do comunismo no Ocidente 

(Oliveira, 1987, p.67). 

Em documentos produzidos pelo Departamento de Estudos da Escola, encarregado de 

formular a Doutrina, encontramos o mesmo empobrecimento interpretativo. O desembargador 

Antonio de Arruda, titular da Divisão de Assuntos Psicossociais, que tinha por finalidade 

compreender, “cientificamente, as características totais das sociedades”, produziu um texto 

em conjunto com o coronel-médico Wilson de Oliveira Freitas, adjunto da referida Divisão, 

que serviria de orientação aos ensinamentos ministrados nos cursos da ESG, intitulado 

“Penetração Cultural – Aspectos Doutrinários e Conjunturais”.  

No referido texto, verificamos a superficialidade teórica e metodológica no trato de 

assuntos que envolviam a análise do processo social brasileiro. A perfunctoriedade 

interpretativa da ESG era a regra, não a exceção. 
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- Procurador Antonio Saturnino Braga, chefe da Divisão de Assuntos Políticos da ESG. Introdução ao Estudo 

da Segurança Nacional. 1º. Parte: Sociedade, Nação, Estado, poder e Política – Política Nacional, 1965. 

Arquivo da ESG, C1-01-65, p. 11.   
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O Brasil tem um papel histórico nesse entrecho – quer cultural do mundo 

moderno -, mas o mero enunciado desta proposição ainda não basta: vale 

frisar que essa posição ideal provém justamente das nossas heranças de três 

continentes. Nossa civilização tropical constitui o elo entre três culturas em 

que se fundou a nossa própria cultura. Deu-nos a Europa – a língua e a 

filosofia; da África – herdamos a sensibilidades e a originalidade; da 

América – veio-nos a força telúrica dos trópicos, que também nos deu o 

“genius loci”, responsável pela maior de todas as nossas virtudes – a 

universalidade. Está nos “Diálogos das Grandezas do Brasil” que o piso 

acolhedor da nova terra curava a “ruim natureza” do homem. Silva Mello 

defende que o chão tropical amansa os animais selvagens! O brasileiro é o 

“homem cordial” de CASSIANO RICARDO: o Brasil já respondeu à 

angústia da ciência sem a necessidade de fazer aquela intervenção cirúrgica 

de que nos fala KEITH e que consistiria em operar a supra-renal, a chamada 

“glândula da guerra”. Homem cordial – porque homem de coração, como tal 

entendia “a soma total de impulsos benévolos”, como quer BERTRAND 

RUSSEL: sem ódios, sem preconceitos, como os que tarjam outras 

civilizações e outras culturas contemporâneas (...). Repita-se uma vez mais 

que não podemos participar do conflito universal: a simples idéia de conflito 

é infensa à cultura ocidental democrática, que abraçamos. Mostra ainda 

ÁVILA, em precioso estudo, que todos os pensadores que profligaram o 

conflito social são antidemocráticos: HERÁCLITO, PLATÃO, HEGEL, 

MARX.
93

   
 

 A noção de que “a simples idéia de conflito é infensa à cultura ocidental democrática, 

que abraçamos”, expressa pelo desembargador, é uma simplificação desmedida das 

contingências que afetam todas as sociedades, independente do tempo, do espaço ou de 

matizes ideológicos. Tentava-se transmitir, aos “estagiários”, que os valores e crenças do 

ocidente capitalista dissipavam os conflitos.   

A Doutrina, que serviria de orientação para que determinados setores da oficialidade 

investissem contra a ordem constitucional e que definiria a lógica das políticas de 

desenvolvimento durante os governos da ditadura, possuía, como princípio elementar, a idéia 

de que as guerras não seriam mais travadas apenas nos campos de batalha. Abrangeria todos 

os setores da sociedade.  

As inovações científicas e tecnológicas ampliaram a capacidade de produção para fins 

bélicos, diversificando as possibilidades estratégicas dos países que contivessem 

infraestrutura técnica, científica e humana eficiente para a defesa ou para o ataque. Assim, se 

tornava premente para a ESG pensar o planejamento da modernização de setores que achava 

imprescindíveis para a Segurança Nacional.  
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- Desembargador Antonio de Arruda e coronel-médico Wilson de Oliveira Freitas. Penetração Cultural – 

Aspectos Doutrinários e Conjunturais, 1966. Arquivo da ESG, C1-70-66, pags. 19 e 20. 
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 À proporção que a ameaça de guerra total entre os Estados Unidos e a União Soviética 

cedia lugar para à guerra assimétrica, onde o “inimigo” atuaria principalmente dentro das 

fronteiras nacionais, a Doutrina passou a privilegiar o planejamento da Segurança interna 

como mecanismo para reforçar a Segurança externa.  

Assim, na ESG, os estudos que envolviam a temática da Segurança Nacional, 

principalmente a partir da segunda metade da década de 1950, começaram a se orientar por 

essa mudança de perspectiva da geopolítica mundial. Passou-se, então, a privilegiar na 

Doutrina, o estudo dos métodos da guerra revolucionária.  

Como conseqüência da idéia de que os “subversivos” eram uma ameaça e estariam 

infiltrados em todos os segmentos da sociedade brasileira, tornava-se necessário criar 

condições que impedisse a expansão de suas atividades, principalmente através de políticas 

governamentais. Isso explicaria, em parte, o ensaio de golpe perpetrado contra a posse de João 

Goulart, em agosto de 1961, na presidência da República.  

Após a renúncia de Jânio Quadros da presidência da República, os três ministros 

militares vetaram não apenas a posse do vice-presidente, bem como seu regresso ao país em 

nome da Segurança Nacional. Como presidente em exercício, o deputado Ranieri Mazzilli 

comunicou ao Congresso Nacional o interdito imposto pelos militares nos seguintes termos: 

 

 Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, na apreciação da atual situação 

política, criada pela renúncia do Presidente Jânio Quadros, os Ministros 

Militares, na qualidade de chefes das Forças Armadas responsáveis pela 

ordem interna, manifestam a absoluta inconveniência, por motivos de 

segurança nacional, do regresso ao País, do Vice-Presidentes da República 

João Belchior Marques Goulart (SILVA, 1975, p. 165).      
 

 

Um dos argumentos da recusa de dar posse a João Goulart por parte da alta cúpula das 

Forças Armadas era o fato de ele não ter impedido, ou mesmo reprimido, quando era Ministro 

do Trabalho, as manifestações dos movimentos populares que exigiam melhores condições de 

vida. O principal articulador desse movimento golpista foi o marechal Odílio Denys, então 

Ministro da Guerra. Formou-se na primeira turma da ESG, em 1950. 

O “Manifesto à Nação”, divulgado pelos ministros militares contendo os argumentos 

contrários a posse de João Goulart, refletia, acentuadamente, as crenças da Doutrina da ESG 

concernente a qualquer tentativa de romper com a ordem estabelecida por meio dos 

movimentos sociais organizados, suspeitos de servirem a causa comunista. São estes os 

principais pontos do “Manifesto”: 
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 No cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela 

manutenção da ordem, da lei e das próprias instituições democráticas, as 

Forças Armadas do Brasil, através da palavra autorizada de seus Ministros, 

manifestam a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, como já foi 

amplamente divulgado, a absoluta inconveniência, na atual situação, do 

regresso ao País do Vice-Presidente Sr. João Goulart. Já no tempo em que 

exercera o cargo de Ministro do Trabalho, o Sr. João Goulart demonstrara, 

bem às claras, suas tendências ideológicas, incentivando e mesmo 

promovendo agitações sucessivas e freqüentemente nos meios sindicais, com 

objetivos evidentemente políticos e em prejuízo mesmo aos reais interesses 

de nossas classes trabalhadoras. E não menos verdadeira foi a infiltração 

que, por essa época, se processou no organismo daquele Ministério, até em 

postos-chave de sua administração, bem como nas organizações sindicais, de 

ativos e conhecidos agentes do comunismo internacional, além de 

incontáveis elementos esquerdistas. Ora, no quadro de grave tensão 

internacional em que vive, dramaticamente, o mundo de nossos dias, com a 

comprovada intervenção do comunismo internacional na vida das nações 

democráticas e, sobretudo, nas mais fracas, avultam, à luz meridiana, os 

tremendos perigos a que se acha exposto o Brasil. País em busca de uma 

rápida recuperação econômica que está exigindo enormes sacrifícios, 

principalmente das classes mais pobres e humildes; em marcha penosa e 

árdua para o estágio superior de desenvolvimento econômico-social, com 

tantos e tão urgentes problemas, para reparação, até de seculares e crescentes 

injustiças sociais nas cidades e nos campos – não poderá nunca o Brasil 

enfrentar a dura quadra que estamos atravessando, se apoio, proteção e 

estímulo vierem a ser dados aos agentes da desordem, da desunião e da 

anarquia. Estão as Forças Armadas profundamente convictas de que, a ser 

assim, teremos desencadeado no País um período inquietador de agitações 

sobre agitações, de tumultos e mesmo choques sangrentos nas cidades e nos 

campos, de subversão armada, enfim, através da qual acabarão ruindo as 

próprias instituições democráticas e, com elas, a justiça, a liberdade, a paz 

social, todos os mais altos padrões de nossa cultura cristã. As Forças 

Armadas estão certas da compreensão do povo cristão, ordeiro e patriota do 

Brasil. E permanecem serenas e decididas, na manutenção da ordem pública 

(SILVA, 1975, p. 177).     . 

 

O “Manifesto” demonstra que as crenças e valores da ESG já haviam adquirido 

“institucionalidade” e se reproduziam fugazmente na caserna, “preparando o terreno” para o 

golpe definitivo, que viria a acorrer em 1964. 

De fato, a doutrina transmitida na ESG difundia a idéia de que as mudanças sociais só 

poderiam ocorrer através do planejamento efetuado pelas elites, conscientes e capazes de 

interpretar as necessidades reais do povo brasileiro. João Goulart, como Ministro do Trabalho 

no governo de Juscelino Kubitschek, mesmo gerenciando de maneira democrática os 

encaminhamentos dos trabalhadores, não efetuando “nenhuma mudança na área trabalhista 
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que pudesse alarmar aqueles oficiais para os quais a idéia de uma república sindicalista era 

um anátema” (SKIDMORE, 1989, p. 213), era suspeito de fomentar a anarquia, a desordem, 

simplesmente por reconhecer como legítima as reivindicações dos movimentos de 

trabalhadores e concordar com o modo como se organizavam.  

 Ao reformular a Doutrina a ESG inseriu, como uma de suas premissas, um firme 

preconceito em relação aos movimentos sociais, compreendidos como fomentadores da 

desordem e a serviço do comunismo. Os movimentos organizados dos trabalhadores rurais e 

urbanos, dos estudantes, até mesmo das comunidades alternativas, eram suspeitos de 

comungar com as idéias e as práticas dos “subversivos”.  

A Doutrina professava a modernização do país. O Brasil só estaria seguro se houvesse 

uma política de desenvolvimento eficiente, principalmente naquelas áreas mais sensíveis a 

influência dos “comunistas”. Desse modo, a Doutrina indicava que o subdesenvolvimento, 

que infligia parcelas significativas da sociedade brasileira, favorecia a expansão das idéias 

“subversivas”, favorecendo a disseminação da guerra revolucionária. O coronel-aviador 

Geraldo Labarthe Lébre, adjunto da Divisão de Assuntos Militares da ESG, descreveu o modo 

como o desenvolvimento poderia atenuar a ameaça de guerra revolucionária: 

 

Advertamo-nos, Senhores, de que o processo revolucionário não é 

invencível, não termina sempre, inexoravelmente, vitorioso. Em todos os 

países, sobretudo nos mais sujeitos à Guerra Revolucionária procura-se 

firmar princípios, fixar relações, criar uma doutrina, enfim, que propicie o 

êxito na luta contra a revolução (...). Ao campo político toca, principalmente, 

aparelhar o Estado com os meios legais à altura da magnitude da questão. A 

democracia não deve ser imolada, inerme e passiva, à gula devoradora do 

totalitarismo revolucionário. O campo econômico tem por missão superar os 

desequilíbrios, as condições de subdesenvolvimento e de atraso, tão 

propícios às fragmentações que desagregam o organismo social. O Campo 

psico-social terá de dignificar o Homem. Dar-lhe saúde, educá-lo, garantir-

lhe oportunidades de progresso é assegurar-lhe condições para discernir, 

através dos engodos, a realidade da revolução totalitária
94

.  
 

 

 A primeira vista pode parecer que a influência da Doutrina no ambiente das Forças 

Armadas residia apenas no fato de ser um dispositivo teórico bastante complexo, enriquecido 

com uma variedade de conceitos cuja finalidade residia em um só objetivo: oferecer um 

marco conceitual para a Segurança Nacional.  

Na verdade, sua eficiência em “homogeneizar” pensamentos se deveu a dois motivos. 

O primeiro era o respeito conferido à patente e a capacidade intelectual daqueles militares que 
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 - A Guerra Revolucionária, 1964. Arquivo da ESG, C1-13-64, p. 33. 
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contribuíram com a reformulação da Doutrina, especialmente Juarez Távora e Golbery do 

Couto e Silva. O segundo seria que estes oficiais conseguiram, por intermédio da ESG e se 

servindo da Doutrina, formar o grupo mais hegemônico e organizado em meio às profundas 

divisões dentro das Forças Armadas.  

Tal êxito se deveu ao fato da Doutrina apregoar a idéia de guerra permanente, cujo 

“inimigo” poderia ser, até mesmo, o companheiro de farda. Os “fantasmas” da Intentona 

Comunista
95

 ainda assombravam o imaginário dos militares. Em vez de exorcizá-los, a 

Doutrina da Segurança Nacional tentava “ressuscitá-los”.       

Os laços de solidariedade entre os indivíduos são estreitados através da guerra, 

sobretudo dentre aqueles que a têm como profissão. Desse modo, a mentalidade militar 

cultiva, permanentemente, o preparo para a refrega. A Doutrina sistematizou e reforçou essa 

idéia, porém priorizando suas atenções não no inimigo externo, mas no interno.  

De acordo com a referida Doutrina, haveria uma guerra em curso que ameaçaria todas 

as nações democráticas, principalmente as que estavam em vias de desenvolvimento, por 

apresentar organizações políticas e econômicas frágeis. Tal pregação era o princípio norteador 

das idéias da ESG e o argumento utilizado para justificar o desenvolvimento do país.  

No entanto, o esforço empreendido pela Doutrina em formular idéias acerca do 

desenvolvimento do país não correspondia às necessidades reais do povo brasileiro, mas sim 

aos interesses de um grupo de militares que apregoava o modelo capitalista de 

desenvolvimento dependente e que conseguiu influenciar grande parte das Forças Armadas 

através dos ensinamentos da ESG. 

A Doutrina foi elaborada visando obter os contornos teóricos que norteassem o 

planejamento da Segurança Nacional.  Porém, seria utilizada no calor da Guerra Fria para 

afirmar e consolidar, na esfera do Estado, posicionamentos e encaminhamentos de uma elite, 

“adestrada” ideologicamente ao ponto de acreditar que todas as demandas sociais, inclusive as 

de desenvolvimento, deveriam passar pela apreciação de suas diretrizes.  Oliveira (1987, p. 

69) sintetizou essa subordinação da seguinte maneira: 

 

Global e permanente, esta nova guerra condiciona na DSN o 

desenvolvimento do potencial nacional, ou seja, os recursos potenciais 

passíveis de se transformar em poder mediante a ação do Estado. Na 

verdade, deriva daí que nada pode existir fora do quadro global da segurança 

nacional, tudo é considerado por ela que passa a ser o centro e o objetivo 

máximo do poder estatal. A segurança nacional pode exigir da nação, até 
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mesmo o bem-estar e a liberdade. Não há o que não possa ser sacrificado no 

altar da segurança nacional. 
 

 

GOLBERY DO COUTO E SILVA E A DOUTRINA  

 

 Golbery do Couto e Silva, com erudição, foi o sistematizador da idéia de que a 

sociedade brasileira deveria ser organizada de acordo com a Doutrina de Segurança Nacional. 

Estas são suas palavras ao definir o papel da Doutrina na área do fortalecimento do “potencial 

nacional”: 

 

Assegurar as mais favoráveis equações de poder em face dos prováveis 

adversários e nos prazos críticos previstos para as Hipóteses de Guerra 

consideradas, atuando ao mesmo tempo, preventivamente, a fim de evitar a 

prematura concretização destas ou sua verificação simultânea. 

Ressaltaremos, porém, mais uma vez o seu caráter não específico em relação 

às Hipóteses de Guerra, o que permite claramente distingui-lo do 

planejamento de guerra propriamente dito, bem assim o seu processamento 

contínuo desde o tempo de paz e toda a duração dos períodos de guerra que 

sobrevierem. Mesmo no caso particular e grandemente favorável de só haver 

uma Hipótese de Guerra única a considerar, o critério da especificidade das 

ações ainda vale, pois, além do antagonismo que tal hipótese traduz, e o do 

Objetivo Nacional a que se refere, outros haverá sempre – antagonismos 

menos definidos por certo, mais remotos talvez ou apenas potenciais a que 

corresponderão, não obstante, outros tantos Objetivos Nacionais nem por 

isso necessariamente menos precisos – e será a esse conjunto hierarquizado 

de antagonismos e, sobretudo, de Objetivos a que buscará atender, na 

totalidade, o planejamento do fortalecimento do potencial
96

.  

 

 

 Por ter sido um dos poucos oficiais a agregar profundo conhecimento teórico, foi 

indicado para ser o adjunto da Divisão Executiva do Departamento de Estudos da ESG em 

1952, e encarregado de preparar um dos primeiros compêndios da Escola sobre a Doutrina de 

Segurança Nacional, intitulado “O Planejamento e a Segurança Nacional”, que serviu de 

referência futura às suas obras “Planejamento Estratégico” (1980) e “Conjuntura Política 

Nacional, o Poder Executivo & Geopolítica do Brasil” (1981).  

As formulações de Golbery servem até hoje de orientação aos “estagiários” da ESG, 

assim como serviu de inspiração ao planejamento governamental dos oficiais golpistas de 

1964. Talvez por desconhecer essa documentação que serviria de base para a reformulação da 
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Doutrina da ESG, Schooyans (1973, p. 46) tenha superestimado a originalidade de Golbery, 

ao ponto de classificar sua obra como clássica.  

 

 Le Général Golbery do Couto e Silva apparaît comme  a principal théoricien 

de a doctrine qui conduira à a Révolution de 1964. (...) L`érudition 

prodigieuse de a homme de cabinet n`a étouffé ni as capacite de synthèse, ni 

l`originalité de as pensée, toute tournée vers les problèmes de son pays. 

D`ores a déjá, on peut dire qu`a s`agit d`n grand classique, dont l`oeuvre, 

même si elle prête à a contestaion, impose a respect.  
 

 

 Escrever com erudição não significa, necessariamente, que a obra seja considerada 

clássica. Na maioria das vezes, demonstrar sabedoria em excesso pode significar carência de 

pensamento inovador ou uma preferência literária destinada a mascarar “opções ideológicas”. 

Os escritos de Golbery se enquadram em ambas as alternativas. Os que foram lidos pelos 

“estagiários” do Curso Superior de Guerra, a partir de 1954, se iniciam com a seguinte 

asserção: 

 

 Aquela estranha figura do fidalgo manchego que, pelas terras adustas da 

Ibéria ensolarada, pervagara em intermináveis andanças de cavalaria a 

proteger donzelas, a consertar tortos e a reparar agravos, longilíneo como 

uma sarrisa grega e ardente como uma flama votiva – tal o retrataria sobre o 

trôpego rocinante, a vadear penhascos, o pincel realista de Daumier – não 

subsistiria por certo, até hoje tão veraz e profunda em sua humanidade 

eterna, se apenas encarnasse, numa caricatura esquálida, mas incisiva, as 

virtudes e os valores de uma época há muito ultrapassada e já de todo 

esquecida nos velhos códices empoeirados. D. Alonso Quijano, na exaltação 

incontida de seus sonhos generosos que a leitura e a evocação cotidianas dos 

legendários feitos de um Amadis ou dum Lancelote fariam germinar em sua 

mente aquecida pelo sol peninsular, criara para si mesmo um mundo todo 

seu, desafiando a realidade prosaica dos tempos que corriam, e nesse mundo 

colorido de castelões poderosos e prepotentes, de luzidos homens d`armas, 

de formosas damas seqüestradas
97

.    
 

 

  Aproximando-se mais do mundo moderno para tentar interpretá-lo, o então adjunto da 

Divisão Executiva do Departamento de Estudos da ESG arremata: 

 

 

Os velhos modelos tradicionais, desgastados e corroídos, já demonstram de 

todo sua inadequação irremediável, pelo simplismo de suas fórmulas 

estreitas em que a realidade insubornável se recusa a quedar-se aprisionada. 
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Aos poucos vão sendo, por outro lado, demolidas as barreiras isolacionistas 

de toda espécie que compartimentavam e compartimentam ainda a grande 

fraternidade humana – as distâncias físicas e as distâncias sociais, os 

obstáculos naturais e os estereótipos disjuntivos, os preconceitos de raça, de 

cultura, de nacionalidade e riqueza, o artificialismo reacionário das cortinas 

de bambu e de aço – ante a força de penetração, dia a dia acrescida, dos 

novos meios de comunicação adaptados à ductilidade e à fluidez das massas, 

pelo poder do mimetismo nunca de todo reprimível e pela mobilidade social 

acelerada segundo ambas as dimensões – a horizontal e a vertical – da 

estratificação da sociedade moderna. E o maior dinamismo que daí resulta 

nas relações entre indivíduos, entre estamentos e classes, entre os Estados 

nacionais, obriga a um contacto nivelador cada vez mais estreito até mesmo 

os mais díspares modelos conceptuais ainda subsistentes nas áreas mais 

longínquas do globo. O velho piano de Schweitzer enchendo a solidão da 

noite selvagem de Lambaréné com os prelúdios e as fugas arroubadoras de 

Bach, em plena floresta equatorial e ante um auditório quase que só 

humanizado pela miséria e pela dor, é bem um símbolo magnífico desta 

aurora dos tempos novos
98

.      
 

 

  Tentando situar o Brasil em um mundo complexo e dividindo, Golbery lançou mão de 

uma linguagem quase que hermética, cujo objetivo, à primeira vista, parece que era mais para 

dificultar do que para facilitar o entendimento. Na verdade, esta “sedução” pelas palavras 

ornamentadas de erudição esconderia uma fragilidade interpretativa de mundo, uma visão 

simplificada da realidade embutida em construções que aparentavam complexidade. Essa 

característica, de simplificar o entendimento da realidade, se tornou a principal característica 

dos ensinamentos da ESG.  

Se no início das atividades da Escola se “ensaiou” um método de planejamento da 

Segurança Nacional levando em conta o posicionamento da comunidade universitária, com o 

decorrer dos anos, especificamente a partir da segunda metade da década de 1950, a ESG se 

cerrou intelectualmente dentro dos muros do Forte São João, absorvendo apenas as idéias que 

estavam de acordo com seus interesses.  

Tal efeito se deveu a dois fatores. O primeiro se relacionou à paranóia do “inimigo 

interno”, da guerra subversiva que assombrava as mentes daqueles que acreditavam que 

apenas as “leis do mercado” seriam capazes de equacionar os problemas do mundo. O 

segundo, aparentemente imperceptível, mas que definiu os valores e crenças da ESG, se 

deveu aos interesses de militares que se arrogavam capazes de definir um modelo de 

sociedade e de desenvolvimento para o Brasil. Assim, a ESG se tornou o “bastião” de suas 
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concepções de mundo, que acabaram por engessá-la. O principal porta-voz e ideólogo desse 

grupo foi Golbery do Couto e Silva. 

 Ao concorrer com a reformulação da Doutrina, Golbery se deteve na análise do 

homem através da história, especificamente da pretensa existência de uma “natureza 

humana”. Esta permaneceria inalterada, impassível até mesmo diante dos avanços dos valores 

morais, filosóficos, religiosos e científicos. Os avanços nos sistemas de compreensão do 

mundo só fizeram confundir e atormentar o espírito, não atenuando a instabilidade que 

persegue a mente e o coração dos humanos. 

 

 Modelos parciais, deformados por uma perspectiva unilateral e simplista da 

existência e da vida e muitas vezes edificados sobre a crença vã em uma 

monocausalidade reveladora que tudo explique, o fenomenal e o número, 

conseguem por vezes polarizar a ânsia eterna de inteligibilidade perfeita que 

impulsiona o espírito humano no descobrimento do mundo, mas embora 

quase sempre motivem os fanatismos mais despiedados e ferrenhos, não 

muito tempo resistem ao rude confronto com a realidade irredutível
99

.   
 

 Esta “realidade irredutível”, de acordo com a percepção de Golbery, seria a 

permanência de um traço da personalidade humana imutável, condicionando práticas coletivas 

recorrentes, se manifestando em todas as sociedades, independente da cultura e do contexto 

histórico no qual estariam inseridas. Apoiou-se em Heráclito para defini-la: 

 

 Todo conflito pressupõe, assim, uma semelhança entre contrários, tanto 

quanto, no justo pensar de Heráclito, é o verdadeiro demiurgo da realidade 

mutável de nosso eterno devir. E é nesse sentido, muito mais amplo e 

também mais ortodoxo, que se devem entender as palavras profundas do 

pensador solitário de Éfeso: a guerra é a mãe de todas as coisas
100

. 

 
 

 A constatação de que a disputa pelo poder entre os indivíduos e as guerras entre as 

coletividades são práticas sociais recorrentes, seria o sinalizador para caracterizar as 

particularidades sociais, políticas, econômicas e culturais do mundo bipolarizado pela Guerra 

Fria, no qual a Doutrina de Segurança Nacional serviria como arcabouço teórico que 

orientaria as instruções da ESG.  
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 Os argumentos teóricos de Golbery eram, na verdade, o pano de fundo para compor 

uma interpretação da realidade maniqueísta, centralizada na disputa ideológica que envolvia o 

bloco de países alinhados ao capitalismo, de um lado, e os comunistas, de outro, interpretado 

como o maior e o mais intenso conflito que a humanidade já testemunhou. Palavras de 

Golbery: 

 

 Seria talvez um exame consciencioso e profundo do maior conflito 

ideológico que agita e acabrunha toda a humanidade amedrontada deste 

planeta, justificando a trágica atmosfera da hora presente, que poderia 

encontrar, pesquisando antes uniformidades que discrepâncias, antes acordos 

que antagonismos, a chave interpretativa e profética para o descobrimento do 

mistério desse mundo de amanhã que, sem bem nos dermos ciência disso, 

estamos ajudando a criar para as gerações que nos sucedem
101

. 

 

 

 Demarcando os dois modelos de organização social em disputa, o ideólogo da ESG 

passou a discutir as funções e responsabilidades do Estado inserido no contexto de ambas as 

sociedades.  

Contrapõem-se, assim, duas concepções antagônicas de Estado: uma liberal, que 

considera que o Estado deveria ter apenas uma função de “guarda-civil”, inerte e indiferente 

aos problemas sociais, favorecendo a disseminação, no âmbito das massas, de idéias 

contrárias a democracia; e no extremo oposto, o “Estado-guarnição” do totalitarismo, 

semeando a ditadura por intermédio do terror, e em nome de uma pretensa abolição das 

injustiças sociais, socializando a miséria, a corrupção, a brutalidade e a ignorância. Ou seja, 

de um lado “a negação do planejamento estatal; do outro, a tirania do planejamento pelo 

Estado” 
102

. 

 Golbery julgava perfunctórias as alternativas disponíveis de organização situados no 

âmbito da sociedade capitalista e comunista. Para ele, enquanto o regime comunista 

conduziria os indivíduos ao totalitarismo, por intermédio da multiplicação dos órgãos estatais 

de controle, “arruinando as empresas privadas pela nacionalização dos meios de produção, 

sufocando-se inteiramente a iniciativa privada e erigindo-se o sistema do monopólio 

generalizado do Estado
103

”, o capitalismo, de acentuado liberalismo econômico, conduziria a 

sociedade a um estado de anomia, visto que a “fé nas excelências do mais amplo regime de 
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livre empresa, da iniciativa privada intangível, do mecanismo insubstituível do mercado e do 

jogo igualitário e justiceiro da concorrência, asseguraria por si só o progresso e o 

desenvolvimento econômico” 
104

corrigindo todas as injustiças sociais, não era verdade. 

 Ao apontar as imperfeições dos modelos de sociedade que disputavam a hegemonia no 

mundo do pós-guerra, Golbery apoiou-se nas idéias do sociólogo húngaro Karl Mannhein 

para formular conceitos que orientariam a construção de um modelo alternativo de 

organização social, consubstanciado na Doutrina de Segurança Nacional.  

Desse modo, a Doutrina comportaria elementos teóricos de planejamento que tentaria 

“equilibrar” tanto o poder do Estado quanto o do mercado. Servindo-se do conceito 

“pensamento planificado e planificação democrática”, de Mannheim (1972), o Estado se 

converteria em uma instituição de planejamento que atuaria em todos os níveis da sociedade, 

sem tolher “as potencialidades individuais”. 

 

 

 A velha noção simplista da causalidade vem sendo de fato ultrapassada, em 

seu convencionalismo sumário, pela idéia mais ampla da interação 

concomitante. É a forma de pensamento ampliado a que Mannheim, como 

vimos, denominou pensamento planificado. Pois é essa visão planificada do 

universo e da vida que, no íntimo, faz temer a uns que o Estado, atuando 

desde posição dominante, venha a adquirir um poder realmente 

incontrastável e faz com que os outros professem que tal posição é 

indispensável a qualquer ação estatal eficiente e produtiva. De um lado, o 

medo ao Leviatã monstruoso que em sua soberania prepotente despojará a 

todos de qualquer partícula de liberdade e poder, de privilégios antigos e 

monopólios consagrados; do outro lado, um complexo de orfandade e de 

frustração e de revolta a inspirar o anseio por uma nova modalidade de 

despotismo esclarecido a implantar paternalisticamente, com reinado da 

justiça social, o sempre sonhado milênio na terra. Temos, pois, de ser 

capazes de formular, em termos precisos e seguros, um planejamento 

democrático que, como síntese feliz daquela oposição dialética, abra uma 

nova era para a história da humanidade, a era de planejamento, de liberdade 

e de justiça-eficácia
105

. 
 

 Na construção da Doutrina, além da influência norte-americana, as idéias de 

Mannheim (1972), colocadas em evidência por intermédio das formulações de Golbery, 

assumiram importância devido ao nível de incertezas do mundo durante a Guerra Fria.  
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A obra de Mannheim na qual Golbery se inspirou, “Liberdade, Poder e Planificação 

Democrática”, foi escrita para tentar equacionar o impasse envolvendo a disputa em torno de 

grandes modelos sociais. Mannheim (1972, p.22) descreve, assim, o problema que tinha como 

pano de fundo a rivalidade ideológica entre o modo de produção capitalista e o socialista: 

 

Às vezes, o carro da História segue por um caminho reto e aberto, outras 

vezes tem que dobrar uma curva muito pronunciada. No caminho reto não é 

necessário manobrar muito, nem consultar o mapa. Mas na curva acentuada 

é preciso manobrar com muito cuidado e atenção para não fazer capotar o 

veículo, pondo em risco a preciosa carga da tradição, cultura e bens 

materiais. Na encruzilhada dos caminhos da História, precisamos nos 

orientar de novo, consultar o mapa e perguntar a nós mesmos: aonde conduz 

este caminho? Para onde queremos ir? 

 

 

  Os conceitos que balizaram o pensamento de Mannhein (1972) eram “modernização”, 

“secularização” e “racionalização”, por intermédio dos quais entendeu que a difusão dos 

valores racionais no âmbito das sociedades modernas provocaria o surgimento de uma nova 

ordem social, de base democrática. De acordo com as idéias do pensador húngaro, o Estado 

teria papel de importância tanto no princípio de constituição da organização social 

democrática quanto na consolidação desse modelo de sociedade.  

Para sobrepujar o estilo de vida tradicional, que segundo Mannheim (1972) estaria no 

sentido oposto das tendências de democratização e racionalização das sociedades modernas, o 

Estado teria a incumbência de estabelecer a expansão da racionalização nos diversos níveis da 

sociedade, assegurando a universalização de formas de conduta de natureza racional.  

Na esfera da “planificação democrática”, que seria o arcabouço político da proposição 

de Mannheim (1972, p. 50), a finalidade do Estado seria o de assegurar o controle da vida 

social por caminhos democráticos, através de princípios científicos: 

 

A política criadora não difere da ciência criadora. Esta começa quando a 

mente se afasta dos padrões estabelecidos; o cientista inventa livremente 

instrumentos que ainda não existem como tais na natureza, embora se 

baseiem, em princípio, nela. Quando imaginamos uma democracia 

planificada onde exista a liberdade, fixamos para nós mesmos, na realidade, 

um objetivo ainda não alcançado – uma combinação de desideratos aos quais 

ainda não corresponde realidade alguma. 
 

 

  Ao contrário do que pensava Mannheim (1972), Golbery acreditava que já havia uma 

sociedade fundada na “planificação democrática”, os Estados Unidos, devendo o Brasil se 

apoiar nela como exemplo de desenvolvimento bem sucedido. Ao sugerir o modelo norte-
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americano de desenvolvimento, fundamentado em pressupostos teóricos com expressivas 

pinceladas de erudição, Golbery contribuiu com a construção dos valores e das crenças da 

ESG no que concerne ao paradigma de desenvolvimento para o país.  

A “linguagem política” de Golbery, definindo qual posição o Brasil deveria se 

espelhar foi expresso a partir da negação ao modelo contrário de sociedade.    

 

Nessa flutuação de correntes e contracorrentes em que oscilam, ameaçados, 

os quadros estruturais das sociedades modernas, todos os limites antes bem 

definidos entre conceitos fundamentais e entre categorias jurídicas e sociais 

se esbatem e se indeterminam em faixas difusas e apagadas, aos poucos se 

individualizam melhor e acabam por polarizar-se, tal como os cromossomos 

na mitose celular, gerando tensões internas que mais e mais se avolumam até 

que, por um impulso dialético, se produza afinal a síntese libertadora que 

inaugurará novo ciclo de evolução. Concepção esta que se não pode taxar de 

laivos de materialismo marxista, quando se sabe que tal filho espúrio do 

idealismo hegeliano apenas conservou deste a dinâmica do processo 

dialético como arma revolucionária de transformação do mundo, para ao 

cabo de sufocá-la na inércia paradoxal de um milênio paradisiacamente 

estático – a sociedade sem classes e sem contradições, dialeticamente morta 

(...). Se tais imposições externas podem furtar-se, embora nunca de todo, as 

três, ou melhor, as duas Superpotências ou verdadeiros Estados-Imperiais 

que hoje dominam o panorama internacional, uma vez que a vastidão e 

diversidade de seus recursos lhes permitem quase alcançar a auto-suficiência 

econômica na paz como na guerra – única fórmula segura da liberdade e 

independência absolutas – os demais Estados e, sobretudo, aqueles que ainda 

não souberam, ou não puderam, valorizar o potencial latente de seu território 

e de sua população, pobres países subdesenvolvidos no eufemismo, nem por 

isso menos depreciativo, de moda hoje em dia corrente, devem antes 

reconhecer aquele fato como base de todos os seus planejamentos do que 

construir na areia movediça de um isolacionismo enganador e perigoso – 

pois que irreal – os planos, de antemão fadados ao insucesso, de um futuro 

de prosperidade e grandeza
106

 (Grifos nossos). 

 

 

 Percebe-se, pelos argumentos de Golbery, que não haveria modelos alternativos ao 

desenvolvimento brasileiro senão o adotado pelos Estados Unidos.  Esse posicionamento 

ilustrado por Golbery era transmitido na ESG. Ademais, tal alinhamento aos Estados Unidos 

já fazia parte das percepções da ESG. Coube apenas a Golbery sistematizar as premissas desse 

alinhamento.  

Os valores difundidos pela Doutrina indicavam que o modelo econômico dos norte-

americanos poderia servir para a superação do subdesenvolvimento brasileiro. A ESG se 

esforçava na tentativa de incutir tal ensinamento nos “estagiários”. Um dos mecanismos 
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utilizado nessa tarefa, como já dito, eram as “viagens de estudos” aos Estados Unidos.  Em 

uma dessas viagens, ocorrida no ano do Golpe, verifica-se a disposição da ESG de 

demonstrar, aos estagiários, a primazia do “padrão” norte-americano de desenvolvimento.  

 

A Escola Superior de Guerra recebeu honroso convite do Secretário de 

Defesa dos Estados Unidos da América, transmitido pelo Chefe da 

Delegação Norte-Americana na Comissão Mista Militar Brasil – Estado 

Unidos, para que uma comitiva, integrada pelo Comando da Escola, 

membros do Corpo Permanente e Estagiários, realize uma visita de estudos 

àquele País. FINALIDADE: A Visita tem por finalidade principal estreitar 

os laços de amizade e compreensão entre elementos representativos das 

elites brasileiras e norte-americanas, irmanadas no sentimento de defesa dos 

postulados democráticos, consoante os interesses e as aspirações dos povos 

de nossas pátrias (...). ESTUDOS A REALIZAR: Equipe III (Detroit) – 

Impressões sobre as unidades e instalações visitadas, particularmente 

destacando os aspectos essenciais de ordem tecnológica e científica, 

relacionados com os empreendimentos
107

. 
 

 

 A Doutrina, que de acordo com Golbery tencionaria alcançar “uma síntese feliz 

daquela oposição dialética entre capitalismo e socialismo”, partia do pressuposto que o Brasil 

estaria vulnerável em decorrência das deficiências em infraestrutura, em um mundo à beira de 

uma guerra total. Sugeria que para superar tais deficiências e “sair do circulo vicioso da 

produção estrangulada por falta de equipamentos de base e da carência de capitais para novas 

inversões pela própria insuficiência da produção” 
108

, o Estado, por intermédio do 

planejamento governamental, desempenharia um papel fundamental, capaz de desencadear 

um processo de desenvolvimento acelerado, tanto nas atividades de caráter exclusivamente 

econômicas, quanto nas áreas da política, da educação, da saúde pública, da assistência social, 

da ciência e da tecnologia, favorecendo a política Segurança Nacional. 

 O que chama atenção nos documentos da ESG elaborados por Golbery destinados a 

orientar os estudos da Doutrina é a ênfase em desenvolver o país celeremente. Todavia, essa 

necessidade de modernização não irrompeu devido às reais necessidades do povo brasileiro, 

muito menos se inspirou nele, apesar da Escola preconizar que as propostas de 

desenvolvimento expressariam as “Aspirações Nacionais”.  

Na verdade, tal ofertório de proposições acerca do desenvolvimento expressou os 

valores e as crenças de oficiais fortalecidos por intermédio da ESG, que se arrogavam os 
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conhecedores do que seria oportuno e eficaz à modernização brasileira.  Apregoavam a idéia 

de que pairava uma ameaça sobre o país, e o único modo de atenuar essa pretensa ameaça 

seria através de um planejamento estatal de base capitalista, ordenado, objetivo e racional. 

Assim se pronunciou Golbery: 

 

 

Bem pode acontecer que emergência em primeiro plano de antagonismos 

políticos ou sociais, seja internos ou externos, venha a ameaçar o país da 

concretização em curto prazo até de hipóteses de guerra extremamente 

perigosas, reclamando, portanto, um tratamento de urgência, de caráter 

específico e quase direi sintomático. Mas no prazo normal e, no longo prazo, 

o que interessa realmente à solução efetiva desses ou de outros antagonismos 

será sempre a expansão da estrutura econômica a nível que permita 

neutralizar as vulnerabilidades mais graves, alicerçando em bases sólidas o 

próprio poder militar (...). Quanto a fatores críticos, desde logo salta aos 

olhos a importância decisiva dos recursos financeiros, escassos sempre e, 

talvez por isso mesmo, quase sempre malbaratados.  – Capital para 

investimentos a realizar em todos os campos, a despeito mesmo de sua baixa 

rentabilidade em muitos setores fundamentais da infra-estrutura econômica 

ou de sua rentabilidade diferida, sobretudo nas aplicações de imediata 

finalidade social e que só a longo prazo poderão redundar num aumento do 

índice real de produtividade da força de trabalho. – Recursos para a 

manutenção dos serviços cada mais extensivos do Estado, em face de suas 

responsabilidades acrescidas, e recursos também para o consumo destrutivo 

das Forças Armadas, em seus programas de treinamento efetivo, por mais 

que se recorra, nesse setor, ao expediente não muito flexível da 

ambivalência. – Divisas, sobretudo em moeda forte, para que se possam 

importar dos centros industriais mais avançados os materiais estratégicos 

indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema econômico e até mesmo à 

vida frugal da própria população, os bens de produção exigidos em 

quantidade sempre crescente para a implantação de novas indústrias, a 

técnica superior de que são aqueles, em verdade, os únicos detentores; 

divisas ainda para saldar pontualmente compromissos assumidos em 

períodos anteriores, restaurando no exterior o crédito nacional sempre mais 

ou menos abalado e propiciando, assim, a cooperação do capital 

estrangeiro
109

 (grifos nosso).  
 

 

 De acordo com as idéias de Golbery, percebe-se que o desenvolvimento tecnológico 

seria conduzido de forma limitado, vinculado ao capital estrangeiro ou em benefício deste. 

Desse modo, o aperfeiçoamento técnico do país seria reduzido, visto que as inovações 

tecnológicas e a gestão do conhecimento estariam localizadas além das fronteiras nacionais.      

Segundo as idéias de Golbery condensadas na Doutrina, na fase de implantação da 

grande indústria e de incorporação do mercado brasileiro ao capitalismo transnacional, o 
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- Coronel Golbery do Couto e Silva. Planejamento da Segurança Nacional – Planejamento do 

Fortalecimento do Potencial Nacional, 2ª. Parte, 1954. Arquivo da ESG, C-83-54, pp. 24 e 25. 
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Estado atuaria como o instrumento capaz de conduzir e orientar o desenvolvimento de setores 

prioritários a expansão econômica por intermédio do aperfeiçoamento das forças produtivas. 

Possivelmente as formulações de Golbery tenham sido observadas pelos governos da 

Ditadura, visto que as políticas de modernização desses governos corresponderam ao 

fortalecimento do aparelho estatal. Fiechter (1974, p. 59), ao analisar o que ele define como 

“o regime modernizador do Brasil”, afirma que com Castelo Branco se inaugura um regime 

político que se apóia na doutrina da ESG. Como já preconizou Francisco de Oliveira (1977), 

durante os “governos dos marechais” o capital estrangeiro redefiniu áreas de penetração, se 

estabelecendo em setores industriais mais rentáveis, estimulando o aperfeiçoamento 

tecnológico e científico, embora limitado, como requisito indispensável à elevação da 

produtividade do trabalho e de acumulação de capital. 

Segundo Portella de Mello (1979), a influência da ESG nas orientações das políticas 

de modernização da ditadura, na área da ciência e da tecnologia, foram maiores no governo 

Costa e Silva. Durante esse governo foram levadas a efeito importantes medidas objetivando a 

racionalização da pesquisa científica, através de iniciativas com a “Reforma Universitária” e a 

criação do “Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico”.    

Diplomado pela ESG, o marechal-presidente Costa e Silva esteve na Escola a 11 de 

março de 1968, convidado a abrir o “ano letivo”. Na ocasião, discorreu sobre as políticas de 

desenvolvimento de seu governo na área da infraestrutura tecnológica. Suas palavras foram 

estas: 

 

A infra-estrutura de energia, transportes e comunicações constitui, no 

momento, responsabilidade principalmente do setor público. A política 

definida nas “Diretrizes de Governo” é no sentido de assegurar o 

desenvolvimento adequado da infra-estrutura: permitir que a produção e os 

investimentos cresçam para atender às necessidades da taxa de 

desenvolvimento programada, conciliando esse objetivo com o de redução 

dos custos de insumos básicos, dependentes do setor público. No tocante à 

infra-estrutura social, aqui encarada em suas implicações econômicas 

apenas, a política de educação será orientada no sentido de suprir os recursos 

humanos necessários para os programas de desenvolvimento dos vários 

setores, e de assegurar maior índice de progresso tecnológico (...). No ramo 

industrial, verificou-se um incremento de mais de 11%, indicativo do esforço 

nacional no campo da formação de pessoal para alicerçar a retomada do 

processo de desenvolvimento. O incremento de matrículas no ensino 

superior, grandemente influenciado pela absorção de cerca de 7.000 

excedentes, foi realmente expressivo, tendo atingido cerca de 18%: de 

180.109 alunos, em 1966, passou-se a 213.714. Objetivando reforçar as 
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universidades, o Governo firmou contrato com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, no valor de US$ 25 milhões
110

. 
 

 

 Observa-se que o papel do Estado seria o de indutor do desenvolvimento. Essa idéia 

foi sistematizada por Golbery ao longo de sua permanência na ESG e professada 

continuadamente aos “estagiários”. O fortalecimento do Estado seria necessário para 

aprofundar o capitalismo. Assim, a “Reforma Universitária” seria conduzida de modo a 

capacitar a força de trabalho, necessária a expansão do mercado. As formulações a seguir são 

da ESG: 

 

A necessidade da Reforma Universitária resulta do desajuste entre os 

objetivos tradicionais de nossas escolas superiores e as necessidades 

da economia nacional, lutando para sair do subdesenvolvimento. Os 

princípios básicos que devem orientar a Reforma Universitária de que 

necessita o Brasil serão, portanto, os seguintes: 1. O princípio de 

economia, condição essencial para evitar o que ora se verifica no 

ensino superior: expansão tumultuária, anárquica e dispendiosa de 

estruturas obsoletas; consistindo na integração das cátedras análogas 

em Institutos Universitários, levando à abolição do conceito de 

“cátedra” e ao estabelecimento da “carreira do magistério”; 2. O 

princípio da flexibilidade, condição essencial para permitir o preparo 

da enorme variedade de especialistas necessários à moderna 

civilização tecnológica: consistindo na redução drástica dos chamados 

“currículos mínimos” e na oferta de numerosas disciplinas eletivas, à 

escolha dos alunos
111

. 

 

As conseqüências dessa relação entre Estado e capitalismo foram apontadas por 

Fernandes (1971), ao afirmar que a ciência e a tecnologia foram valorizadas durante a 

ditadura de forma limitada e dependente. A pesquisa científica necessária ao crescimento 

industrial era requerida no exterior, por intermédio de contratos entre empresas nacionais e 

estrangeiras, incentivados pelo Estado. Desse modo, as áreas mais importantes e 

tecnologicamente estratégicas foram dominadas por empresas estrangeiras com trânsito direto 

ao “Know-how” de suas matrizes, com o aval do Estado, atrofiando, ou mesmo dispensando, 

os investimentos no conhecimento científico e tecnológico nacionais. Assim, a Doutrina 

sistematizada por Golbery sinalizava o fortalecimento progressivo do Estado brasileiro. No 
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 - Marechal Arthur da Costa e Silva, Presidente da República. Desenvolvimento a Serviço do Homem. 

Aula Inaugural da na Escola Superior de Guerra, em 11 de março de 1968. Arquivo da ESG, C-01-68, pp.. 14 e 

17. 
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 - Educação para o Desenvolvimento e Segurança. Departamento de Estudos da ESG, 1968. Arquivo da 

ESG, C-189-68, p. 23. 
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entanto, esse fortalecimento era para favorecer a expansão do capitalismo dependente em 

detrimento das reais necessidades da população brasileira.   
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4º. CAPÍTULO 

 OS ENSINAMENTOS I – INTEGRAÇÃO NACIONAL SEGURANÇA E 

DESENVOLVIMENTO 

Um dos principais ensinamentos da ESG girava em torno da exigência de integrar 

nacionalmente o território brasileiro, como pré-requisito ao desenvolvimento e a Segurança 

Nacional. A idéia de que os “espaços vazios” existentes deveriam ser preenchidos, povoados e 

aproveitados economicamente era exaustivamente discutido na ESG.  

A idéia de que o desenvolvimento seria retardado se as grandes extensões do território 

não fossem cortadas por estradas e ocupado, orientava parte significativa dos ensinamentos 

que eram ministrados na Escola aos “estagiários”. 

Nas formulações da ESG, uma política de integração nacional emergia como 

indispensável. A integração do território nacional exigiria algumas intervenções, quando, 

 

1- O Poder Nacional deva ser empregado num complexo de ações 

estratégicas que visem à eliminação ou neutralização de fatores 

adversos que se manifestem com maior intensidade numa determinada 

área geográfica. Por exemplo, a área da SUDENE. É uma área 

estratégica estabelecida com evidente finalidade de eliminar as 

condições de subdesenvolvimento que prevalecem no NORDESTE do 

País. A área estratégica onde atua este organismo governamental deve, 

portanto, abranger o espaço geográfico afetado pelas condições 

peculiares de subdesenvolvimento, a serem eliminados; 

2-  Em face de problemas de natureza estratégica, atuais ou futuros, de 

uma mesma espécie, for aconselhável, para facilitar o planejamento ou a 

execução das ações estratégicas correspondentes, que características 

desses problemas sejam agrupadas, o mais homogeneamente possível, 

sob critério de distribuição especial. Como exemplos, podem ser citadas 

áreas geoeconômicas e áreas geomilitares que caracterizam, sob o 

ângulo econômico e militar, respectivamente, aspectos homogêneos 

próprios de especo geográfico delimitado
112

.  

 
 

 INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA A SEGURANÇA NACIONAL 

 A temática da integração nacional sempre esteve presente permanentemente no Curso 

Superior de Guerra. Entretanto, com a entrada em cena do binômio “Segurança e 

Desenvolvimento”, a atenção dada a essa problemática se intensificou. Não seria possível 

alcançar um nível de segurança e de desenvolvimento satisfatório com a existência de regiões 

dispersas e sem vínculos entre si. 
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 - Departamento de Estudos da ESG, 1969. Áreas Estratégicas e Levantamentos Estratégicos. Arquivo 

da ESG, C-26-69, p. 03. 
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 De acordo com a ESG, todas as regiões do Brasil deveriam ser integradas por meio de 

transportes e telecomunicações que atingissem os espaços vazios e as áreas designadas como 

“atrasadas” e tradicionais. Tais regiões representavam um entrave ao desenvolvimento, haja 

vista que indicavam os resquícios de um país arcaico, que precisava ser suplantado pelo Brasil 

moderno. O moderno, no caso, significava a integração à economia capitalista.  

Uma das exigências do aparelho militar moderno seria o domínio do território nacional 

através do aprimoramento de seus recursos, necessários ao manejo das atividades que 

envolvem a segurança. A ESG, partindo dessa premissa, apregoava, em suas formulações 

acerca da integração nacional, a idéia de que investimentos em ciência e tecnologia poderiam 

favorecer o desenvolvimento em áreas de “espaços vazios”, subpovoadas e “atrasadas” 

economicamente.  

A expectativa da ESG era que o capital poderia contribuir com a superação do 

subdesenvolvimento através da integração das referidas regiões ao mercado produtor e 

consumidor. Desse modo, o desenvolvimento implicaria no enfraquecimento, ou mesmo na 

aniquilação do modo de produção tradicional, de base agrícola, em detrimento da produção 

centrada na tecnologia.  

Marx (1988, p. 05) já havia apontado que a tecnologia inserida no contexto do modo 

de produção capitalista seria trabalho humano acumulado. As alterações que possibilitaram o 

aperfeiçoamento técnico dos meios de produção surgiram a partir das contradições sociais. Se, 

por um lado, a tecnologia possibilita o crescimento da riqueza através do domínio sobre a 

natureza, por outro favorece a alienação do indivíduo no processo de trabalho e acrescenta 

mais-valia ao capital.   

 

Tal não é também de modo algum a finalidade da maquinaria utilizada como 

capital. Igual a qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do 

trabalho, ela se destina a baratear mercadorias e a encurtar a parte da jornada 

de trabalho que o trabalhador precisa para si mesmo, a fim de encompridar a 

outra parte da sua jornada de trabalho que ele dá de graça para o capitalista. 

Ela é meio de produção de mais-valia.   
 

 

A integração nacional, do ponto de vista da ESG, se daria através da superação do 

subdesenvolvimento. O desenvolvimento das áreas “atrasadas” seria um obstáculo a 

construção de um país integrado territorialmente, tanto do ponto de vista social quanto 

econômico. A integração despontava como condição “sine qua non” ao progresso do país que 

almejava alcançar o patamar de grande potência.  
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A ESG compreendia a industrialização como o mecanismo determinante ao fomento 

do progresso nas regiões desvinculadas dos grandes centros. O crescimento quantitativo da 

produção e da demanda era compreendido como o dispositivo eficiente de crescimento 

econômico e, por conseguinte, indutor de desenvolvimento. As palavras a seguir ditas aos 

“estagiários” revelam a importância que a ESG conferia ao capital como meio de integração 

nacional: 

 

Apreciação da evolução das atividades econômicas, nas diferentes 

sociedades e através dos séculos, nos mostra que a acumulação de capital 

economicamente reprodutivo, em amplitude e intensidade, foi um dos 

elementos fundamentais para a grandeza e o fortalecimento das Nações. Face 

ao capital acumulado pelas gerações anteriores, as gerações subseqüentes 

têm ainda maiores possibilidades de acumulação de capital, 

concomitantemente com maiores disponibilidades em bens de consumo. 

Todavia a utilização dos recursos naturais da nação e dos seus recursos 

humanos dispersos pelo imenso território exige a disponibilidade de meios 

que permitam associá-los em atividades econômicas.  Quanto maior o 

patrimônio incorporado à própria base geográfica, sob a forma de estrutura e 

aparelhamento dos sistemas de transportes, melhor fundamentado ficará o 

Poder Nacional, não só porque sua expressão econômica poderá ter maior 

valor, como também porque poderá haver maior disponibilidade de recursos 

para atender às demais atividades econômicas que concorrem para o 

engrandecimento do Poder Nacional. Além da disponibilidade, uma estrutura 

de transportes racionalmente organizada, a eficiente associação dos recursos 

humanos e o adequado intercâmbio dos meios provenientes da utilização dos 

recursos naturais distribuídos pelo território tornaram imprescindível a 

disponibilidade de uma estrutura de comunicações racionalmente 

organizada, e que, pelos mesmos motivos já expostos na estrutura dos 

transportes, passam a constituir um fundamento econômico do Poder 

Nacional.
113

 
 

 

 A visão de integração nacional que a ESG transmitia centrava-se na idéia de que o 

crescimento econômico era escalonar, ou seja, determinados estágios deveriam ser alcançados 

e superados visando à industrialização da sociedade como um todo. Assim, a integração se 

subordinava ao empreendimento econômico de viés capitalista, visto que as organizações 

econômicas tradicionais deveriam ser suplantadas em nome da eficiência e da racionalidade 

da produção.  

Furtado (1963, p.168), explicando os aspectos desse modelo econômico proposto pela 

ESG, indica que uma sociedade de base econômica tradicional, situada na área de influência 

da grande indústria capitalista, acabaria por descartar as práticas produtivas defasadas, do 
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 - Capitão-de-mar-e-guerra Dario Croccia de Moraes. Chefe da Divisão de Assuntos Econômicos da ESG. O 

Poder Nacional – Fundamentos e Fatores Econômicos, 1963. Arquivo da ESG, C-08-63, pp. 08 e 09.   
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ponto de vista do capital, e passaria a assimilar os manejos de produção norteados pelo 

avanço científico e tecnológico.  

É interessante observar que nas “lições” da ESG referente à integração nacional, a 

escolha pelo capitalismo, que facilitaria a integração do território, era em decorrência das 

“Aspirações Nacionais” interpretadas pelas elites. 

 

A elite nacional compreende não só os representantes do povo, integrantes 

dos poderes constituídos e que são, afinal, os responsáveis pela política 

nacional e pelo governo do país, como também todos aqueles que atuam com 

destaque nos setores mais importantes da atividade humana: no lar, na 

escola, na vida social, na agricultura, no comércio, na indústria, no 

judiciário, na diplomacia, nas forças armadas, nos setores educacionais, 

religiosos e de saúde. A elite é, enfim, o conjunto humano que, pelo grau 

relevante de suas atividades na vida da comunidade nacional, atua mais 

afetivamente do que o povo em geral no sentido de conduzir os destinos 

nacionais (...). Consideramos o desenvolvimento econômico que estabeleça, 

principalmente, o racional aproveitamento da terra, o aumento da produção e 

da produtividade, a industrialização em larga escala, o aumento do mercado 

consumidor interno e o aumento das exportações de produtos primários e de 

produtos industrializados.
114

 

 

 

 

Neste contexto de definição dos elementos necessários à integração nacional como 

mecanismo de aplicação da Doutrina de Segurança, as formulações da ESG eram 

encaminhadas no sentido de reorganizar o espaço territorial profundamente desigual e 

dividido, tanto do ponto de vista econômico como humano.  

A ESG partia do pressuposto que a industrialização e a urbanização funcionariam 

como unidades do mesmo processo de desenvolvimento das áreas do território nacional 

carentes de progresso. Não haveria alternativa a integração nacional a não ser por intermédio 

do avanço do capitalismo. 

O posicionamento da ESG acerca da integração nacional soaria inócuo se os 

“estagiários” não verificassem “in loco” a situação das regiões mais distantes dos grandes 

centros urbanos. O que observavam nas “viagens de estudos” organizadas pela ESG através 

das áreas “subdesenvolvidas” do país, era apenas a forma, o resultado, não as causas, o 

conteúdo da dominação que reduziu essas áreas a miséria degradante, muitas vezes fruto do 

domínio oligárquico.  
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ESG, C1-34-73, pp.. 02 e 04. 



137 

 

Ora, esse método de apreensão da realidade não poderia ser diferente, visto que o 

perfil social dos estagiários da ESG não destoava, profundamente, dos membros das 

oligárquicas regionais. Ademais, nas referidas “viagens de estudos”, o prognóstico já era 

determinado a – priori: somente através da produção industrial capitalista é que haveria 

desenvolvimento.  

Em 1953, os “estagiários” visitaram a região nordestina verificando suas 

possibilidades econômicas. As orientações recebidas pelo Departamento de Estudos 

determinavam que observassem o problema da tecnologia. Detalha o documento orientador da 

viagem: 

 

NA VISITA AO PETRÓLEO: Quais as características da atual produção em 

petróleo bruto? Rendimento e características da atual produção da Refinaria 

de Mataripe? Qual o destino da produção atual ou esfera de influência 

econômica? Há deficiência de mão-de-obra qualificada? É a mão-de-obra 

capaz, moral e tecnicamente? É ministrado o “in loco” o ensino técnico-

profissional? NA VISITA AO INSTITUTO DO CACAU: Qual a produção 

atual no Estado da Bahia? Quais as principais regiões produtoras? Que 

problema enfrenta a produção? Quais seus principais mercados, internos e 

externos? Perspectiva da exportação? Que problema enfrenta a indústria de 

cacau, no Brasil e especialmente na Bahia? NA VISITA À CIA. 

HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO: Quando espera a Cia. Poder 

vender seus primeiros Kw? Quais os principais problemas técnicos, 

enfrentados e a enfrentar? Quais as linhas de transmissão já instaladas? 

Quais as projetadas e quando esperam estar concluídas? Como está prevista 

a distribuição da energia produzida? Qual o programa de expansão já 

organizado? Custos sucessivos de produção? NA VISITA AO POLÍGONO 

DAS SECAS: Que efeitos positivos a obra da barragem e de açudagem tem 

proporcionado? Para a irrigação, quantos hectares irrigados? Qual a 

produção por hectares irrigados e que produtos? Quais as realizações 

concretas do Serviço Agro-Industrial do DNOCS? Quantos operários e 

serventuários permanentes? Quantos flagelados empregados? Qual o 

rendimento do trabalho deste?
115

 
 

 

 As idéias da ESG em relação à integração nacional partiam da perspectiva de que a 

industrialização seria o mecanismo capaz de superar o “subdesenvolvimento” de áreas 

distantes e refratárias a idéia de “Brasil – Potência”. Neste sentido, as formulações da Escola 

giravam em torno de fomentar um ambiente favorável à acumulação de capital por intermédio 

do aperfeiçoamento tecnológico, além da vinculação espacial.  
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 - Orientação para as Pesquisas de Dados Durante a 1ª. Viagem ao Nordeste, 1953. Arquivo da ESG, E-

03-53, pp. 01 e 02. 
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A proposta era de que não adiantaria a modernização da produção se não houvesse 

meios de transportes eficientes que possibilitassem a circulação de mercadorias e capital, 

necessários ao incremento do processo produtivo.  

 A integração nacional, na ótica da ESG, fundamentava-se no favorecimento da 

expansão do capital a todas as regiões do Brasil, combinando tecnologia e produção. Neste 

contexto, as políticas públicas deveriam incentivar a produção capitalista.  

O Estado deveria criar as condições internas necessárias ao desenvolvimento 

econômico, principalmente favorecendo a industrialização das regiões mais “atrasadas”. 

Desse modo, a construção de rodovias assumiria importância vital no processo de integração 

nacional, favorecendo, além da mobilidade espacial, a circulação de produtos para o mercado.  

 O principal formulador da proposta de integração nacional da ESG, por intermédio da 

modernização do setor dos transportes, foi o general Juarez Távora. De acordo com a sua 

visão, um plano nacional de transportes seria fundamental, tanto do ponto de vista econômico 

quanto da Segurança Nacional. Deveria contemplar dois objetivos: o primeiro, na esfera 

sócio-econômica, objetivaria a circulação de pessoas e produtos entre os diversos pólos 

econômicos do país; o segundo, do ponto de vista político-estratégico, visava, de um lado, a 

aproximação dos aglomerados humanos dispersos no imenso território a órbita de poder do 

Estado e, do outro, 

 

A concentração eventual de recursos materiais e humanos, de todo o 

território, em determinadas zonas periféricas, mais sujeitas a agressões 

estrangeiras, e à movimentação de tais recursos no interior dessas zonas, 

para efeito de sua defesa militar
116

. 

 

 A proposta da ESG transmitida aos “estagiários” acerca da integração nacional por 

intermédio dos transportes, formulada pelo general Juarez Távora quando era comandante da 

Escola, se subordinava à modernização do parque industrial, a melhora na capacidade de 

produção energética e na capacitação de mão de obra.  

 

Embora tenhamos progredido sensivelmente, nos últimos anos, quanto à 

laminação de trilhos, construção de material rodante, e fabricação de 

cimento, muito precisamos ainda andar no tocante à fabricação de 

maquinaria de terraplanagem, pavimentação, dragagem e equipamentos de 

portos, de automóveis, de construção naval e aeronáutica, até satisfazer, 

razoavelmente, as exigências de nossos sistemas de transportes. Por outro 
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1954. Arquivo da ESG, C-85-54, p. 03. 
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lado, é notória a nossa deficiência no tocante à energia para a movimentação 

dos nossos meios de transportes. O carvão mineral de que dispomos é 

relativamente pouco, de má qualidade e localizado excentricamente, em 

relação às zonas de maior densidade econômica. A exploração petrolífera e o 

aproveitamento da energia hidráulica (eletrificação) estão ainda na sua 

infância. A própria lenha já escasseia nos centros de maior densidade de 

tráfego, elevando-se, aí, consideravelmente, os seus preços. Dispomos de 

recursos técnicos de boa qualidade, no plano mais elevado (engenheiros), 

embora insuficientes em quantidade. (É provável que nossos engenheiros, de 

todas as categorias, não ultrapassem uma dezena de milhar, ocupando-se 

cerca de 2/3 desse total no triângulo Rio – Belo Horizonte- São Paulo). A 

mão-de-obra especializada – sobretudo em seu escalão médio – é muito 

precária, quer em quantidade, quer em qualidade. É possível que, com o 

desenvolvimento das atividades do SENAI, se beneficie satisfatoriamente, 

dentro de mais alguns anos, à formação de mão-de-obra especializada para o 

setor industrial dos transportes.
117

  

 
 

 É interessante observar que ao assumir o “Ministério da Viação e Obras Públicas” 

durante o primeiro governo da Ditadura militar implantada em 1964, o general Juarez Távora 

colocou em prática, na forma de políticas públicas, os ensinamentos que transmitiu aos 

“estagiários” em relação à integração nacional, construindo rodovias, ferrovias e portos, 

necessários a dinâmica do capitalismo. 

 O general Juarez Távora, conferencista permanente da ESG, descreveu em 1966 os 

procedimentos adotados em seu Ministério visando à integração do território nacional, que 

facilitaria a circulação de mercadorias e indivíduos, além de assegurar o fácil deslocamento 

dos agentes do Estado como forma de garantir a Segurança Nacional. 

 

Frisamos que uma política nacional de transportes deve ser objetiva, 

condicionando-se às realidades físicas, demográficas, sócio-econômicas e 

político-estratégicas, permanentes umas, e conjunturais outras, da nação. 

Essas linhas de ação podem assim resumir-se: 1) o arcabouço de nosso 

sistema de transportes, para atender à circulação econômico-social e 

político-estratégica do País, deverá constituir-se, a curto prazo, 

essencialmente, por: a) linhas-tronco ferro e rodoviárias longitudinais, 

ligando o extremo Sul ao Nordeste, dentro da faixa de maior condensação 

demográfica e econômica do País; b) linhas-tronco ferro e rodoviárias 

transversais, ligando os centros sócio-econômicos interiores mais 

desenvolvidos aos grandes centros litorâneos e terminais marítimo que os 

servem; c) um sistema ferro rodoviário radial, ligando a nova Capital Federal 

às principais regiões do País e, especialmente, ao seu Centro atual de 

gravidade sócio-econômica – o triângulo São Paulo- Rio –Belo Horizonte; d) 

pelo menos, uma diagonal pioneira, ligando o Noroeste Amazônico à capital 

Federal e ao Sudeste paulista.
118
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 Em seguida, o general Juarez Távora passou a indicar as metas do governo Castelo 

Branco na área da integração nacional através da aprovação, pelo Congresso Nacional, do 

“Plano Nacional de Viação”: 

 

No setor rodoviário, objetiva-se dotar o sistema, a curto prazo: 1) de duas 

longitudinais: uma litorânea (BR-101) que, partindo de Natal, no Rio Grande 

do Norte, atingirá Osório, no Rio Grande Sul, servindo às capitais do litoral 

e passando por Santos; e outra, mais para o interior (BR-116), passando pelo 

planalto e ligando Fortaleza a Jaguarão, através da Chapada Diamantina no 

Leste, e do Vale do Paraíba, no Sudeste; 2) de seis transversais que 

possibilitarão a penetração para o interior, partindo da costa; 3) a BR-222, 

ligando Fortaleza e Teresina e se prolongando para o Norte, até Belém, pela 

diagonal BR-316 (Maceió-Teresina-Belém); 4) a BR-232 que, partindo do 

Recife, conecta-se através da Ligação BR-316, em Picos, com a BR-230, que 

vai atingir Carolina, e com a BR-020, que vai a Brasília; 5) a BR-242, 

Salvador-Barreiras, encontrando, nesta última localidade, a BR-020 que vai 

a Brasília; 6) a BR-262, que liga Vitória a Corumbá, atravessando todo o 

Estado de Minas Gerais, extremo de São Paulo, e Sul de Mato Grosso; 7) a 

BR-277 (antiga BR-35) ligando o porto de Paranaguá à ponte internacional 

em Foz do Iguaçu, na Fronteira com o Paraguai; e 8) a BR-290, ligando 

Osório e Alegrete e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.
119

 
 

 

 Entretanto, a integração nacional através dos meios de transportes, não privilegiaria 

apenas a construção ou modernização de rodovias. Os transportes ferroviários e aquaviários 

também foram definidos como essenciais nas metas de integração nacional formuladas por 

Juarez Távora.  

Tais metas eram sistematicamente transmitidas nos cursos da ESG desde 1954, 

período em que o general Juarez Távora era comandante da instituição e as formulou. Ao 

assumir a direção do já referido Ministério, tratou de colocar em prática suas idéias. No caso 

das ferrovias e dos transportes aquaviários, adotou as seguintes providências: 

 

Marinha Mercante: Nesse setor vital dos transportes, as principais medidas 

adotadas foram de duas ordens: Administrativas e Operacionais. Nas 

primeiras, procurou-se corrigir as distorções vigentes nos transportes 

marítimos e fluviais que os estavam levando a um verdadeiro estado de 

insolvência, com subsídios crescentes exigidos ao Tesouro Nacional. Assim, 

na política salarial e empregatícia, normas foram adotadas para disciplinar os 

serviços de estiva e desestiva, incentivando, ao mesmo tempo, o aumento de 

produção, por parte do trabalhador. Conseguiu-se a racionalização do 

sistema de pagamentos, tornando possível a previsão dos custos de carga e 

descarga das embarcações, coisa até então impossível. Como conseqüência 
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obtivemos a redução gradativa do auxílio operacional e salarial, dado pelo 

Tesouro Nacional aos armadores particulares, com sua completa extinção no 

ano de 1965. As medidas operacionais em curso visam principalmente ao 

reaparelhamento e modernização da frota da Marinha Mercante, através de 

uma política dinâmica de construções navais. A Comissão da Marinha 

Mercante, órgão incumbido de executar o programa governamental, 

autorizou a construção de 44 unidades, nos estaleiros navais nacionais em 

1964/65, num total de 200.000 tdw. Aplicou nessas obras e outras em 

andamento Cr$ 100 bilhões (...). Ferrovias: No setor ferroviário é o Tronco 

Sul a obra de maior expressão em execução. Seu objetivo é ligar, 

economicamente, o extremo Sul ao Centro da gravidade sócio-econômico do 

País, situado no Sudeste, e integrar a nova Capital Federal no Brasil já 

ecumenizado, para que ela possa funcionar como Centro de integração de 

todo o “habitat” brasileiro. O trecho Brasília-Pires do Rio, que é a parte 

inicial do Tronco Sul, com os seus 246 km de extensão, deverá ter toda a sua 

infra-estrutura concluída ainda este ano, restando, então, apenas o término do 

avanço dos trilhos, já assentados. Além do Tronco Sul, outras obras de 

implantação vêm sendo executadas dentro do Programa Nacional de Viação, 

como os trechos: - Crateús-Altos-Teresina no Tronco Circular do Nordeste; - 

Ligação Japeri – Santa Cruz, que servirá o terminal marítimo de Santa Cruz 

(Cosiga); - Subtrecho Água Boa-Cia Norte, da ligação Maringá-Guaíra – P. 

Mendes, na região Norte do Paraná, de grande riqueza agrícola, além da sua 

importância político-estratégica; - Ligação Jundiapeba-Ribeirão Pires, 

ligando a Santos – Jundiaí, pelo contorno de São Paulo
120

. 
 

 

 As “lições” da ESG na área da integração nacional estavam inseridas em um contexto 

social mais amplo, que envolvia a disputa em torno do modelo de desenvolvimento para o 

Brasil. A instituição acreditava que a modernização capitalista seria o caminho mais rápido e 

eficiente de favorecer a concretização do projeto “Brasil – Potência”.  

Nesse processo, a integração das regiões do país favoreceria a acumulação de capital 

por intermédio da circulação de mercadorias e de força de trabalho, que por sua vez 

desenharia uma nova configuração social que beneficiaria as camadas dominantes.  

As propostas de integração disseminadas na ESG não visavam beneficiar diretamente 

o povo brasileiro. Tais propostas revelavam a disposição em favorecer as elites econômicas, 

nacionais ou estrangeiras.  

De acordo com a ESG, o Estado deveria redesenhar o espaço territorial por meio do 

planejamento, de modo a favorecer a expansão do capitalismo dependente. Significava 

ajustar, por meio da modernização dos meios de transportes, as condições ideais para que as 

indústrias pudessem se estabelecer em diversos locais do país, pois “sem circulação não pode 

haver desenvolvimento, porque os mercados exigem, para a sua satisfação e crescimento, que 
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os produtos cheguem até eles, transportados dos centros de produção”.
121

 A modernização 

tecnológica, conjugando produção e circulação, passaria a ser o “carro-chefe” da integração 

nacional.  

De acordo com a ótica da ESG, a integração nacional por meio da ampliação e 

modernização dos meios de transportes, facilitaria a expansão da difusão de novas tecnologias 

aplicada à produção, contribuindo com o aumento do potencial da expressão do “poder 

econômico da nação”.  

Este modelo de integração partia do pressuposto que as forças produtivas 

modernizadas, uma vez alcançando todas as regiões do país, reduziriam as desigualdades 

entre as regiões.  

O planejamento de integração nacional difundindo na ESG deveria adotar medidas que 

permitissem o desenvolvimento nas regiões mais “atrasadas” e distantes dos grandes centros 

de produção, por intermédio de subsídios fiscais e de apoio à iniciativa privada. 

 

O panorama da economia brasileira nos últimos 20/24 anos revela um 

sistema econômico em transição para etapas superiores de organização 

econômica. Verificou-se nesse período um intenso processo de modificações 

estruturais que configuram um indispensável movimento de construção de 

um sistema econômico mais complexo, de bases sólidas, mais apto a 

proporcionar melhores condições de vida à população do País, do que o 

velho sistema agrário até então predominante. Ampliaram-se as facilidades 

de transportes e comunicações, do que são testemunhos mais relevantes o 

reaparelhamento de portos e da frota mercante, o crescimento e melhoria da 

rede rodoviária, o reaparelhamento de várias linhas férreas, a implantação de 

extensa rede de transportes aéreos. Aumentou de modo substancial a 

produção de energia elétrica, destacando-se, neste particular, 

empreendimentos de grande porte, alguns ainda em execução, que poderia 

constituir motivo de orgulho de qualquer nação adiantada da atualidade, tais 

como o sistema da Cia. Hidroelétrica do São Francisco, as usinas de Furnas, 

Três Marias, Nilo Peçanha, Cubatão, Urubupungá. Iniciou-se a produção de 

petróleo e de alguns de seus derivados. Foi implantado um apreciável parque 

industrial que é capaz de suprir a quase totalidade das manufaturas, inclusive 

de bens duráveis, que a crescente população utiliza.  Esse considerável 

esforço de expansão não se desenvolveu com a mesma intensidade entre os 

diferentes setores da economia nacional, ocorrendo ainda desequilíbrios 

regionais. A partir da 2ª. Guerra Mundial as disparidades da estruturas 

econômicas regionais se agravaram. É que nesta fase mais recente verificou-

se alguns fatores, inclusive as políticas adotadas com vistas à emancipação 

econômica do País, que concorreram para tornar ainda mais favoráveis as 

condições da expansão do centro-sul. Criou-se, em conseqüência, um 

poderoso pólo de atração nas áreas de São Paulo, Guanabara, parte dos 

Estados do Rio, de Minas Gerais e do Paraná. Pólo de atração de capitais, de 

trabalho e capacidade empresarial, não apenas do exterior, mas também de 
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outras regiões do País. A maior parte das demais regiões conservou suas 

atividades rotineiras, enfraquecidas, entretanto, pela perda contínua de 

capitais e de sua mão-de-obra mais ousada, mais diligente, que demandaram 

o Sul em busca de melhores oportunidades. Faz-se necessário, então, uma 

política de subsídios fiscais de inversões diretas na infra-estrutura, de apoio 

financeiro à iniciativa privada que se deseje associar ao esforço de 

recuperação das zonas menos desenvolvidas. Com esta providência será 

afastada uma das dificuldades básicas do setor privado das regiões mais 

atrasadas
122

. 

 

 

   

Os argumentos que fundamentavam as formulações da ESG no aspecto da integração 

nacional eram de que uma política de desenvolvimento regional integrada possibilitaria o 

aproveitamento máximo dos recursos de cada região, favorecendo a expansão das empresas 

privadas.  

O argumento da ESG era que o Estado deveria adotar uma estratégia de correção das 

desigualdades entre as regiões através de uma política de integração nacional, que 

possibilitasse, principalmente, o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

por intermédio do estabelecimento de pólos industriais a fim de proporcionar o estímulo da 

produção em grande escala, que poderia ser posta em circulação através das rodovias, que 

cortariam todo o território nacional
123

.  

 A integração nacional seria um dos principais eixos do binômio “Segurança e 

Desenvolvimento”, visto que buscaria atenuar as desigualdades sociais nos locais mais 

distantes do território, vulnerável a investida das idéias “subversivas”. Assim, as políticas de 

integração deveriam se dirigir para as áreas consideradas periféricas, com elevado grau de 

pobreza. Considerava-se que nessas áreas, onde inexistia movimentação de bens e consumo 

ampliado de mercadorias, deveria incorporar um setor de produção tecnologicamente 

dinâmico.   

Segundo a ESG, deveria haver uma política de integração nacional que reduzisse as 

enormes diferenças entre as regiões. O preceito da Escola indicava a industrialização como o 

caminho mais viável para combater as desigualdades regionais, erradicando o “atraso” e 

homogeneizando o espaço territorial por meio da circulação de produtos e pessoas. 
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O ritmo de expansão dos centros mais adiantados começa a depender do 

desenvolvimento das regiões até agora mais atrasadas. Em outras palavras, a 

indústria terá, daqui por diante, cada dia maior interesse na integração das 

diversas partes do território nacional em um único mercado, em um 

verdadeiro mercado comum, base indispensável para a prosperidade 

econômica e para a integração nacional.
124

 
 

 

 Apesar de criticar as elites regionais pelo distanciamento espacial e pelo atraso 

econômico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a proposta de industrialização 

sustentada pela ESG, como forma de integrar o país, fundamentava-se a partir da lógica do 

capitalismo dependente, o seja, o mesmo modelo econômico posto em práticas pelas 

oligarquias regionais. Entretanto, haveria uma diferença: o novo modelo seria apoiado na 

modernização tecnológica, aliada à produção.  

É inegável a condição de força produtiva conferida à tecnologia nas sociedades 

industriais. Marx (1988) já havia destacado o papel da inovação tecnológica ao franquear a 

expropriação de mais-valia relativa das classes trabalhadoras. Ao ser aplicado ao capitalismo, 

o aperfeiçoamento tecnológico da produção desponta como meio de exploração e dominação 

dos trabalhadores. Isso quer dizer que a modernização das forças produtivas exprime a luta de 

classes no âmbito da produção. Seria a organização social quem definiria as exigências e a 

direção do desenvolvimento técnico. 

 Na perspectiva da ESG, o ideal seria criar condições necessárias para a criação de 

espaços propícios a reprodução do capital nas regiões mais carentes em infraestrutura. As 

formulações da instituição estavam focalizadas nos argumentos seguintes: 

 

A) O estímulo a industrialização será a forma de remover a miséria e o 

subdesenvolvimento das regiões atrasadas; B) a industrialização 

deverá ser planejada e pelo Estado; C) O planejamento estatal 

deverá focalizar também na expansão e modernização de outras 

áreas, como a agricultura, a pecuária e a pesca
125

.   

 
 

Na visão desenvolvimentista da ESG preconizada aos “estagiários”, tendo como pano 

de fundo a integração nacional, a industrialização seria o elemento central das proposições 

encaminhadas no sentido de combater as disparidades regionais.  
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Rezava os ensinamentos da ESG que as políticas públicas deveriam efetuar uma 

profunda transformação espacial por intermédio da modernização da infraestrutura produtiva, 

desmantelando o espaço historicamente herdado. Desse modo, surgiriam áreas privilegiadas 

capazes de produzir capital, principalmente as que tivessem consideráveis recursos naturais. 

Nas regiões com recursos naturais escassos, seriam criados “distritos de desenvolvimento 

industrial”, que receberiam isenções para se estabelecer nessas regiões.    

 De acordo com a visão da ESG, expressa na “aula” contida no documento “Áreas 

Estratégicas e Levantamentos Estratégicos do Poder Nacional”, elaborada em 1970 pelo 

Departamento de Estudos, a implantação de uma indústria motriz nas regiões “atrasadas” 

possibilitaria a atração de outros ramos da atividade econômica, impulsionando a dinamização 

de capitais.  

 

Ao lado dos investimentos realizados pelo setor público, voltados para a 

expansão e modernização da infra-estrutura econômica e social das áreas 

subdesenvolvidas, a política de incentivo ao setor privado atingindo 

principalmente a indústria e a agropecuária, representa instrumento 

fundamental da política de desenvolvimento regional. Um programa de 

industrialização constitui um dos grandes suportes ao desenvolvimento, 

focalizando: a) a racionalização do sistema industrial tradicional; b) apoio à 

pequena e média empresa industrial; c) implantação de distritos industriais; 

d) implantação de indústrias de base e de alto poder germinativo.
126

 
 

 

 O que norteava as orientações da ESG acerca da industrialização como incentivo ao 

desenvolvimento regional era que a modernização poderia favorecer a integração nacional. O 

modernizado setor industrial deveria funcionar como elemento dinâmico da economia, 

servindo como complementação econômica para todas as regiões do país.  

O posicionamento da Escola Superior de Guerra em relação à integração nacional 

estava subordinado a um paradigma específico de desenvolvimento: a integração se daria 

através do aprofundamento do capitalismo dependente, engendrado a partir da modernização 

tecnológica da produção. Neste sentido, as propostas de integração formuladas pela ESG 

priorizavam a construção de um espaço destinado ao capital.  

 As proposições da ESG concernente à integração nacional priorizavam as relações 

capitalistas de produção em detrimento de suas conseqüências sociais. Os valores e as crenças 

da Escola não permitiam a construção de propostas que equilibrassem as relações entre capital 
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e trabalho. A tomada de posição favorecendo as classes menos favorecidas no lugar do capital 

seria inconcebível para a instituição, que acreditava que a industrialização capitalista seria 

capaz de proporcionar “Segurança e Desenvolvimento” em todo o território nacional.  

A ESG, sem permitir o debate envolvendo posições contrárias ao modelo de 

desenvolvimento que formulava e ensinava, desprezando a ciência social produzida nas 

universidades, foi incapaz de compreender que a industrialização capitalista seria eficiente em 

agrega territorialmente o país, porém à custa da desagregação social.  

 

 

SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO  

 

 Os ensinamentos da ESG acerca do desenvolvimento pautaram-se, inexoravelmente, a 

partir do modelo das nações de capitalismo avançado. A instituição foi incapaz de formular 

um projeto de país diferenciado, original, que levasse em consideração as peculiaridades 

históricas, políticas, econômicas e culturais da sociedade brasileira.  

Apesar de arroga-se como “Centro de Altos Estudos” envolvendo os problemas do 

Brasil, faltou disposição ou preparo por parte da Escola em romper com a dinâmica de poder 

que assegurava e reforçava a continuidade de um modelo de desenvolvimento espelhado nas 

matrizes conceituais dos estrangeiros, que privilegiava o desenvolvimento seletivo, compacto 

e pontual, em detrimento das reais exigências da sociedade nacional.  

A evidência desses argumentos é visível quando verificamos que o conceito 

“Segurança e Desenvolvimento”, utilizado na ESG envolvendo a Política de Segurança 

Nacional, privilegiava a construção e a manutenção de um ambiente social favorável a 

reprodução do capitalismo dependente.  

Os pronunciamentos da ESG na área do desenvolvimento levavam em conta não as 

necessidades prementes do povo brasileiro, mas sim os problemas que o subdesenvolvimento 

acarretava a Segurança Nacional devido à inserção limitada do país no mercado internacional. 

Assim, o aperfeiçoamento de nossa infraestrutura deveria favorecer o incremento das relações 

de produção fundadas na lógica do capital, onde um ambiente seguro para os investimentos 

seria necessário.  

  Dentre as influências incorporadas ao binômio “Segurança e Desenvolvimento” as 

idéias dos norte-americanos assumiram maior relevo devido a dois fatores: o primeiro se 

deveu a aproximação dos militares brasileiros às Forças Armadas americanas, enquanto que o 



147 

 

segundo devido ao fato de ter sido eles os primeiros a terem incorporado, de forma ordenada, 

conceitos e diretrizes que deram forma e conteúdo a um sistema complexo de Segurança 

Nacional, que envolvia, nos assuntos de Segurança, os principais setores da sociedade, 

especificamente os associados à ciência e a tecnologia.  

Assim, quando a ESG começou a reformular a Doutrina de Segurança Nacional, 

utilizou como material bibliográfico de referência, como já dito, a literatura fornecida pelos 

militares norte-americanos, onde constava a indicação de que qualquer iniciativa objetivando 

organizar um sistema de Segurança Nacional passaria, também, pelo desenvolvimento do 

país.  

Da obra intitulada “Economics of National Security”, de George A. Lincoln, a ESG 

traduziu o capítulo denominado “O Aspecto Total do Problema da Segurança Nacional”, que 

orientaria as formulações da Doutrina de Segurança Nacional, incluindo o científico e o 

tecnológico.  

 

Para que se possa atingir o máximo em Segurança Nacional, haverá outros 

campos nos quais a unificação, a meu ver, terá até maior importância do que 

no campo militar. Refiro-me à unificação de nossas políticas exterior e 

militar, baseada num seguro serviço unificado de informações; unificação do 

nosso planejamento civil, industrial e econômico com os nossos planos de 

guerra; unificação do desenvolvimento científico com os planos estratégicos. 

Os norte-americanos acostumaram-se, no passado, a pensar amplamente na 

Segurança Nacional em termos puramente militares. Hoje, é óbvio que uma 

estratégia nacional válida deve abranger todos os recursos nacionais: 

humanos, materiais, industriais, científicos, políticos e espirituais. A 

preparação militar bem como a política militar são vitais, mas constituem 

apenas uma parte da Política de Segurança Nacional como um todo, a qual, 

para ter êxitos se deve integrar continuamente os objetivos políticos, os 

planos militares, o poder econômico e a organização civil em política e 

propósito nacionais, compreensíveis e cuidadosamente formulados
127

. 
 

 

 A essência da definição da Doutrina de Segurança Nacional, redesenhada na ESG, 

originou-se da idéia acima exposta de que a Segurança Nacional não residiria apenas na 

capacidade militar, mas sim no controle das instâncias produtivas do país, que poderiam 

contribuir no esforço de guerra, sobressaindo-se as áreas do conhecimento tecnológico e 

científico.     

 Ao término da Segunda Guerra e em decorrência do acirramento com o Bloco 

Soviético, os Estados Unidos promoveram uma profunda reestruturação em suas instituições 
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- O Aspecto Total do Problema da Segurança Nacional. Extraído do livro Economics of National Security 

de George A. Lincoln, pp. 01 e 02. Arquivo da ESG, L-99, 1954. (Tradução para uso exclusivo da ESG)  
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de segurança, dispostos a ampliar e ocupar espaços em escala mundial por intermédio da 

atividade política, intercâmbio econômico, científico e tecnológico, principalmente nas 

regiões sensíveis à influência soviética. Como conseqüência, aprovaram, em 1947, o National 

Security Act, através do qual organizaram o Conselho de Segurança Nacional, a Agencia 

Central de Inteligência, o Departamento de Defesa, o Conselho para a Indústria de Guerra e 

Pesquisa (STEVENSON, 2007).  

O eixo principal dessa reestruturação situava-se na concentração de poder no 

Executivo, uma vez que este passaria a estabelecer e a conduzir as principais diretrizes da 

política externa, através do Conselho de Segurança Nacional.  

 Como já afirmado, foi por intermédio dessas mudanças que ocorreram ao nível do 

Estado norte-americano, na área de segurança nacional, que inspirou os militares brasileiros 

ligados às Forças Armadas dos Estados Unidos, a criarem a ESG, com a finalidade de 

introduzir, no ambiente militar, o novo pensamento estratégico norte-americano, que divisava 

o papel que desempenharia a política, a economia, a infraestrutura técnica e científica, a 

educação, a cultura, como os novos condicionantes para a segurança nacional. 

 A ESG subordinou-se, no campo doutrinário, as idéias de segurança nacional 

arquitetada pelos “ianques”. A Escola estivera atenta às mudanças de perspectiva que 

ocorriam na doutrina “matriz” devido às demandas do poder mundial. Quando a política 

externa norte-americana exigia novas diretivas em sua doutrina de segurança, a ESG 

acompanhava e ajustava a Doutrina de Segurança Nacional brasileira.  

Por exemplo, o lema “Segurança e Desenvolvimento”, adotado pela ESG e que 

norteou os ensinamentos envolvendo o desenvolvimento do país na segunda metade dos anos 

1960 e início dos 1970, foi inspirado na mudança de rumo da política externa norte-americana 

para os países em vias de desenvolvimento, principalmente os da América Latina. 

A partir do momento que os Estados Unidos descartaram a possibilidade de haver uma 

invasão militar por parte dos russos na América Latina e presumiram que a ameaça potencial 

estava mais na existência do “inimigo interno” do que no externo, efetuaram significativos 

ajustes em sua política externa com relação à segurança da América Latina.  

Uma das mais significativas foi a “Aliança para o Progresso”, iniciativa essa que 

visava promover o desenvolvimento dos países latino-americanos. Nas palavras do 

embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon (1962, pp.01, 03): 
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Meu assunto é a nova política a que o Presidente Kennedy chamou Aliança 

para o Progresso. Qual o propósito essencial da Aliança para o Progresso? 

Numa única frase, é um esforço e o progresso social em toda a América 

Latina, operando por intermédio das instituições democráticas baseadas no 

respeito pelo indivíduo (...). O programa inclui cooperação internacional 

para o fortalecimento de certos mercados de produtos com preço mundial, 

notadamente o café. Visa também a um fortalecimento de laços econômicos 

dentro da América Latina, por meio de zonas de comércio livre e mercados 

comuns e por meio de cooperação fortalecida na ciência, nas pesquisas e na 

educação especializada.  
 

 

Apreensivos devido à vitória da Revolução Cubana e do êxito da guerra 

revolucionária, os Estados Unidos definiram para os países periféricos da América Latina, 

suscetíveis a influência dos comunistas por intermédio dos movimentos sociais, inúmeras 

atividades de caráter assistencialista, objetivando auxiliar e fornecer amparo aos acordos 

determinados na “Ata de Bogotá” 
128

, em 1960. As articulações que culminaram no Encontro 

de Bogotá evidenciaram, concretamente, que existia estreita conexão entre o escasso 

desenvolvimento e as condições da segurança na região.  

Essa compreensão do problema latino-americano culminou na “Aliança para o 

Progresso”, firmada na Conferência de Punta Del Este, sob liderança dos Estados Unidos. 

Tornava-se cada vez mais evidente para os formuladores da doutrina de segurança nacional 

norte-americana que haveria uma relação estreita entre os níveis de desenvolvimento e as 

condições de segurança sistêmica, não apenas na América Latina, como em qualquer outra 

parte do planeta.  

No entendimento dos arquitetos da política externa norte-americana na fase de ameaça 

da “guerra revolucionária” em países subdesenvolvidos, tendo à frente Robert McNamara, o 

único mecanismo de interromper o avanço do comunismo, ou de “ideologias estranhas à 

América Latina”, seria através do estímulo ao desenvolvimento, principalmente econômico, 

de modo a excluir as populações da miséria.  

Os principais pontos do acordo “Aliança para o Progresso” foram alinhados nos 

seguintes termos, após os representantes dos países latino-americanos, reunidos no Uruguai 

entre os dias 22 a 31 de janeiro de 1962, afirmarem que “os princípios do comunismo são 

incompatíveis com os do sistema interamericano”: 
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 - A Organização dos Estados Americanos (OEA) promoveu em setembro de 1960 uma conferência em 

Bogotá, que originou a Ata de Bogotá. A Ata ratificava a crença de que o desenvolvimento econômico e o 

progresso social estão intrinsecamente conjugados, e só poderão ser atingidos em um meio que permita às 

Repúblicas Americanas conservar e consolidar suas instituições democráticas. Nesse encontro os governos dos 

países latino-americanos acolheram a proposta do governo dos Estados Unidos em criar um fundo com a 

finalidade de apoiar as nações que estivessem dispostas a iniciar reformas sociais e econômicas (Nota do autor). 
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 A Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, atuando 

como Órgão de consulta nos termos do Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca, considerando que os Estados americanos têm a 

capacidade de erradicar os males profundos do subdesenvolvimento 

econômico e social, declara: 

1- Que a preservação e o fortalecimento das instituições livres e 

democráticas nas repúblicas americanas exigem, como condição 

indispensável, que se envide prontamente um esforço acelerado para 

impulsionar o desenvolvimento econômico e social, utilizando-se os 

recursos financeiros públicos e privados, internos e externos, adequados 

para tais objetivos, a adoção de reformas econômicas e sociais e a 

mobilização de todos os esforços internos necessário, conforme o 

estipula a Carta de Punta Del Este. 

2- Que é indispensável impulsionar, enérgica e vigorosamente as indústrias 

básicas dos países latino-americanos, liberar o intercâmbio de matérias-

primas mediante a eliminação das restrições indevidas e procurar evitar 

as flutuações violentas dos seus preços, estimular a modernização e 

expansão dos serviços a fim de que a industrialização se funde em bases 

próprias e idôneas, mobilizar os recursos naturais inexplorados para 

incrementar a riqueza das nações, colocar esta maior riqueza ao alcance 

dos componentes de todos os grupos econômicos e sociais, e atender 

rapidamente, entre outras aspirações, a necessidade de trabalho, 

habitação, terra, saúde e educação (  GORDON,1962, P. 25).  

 

 

De fato, o debate envolvendo idéias sobre políticas de desenvolvimento para o Brasil 

sempre estiveram presentes nos cursos da ESG. Porém, a partir do momento que a potência 

hegemônica do Ocidente incluiu, em sua doutrina de segurança, durante o governo Kennedy, 

com Robert McNamara à frente da Secretaria de Defesa, estabelecendo que o progresso 

capitalista acelerado nos países periféricos seria a condição “sine qua non” à segurança, a 

ESG passou a inserir, em sua Doutrina, a temática do desenvolvimento, inclusive na área da 

ciência e da tecnologia.  

Os problemas do Brasil na área científica e tecnológica ganharam maior notoriedade, 

nos cursos da ESG, a partir dos anos 1960, devido à influência da “Estratégia MacNamara” de 

conjugar segurança com políticas de desenvolvimento em áreas da América Latina com 

crescentes tensões sociais, que se manifestavam a partir de movimentos populares que 

questionavam o “status quo”.  

Apesar de décadas de estudos e investimentos públicos, a ESG não conseguiu 

formular um conceito original que correspondesse às reais necessidades do povo brasileiro, 
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visto que até mesmo o conceito “Segurança e Desenvolvimento” fora formulado, 

primeiramente, nos Estados Unidos.   

O então chefe da Divisão de Assuntos Científicos e Tecnológicos da ESG, em 1970, 

coronel Leonel Martins Ney da Silva, confirma essa proposição no documento intitulado “A 

Ciência e a Tecnologia e o Poder Nacional”: 

 

A Escola, no trato do tema desta conferência, através de seu Departamento 

de Estudos, procura situar a Ciência e a Tecnologia no contexto do Poder 

Nacional. Estamos conscientes da elevada importância da Ciência e da 

Tecnologia na aceleração do processo de Desenvolvimento e da íntima 

vinculação ao esforço de captação das energias nacionais provenientes da 

coesão e vontade interna. É, pois, com muita propriedade que o ex-

Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Robert McNamara, 

asseverou que: “Segurança não é força militar, embora possa incluí-la. 

Segurança não é atividade militar tradicional, possa abrangê-la. Segurança é 

Desenvolvimento
129

. 
 

 

 As formulações de McNamara (1968) acerca do desenvolvimento das nações pobres 

giravam em torno das disputas ideológicas engendradas pela Guerra Fria. O pano de fundo de 

suas formulações era resguardar e ampliar a influência dos Estados Unidos em regiões 

propícias ao avanço comunista.  

Não existiriam apenas Moscou e Pequim influindo na capacidade de alternar 

paradigmas sociais. Cuba também estaria procurando liderar movimentos comunistas pelo 

mundo subdesenvolvimento.  

Na medida em que a estratégia militar passou a ser secundária no enfrentamento do 

avanço comunista em conseqüência da difícil classificação do “inimigo interno”, insatisfeito 

com as condições de vida dele próprio ou da sociedade na qual vivia, só haveria, de acordo 

com MacNamara (1968, p.174), uma solução: o desenvolvimento como fonte de segurança.   

 

Se a segurança implica alguma coisa, implica um mínimo de medida de 

ordem e estabilidade. Sem desenvolvimento interno, pelo menos em grau 

mínimo, ordem e estabilidade são impossíveis. São impossíveis porque a 

natureza humana não pode, indiferentemente, ficar frustrada. Reage porque 

deve reagir; é o que nem sempre compreendemos e o que os governos das 

nações que se estão modernizando nem sempre compreendem. O problema 

militar específico, porém, é apenas limitada faceta do problema de maior 

amplitude, o da segurança. A força militar pode auxiliar a manter a lei e a 

ordem, mas tão somente no caso de já existirem lei e ordem na sociedade em 

desenvolvimento, disposição básica da cooperação da parte do povo. A lei e 
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 -A Ciência e a Tecnologia e o Poder Nacional, 1970. Arquivo da ESG, C13-123-70, p.01. 
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a ordem são o escudo sob cuja proteção pode ser atingido o 

desenvolvimento, fato fundamental da segurança. 

 

 

 De fato, o binômio “Segurança e Desenvolvimento” fora incorporado na Doutrina da 

ESG na segunda metade da década de 1960, servindo de referência à política de 

desenvolvimento dos governos da Ditadura. A primeira vista indicava um conceito novo, mas 

na verdade expressava o conhecimento assimilado na ESG adicionado ao contexto de uma 

Ditadura que buscava legitimidade, principalmente por intermédio do discurso 

desenvolvimentista.  

Embora o desenvolvimento tenha sido um dos fundamentos da Doutrina de Segurança 

Nacional, o binômio “Segurança e Desenvolvimento” só passou a constituir-se em princípio 

da Doutrina quando os norte-americanos a incluíram em sua política de segurança no 

continente latino-americano contra o avanço do comunismo. A partir de então as formulações 

da ESG levariam, em consideração, esse binômio.  

 

As discrepâncias entre os padrões de vida criaram nos países pobres um 

ambiente de inconformismo e, até mesmo, diríamos um desejo obsessivo de 

conquista dos objetivos que traduzam progresso. Os assuntos relacionados 

com o desenvolvimento passaram a ser, então, os grandes problemas do dia. 

O desenvolvimento tornou-se um imperativo da hora presente para os países 

que dele carecem. Para que haja um constante incremento da produtividade 

e, conseqüentemente, aumento do bem-estar, é indispensável que: - sejam 

acelerados os trabalhos de pesquisa, visando à introdução de inovações 

tecnológicas; - sejam transferidas a mão-de-obra de certos setores para 

outros mais produtivos, através de programas de treinamento e 

retreinamento; - os empresários entendam, cada vez mais, a dinâmica do 

mercado, pois a mercadologia é o maior estimulante da modernização da 

empresa. A fusão das pequenas empresas, visando à constituição de 

consórcios; o fortalecimento da média empresa, através de auxílios que 

permita substituir a tecnologia tradicional; a associação do Governo, 

empresa privada nacional e empresa privada estrangeira nos 

empreendimentos industriais de moderna tecnologia e o estímulo às 

empresas privadas abrirem suas economias ao capital nacional são 

alternativas a serem consideradas para permitir enfrentar o gigantismo 

inevitável a que chegarão as empresas estrangeiras na era tecnológica e 

assegurar o pluralismo econômico
130

.  
 

 

 Na perspectiva da ESG, “Segurança e Desenvolvimento” significavam ampliação e 

consolidação dos valores da sociedade capitalista. O desenvolvimento, de acordo com a 
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 - Política Nacional de Desenvolvimento. Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra, 1972. 

Arquivo da ESG, C6-123-72 p. 14. 
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Doutrina da ESG, deveria corresponder às exigências de uma sociedade que teria como pano 

de fundo o acúmulo de capital, a melhoria na qualidade da mão de obra, e a eficiência do 

parque industrial.  

O pressuposto do binômio “Segurança e Desenvolvimento” era que um país 

subdesenvolvido proporcionaria possibilidades e facilidades para o avanço comunista. Desse 

modo, seria necessário dispor de uma estratégia que possibilitasse um rápido crescimento 

econômico e industrial, de modo que reduzisse as possíveis convulsões sociais fomentadas 

pelos “comunistas”.   

 A presença de grupos de empreendimentos estrangeiros se intensificou a partir das 

décadas de 1950 e 1960, convertendo-se, progressivamente, em uma das camadas dominantes 

mais influentes, com fortes ligações com a ESG, pois detinham capitais e sofisticação 

tecnológica, atributos estes que poderiam contribuir com o desenvolvimento do país 

(Dreifuss, 1987).  

No momento em que a Doutrina de Segurança Nacional passou a privilegiar o binômio 

“Segurança e Desenvolvimento”, este grupo, formado por tecnocratas, dirigentes de empresas 

públicas e privadas, oficiais das Forças Armadas, agentes de corporações multinacionais, 

como destacou Dreifuss (1987), já estava bem articulado no cenário brasileiro por intermédio 

da ESG. Quando os militares tomaram o poder em 1964, e converteram o binômio 

“Segurança e Desenvolvimento” em orientação de Estado, as camadas detentoras de capital 

encontraram a oportunidade de obter grandes ganhos. Como bem frisou Furtado (1981 pp. 36-

37): 

 

A ordem das prioridades sociais, subjacente em toda política, é a resultante 

de um conjunto de forças que cristalizam na estrutura do poder. Quem 

decide que é mais importante produzir canhões do que manteiga? Que é mais 

urgente construir viadutos do que serviços de água e esgoto? Nessa 

composição de forças, o peso das minorias que controlam, seja a riqueza, 

sejam os meios de informação, é sempre decisivo. Na fase que estamos 

considerando do desenvolvimento econômico brasileiro, assumiu relevo 

especial o reforço trazido à posição das classes de rendas médias e altas 

pelas empresas transnacionais, empenhadas em controlar o mercado do país. 

Do ponto de vista das minorias privilegiadas, tratava-se de ter acesso às 

formas sofisticadas de consumo que estavam emergindo nos centros 

industriais; ao facilitar esse acesso, as empresas transnacionais assumiram o 

controle do processo de desenvolvimento. 
 

 Na ESG não havia incompatibilidade do capital externo, privado ou público, no 

fomento ao desenvolvimento brasileiro. Quando a Escola definiu o novo monte de orientação 

doutrinária, cristalizado na idéia de que a Segurança Nacional só seria eficaz através do 
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desenvolvimento, subordinou o desenvolvimento, principalmente, à custa dos investimentos 

privados puros ou subsidiados pelo Estado. Segundo a ESG,   

 

Entendeu-se que, sendo o estudo da SEGURANÇA e do planejamento de 

uma política nacional condizente com seus objetivos a finalidade básica da 

ESG, a matéria relativa ao DESENVOLVIMENTO não deveria constituir 

tema particular de palestra, embora devesse ser abordado “pari passu” com 

os assuntos atinentes à SEGURANÇA, com a qual está o desenvolvimento 

intimamente ligado. O DESENVOLVIMENTO é um fator condicionante da 

SEGURANÇA, máxime dentro da conceituação que lhe dá a ESG, segundo 

a qual a SEGURANÇA NACIONAL é um sistema de garantias, através de 

ações políticas, econômicas, psicossociais e militares para a realização e 

conservação dos objetivos nacionais (...). Assentada a importância do 

investimento crescente, acionado por uma tecnologia capaz de determinar 

um alto índice de produtividade, surge a questão relativa ao agente do 

investimento, a qual traz ao debate o velho tema da oposição entre a empresa 

pública e a empresa privada. Quem deve investir? O Estado ou os 

particulares? Além disso, fora do investimento direto, deve o Estado investir 

no campo econômico? Como complemento da infra-estrutura, as indústrias 

básicas, tais como a siderurgia, as ligadas ao petróleo, à química pesada, aos 

adubos, fertilizantes, material e implementos elétricos e bens de capital, 

apresentam um campo propício à iniciativa estatal, sempre que a iniciativa 

privada se mostre deficiente ou omissa. Fora do campo da infra-estrutura e 

de algumas indústrias de base, é perigosa a iniciativa. Nas referidas 

indústrias as técnicas estão estratificadas, os processos são amplamente 

conhecidos em todo o mundo e bons projetos podem ser facilmente 

organizados sem risco de erro. Nas demais componentes do parque 

industrial, os problemas de concorrência, de necessidade de propaganda, de 

imperiosa modernização, de dependência de patentes e “know how” 

importado constituem questões que o empresário particular está, geralmente, 

mais apto a resolver que o gerente estatal. A iniciativa privada apresenta, via 

de regra, maior capacidade para sondar a preferência dos consumidores, 

terreno em que são necessários imaginação, liberdade de ação, capacidade de 

decisão rápida, conhecimento de mercado, mais difíceis nos mecanismo mais 

rígidos do setor público. Finalmente, a ação do Estado deve ser limitada e 

essencialmente supletiva. Onde a ajuda bastar, não se deve passar dos 

incentivos, quer fiscais, quer creditícios, de colaboração, técnicos ou outros 

quaisquer. Onde a iniciativa privada for deficiente, ela poderá ser 

complementada nos estritos limites exigidos pelo interesse público. E só 

onde ela for totalmente omissa, tratando-se do setor fundamental, deve o 

Estado assumir os encargos sempre delicados da produção direta de bens ou 

da prestação direta de serviços. A multiplicação das empresas estatais tende 

a centralizar a economia nas mãos do Estado e a hipertrofia do poder público 

no campo econômico pode conduzir ao cesarismo político. Numa sociedade 

em que todos os indivíduos dependem do governo para ganhar a vida, o 

preço da obtenção do emprego tenderá a ser a aquiescência à supressão das 

liberdades públicas. Onde prolifera e prospera a empresa privada, as 

capacidades individuais, os espíritos criadores, os líderes empresariais têm 

mais facilidade de surgir e de firmar-se, com possibilidades maiores para 



155 

 

colaborar no desenvolvimento coletivo e na manutenção das conquistas 

democráticas
131

. 

 

 

 A ESG, apesar de disseminar a idéia de Estado forte em suas formulações sobre o 

desenvolvimento, na verdade compreendia que a lógica capitalista, sustentada na expansão 

das empresas privadas, poderia resolver os problemas que obstruíam o progresso.  

A Escola, por intermédio do binômio “Segurança e Desenvolvimento”, reordenou 

percepções que já faziam parte das idéias da instituição militar desde a sua fundação: a noção 

de que o capital privado, nacional ou estrangeiro, deveria ter papel preponderante na política 

de desenvolvimento do país. Assim, a pretensa racionalidade do setor privado era 

compreendida pela ESG como fator indispensável ao desenvolvimento nacional, devendo o 

Estado contribuir com financiamentos e incentivos fiscais para a ampliação das empresas de 

capital privado.  

Os “estagiários” saíam da Escola confiantes de que o caminho para o desenvolvimento 

brasileiro era esse apontado pela ESG. Ronaldo Moreira da Rocha, então presidente da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, em conferência na ESG a 12 de junho de 

1970, exprime essa percepção: 

 

Considero um privilégio poder voltar a esta tradicional Escola que tive a 

honra de freqüentar, como Estagiário do Curso Superior de Guerra, no ano 

de 1967. Ao subir a esta tribuna, tão minha conhecida, faço-o com a mesma 

humildade que pautou minha vida de aluno atento aos ensinamentos que aqui 

me foram ministrados pelos mais ilustres oradores. Agradeço ao meu ilustre 

Comandante – Exmo. Sr. General-de-Exército Augusto Fragoso – a 

oportunidade que generosamente me ofereceu, de manifestar neste mesmo 

recinto o meu reconhecimento público pelo que devo à ESG, na 

complementação da minha formação de administrador da coisa pública. 

Tendo ingressado nesta Escola, após exercer o cargo de Diretor da 

Eletrobrás, no 1º. Governo da Revolução, recebi, nesta Casa de 

aprimoramento da elite da vida nacional, os conceitos de interesse público e 

de segurança nacional que devem estar sempre presentes nas decisões 

daqueles que têm, por menor que seja, uma parcela de responsabilidade na 

Administração do País. É, pois, com o objetivo de dar à ESG algum 

subsídio, em troca de muito recebido, que aqui estou para informá-los acerca 

dessa nova sociedade de economia mista, denominada Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais, que o Governo Federal houve por bem criar 

com a finalidade de dinamizar a exploração dos recursos do subsolo 

brasileiro. Pode-se dizer que, até 31 de março de 1964, não foi grande o 

papel incentivador do Governo o incremento da exploração dos recursos do 

subsolo nacional. Com a Revolução de 1964, o 1º. Governo Revolucionário, 

exercido pelo eminente e saudoso estadista Presidente Castello Branco, 
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voltou suas vistas para o importante problema da pesquisa e aproveitamento 

dos nossos recursos minerais (...). Enorme foi o esforço do 1º. Governo da 

Revolução para incrementar a atividade  no País, esforço esse fortalecido, no 

2º. Governo da Revolução, pela patriótica continuidade administrativa que se 

registrou no setor, com atuação de ilustre Ministro das Minas e Energia, 

General José Costa Cavalcanti. Entretanto, grandes foram as dificuldades 

que se apresentaram aos órgãos da administração pública encarregados dessa 

relevante tarefa. As limitações no que diz respeito à admissão de pessoal 

qualificado; a impossibilidade de remunerar os técnicos necessários, em 

níveis compatíveis com o mercado de trabalho vigente; os conhecidos 

obstáculos burocráticos na adoção de medidas administrativas, para a 

contratação de serviços com empresas de engenharia especializadas, para a 

realização de obras e para aquisição de equipamentos e materiais exigidos, 

fizeram que o Governo do eminente Presidente Costa e Silva pensasse em 

encontrar uma fórmula capaz de vencer os obstáculos apontados. A 

necessidade de uma administração financeira flexível – capaz de poder 

realizar operações financeiras com facilidade, tanto no País como no exterior 

– com a possibilidade de conceder recursos a particulares, mediante 

convênios com entidades financeiras, foram também fatores considerados na 

decisão que deveria ser adotada para solucionar o problema. Surgiu então a 

concepção de tirar da execução direta do Estado todos os serviços de campo, 

até então a cargo do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral)  

para confiá-los a uma sociedade de economia mista que, embora controlada 

pelo Governo Federal, sob a forma de maioria acionária, teria toda a 

flexibilidade de uma empresa privada. A essa sociedade, que veio a ser 

constituída, foi dada a Denominação de Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais – C. P. R. M. Outrossim, mesmo com o progresso demonstrado nos 

últimos anos, conforme pode ser visto a seguir, o setor 

Pedidos de 1964 1965 1966 1967 1968 

Pesquisa 630 1329 2217 3186 3893 

 mineral continuava a se ressentir de uma deficiência fundamental, com 

vistas à iniciativa privada, qual seja, a carência, cada vez maior, por parte 

dos mineradores nacionais, de recursos financeiros para a realização dos 

investimentos de risco exigidos pela pesquisa mineral detalhada, 

indispensável após o descobrimento de qualquer ocorrência mineral. Para 

remediar esse estado de coisas, o Governo fixou-se ainda mais na criação de 

uma empresa estatal capaz de, ao mesmo tempo em que realizasse, de forma 

mais adequada, os trabalhos fundamentais de mapeamento básico e de 

geologia geral, efetuar investimentos de risco, financiando empresas de 

mineração e realizando, também, contratos de prestação de serviços a 

entidades privadas, mediante remuneração. Finalmente, ao configurar a C. P. 

R. M. como uma sociedade de economia mista, objetivou o Governo a 

participação dos mineradores privados no capital social da Empresa, com a 

presença inclusive de um representante seu no Conselho de Administração 

da Companhia, o que veio a ocorrer efetivamente. Quanto ao pensamento do 

atual Governo acerca da solução encontrada para o problema, nada melhor 

do que citar as próprias palavras do eminente Presidente Garrastazú Médici, 

por ocasião da Assembléia Geral de Constituição da Companhia de 

Pesquisas de Recursos Minerais: “O acerto do ato de sua criação já se 

consagra na extraordinária ocorrência de recursos financeiros da poupança 

particular e das empresas particulares interessadas... Quero dizer a todos 

quantos, nesta hora, estão formando conosco nesta grande empresa – com as 

suas companhias, com o seu trabalho, com o seu idealismo, com a sua 

confiança – minha certeza de que este empreendimento fundamental para o 

nosso progresso e que haveremos de revelar nos anos que hão de vir, por 
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debaixo de nossos pés, a verdadeira dimensão de um novo Brasil” (...). Com 

o sistema de financiamento de risco a fundo perdido para a pesquisa mineral, 

cujas normas reguladoras foram objeto do Decreto no. 66.522, de 30/04/70, 

o Governo concebeu mais uma forma de fortalecimento da empresa privada, 

dando oportunidade para o aparecimento no País de novas empresas 

nacionais de mineração, em bases técnicas modernas e com amplo 

conhecimento dos recursos minerais passíveis de exploração. A C. P. R. M. 

está ultimando entendimentos com os bancos e organismos de 

desenvolvimento nacionais, a fim de poder iniciar suas operações de 

financiamento às empresas nacionais de mineração. A importância desse tipo 

de financiamento de risco, fundo perdido, reside no fato de que é na fase da 

pesquisa que está a maior percentagem de risco no sucesso do 

empreendimento mineiro. Desta maneira, o Governo se solidariza com o 

empresário nacional, correndo com ele os riscos inerentes à atividade erária, 

na sua fase de maior incerteza (...). Conforme já tive oportunidade de referir 

durante esta palestra, a C. P. R. M. é uma empresa que será administrada 

rigorosamente sob os princípios que regem a gestão de uma empresa 

privada. Outrossim, estou plenamente cônscio do relevante papel 

desempenhado pela C. P. R. M. no contexto da Segurança Nacional. Neste 

sentido foram orientados os atos fundamentais da Empresa e são pautadas 

todas as suas diretrizes administrativas. Para o desempenho das minhas 

funções, não posso omitir o valor dos ensinamentos que recebi nesta Casa, 

com relação aos problemas da Segurança e do Desenvolvimento. Cumpre-

me igualmente assinalar a valiosa colaboração que estou recebendo dos 

meus companheiros de trabalho, dentre alguns oriundos das Forças Armadas, 

os quais, escolhidos por seus méritos administrativos anteriormente 

revelados, estão contribuindo com sua formação profissional para a análise 

dos casos que interessam à Segurança Nacional. Todo aquele que desejar 

tomar parte na batalha pelo desbravamento do nosso subsolo encontrará 

abertas as portas da C. P. R. M. e dela terá toda a colaboração e todo o apoio. 

Quer na pesquisa de jazidas, quer na execução de serviços técnicos de 

sondagem, de hidrologia, de levantamentos aéreos e outros mais, não pode a 

C. P. R. M. abrir mão da participação da iniciativa privada, se quisermos, de 

fato, operar na década de 70 uma verdadeira revolução no setor brasileiro.  

Um outro ponto, embora não seja específico da empresa, refletindo antes 

uma política de Governo, que julgo indispensável referir aqui, é o ingresso 

de capitais no País para o desenvolvimento do setor de mineração (...). 

Utópico seria pensar em poder solucionar o problema do nosso setor da 

mineração sem a colaboração do capital estrangeiro
132

. 

 

 

 Verifica-se que os ensinamentos da ESG acerca da forma como a política de 

desenvolvimento deveria ser conduzida se concretizaram quando os militares assumiram o 

poder em 1964. Após 14 anos “instruindo” as elites nacionais, transmitindo a idéia de que o 

desenvolvimento mais favorável ao Brasil seria por intermédio do fortalecimento dos 

empreendimentos privados, logrou êxito em alcançar esse objetivo.  

 A convicção da Escola era de que fortalecendo o empresariado nacional, mesmo que à 

custa do Estado, possibilitaria a expansão do capitalismo. Capitalismo, como lembra Faoro 
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(1979), “politicamente orientado”, mas necessário para demonstrar às nações ocidentais que o 

Brasil estava alinhado, simetricamente, a lógica do desenvolvimento capitalista.  

 Desse modo, o significado do binômio “Segurança e Desenvolvimento”, redefinido na 

ESG a partir da matriz norte-america, expressava a crença no capitalismo como indutor do 

desenvolvimento. Assim, é falsa a impressão de que a Escola estava a serviço dos interesses 

do povo brasileiro. Na verdade estava comprometida com visões de mundo que inviabilizaria 

qualquer atitude no sentido de planejar um modelo de desenvolvimento independente e auto-

sustentável.  

 Os pilares do preceito “Segurança e Desenvolvimento”, como evidenciado na 

exposição do presidente da “Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais”, Ronaldo Moreira 

da Rocha, era que a modernização tecnológica deveria ser conduzida de acordo com os 

fundamentos da economia capitalista, isto é, privilegiando os interesses das camadas 

dominantes, a “gestão racional” dos recursos humanos e materiais, tudo isso expresso como 

sendo “Aspirações Nacionais”.  

 Havia, nas formulações da ESG acerca do progresso da ciência e da tecnologia, 

convergências de valores e crenças no sentido de estabelecer, no Brasil, uma sociedade 

industrial de base capitalista, se possível servindo-se dos avanços tecnológicos das empresas 

estrangeiras que poderiam se instalar no Brasil.  

 A Escola preconizava que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia seria 

indispensável à consecução eficiente da Segurança Nacional, embora soubesse que essa 

eficiência seria limitada devido ao modelo subordinado de desenvolvimento que apregoava. 

Essa resignação se deveu as peculiaridades da ESG no que se refere aos interesses que 

buscava corresponder.  

 A idéia difundida de que “Os Objetivos Nacionais” estariam acima de tudo, tendo 

como pressuposto o preceito “Segurança e Desenvolvimento” ocultavam as estreitas ligações 

que a ESG mantinha com as elites empresárias, fato este já demonstrado por Dreifuss (1989). 

  A ESG congregou setores da Forças Armadas e grupos empresariais que 

compreendiam o desenvolvimento capitalista como sinônimo de segurança, de modo que o 

aperfeiçoamento tecnológico e científico deveria subordinar-se a reprodução de capital. 

 

A grande descoberta de nossa era é que as conquistas tecnológicas não são 

acontecimentos inusitados. A empresa privada e a administração 

governamental desenvolveram conceitos de planejamento e inovações 

fundadas na vasta expansão científica e nos esforços da engenharia. As 

inovações promovem mudanças qualitativas na economia, tendo importância 
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idêntica para o desenvolvimento futuro, quanto o conceito de capital de 

investimento representou economicamente durante os últimos dois séculos. 

Em termo estritamente econômico, toda a atividade de produção e 

comercialização vincula-se diretamente aos fatores de custos do processo e 

da matéria-prima, organização, qualidade do produto, preferência de 

mercado e desenvolvimento de hábitos de consumo de massa. Ora, a Ciência 

e a Tecnologia devem atuar não como fator dependente, mas como causa 

primeira do processo, em todas as áreas da produção, objetivando trocas 

internas ou externas entre as nações. Conseqüentemente, da evolução 

científica e tecnológica, depende inclusive as trocas internacionais, pela 

inter-relação existente entre custos, capital de investimentos, lucros de bens 

e serviços (...). Toda a estrutura econômica do Poder Nacional. Toda a 

estrutura econômica do Poder Nacional fundamenta-se na Empresa. Seja ela 

privada ou estatal, vincula sua produtividade não apenas aos capitais de 

investimento e processos tecnológicos, mas também à qualificação 

profissional, técnica e gerencial. Destarte, torna-se prioritária a coordenação 

das atividades econômicas e da fonte de elemento humano: a Universidade, 

suas conquistas tecnológicas e pesquisas, promovedoras do aprimoramento 

funcional. Este se manifesta também na habilitação e adequação de técnicos, 

geralmente saídos de escolas de grau médio. Assim, a conjunção das 

atividades empresariais, governamentais e das Universidades transformou a 

Educação em investimento a médio e longo prazos, fator indispensável para 

a conquista do desenvolvimento, já que a mesma incorpora à tecnologia 

industrial novos processos, técnicas e instrumentos que resultam em 

produtividade (...). A captação dos múltiplos recursos disponíveis em plano 

Nacional e a sublimação das energias do Poder Nacional, através de meios, 

oriundos da Ciência e da Tecnologia, conduzirão à estratégia do 

Desenvolvimento e da Segurança
133

. 

 

 

 

 De acordo com a ESG, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia deveria reduzir 

as deficiências do capitalismo brasileiro, aprimorando-o através da qualificação da mão de 

obra, da expansão das atividades produtivas por intermédio de grandes investimentos 

privados, auxiliados pelo Estado.  

 A hegemonia desse pensamento, no âmbito das Forças Armadas, foi demonstrada 

quando os militares tomaram o poder em 1964. Singer (1982, p. 85) havia observado que após 

1964 o predomínio da grande empresa, nacional e estrangeira, foi substancialmente reforçado. 

Grandes empresas receberam dos governos da ditadura incentivos fiscais e creditícios que 

lhes possibilitaram ampliar e dominar mercados.  

 A expansão dos parques industriais na área da petroquímica, da siderurgia, do 

alumínio, por exemplo, foram realizados sob o domínio financeiro do poder público, com a 

participação de “conglomerados nacionais e estrangeiros e sociedades de economia mista”. A 
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ESG parecia desconhecer que o Estado brasileiro foi um refém dos interesses do setor 

privado, tanto o nacional quanto o estrangeiro (Goldenstein, 1994).  

 Para a ESG, reforçando o capitalismo dependente através do fomento tecnológico e 

científico, o país teria condições de alterar o quadro de subdesenvolvimento que afetava a 

grande maioria de sua população, reduzindo os potenciais focos de insatisfação social que 

fariam germinar as idéias comunistas.  

 Logo após o golpe, em agosto de 1964, a Escola Superior de Guerra convidou para 

uma conferência o senhor Walt W. Rostow, presidente do Conselho de Planejamento Político 

do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Suas palavras refletem o modo como a ESG 

pensava o significado de modernização. 

 

Estamos tentando ajudar a construir uma comunidade de nações livres e 

independentes, oferecendo a seus povos crescentes padrões de bem-estar 

cada uma orgulhosa de sua singularidade, mas respeitando também a 

interdependência que nos é imposta a todos, neste pequeno planeta, pelos 

modernos meios de comunicação e pelas armas modernas (...). Nossas 

tarefas mistas de defesa e construção, olhamos para o Brasil como uma fonte 

de grande potencial de força e de liderança, não apenas dentro do 

Hemisfério, mas no cenário mundial. O povo brasileiro ofereceu uma 

demonstração de histórico significado este ano, ao frustrar os desígnios 

daqueles que buscavam subverter a independência nacional e suas tradições 

humanas. Aquela demonstração de orgulho nacional e de consenso nacional 

restringiu acentuadamente as perspectivas do comunismo no Hemisfério. 

Mais do que isso, o governo e o povo do Brasil estão agora empenhados em 

um esforço determinado de superar as distorções que acompanham as 

gerações passadas, conquistas notáveis em crescimento e industrialização. 

Confio em que nos meses e anos vindouros veremos o Brasil remover essas 

distorções e caminhar avante no rumo da completa modernização desta 

terra
134

. 
 

 

 O apelo do senhor Rostow foi atendido pela ESG, especificamente por intermédio da 

adequação da Doutrina de Segurança Nacional ao binômio “Segurança e Desenvolvimento”, 

que se tornou fonte de orientação aos governos da Ditadura até o início da década de 1970.   

 Esse fato é demonstrado pelo título da “Aula Inaugural”, na ESG, do marechal-

presidente Humberto Alencar Castelo Branco, a 13 de março de 1967: “Segurança e 

Desenvolvimento”.    

 O marechal-presidente, que foi diretor do Curso de Estado-Maior e Comando das 

Forças Armadas e do Departamento de Estudos da ESG, escolheu o binômio “Segurança e 
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Desenvolvimento” como temática de seu discurso, o que despontou como novidade, haja vista 

que permanentemente se debateu o problema do desenvolvimento na ESG, porém, agora 

vinha incorporado à segurança. Ou seja: o desenvolvimento do país deveria existir em função 

da Segurança, como uma necessidade de Segurança Nacional. 

 

Desenvolvimento e segurança, por sua vez, são ligados por uma relação de 

mútua causalidade. De um lado, a verdadeira segurança pressupõe um 

processo de desenvolvimento, quer econômico e social. Econômico porque o 

poder militar está essencialmente condicionado à base industrial e 

tecnológica do país. Social, porque mesmo um desenvolvimento econômico 

satisfatório, se acompanhado de excessiva concentração de renda e crescente 

desnível social, gera tensões e lutas que impedem a boa prática das 

instituições e acabam comprometendo o próprio desenvolvimento 

econômico e a segurança do regime
135

.  
 

 

 A ESG, apregoando a mútua causalidade entre “Segurança e Desenvolvimento”, 

desempenhou o papel de difundir, por intermédio do estudo sobre os problemas do Brasil, de 

que o desenvolvimento se daria através da entrada maciça de capitais. A Doutrina de 

Segurança Nacional, “renovada” com a articulação entre “Segurança e Desenvolvimento”, 

sugerida pelos Estados Unidos, propunha o capital transnacional como forma de constituir um 

novo modelo econômico, mediante o qual fomentaria a construção de um bloco de poder a 

partir das elites empresárias e industriais, através da associação de grandes aglomerados 

financeiro-industriais com o capital estrangeiro e o nacional. Para tanto, era necessário que o 

país oferecesse as condições em infraestrutura técnica e científica adequadas ao capitalismo.  

 Em 1970, o Departamento de Estudos produziu um documento intitulado 

“Desenvolvimento Nacional”, onde indicava quais os obstáculos que deveriam ser superados 

de modo a garantir a eficiência do desenvolvimento econômico. Todas as áreas deficientes ao 

manejo do capital, que envolvia as expressões do “Poder Nacional”, formam destacadas.  

 

No Campo Político: - inexistência de representação nacional ou de 

autenticidade político-partidária, despida de lealdade, conhecimento dos 

problemas nacionais, e à mercê de cúpulas arrivistas, ambiciosas, ou 

representativas de grupos específicos, sem rejuvenescimento ou renovação; 

incapacidade administrativa e corrupção; subversão alienígena; indiferença 

pela ocupação dos postos governamentais e tendências à oligarquia ou 

carismatismo; incompreensão para as funções de controle e fiscalização, por 

parte do Legislativo e do Executivo; incapacidade criativa e gerencial nas 

concepções de política econômica. No Campo Econômico: recursos 
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materiais inaproveitados racionalmente; recursos humanos e força de 

trabalho com elevada capacidade ociosa e inadequação de sua formação; 

baixos índices de produtividade dos fatores terra, capital, trabalho, 

capacidade gerencial; grandes disparidades na redistribuição da renda, 

regional e socialmente; inadequada utilização e elevada concentração da 

força de trabalho rural; processos produtivos obsoletos e resistência à sua 

substituição por outros de maior eficiência e menor custo, no setor público e 

privado; baixo índice de consumo de energia elétrica; importação de “know-

how” e assistência técnica superada pelo avanço tecnológico dos países de 

origem; transportes inadequados e descontrole do setor, agravados por 

comunicação precária; inexistência de linha de ação econômica 

governamental, a médio e longo prazos, impedindo a efetiva programação e 

dimensionamento dos investimentos privados, com aumento relativo do grau 

de risco. No Campo Psicossocial: elevada proporção de analfabetos 

associada à deficiência do processo educacional, inadequado à realidade e ao 

futuro previsível; ensino primário obsoleto e ineficaz, com elevada evasão, 

deficiência de escolas e não motivação de sua necessidade; ensino médio 

afastado das condições do meio ambiente e não profissionalizante; ensino 

superior deficiente e não seletivo, quanto à qualidade e prioridades 

essenciais da Nação; insuficiência qualitativa e quantitativa de recursos 

humanos, para o magistério, em todos os níveis; desperdício e descontrole de 

recursos em benefício da suntuosidade ou de resultados eleitorais, com 

prejuízo da eficiência e racionalização do setor educacional, acumulando 

capacidade ociosa de utilização; marginalização dos objetivos fundamentais 

do processo educacional a favor de conceitos de valor tradicionais e 

afastados da realidade; inexistência de educação cívica e de mentalidade 

voltada para os interesses nacionais; despersonalização e perplexidade em 

face do avanço tecnológico, com decréscimo da religiosidade e 

espiritualidade. No Campo Militar: forças armadas despreparadas e mal 

equipadas, altamente dependentes do exterior em matéria de armas, munição 

e adestramento técnico; limitação de perspectivas futuras pela insuficiência 

de recursos; falta de entrosamento industrial civil-militar no campo das 

pesquisas e da tecnologia
136

. 

 

 

 De acordo com o pronunciamento da ESG, enquanto não houvesse uma estrutura 

científica e tecnológica capaz de reverter às deficiências em recursos humanos e materiais do 

país, não haveria meios de garantir o êxito do empreendimento capitalista, imprescindível a 

manutenção da ordem social definida pelo binômio “Segurança e Desenvolvimento”.  

 A ênfase em desenvolver o Brasil por intermédio dos mecanismos de ordem técnica e 

científica se fundamentava em parâmetros mais quantitativos do que qualitativos, visto que os 

beneficiários não seriam os brasileiros, mas a empresa capitalista, muitas delas 

multinacionais.  

 As formulações da ESG acerca do desenvolvimento reforçavam o quadro de 

dominação apontado por Horkheimer (2007, p. 74) ao analisar as relações entre o progresso 

da ciência e da tecnologia nas sociedades modernas. Sugere o autor que enquanto o 
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conhecimento técnico se expande por intermédio do aprimoramento das ciências, a autonomia 

do indivíduo, a sua capacidade de confrontar-se com os mecanismos de dominação, “o seu 

poder de imaginação e o seu juízo independente sofreu aparentemente uma redução”. O 

aperfeiçoamento dos recursos técnicos e de informação seria acompanhado, cada vez mais, 

por um processo de desumanização crescente. “Assim, o progresso ameaça anular o que se 

supõe ser o seu próprio objetivo: a idéia de homem”. 

 A ESG, apesar de apregoar a diretriz “Segurança e Desenvolvimento” em nome do 

desenvolvimento do país, na verdade propunha o estabelecimento crescente do acúmulo de 

capital. Por isso, os ensinamentos da Escola enfatizavam a qualificação da mão de obra, o 

melhoramento do nível de educação dos brasileiros e o equacionamento das desigualdades 

regionais. Essas desigualdades, em particular, representavam um dos maiores obstáculos ao 

desenvolvimento, favorecendo a vulnerabilidade da economia e da Segurança Nacional.  
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5º. CAPÍTULO  

 

OS ENSINAMENTOS II – O PAPEL DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

 
                                                               

As formulações da ESG que eram transmitidas aos “estagiários” acerca do papel da 

ciência e da tecnologia para o desenvolvimento do país não foram formuladas apenas por 

militares da instituição. A intelectualidade civil participou também da elaboração de algumas 

formulações no campo do “Poder Econômico”, que correspondia, de acordo com a 

classificação da Escola, a área que contemplava a ciência e a tecnologia
137

.  

No entanto, tal contribuição ocorreu com mais freqüência apenas nos primeiros anos 

de funcionamento da Escola. À proporção que a Guerra Fria aprofundava a divisão ideológica 

do mundo, a ESG passou a “dispensar” a contribuição da comunidade universitária, bem 

como de oficiais que possuíam um pensamento mais complexo da realidade brasileira. A 

Escola passaria a condicionar o desenvolvimento científico e a modernização tecnológica do 

Brasil à expansão do capitalismo.  

Esta mudança é bastante evidente quando comparamos as formulações dos intelectuais 

que freqüentavam a ESG apenas como convidados com os membros efetivos da instituição. 

Enquanto estes subordinavam seus argumentos no que concerne ao progresso da ciência e da 

tecnologia ao capitalismo, aqueles transmitiam uma visão mais geral de causa e efeito das 

deficiências em infraestrutura técnica e científica, e propunham soluções sem condicionantes 

ideológicos definidos. 

Embora não tivesse a ESG como objeto de análise, as colocações de Furtado (1963, p. 

41) sobre a influência norte-americana no traçado de desenvolvimento para a América Latina 

coincidem com as percepções contidas nos ensinamentos da Escola. 

 

A partir do momento em que se define a segurança dos Estados Unidos 

como incluindo a manutenção do status quo social na região latino-

americana, é perfeitamente claro que a autonomia dos países dessa região 

para superintender o próprio desenvolvimento fica reduzida a pouca coisa. 

Está implícito nesta doutrina que as decisões de caráter fundamental deverão 

ser tomadas num plano mais alto, provavelmente no centro político da esfera 

de influência, ou em algum órgão supranacional, cujo poder efetivo constitui 

simples delegação daquele centro político. Sendo assim, é perfeitamente 

natural que se procure indagar qual tipo de desenvolvimento que os Estados 

Unidos preconizam para a América Latina. Se bem não exista unanimidade 

sobre os aspectos desse complexo problema, pelo menos com respeito a um 

ponto já existe uma doutrina perfeitamente firmada nos Estados Unidos. Este 

                                                 
137

 - A ESG. Origem. Evolução. Tendências. General João Bina Machado. Arquivo da Escola Superior de 

Guerra. T1-73. 
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ponto é o de que cabe às empresas privadas norte-americanas um papel 

básico no desenvolvimento latino-americano e que a execução da política de 

ajuda dos Estados Unidos deve ser principalmente por intermédio dessa 

empresas.      

 

 

 
 OS ENSINAMENTOS “DOS DE FORA” 

 

  As “lições” dos civis e militares que freqüentavam a ESG, mas não falavam em seu 

nome, destoavam profundamente do significado contido na citação acima, ratificada pela 

Escola. Para eles era evidente que o progresso científico e tecnológico de um país 

subdesenvolvido como o Brasil, a um ritmo acelerado, não poderia ter lugar sem a eliminação 

dos empecilhos políticos, sociais e econômicos que impediam, há tempos, o nosso 

desenvolvimento.  

O planejamento da Segurança Nacional ficaria comprometido se não fosse 

acompanhado por uma política nacional de desenvolvimento que levasse em conta as reais 

necessidades da sociedade brasileira. Essa visão era compartilhada por vários intelectuais, 

dentre eles Djacir Menezes, que conferenciou na ESG. Argumentou que 

 

O problema das comunicações e transportes é, do ângulo político, a raiz de 

todos os problemas nacionais: porque se prende ao grau do desenvolvimento 

das relações entre as economias urbanas e regionais, a distribuição das fontes 

de matérias-primas, a situação geográfica das fontes de energia e ao nível de 

progresso técnico-científico alcançado, que, por sua vez, é uma síntese 

histórica da cultura material e intelectual (...) O processo de industrialização 

das nações agrárias atravessa três fases: a) fase em que suas matérias-primas, 

agrícolas ou pecuárias, experimentam pequenos beneficiamentos, 

melhorando-as para transporte ao mercado exterior; b) fase em que se 

transformam aqueles produtos em artigos que têm consumo popular dentro 

do país (usinas e fábricas têxteis, de calçados, etc.); c) fase das indústrias de 

base. A maturidade industrial se acentua , pois, com a capacidade de 

produzir seus meios de produção – indústrias siderúrgicas, eletro-químicas e 

ramos correlatos, dependentes dos laboratórios de análise científica. Os 

recursos matérias serão mobilizados conforme aquele equipamento 

industrial, que implica conhecimentos técnicos representados por uma mão-

de-obra altamente qualificada para o trabalho científico, ao lado da 

acumulação de capitais, para a montagem de centros de pesquisa, que 

exigem ativa participação e assistência de grupos econômicos e vigilância 

governamental (...). O tipo de economia industrial, que estamos 

consolidando, é essencialmente concentrador e controlizador de riquezas 

através de mecanismos industriais e financeiros; e do ponto de vista 
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demográfico é incentivador de populações urbanas e de efetivos terciários 

específicos do sistema
138

. 

 

A visão de desenvolvimento e o diagnóstico da realidade brasileira na área da 

industrialização e da demografia, traçados por Djacir Meneses, evidencia uma profunda 

compreensão dos problemas que afligiam o Brasil. Na ESG o entendimento profundo dos 

problemas, não se prendendo às aparências, era a exceção, não a regra. 

A ESG não levava em consideração os ensinamentos “dos de fora” devido ao fato 

destes não comungarem com a idéia de que o desenvolvimento deveria ser pautado em 

benefício de “grupos de interesse”, vinculados tanto ao capitalismo nacional quanto ao 

transnacional.  

“Os de fora” compreendiam que as propostas de desenvolvimento científico e 

tecnológico que priorizasse a associação com empresas nacionais e estrangeiras, cujo objetivo 

era apenas a acumulação de capital, não abriria caminho para o fomento da ciência e da 

tecnologia independentes, livre dos ditames dos interesses econômicos. Lopes (1978, p. 77) 

expressou com clareza esse diagnóstico: 

 

É perfeitamente claro que o desenvolvimento econômico das áreas 

subdesenvolvidas, através da ação de empresas privadas de nações ricas, tal 

como é postulado e defendido por eminentes personalidades de alguns países 

poderosos, não pode dar lugar ao progresso genuíno dessas áreas, inclusive 

no domínio da ciência e da tecnologia. Naturalmente, um tal 

desenvolvimento hipotético é condicionado pela satisfação dos interesses 

fundamentais dessas empresas e dos países aos quais pertencem . Essas 

companhias mantêm grandes laboratórios em seus países-sede, nos quais 

seus cientistas realizam pesquisa fundamental e aplicada; esses laboratórios 

constituem em fonte de emprego da grande maioria dos jovens cientistas e 

engenheiros desses países, que neles fazem descobertas e invenções, 

transformadas em produtos industriais protegidos por patentes. Os royalties 

que os povos subdesenvolvidos pagam para fazer uso dessas patentes, para 

importar, montar ou produzir localmente os produtos industriais assim 

protegidos, constituem uma parte da contribuição invisível que prestam as 

nações subdesenvolvidas ao maior progresso da pesquisa e da cultura nos 

países avançados. Seria uma ilusão pensar que um país pode possuir um 

sistema universitário excelente, instituições científicas criadoras, sem uma 

estrutura política e econômica que imponha a conexão íntima de seu 

complexo cultural, social e industrial com a produção dessas instituições.         

 
 

 

     

                                                 
138

 - Djacir Menezes. O Poder Nacional – Seus Fundamentos Econômicos, 1954. Arquivo da ESG, C-

12-54, pp. 10 e 19. 
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Ao contrário “dos de fora”, para “os estabelecidos”, isto é, os que transmitiam as 

crenças e os valores da ESG, o problema da limitação das atividades científicas e tecnológicas 

do país não correspondia ao principal item da pauta de ensinamentos sobre a Segurança 

Nacional. Os que falavam em nome da ESG acreditavam que a instalação de um parque 

industrial de matriz estrangeira poderia contribuir na superação das deficiências do Brasil em 

ciência e tecnologia.       

Um dos intelectuais que contribuiu com propostas no sentido de estabelecer as bases 

para um desenvolvimento nacional independente das ingerências das grandes potências fora o 

professor Paulo Sá
139

, que redigiu um estudo nomeado “O Poder Nacional. Ciência e Técnica 

como Fatores do Poder Nacional”. Nesse estudo há um panorama do Brasil da década de 1940 

e da primeira metade da de 1950, no campo das aplicações da ciência e da tecnologia, 

envolvendo a produção agrícola, a bélica, e a industrial. De acordo com as idéias do professor, 

se o Brasil quisesse alcançar o nível de desenvolvimento das nações desenvolvidas, teria que 

definir um modelo de política científica e tecnológica em âmbito nacional. A Segurança 

Nacional, na perspectiva do professor Sá, ficaria apenas no nível da abstração se não 

revertêssemos à seguinte realidade: 

 

                             Ora, uma observação que devemos fazer, com a autoridade que talvez dêem 

mais de 30 anos de trabalhos em laboratório como tecnologista: e com essa 

observação desejamos apenas pedir a atenção dos que nos ouvem nesse 

momento, e que dispõem uns ou outros de uma parcela decisiva do Poder 

Nacional, para que atendam a uma situação cuja gravidade provavelmente 

não conhecem. Há pouco mais de um ano, reunimos no Rio de Janeiro os 

diretores de Institutos de Tecnologia do país. Fizemo-lo como encarregados 

que somos da direção do Setor de Pesquisas Tecnológicas do Conselho 

Nacional de Pesquisas. Ora, quase todos os diretores concordaram em que a 

tecnologia no Brasil atravessa no momento a mais grave de suas crises. Ora 

é hoje uma verdade incontestada da economia que nenhum progresso 

industrial ou agrícola é possível sem que se baseie numa estrutura firme de 

pesquisa técnica, esclarecida e renovada
140

.   

 

 

A ESG buscou, nos “homens de ciência”, o entendimento necessário sobre as 

deficiências do Brasil na área científica e tecnológica. Era o geógrafo, o estatístico, o 

matemático, o químico, o economista, o historiador, o sociólogo, o físico, o engenheiro... Em 

                                                 
139

 -Engenheiro Civil pela Escola Nacional de Engenharia. Secretário da Viação da Prefeitura do Distrito 

Federal. Diretor do Instituto Nacional de Tecnologia. Diretor da Escola Politécnica da Universidade Católica. 

Diretor da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Diretor do Ensino Secundário do Ministério da Educação. 

Professor da Escola Técnica do Exército. Professor da Universidade do Brasil. Professor da Universidade 

Católica. Encarregado do Setor de Pesquisas Tecnológicas do Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq.  
140

 -Paulo Sá. O Poder Nacional. Ciência e Tecnologia como Fatores no Poder Nacional. 1954. Arquivo da 

ESG de Guerra. C-18-54, p. 12.  
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1951, o professor Giorgio Mortara
141

, descreveu a importância da demografia para os 

“estagiários”: 

 

                             A importância do estudo científico das populações humanas, não somente 

como auxílio para a descrição histórica e instrumento para a determinação de 

regularidades na composição e no desenvolvimento delas, mas também 

como fonte de informações indispensáveis para a organização da vida social 

e para a determinação de diretrizes dessa organização, é universalmente 

conhecida. E a revolução demográfica verificada nos últimos cem anos, 

através da diminuição da natalidade e da mortalidade nos países de 

civilização ocidental, das grandes migrações para os continentes novos e do 

rápido incremento dos povos orientais, deu maior relevo a essa importância, 

até suscitando teorias que apontam variações quantitativas e as modificações 

qualitativas da população como fator principal, senão único, do curso da 

história mundial. Fica, portanto, justificada a apresentação de uma visão de 

conjunto dos objetivos e dos métodos da ciência da população, ou 

demografia, nesta Escola, onde se estudam os elementos básicos das relações 

internacionais e da organização nacional 
142

. 

 

 

 

O estatístico Afrânio Cavalcanti Melo
 143

 demonstrou a importância dos dados 

estatísticos como fonte de subsídios à compreensão da realidade nacional, nada gloriosa, de 

acordo com as palavras proferidas pelo representante do IBGE: 

 

 

                                                 
141

 - Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de Nápoles. Italiano de nascimento, naturalizado 

brasileiro. Estatístico, demógrafo e economista. Foi professor Catedrático de Estatística e Demografia nas 

Universidades de Messina, Roma e Milão. Foi Consultor Técnico da Comissão Censitária de 1940; escreveu 

numerosas obras e artigos sobre sua especialidade, destacando-se, entre outros trabalhos publicados na fase 

brasileira da sua atividade, o Curso de Estatística Aplicada à Administração, e a monografia As Tábuas de 

Sobrevivência e suas Aplicações na Demografia (publicados pelo IBGE), as monografias Tábuas Brasileiras de 

Mortalidade e Sobrevivência, Pesquisas sobre Populações Americanas e O Custo de Produção do Homem 

Adulto e sua Variação em Relação à Mortalidade
 
(publicadas pela Fundação Getúlio Vargas), a coletânea 

Methods of Using Census Statistics for the Calculation of Life Tables and Othes Demographic Measures 

(publicada pelas Nações Unidas) e os estudos Some Observation on the Linguistic Assimilation of Immigrants 

and their Descendants in Brazil (publicado pela Unesco) e Méthodes Appliquées pour la Reconstitution du 

Mouvement de la Population pour la Reconstitution du Mouvement de la Population du Brésil à l`Aide des 

Données des Recensements (publicado pelo Instituto Internacional de Estatística). Organizou e chefiou a Seção 

de Estatística do Comando Supremo do Exército Italiano durante a Primeira Guerra Mundial (1916-1919). 

Assessor Técnico do Conselho Nacional de Estatística, Sócio da Academia dos Lincei e do Instituto 

Internacional para o Estudo Científico da População e Chefe do Departamento de Pesquisas Demográficas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministrou a Conferência, em 1951, intitulada Economia Política: 

Demografia. Arquivo da Escola Superior de Guerra. A-002-51.
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 - Giorgio Mortara. Economia Política: Demografia. Arquivo da Escola Superior de Guerra. A-002-

51, p.04 
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 - Estatístico do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Conselho Nacional de Estatística, Chefe da 

Subdivisão de Propaganda do Serviço Nacional de Recenseamento do C. N. E. Membro da Sociedade Brasileira 

de Estatística e da Sociedade Brasileira de Geografia. Assistente técnico do I Congresso Nacional dos 

Municípios Brasileiros. 
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                            Assim, as estatísticas nos mostram que, sem um novo desenvolvimento de 

nossa economia primária – tendo por base um maior aproveitamento do 

espaço territorial e uma melhor utilização da população ativa rural – nossa 

economia de manufaturas tem pouca probabilidade de expansão. Dispondo 

de grande potencial de riquezas, que lhes assegure um futuro promissor, o 

Brasil ainda conserva – segundo os números o retratam – um país pobre, 

pouco desenvolvido e indefeso. E isso exige de todos os seus filhos, o 

máximo de esforço, trabalho perseverante e amor ao progresso
144

.  

 
 

 

Em outra comunicação, denominada “Estatística e a Defesa Nacional”, de 1950, o 

professor e funcionário do IBGE, Mário Ritter Nunes
145

, reforçou o quadro de “atraso” do 

Brasil ao descrever o ambiente onde os levantamentos estatísticos eram realizados: 

 

                             A vossa atenção eu vo-la solicito – deverá gravitar em torno da lembrança 

desses fatores através de todas as considerações sobre os inquéritos de 

natureza civil e destinados a fins militares: São eles: 1) a extensão territorial, 

ocasionando diferenciações de nomenclaturas, de hábitos de vida, de 

unidades métricas, de épocas de safras, etc.; 2) a hostilidade dos acidentes 

geográficos, impossibilitando que as fases primárias e básicas das pesquisas 

– coleta crítica – se processem com uma uniforme rapidez em todo o 

território nacional. As secas e as enchentes periódicas de muitos de nossos 

rios, por exemplo, chegam, como muitas vezes tem acontecido, a estabelecer 

verdadeiras falhas na totalização de resultados gerais; 3) a rarefação dos 

centros populacionais, e neste caso não me refiro somente às cidades, mas 

sobretudo às vilas e ainda aos povoados, obrigando aos Agentes de 

Estatística, principalmente nos inquéritos de natureza rural, como os que 

dizem respeito à agricultura, pecuária e indústria extrativa, a longas, penosas 

e demoradas peregrinações; 4) a falta de registros. Sobre fatos que 

interessam à coletividade, esta ausência de registros se pronuncia até quase 

ao completo esquecimento; 5) a ignorância, principalmente de nosso homem 

do interior e em alguns casos também a dos grandes centros sobre as 

elevadas finalidades das indagações gerais, fazendo-lhes prestar qualquer 

informação, apressadamente e com um desinteresse quase que criminoso; 6) 

o medo e a desconfiança dos objetivos reais e impessoais da estatística, não 

tendo sido possível ainda afastar o falso e arraigado raciocínio de nossas 

grandes massas do hinterland, apesar da reiterada propaganda educativa, de 

que as perguntas se destinam a uma provável chamada militar ou uma 

aferição de possibilidades financeiras para aumento futuro de impostos; 7) a 

debilidade dos meios de transporte; 8) a deficiência das vias de 

comunicação; 9) a má fé; 10) a negligência; 11) a carência de valores 
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 - Afrânio Cavalcanti Melo.
 
Sumário do Potencial Econômico do Brasil à Luz das Estatísticas. 1950. 

Arquivo da Escola Superior de Guerra. A-049, p.14. 
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 -Bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito de Niterói. Representante da Organização Federal na 

Comissão Técnica de Estatística de Assistência Social. Professor do Curso de Aperfeiçoamento para os 

Estagiários do Sistema Regional. Professor Catedrático de Estatística da Faculdade de Ciências Econômicas 

Martim Afonso, em Niterói. Delegado para assuntos estatísticos da Associação de Esperanto. Chefe da Seção de 

Campanhas Estatísticas da Secretaria Geral do IBGE. Representante do IBGE nos trabalhos realizados no 

Estado-Maior das Forças Armadas para elaboração do anteprojeto de Regulamento para a Estatística Militar. 

Chefe do Serviço de Estatística Militar. 
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humanos, acarretando dificuldades na seleção física, intelectual, moral e 

socialmente capazes para o árduo mister de Agentes coletores
146

. 

 
 

O intuito da ESG em convidar membros da comunidade científica como palestrante 

residia no fato da legitimidade de suas falas e do conhecimento que detinham de aspectos da 

realidade nacional, do “Brasil profundo”, como os referidos acima, que fugiam ao 

entendimento dos militares. A modernização de o aparelho militar, objetivando assegurar a 

eficiência do planejamento da Segurança Nacional, exigia que o conhecimento do país fosse 

transmitido por sistemas peritos, tais quais descritos por Giddens (1991).    

O interesse em desenvolver estudos no sentido de estabelecer propostas de 

desenvolvimento, na área da ciência e da tecnologia, se evidencia quando verificamos o teor 

dos primeiros pronunciamentos na ESG. Em um deles, intitulado “Segurança Nacional e 

Ensino” 
147

, proferido pelo professor Ernesto Luiz de Oliveira
148

, no segundo semestre de 

1949, o catedrático descreveu as iniciativas do governo americano do pós-guerra em 

organizar, de forma permanente e coordenada, as iniciativas e programas de pesquisa que 

surgiram durante a Segunda Guerra.  

O professor Ernesto Luiz lembrou que a promulgação do “National Security Act”, em 

18 de setembro de 1947, criando a “Junta Nacional de Recursos Estratégicos” 
149

 e a Junta de 

Pesquisa
150

, foram iniciativas do Estado norte-americano que possibilitaram grande avanço 

científico e tecnológico em reduzido espaço de tempo.  

O professor, convidado da ESG, passou em revista a situação do Brasil no campo 

científico, afirmando, perante aos estagiários que,  
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 - Mário Ritter Nunes.  Estatística e a Defesa Nacional. 1950. Arquivo da Escola Superior de Guerra. A-046, 

p.23 
147

 - Arquivo da ESG. A-008. 
148

 - Engenheiro Geógrafo e Civil. Doutor em Ciências Matemáticas. Professor da Escola Politécnica de São 

Paulo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e da Universidade de Brasil. Membro da Academia 

Brasileira de Ciências. 
149

 - Órgão consultivo do presidente no preparo coordenado da mobilização militar, industrial e civil. 

Executava planos de mobilização dos recursos gerais do país e de manutenção e estabilização da ordem 

econômica civil na eventualidade de uma guerra, planejava programas para o estabelecimento e a conservação 

de reservas adequadas de materiais estratégicos e críticos e estudos sobre a localização estratégica das 
instalações vitais – industriais, serviços, atividades econômicas, órgãos do governo – são, em resumo, segundo 

o texto da Lei, as principais atribuições da Junta. Ver: Daniel Sarewitz. Frontiers of Illusion: Science, 

Technology and Politics of Progress. Filadélfia: Temple University Press, 1996. 
150

 - Research and Development Board. Órgão da Secretaria de Defesa incumbido dos estudos de pesquisa 

científica que interessam à segurança nacional.   
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                            Existem quatro categorias de estudos que precisam ser consideravelmente 

expandidos no Brasil, se desejarmos realmente aumentar a nossa produção e 

a nossa segurança: A) estudos de natureza científica (matemática, física, 

química, ciências sociais, etc.); B) estudos de natureza técnica em grau 

superior (engenharia, agronomia, veterinária); C) estudos de natureza técnica 

em grau médio; D) Organização para o preparo de operários qualificados 

(escolas profissionais). Não mencionamos o campo das ciências biológicas, 

onde Oswaldo Cruz e tantos outros executaram notáveis trabalhos, pode-se 

afirmar que apenas com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo, em 1934, começamos a cuidar 

seriamente da Pesquisa científica em nosso País. No Rio de Janeiro, a 

criação da Faculdade Nacional de Filosofia não teve repercussão imediata na 

produção científica nacional. A precariedade das instalações da nova 

Faculdade e a ausência do regime de tempo integral para o seu corpo 

docente, fizeram com que na nova escola se instalasse o mesmo sistema de 

trabalho que já existia nos outros estabelecimentos da Universidade do 

Brasil, sem qualquer alteração substancial. O considerável auxílio que a 

Faculdade de Filosofia de São Paulo trouxe à nossa Marinha de Guerra 

durante o último conflito mundial é apenas uma pequenina parcela daquilo 

que a nação tem o direito de exigir dos seus estabelecimentos de ensino 

superior, não só em situações de emergência como, também, durante os 

períodos de paz. Necessitamos, urgentemente, de estender estes princípios 

(de organização da ciência) a todas as demais atividades do país, onde sejam 

cabíveis, especialmente nos setores de ensino, da pesquisa científica e da 

produção industrial. Infelizmente, pode-se afirmar que no setor da 

cooperação entre as universidades e as forças produtoras quase tudo está por 

fazer
151

. 
 

 

 

Os argumentos do professor Ernesto Luiz não foram apreciados com a devida 

importância por parte da ESG. As indicações do professor de que qualquer iniciativa visando 

o estabelecimento de bases sólidas em termos de Segurança Nacional passaria pelo fomento 

da pesquisa científica, a partir das universidades, não foram levadas em consideração.   

A importância imputada pela ESG aos estabelecimentos de ensino superior restringia-

se a capacitação de mão-de-obra para o mercado de trabalho. As palavras de Fernandes (1971, 

p. 137) estão de acordo com os ensinamentos que a Escola transmitia em relação às 

universidades brasileiras: 

 

O ensino superior brasileiro, em particular, ajustou-se apenas aos requisitos 

de poder de uma estratificação social oligárquica, amolgando-se ao 

privilegiamento societário dos profissionais liberais. Para fugir a processos 

de integração nacional que conduzem, previsivelmente, à democratização da 

renda, do prestígio social e do poder, as burguesias nacionais e seus 

respectivos governos preferem as transações envolvidas pelo 

desenvolvimento dependente.  
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 A ESG não via as universidades como capazes de contribuir com o desenvolvimento 

do país através do estabelecimento de inovações científicas e tecnológicas complexas. Elas 

serviriam para capacitar a mão-de-obra, necessária às exigências do mercado que exigia cada 

vez mais especialização, principalmente com a instalação de multinacionais.  

A ESG incentivou e promoveu estudos no sentido de conhecer as possibilidades de 

manejo dos recursos naturais, inclusive, já a partir de 1951, dedicando estudos sobre a 

capacidade de o país produzir energia nuclear. A ciência moderna finalmente parecia que 

havia conseguido desvendar os meandros de uma matriz energética quase que inesgotável, e o 

Brasil, de acordo com as percepções dos cientistas que produziram estudos para a ESG, 

deveria priorizar a pesquisa no campo da energia atômica.  

  Entretanto, a ESG não possuía, em seus quadros, físicos nucleares, civis ou militares, 

que produzissem estudos para a Escola. As análises sobre os problemas da energia nuclear 

foram conduzidas pelos “de fora”. Algumas dessas análises já indicavam, embora em linhas 

tênues, o modelo de desenvolvimento que era sugerido pela ESG, vinculado aos interesses 

dos estrangeiros. Estas foram as idéias emitidas pelo tenente-coronel Orlando da Fonseca 

Rangel Sobrinho:   

 

                                          Para os países ricos em carvão e petróleo, o advento da idade atômica não 

apresenta talvez as mesmas características revolucionárias no que se refere 

ao progresso industrial. É mais uma solução para o futuro, na previsão da 

escassez de outros combustíveis, aliás, esperada dentro de algumas décadas. 

Os interesses da segurança nacional exigem, no entanto, o estudo imediato e 

aprofundado dessa nova fonte de energia, cujas aplicações militares já foram 

demonstradas no último conflito mundial. As pesquisas nesse setor são cada 

vez mais intensas, pois o excepcional valor militar dos explosivos nucleares 

faz com que seu aperfeiçoamento e produção sejam acelerados e levados 

avante independentemente de considerações econômicas. O advento dos 

combustíveis nucleares constitui uma oportunidade para os países 

possuidores de minérios de urânio e tório. O Brasil, que está entre eles, já 

compreendeu o valor desse patrimônio e começou a tomar providências 

necessárias à sua salvaguarda e aproveitamento. Não é bastante possuir as 

matérias-primas; é necessário saber delas retirar os preciosos combustíveis 

atômicos, purificá-los devidamente e utilizá-los nos reatores nucleares. O 

Brasil conta com cientistas e técnicos de valor, que estão cuidando 

seriamente do assunto. Para acelerar o ritmo desse esforço ainda precisamos 

de auxílio estrangeiro, mas os órgãos responsáveis estão cuidando de obter 

essa ajuda
152

. 
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 - Tenente-coronel Orlando da Fonseca Rangel Sobrinho Possibilidade de Produção de Energia Nuclear no 

Brasil (1951). Arquivo da Escola Superior de Guerra. A-017-51, p. 09. 
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  Um ano antes, em 1950, o professor Joaquim da Costa Ribeiro
153

, responsável pela 

invenção de um método inovador para a produção de medidas de radioatividade, recebera o 

convite da ESG para descrever as particularidades da energia nuclear e analisar as 

possibilidades de desenvolvimento dessa matriz energética no Brasil. Após as explanações 

técnicas, o cientista discorreu sobre o potencial da ciência para o desenvolvimento brasileiro 

nos seguintes termos: 

 

                                Nem se diga que ainda é cedo para cogitarmos dessa questão, pois na frase 

feliz de Robert Redfield: „chegou a hora em que é preciso fazer as cousas 

antes da hora‟... Não devemos perder esta oportunidade e deixar que 

permaneçam adormecidos em nosso solo, elementos tão substanciáveis à 

nossa riqueza e ao nosso progresso. Nem tão pouco devemos permitir que 

tais elementos sejam drenados „in natura‟ e a preço vil, para fora do país, 

pela nossa incapacidade ou imprevidência em utilizá-los cientificamente em 

nosso proveito. Mas aí está um problema, cujo estudo e cuja solução são 

inseparáveis da pesquisa científica especializada, num dos campos mais 

recentes da ciência moderna, que é o campo da Física Nuclear. Estamos 

certos de que a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, cujo projeto 

elaborado sob inspiração e pelo patriotismo de Almirante Álvaro Alberto, 

está em vias de se converter em lei, virá trazer um poderoso impulso às 

investigações nesse domínio. Estamos convencidos também de que a 

patriótica iniciativa de brasileiros ilustres, como o nosso jovem físico Cesar 

Lattes, permanecendo no Brasil e criando aqui um instituto de investigações 

como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, será coroado do melhor êxito, 

para o engrandecimento de nossa Pátria. Agora mais do que nunca é 

oportuno recordar as palavras do iminente prof. Lee Dubridge, notável 

pesquisador e diretor do Instituto de Tecnologia da Califórnia: „O objetivo 

primário da ciência é compreender a natureza... A futura força e o progresso 

da Tecnologia dependem da presente força da Ciência. Se todos os nossos 

recursos forem investidos na Tecnologia, ficando-se a Ciência à míngua, a 

Tecnologia de amanhã definhará e morrerá. Em outras palavras, a coisa 

menos prática que possamos fazer é concentrar nossa atenção unicamente 

naquilo que chamamos pesquisa prática. Mesmo que desprezássemos – o que 

jamais faríamos – os valores intrínsecos da própria Ciência, os valores 

essenciais, intelectuais e espirituais do conhecimento da natureza, mesmo se 

estivéssemos interessados somente em construir, na melhor Tecnologia 

industrial e militar para amanha, ainda assim, o mais prático, em verdade o 

único caminho para atingir este alvo, é manter, desde hoje, uma robusta 

ciência básica‟
154

.   
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 - Engenheiro civil e Mecânico Eletricista pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil; 

Doutor em Física pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Membro Titular da Academia 

Brasileira de Ciências; Professor Catedrático de Física Geral e Experimental da Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil; Docente Libre de Física da Escola Nacional de Engenharia da Universidade do 

Brasil; Presidente da Comissão de Metrologia do M.T.I.C. 
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 - Joaquim da Costa Ribeiro. Aplicações e Futuro da Energia Atômica – Possível Desenvolvimento no Brasil 

(1950). Arquivo da Escola Superior de Guerra. A-050, p.23. 
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O debate sobre a energia atômica foi contemplado em várias comunicações, como a do 

almirante Octacílio Cunha, que destacou o papel desempenhado pelas pesquisas científicas 

em geral, e as da ciência pura, em particular. De fato, as possibilidades de aplicação de 

energia atômica, no Brasil, foram exaustivamente discutidas, destacando que o advento dos 

combustíveis nucleares constituiria oportunidade para os países possuidores de minerais como 

o urânio e o tório.  

O Brasil, que estaria entre eles, do ponto de vista do almirante Octacílio Cunha, 

passou a compreender melhor o valor desse patrimônio. Em seguida, o militar descreveu o 

que já havia sido feito no sentido de aperfeiçoar o conhecimento e a tecnologia dessa matriz 

energética, asseverando que: 

 

                                  Os recursos humanos têm de ser considerados de forma ampla. Não é 

possível encarar um desenvolvimento centralizado na técnica e na ciência 

nucleares, cujas realizações precisam do concurso e do campo de atividade 

de todas as demais ciências. Nem é também razoável querer limitar essa 

avaliação de recursos ao meio universitário, deixando de objetivar a 

necessidade de dar surto científico e tecnológico o concurso imprescindível 

de uma industrialização eficaz. A situação brasileira exige antes de mais 

nada um esforço nacional. Por uma confusão de caráter suspeito, tem sido 

considerado pelos agitadores do assunto que nacional é forçosamente 

sinônimo de estatal. Essa concepção totalitária incompatível com os 

preceitos democráticos tem sido largamente explorada no caso da energia 

nuclear. Na nossa opinião, o que é nacional é uma atividade aberta a todos os 

brasileiros e não reservada à organização estatal, que é, em geral, perturbada 

fundamentalmente pela rotina burocrática e pela incidência da política 

partidária com todos os seus males derivados dos filhotismo e 

irresponsabilidade. Para tanto, é preciso, antes de tudo, que se possua uma 

política nacional adequada. Ela deverá ser baseada ao máximo nos recursos 

do país, procurando utilizá-los e desenvolvê-los de modo a criar, no menor 

prazo compatível com a conjuntura econômica, uma indústria nacional para 

a atividade nuclear.
155

 
 

 

É vasta a documentação produzida na ESG que contempla a análise da situação do 

Brasil na área da energia nuclear “dos de fora”. Em 1959, o então professor Francisco de 

Assis Magalhães Gomes
156

 (o “Chico Bomba Atômica”), da Universidade de Minas Gerais e 
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 -Octacílio Cunha. O Problema da Energia Nuclear no Brasil (1964). Arquivo da Escola Superior de 

Guerra. C-134-64, p. 24. 
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 - Cientista nascido em Ouro Preto.  Pioneiro na física nuclear participou da criação do Instituto de Pesquisas 

Radioativas.  Na Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, iniciou seus estudos sobre a 

radioatividade, se tornando conhecido como um dos precursores na pesquisa envolvendo energia nuclear. Em 

decorrência de sua atuação, foi convidado a ocupar o cargo de diretor do Instituto de Pesquisas Radioativas da 

UFMG. Foi designado para a  Comissão Nacional de Energia Nuclear (1962) pelo então presidente João 

Goulart. Após o golpe de 64, pediu seu desligamento ainda durante o primeiro governo dos generais, por não 

concordar com os rumos dados à política nuclear e pela perseguição perpetrada contra cientistas brasileiros (Nota 

do autor). 



175 

 

diretor do Instituto de Pesquisas Radioativas da Escola de Engenharia da mesma 

Universidade, preparou, a pedido da ESG, o estudo intitulado “Serviços que o Reator Triga, 

do Instituto de Pesquisas Radioativas da Escola de Engenharia da Universidade de Minas 

Gerais, Pode Prestar à Indústria”, que serviu de subsídio para os “estagiários” que fizeram 

uma “viagem de estudos” ao referido Instituto.  

Neste documento o professor Assis Magalhães indica, à ESG, entre outras questões, a 

necessidade de ampliar os investimentos em ciência.   

 

                                         Este Instituto, fundado com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisas, e o 

Curso de Engenharia Nuclear da Escola de Engenharia da Universidade de 

Minas Gerais constituem departamentos dessa Escola, que por sua vez 

pertence à Universidade de Minas Gerais. Esta é uma Universidade Federal 

autônoma. A atividade do Instituto, no momento atual, está sendo dirigida 

para a montagem de um reator experimental, que se destina a uma tripla 

finalidade: treinamento de especialistas em energia nuclear, pesquisas 

referentes ao mesmo assunto e produção de radioisótopos para pesquisa 

científica e tecnológica. Como se vê pela exposição acima, a finalidade do 

Instituto e do Curso é por meio de pesquisas científicas e técnicas e pela 

formação de técnicos em energia nuclear, trabalhar para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico do Estado nesse setor novo de pesquisas, que tanta 

influência desempenha no mundo moderno. Pode-se dizer que no nosso país 

a maioria das pesquisas em biologia, agricultura, química biológica e 

processos tecnológicos e industriais estão com um atraso de mais de trinta 

anos, onde ainda não se começou a usar a técnica dos radioisótopos. É para 

evitar isso que nossos institutos de pesquisas estão sendo criados. Esperamos 

dos administradores, dos industriais e dos dirigentes universitários que esses 

institutos sejam mais largamente incentivados, para o maior progresso do 

Brasil e levantamento do nível de vida do seu povo
157

.  
 

 

 

 Tal temática, ou seja, as aplicações da ciência com o propósito de acelerar o 

desenvolvimento da capacidade energética do país, ou como especificou o cientista acima 

citado, superar “o nosso atraso”, foi uma das inquietações da ESG.  

As colocações que o almirante Álvaro Alberto sugeriu, em 1954, como forma de 

superar as deficiências estruturais do país, transcritas abaixo, não foram levadas em 

consideração pela ESG. As idéias do almirante, propondo que a estrutura universitária fosse 

revitalizada e utilizada em estreita colaboração com os institutos de pesquisa, com as 

instituições militares e com a indústria, não foram utilizadas pela Escola ao preparar suas 

formulações na área da ciência e da tecnologia.  

                                                 
157

 - Assis Magalhães Gomes. Minas Gerais – Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais. 

Instituto de Pesquisas Radioativas – Reator Triga (1959). Arquivo da Escola Superior de Guerra. I-14-59, p. 
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As lições da História da Civilização nos impõem, como imperativo 

categórico, o dever de nos prepararmos, resolutamente e sem 

desfalecimentos, para enfrentar os árduos problemas do aproveitamento de 

nossas riquezas naturais – outrossim, o meio mais eficaz de defendê-las. 

Esse aproveitamento necessita, imprescindivelmente, do concurso da 

Ciência, da Tecnologia e da Indústria. 2)Dentro das diretrizes ditadas pela 

unidade de doutrina – base obrigatória de qualquer planejamento da Política 

da Segurança Nacional – urge tornar efetivo, em tempo de paz, o 

entrosamento da Ciência, da Tecnologia e da Indústria, tendo em vista a 

mobilização total das forças nacionais. É indispensável que o Conselho de 

Segurança Nacional receba, em sua estrutura, uma Divisão de Assuntos 

Técnico-Científicos destinada a acompanhar e aproveitar as aplicações 

militares das Ciências, dos recursos naturais e do desenvolvimento 

tecnológico e industrial. 3)Uma Política sadia para a Ciência (e suas 

aplicações) só pode ser instituída mediante a participação e o entrosamento 

coletivo do pessoal civil e militar, dos dirigentes políticos e administrativos, 

bem como dos cientistas. 4)A Ciência pura é indispensável ao progresso 

Tecnológico: ao lado de outros fatores, ambos se completam e condicionam 

o engrandecimento, o prestígio e o Poder Nacional. 5) Urge incentivar a 

pesquisa científica e tecnológica. A ampliação dos quadros de pesquisadores 

é ainda mais relevante e urgente do que os recursos materiais para a 

execução das pesquisas. Os pesquisadores devem ser recrutados, tanto 

quanto possível, nos vários focos culturais do País, abrangendo as diversas 

regiões que o integram. 6) As Universidades são entre nós, fonte quase 

exclusiva da formação de pesquisadores. Urge aparelhá-las para essa missão. 

7) A estrutura universitária deve ser urgentemente atualizada, no sentido da 

completa autonomia. 8) O objetivo da Universidade é conservar, transmitir e 

fazer progredir a Ciência e a Tecnologia: a pesquisa é uma das finalidades 

fundamentais da universidade moderna. 9) Nesta encruzilhada da evolução 

do mundo, não há como fugir ao dilema crucial: ou ser política, econômica e 

militarmente forte, valendo-se dos recursos da Ciência e suas aplicações, ou 

ceder o lugar aos mais capazes
158

.  

 

 

 Para a ESG, o desenvolvimento do Brasil passaria, necessariamente, pelo fomento à 

ciência e a tecnologia. As deficiências do país em infraestrutura só seriam atenuadas por 

intermédio de investimentos maciços nessa área. Porém, os ensinamentos pontuais, que 

levassem em conta o desenvolvimento do Brasil acima dos interesses das grandes potências, 

foram estabelecidos “pelos de fora”, que palestravam na ESG, mas não falavam em seu nome.  

“Os estabelecidos”, isto é, os que transmitiam as formulações da ESG, vinculavam o 

progresso científico e tecnológico à dinâmica econômica. Para eles, a ciência e a tecnologia 

deveriam impulsionar o capitalismo, mesmo que o dependente.  

Nas nações capitalistas avançadas, a ciência contribuiu com a modernização das forças 

produtivas através da inovação dos mecanismos de produção, tendo em vista a acumulação 

constante de capital. A ESG esperava que no Brasil se repetisse o mesmo resultado.  
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 -Análise da Conjuntura Nacional. Panorama Cultural. Ciência e Técnica, 1956. Almirante Álvaro Alberto 

da Motta e Silva. Arquivo da ESG. C-70-56, pp. 23 e 23. 
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A ciência é geralmente conhecida como um conjunto de saberes necessários ao 

entendimento racional dos fenômenos naturais, e em menor escala, dos sociais. A ciência 

aparece, ainda, como conhecimento neutro, independente de circunstâncias econômicas e 

políticas, imparcial perante os interesses de classe e de ideologia. Este era o entendimento da 

ciência difundido na ESG
159

.  

Entretanto, como demonstrou Morel (1979), o conhecimento científico não é um 

conjunto passivo de experiências teóricas e empíricas, mas um processo dinâmico de 

entendimento do mundo que contém opções de estudos a serem priorizados, os itinerários 

pelos quais se pesquisa, se obtém e se aproveita o conhecimento adquirido. Esta somatória de 

escolhas não é neutra, expressa os interesses e as ideologias de grupos específicos da 

sociedade. Na ESG, as referidas escolhas eram bem precisas. Buscava-se compreender e 

transmitir aos “estagiários” como o progresso da ciência e da tecnologia poderia favorecer o 

aprofundamento do capitalismo no Brasil.  

   

 OS ENSINAMENTOS “DOS ESTABELECIDOS” 

 

A ESG, confiante de que poderia contribuir na alteração do quadro de 

subdesenvolvimento do Brasil, se empenhava em demonstrar os problemas que afetavam a 

área da ciência e da tecnologia.  

O general Juarez Távora, comandando a ESG em 1952, produziu um documento 

intitulado “O Problema da Energia no Brasil”, definindo diretrizes que deveriam ser seguidas 

para reverter às carências em produção de energia no país. Transmitiu os ensinamentos da 

ESG referente à proposta de política energética que o Brasil deveria adotar. São suas as 

seguintes palavras: 

  

                          Somos um dos povos do mundo de civilização ainda acentuadamente 

muscular, pois 51% da energia que desenvolvemos provem do homem ou 

dos animais com quem trabalhamos. Situamo-nos, nesse particular, logo 

acima da Índia, com 70%, e da China, com 74% de esforço muscular. 

Enquanto o homem americano ou canadense, super ajudado pela máquina, 

desenvolve, em média, um esforço equivalente a 10kwh, por dia, o 

brasileiro, desajudado de tudo, apenas pode alcançar a média de 0,47kwh por 

dia, isto é, menos de 1/20 daquela capacidade produtiva. O problema da 

energia deve ser equacionado como um todo, em seu conjunto, 

considerando-se, simultaneamente, as várias fontes de energia 

economicamente utilizáveis: 1) carvão mineral do Sul; o coque, gases e óleo 
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 - A Informação Técnico – Científica. Arquivo da ESG, C4-46-66. 
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da destilação do babaçu do NE ocidental e de alguns vales centrais; o álcool-

motor das zonas canavieiras e regiões interiores; o óleo e gases da destilação 

de xistos betuminosos e pirobetuminoso; o petróleo e gases naturais; a 

energia hidráulica. O Plano SALTE prevê, no setor de energia, a inversão de 

Cr$ 2,5 bilhões, em 4 anos, para o financiamento, pelo governo: a) de uma 

ou duas refinarias com capacidade global de 40.000 barris diários, 

trabalhando, inicialmente, com petróleo importado; b) aquisição de 15 

petroleiros tipo T2, com capacidade de 15.000 t cada um, e podendo prover 

o transporte do petróleo necessário ao nosso consumo atual; c) aquisição de 

35 sondas modernas e contrato de pessoal técnico especializado para operá-

los, em condições de perfurar cerca de 2.000 poços, em 5 anos. A realização 

desse plano – já assegurada, aliás, no tocante aos dois primeiros itens, por 

autorizações especiais do Congresso Nacional ao Poder Executivo, significa 

um passo decisivo para a orientação futura de nossa política petrolífera, pois 

permitirá ao governo o controle efetivo de nosso mercado interno de 

petróleo, através da refinação e do transporte especializado desse 

combustível. Tenho dúvidas, porém, se tal política resolverá a incógnita 

crucial do problema: a produção, em tempo útil e em proporção razoável, 

dentro do País, do petróleo de que necessitamos para atender as demandas 

normais de tempo de paz e eventuais, em emergência de guerra. Tenho 

sustentado, por isso, que o governo, se limite, de início e, pelo menos, até 

que tenhamos obtido produção de petróleo suficiente para atender ao nosso 

consumo interno, a controlar a refinação e o transporte especializado do 

petróleo – que exigem investimentos reduzidos e de remuneração segura – 

permitindo que a iniciativa privada, a técnica e o capital estrangeiros 

cooperem com o C. N. P., em igualdade de condições com os nacionais, na 

pesquisa e lavra de jazidas petrolíferas, mediante o regime de concessões 

previsto na Constituição Federal e proposto no anteprojeto de Estatuto do 

Petróleo, ora submetido à apreciação do Congresso Nacional
160

 (Grifos do 

autor do documento). 
 

 

A ESG começava, no início da década de 1950, a definir visões e posições sobre o 

desenvolvimento científico e tecnológico, sustentando, como acima exposto, a participação da 

iniciativa privada e do capital estrangeiro como forma de atender as demandas na área da 

ciência e da tecnologia. 

 Esta evidência tem como indicação, também, o monopólio estatal do petróleo, que foi 

introduzido no Brasil em 1953, pela Lei Nº 2004, que estabeleceu a exclusividade 

da União na exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, e que culminou 

com a criação da Petrobrás (LIMA, 1986). Ainda comandando a ESG, o general Juarez 

Távora produziu outro documento para os “estagiários”, denominado “Conjuntura Nacional – 

O Problema da Energia no Brasil”, no qual, mais uma vez, expõe a situação do país no campo 

da energia, dessa vez inserindo as possibilidades e potencialidades de produzir energia 

atômica no Brasil. Porém, o foco principal de sua análise foi se posicionar contra a política 

                                                 
160
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petrolífera adotada pelo Brasil com a aprovação da Lei N. 2004, sancionada pelo presidente 

Getúlio Vargas.  

Após afirmar, mais uma vez, a sua posição sobre a política petrolífera que o país 

deveria ter adotado, aos militares e aos civis que estudavam na ESG em 1954, o general 

adverte:  

 

                            Quanto à exploração de nossos recursos petrolíferos – mesmo admitindo-se 

(como admito) – que essa exploração só se deva fazer dentro de um rigoroso 

controle nacionalista, haveria três esquemas fundamentais de soluções a 

examinar-se: 1º.) monopólio estatal e imediato, suprimindo-se qualquer 

participação da iniciativa privada e do capital privados, nacionais ou 

estrangeiros, nas explorações petrolíferas. É a fórmula preconizada por 

alguns nacionalistas jacobinos, com aplauso dos comunistas. 2º.) regime de 

exploração monopolista, controlada pelo Estado, sob forma de Sociedade de 

Economia Mista, admitindo a participação minoritária do capital privado, 

nacional e estrangeiro. É o esquema do qual fora projetada, inicialmente, 

pelo Poder Executivo, a Petrobrás S. A., agora radicalizada pelo Congresso 

Nacional, com a exclusão do capital privado estrangeiro. 3º.) Tenho 

sustentado que, se bem considerássemos todos os fatores condicionantes de 

uma solução objetiva de nosso problema petrolífero, isto é, os fins a 

alcançar, as peculiaridades nacionais e internacionais do problema, e os 

meios de que efetivamente dispomos para enfrentá-las e alcançar os fins 

visados – concluiríamos pela maior conveniência de adotar, pelo menos de 

início, o último dos esquemas apontados. Mas, adotada como foi, pelo 

Governo, a solução monopolista, parece-nos que o melhor que temos todos a 

fazer, agora, é cerrar fileiras, patrioticamente, em torno dessa solução, 

prestando-lhe, cada qual, o apoio que estiver ao seu alcance, para que, 

quanto antes, tenhamos obtido, através dela, o petróleo de que necessitamos, 

com urgência, e, eventualmente, se tal solução não puder proporcionar-nos, 

em tempo útil e em proporções satisfatórias, esse petróleo, tenhamos 

dobrada autoridade para reclamar do poder público que adote outro caminho, 

mais consentâneo com os interesses superiores do Brasil 
161

 (grifos nossos).  

 
 

 

O general Juarez Távora parecia desconhecer que as multinacionais, quando muito, 

introduzem nas nações em vias de desenvolvimento tudo o que é preciso no que se relaciona 

ao conhecimento científico e tecnológico. Incentivos e financiamentos podem ser ofertados às 

instituições e as universidades em áreas de interesse das corporações. Não obstante, as 

iniciativas destes organismos estarão sujeitas às ingerências dos institutos de pesquisa dos 

países de origem das corporações. Desse modo, o amparo à ciência introduzido pelas 

multinacionais nos países subdesenvolvidos não favoreceria a montagem de uma estrutura 

científica que corresponderia aos interesses nacionais. Lopes (1978, p.229) já havia chegado à 

mesma conclusão quando afirmou que, 
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Nos países dominados, o estabelecimento de filiais das sociedades 

multinacionais não implica de forma alguma o estabelecimento de 

laboratórios de pesquisa nestas companhias subsidiárias. O papel destas 

últimas é importar, montar ou produzir bens e vendê-los, com o fim de 

dominar o mercado local. Melhorar estes produtos, modificar técnicas, 

ganhar competições com outras companhias, não está na alçada das filiais 

das sociedades transnacionais no Terceiro Mundo. Está claro, portanto, que 

as corporações multinacionais – e conseqüentemente a economia que elas 

dominam – não necessitam dos serviços dos cientistas nacionais e das 

universidades nacionais independentes nos países subdesenvolvidos onde se 

encontram estabelecidas. Se essas corporações eventualmente fazem 

contratos com grupos de pesquisadores de algumas universidades, em algum 

destes países, o trabalho que se desenvolverá estará a serviço dos interesses 

das corporações.   
 

 

No ano do Golpe de 1964, a ESG esboçou propostas concernente a ciência e a 

tecnologia, tendo como referência a temática “A Ciência e a Tecnologia e o Poder Nacional”. 

Após discorrer sobre a importância da ciência nos países desenvolvidos, o documento do 

Departamento de Estudos da Escola sugeriu aos “estagiários”, dentre outras proposições, as 

seguintes iniciativas na área da ciência: 

 

1 – Enviar estudantes aos demais países, a fim não só de ampliarem seus 

conhecimentos, como absolverem os benefícios haustos de uma civilização 

diferente e geralmente mais avançada. Por outro lado, terão oportunidade de 

usar instrumental inexistente no país de origem e, em alguns casos, até 

sugerir, ao regressar, a compra do mesmo. 2 – Contratar eminentes técnicos 

estrangeiros para passarem no país um curto período, de dois a seis meses, 

cumprindo um programa previamente organizado: de palestras, de projetos, 

ou servindo como consultor e orientador para professores de alto nível ou 

alunos de estudos avançados. 3- É de grande alcance para o país a existência 

de um órgão que coordene e incentive a concessão de bolsas de estudos, 

tanto as de natureza estritamente governamental, como as oferecidas pelos 

adidos culturais estrangeiros, pelas indústrias privadas, etc., procurando 

harmonizar o pendor natural do pretendente com a sua melhor utilização 

futura no meio em que voltará a viver. O estabelecimento de uma rotina de 

bolsas de estudos, dirá respeito à sua concessão: a) dentro do país, a alunos 

provenientes de áreas menos avançadas para os centros cientificamente mais 

adiantados; b) no exterior, a alunos que se destaquem, no país, por seus 

estudos teóricos ou de realizações práticas e para professores e 

pesquisadores de assuntos de alto gabarito; c) no país, a alunos, professores e 

pesquisadores vindos de outros países culturalmente menos desenvolvidos 

ou não, conforme um plano que caberia ao país de origem sugerir ao de 

destino
162

.   
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 O que chama a atenção nas sugestões da ESG é o desconhecimento, proposital ou não, 

da existência do CNPq como órgão público de fomento à pesquisa. A indicação de que bolsas 

de entidades privadas poderiam ser ofertadas, indicaria, por um lado, o reconhecimento, por 

parte da Escola, da necessidade da iniciativa privada de influir nos rumos do avanço 

científico. A ESG já se configurava, neste momento, como o pólo fomentador do liberalismo 

econômico dentro das Forças Armadas, ampliando seus espaços e influências à proporção que 

os militares se revezavam no poder.  

 De acordo com as formulações da ESG, o Brasil deveria ampliar a construção de redes 

de transportes e de comunicações com vistas à integração nacional. A concretização de tais 

objetivos seria indispensável à Segurança Nacional. O adjunto da Divisão de Assuntos 

Doutrinários e de Coordenação da ESG, Mário David Andreazza, lembrou que, 

 

É necessário que o Brasil disponha de um sistema de transportes múltiplos, 

racionalmente coordenados em sua exploração e harmonicamente 

considerados em seu desenvolvimento, de modo a garantir: - a circulação de 

pessoas ou bens entre os centros de produção ou importação de consumo ou 

exportação, através de ligações aquaviárias, terrestres e aéreas, integradas 

num único sistema; - o fortalecimento da integração nacional e, ao mesmo 

tempo, a possibilidade de ação governamental junto aos aglomerados 

humanos (núcleos populacionais) em todo o território brasileiro; - a eventual 

manifestação de força, do Poder Nacional nas áreas de maior sensibilidade 

estratégica, mediante a concentração de recursos humanos e materiais, por 

meio de ligações permanentes de alto rendimento entre aquelas áreas e os 

Centros de Poder
163

. 

 

Os “estabelecidos” valorizavam o conhecimento empírico através do mapeamento dos 

prováveis locais onde haveria minerais necessários às indústrias. Viagens de estudos eram 

organizadas regularmente com o intuito de visitar as jazidas já descobertas e em processo de 

exploração. Por exemplo, as turmas de 1957 e 1958 do Curso Superior de Guerra conheceram 

as jazidas de minério de manganês no Amapá, ocasião que aprenderam o histórico da jazida, o 

arrendamento da jazida, a pesquisa e o processo de exploração do minério
164

. 

 Todavia, o aprofundamento do conhecimento sobre a realidade brasileira evidenciava, 

segundo a ESG, que apesar da imensa riqueza, o país não possuía quadros técnicos suficientes 

e nem recursos financeiros para transformar essas potencialidades naturais em benefício do 

país.  
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No documento intitulado “Reservas Brasileiras dos Minerais Indispensáveis as 

Indústrias Química e Metalúrgica e Meios de Supri-las de Enxofre, Nitrogênio, Cobre e 

Estanho”, produzido pelo Departamento de Estudos, lemos a seguinte conclusão: 

 

                                                 Considerando de um lado nossas dificuldades de transportes, acentuadas 

pela vastidão territorial, nossa pobreza demográfica agravada pelo 

analfabetismo e pela doença, nossa carência em técnicos especializados e 

nossa insuficiência de recursos econômicos; considerando, de outra parte, a 

abastança de nosso subsolo, a nossa auto-suficiência em vários minerais 

indispensáveis e nossa provável abundância de petróleo e gás natural, ao 

lado de outras muitas riquezas em potencial, o que nos cumpre é estudar com 

afinco, investigar com perseverança, empreender com prudência e agir com 

firmeza, assim demonstrando que estamos realmente dispostos a concorrer 

para o progresso e para a prosperidade do Brasil
165

 (grifo da ESG).  

 

 

 Segundo a compreensão da ESG, como o progresso técnico e científico não fora 

sistematicamente estimulado, o país carecia de instrumentos capazes de assegurar um ritmo de 

desenvolvimento eficiente, na forma que deu lugar nas nações de capitalismo avançado. A 

deficiência em ciência e de meios tecnológicos avançados favoreceria o subdesenvolvimento. 

Ademais, a ausência de condições que possibilitaria o estabelecimento de padrões modernos 

de conhecimento, como a existência de um sistema de educação básica, técnica e científica, 

formava, assim, um impedimento para que o Brasil atingisse os níveis de desenvolvimento 

dos países avançados. As palavras a seguir são do Departamento de Estudos: 

 

É necessário que a educação se expanda em rumos novos, conforme as 

necessidades de uma civilização em mudança. A adaptação do ensino às 

necessidades reais do país, às características do problema nacional, às 

condições de vida da comunidade nacional e à conjuntura econômica em que 

vivemos. Cumpre considerar, além de tudo, quadros técnicos, como fatores 

fundamentais para o êxito do programa de empreendimentos necessários à 

construção nacional. A falta de um programa racional nesse sentido, a 

carência numérica dos estabelecimentos a tal fim destinados e os parcos 

recursos atribuídos a tal objetivo revelam que ainda não demos conta, no 

Brasil, da larga soma de benefícios que resultariam, para o país, dos 

investimentos que fossem feitos nesse setor básico para o fortalecimento 

nacional. E esse fortalecimento está a reclamar ação firme e decisiva em 

campo de tão grande repercussão na grandeza futura da nacionalidade
166

. 
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 “O problema nacional”, na ótica da ESG, só seria equacionado por intermédio de 

investimentos pontuais em ciência e tecnologia, destacando-se o papel que as universidades 

cumpririam, necessárias ao estímulo econômico do país.  

 

A sociedade brasileira tem o direito de exigir que as universidades 

compreendam a importância da contribuição que podem dar no combate ao 

subdesenvolvimento e à miséria, porque o bem-estar social depende do 

aumento da produtividade de trabalho e este, por sua vez, é função de 

progresso tecnológico e científico. Colaborar nessa grandiosa obra implica, 

para as universidades, em adotar objetivos novos de educação e em 

abandonar tradições arraigadas durante longo passado. A universidade 

precisa compreender que na grande transformação social propiciada pela 

revolução tecnológica, cabe-lhe abandonar o papel de caudatária e assumir 

uma posição de liderança que naturalmente lhe cabe
167

. 

 

 

 

 No entanto, para a ESG, o papel das universidades seria limitado. A revolução 

tecnológica, como vetor de desenvolvimento, não passaria pelas universidades. Estas teriam a 

função apenas de capacitar à mão-de-obra. Na Escola, idéias sobre o papel que as 

universidades poderiam desempenhar no processo de modernização tecnológica eram 

escassas. 

    No capitalismo, definido pela ESG como o paradigma econômico mais adequado ao 

Brasil, a modernização tecnológica seria a principal fonte de avanço e progresso. Aliada à 

ciência, seria o meio pelo qual se agregaria valor de uso e de troca às mercadorias produzidas, 

tornando-se o principal mecanismo para o país alcançar o patamar de desenvolvido. Para 

tanto, a formação de quadros técnicos deveria ser priorizado. As colocações do Departamento 

de Estudo são elucidativas: 

 

O progresso tecnológico é a forma que permite aumentar a eficiência do 

trabalhador, com a conseqüente elevação de nível médio de vida, a passagem 

do país da classe das nações subdesenvolvidas para a categoria de nação 

adiantada. Não dispomos ainda do número de engenheiros e técnicos 

reclamados pelo notável desenvolvimento industrial que o Brasil vem 

apresentando. O desenvolvimento nacional (vale dizer, o Poder Nacional) só 

se pode consolidar na medida em que atingirmos níveis cada vez mais altos 

de produtividade, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária, 

nos transportes, nas finanças e na própria administração pública. É ponto 

pacífico que desenvolvimento é fruto de alta produtividade e 

subdesenvolvimento é sinônimo de baixa produtividade. A noção de 

produtividade é uma noção científica. Em seu conceito formal, produtividade 

é rendimento. É uma relação entre a quantidade de riquezas produzidas e a 
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quantidade de recursos utilizados para essa produção (...). O grave problema 

com que se defronta a indústria, no que concerne à necessidade de técnicos 

capazes de aumentar-lhe a produtividade, mostra que diante das perspectivas 

futuras de expansão industrial há imperiosa necessidade de se intensificar a 

preparação de engenheiros industriais de todas as categorias
168

. 
 

 

 Observa-se que, de acordo com a visão da ESG, o avanço da ciência e da tecnologia 

possibilitaria maior eficiência ao capitalismo, que se afirmaria como o modo de produção 

dominante. O aumento da capacidade tecnológica e científica possibilitaria a organização de 

um parque industrial capaz de competir, estrategicamente, com outras nações.  

A ESG entendia o progresso técnico e científico de modo instrumental. Os avanços da 

ciência e da tecnologia estavam inseridos em um contexto social, político e econômico 

determinado pelo capitalismo. Tal entendimento, por parte da ESG, se enquadraria na 

conceituação assinalada por Habermas (1980b) de “o agir-racional-com-respeito-a-fins”. Ou 

seja, o progresso da ciência e da tecnologia se processaria tendo por base a reprodução do 

poder político e econômico da sociedade capitalista, que teria como elemento determinante o 

lucro, resultado da produção em grande escala, da exploração da força de trabalho e do 

domínio sobre a natureza. Era nesse contexto que a ESG pensava o desenvolvimento técnico e 

científico.   

Para a ESG, a ciência e a tecnologia no Brasil eram pouco desenvolvidas e não 

mereceram a atenção devida por parte das elites dirigentes. A ciência e o melhoramento de 

certas tecnologias eram mais uma atividade de “deleite” de certos membros das elites do que 

uma atividade politicamente orientada por parte do Estado, apesar dos esforços que se 

seguiram, principalmente a partir da década de 1930, para contornar essa realidade.  

Segundo a ESG, as novas configurações do capitalismo, que se dinamizou após a II 

Guerra, exigiram mudanças profundas na estrutura produtiva do país. A crescente 

disponibilidade de capital demandaria a qualificação de mão-de-obra e faria com que o 

desenvolvimento ocorresse em ritmo acelerado. Assim sendo, a modernização técnica e o 

aperfeiçoamento científico passariam a ser direcionados a objetivos bem precisos: orientariam 

a dinamização do capitalismo industrial.  

 

Nosso imenso país, já hoje o mais populoso da latinidade, começa a utilizar 

no seu próprio território as suas inúmeras riquezas agrícolas e minerais, a 

pesquisar sistematicamente no seu solo os produtos de que carece e a criar 

todos os fundamentos para uma verdadeira economia industrial. Dentre os 

mais importantes, destacamos a necessidade de: 1) a ampliação do ensino 
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técnico universitário; 2) criação de instituições de investigação técnica e 

científica; 3) a montagem de indústrias de base, como: a do aço, a do 

petróleo, e a do cimento, a dos álcalis, a química, a petroquímica e as dos 

metais não ferrosos e 4) o aproveitamento progressivo do potencial 

energético do país, hidráulico e térmico
169

. 

 

 
       

 Na ótica da ESG, se não fôssemos capazes de assegurar a aplicação de recursos à 

pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico, o Brasil permaneceria subdesenvolvido. 

Os imensos recursos naturais do país ficariam à mercê de nações com capacidade técnica e 

científica de convertê-los em valor de uso e de troca. No entanto, apesar de apregoar a adoção 

de uma política científica de grande envergadura, capaz de fomentar a indústria nacional, a 

ESG considerava essencial a presença de multinacionais em nosso solo.  

Do ponto de vista da ESG, os investimentos em ciência e tecnologia deveriam 

corresponder às expectativas das indústrias estrangeiras que se instavam no país. Necessário 

seria, então, qualificar os brasileiros para o mercado de trabalho. 

 

Apoiadas na infra-estrutura já existente, as grandes organizações industriais 

mundiais, sentindo a potencialidade do mercado brasileiro e em face duma 

política severa de restrições de importações, correm a montar no Brasil suas 

instalações. São produtos químicos e farmacêuticos, os têxteis, os produtos 

alimentares, os aparelhos elétricos, os artigos domésticos, etc. São a Ford, a 

Mercedes, a General Motors, os Wyllies, os Wolkswagem, com novas 

instalações para a indústria de automóvel. É a Bayer, e o diretor ainda 

recentemente nos visitou com o objetivo de ampliar as instalações dessa 

grande empresa entre nós
170

. 
 

 

 

 Como demonstrou Lopes (1978), a substituição das importações a partir dos anos 

1940, por intermédio da industrialização, não manteve o ritmo inicial de expansão. As 

empresas industriais implantadas no Brasil, sendo a maioria filial de empresas estrangeiras, 

possuíam interesses próprios, que nem sempre coincidiam com os do país. Assim, a 

contribuição de tais empresas para o progresso da ciência e da tecnologia foi insignificante, 

visto que essas corporações possuíam, em seus próprios países de origem, laboratórios 

avançados de pesquisa, vinculados às universidades e institutos, dos quais recebiam as últimas 

invenções e produtos sofisticados para serem transformado em mercadorias.  
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Tais empresas não estavam, conseqüentemente, interessadas em estimular a 

implantação de institutos de pesquisa e investir em universidades nas nações em que 

operavam. Nesse sentido, Pirró e Longo (2007, p. 114) observa que, 

 

O domínio conjunto de conhecimentos específicos que constitui a tecnologia 

permite a elaboração de instruções necessárias à produção de bens e de 

serviços. A simples posse dessas instruções (plantas, desenhos, 

especificações, normas, manuais), que são expressões materiais e 

incompletas dos conhecimentos e a capacidade de usá-las, não significa que, 

automaticamente, o usuário tornou-se detentor dos conhecimentos que 

permitam sua geração, ou seja, da tecnologia. Freqüentemente, tem sido 

empregada a palavra tecnologia para designar tais instruções, e não os 

conhecimentos que propiciam a base para a sua geração, os quais, em geral, 

estão armazenados em cérebros de pessoas. Isto tem sérias implicações na 

correta compreensão do que seja o potencial ou independência tecnológica 

de uma indústria ou mesmo de uma nação.  

 

 Na ESG, as “implicações na correta compreensão do que seria a independência 

tecnológica” eram debatidas, quando muito, superficialmente. As “aulas” da Escola, no que 

tange a modernização da capacidade industrial do país, giravam em torno da necessidade de 

aumentar a eficiência da produção, capaz de agregar maior valor às mercadorias e, a médio e 

longo prazo, garantir a própria reprodução do sistema capitalista. Acreditava-se que as 

empresas estrangeiras de alta tecnologia, uma vez instaladas, propiciariam, quase que 

automaticamente, capacidade tecnológica ao Brasil. O coronel-aviador Carlos Júlio Amaral da 

Cunha, chefe da Divisão de Assuntos Econômicos, expôs que,  

 

Tem-se por certo, porém, que não deve o Estado intervir onde a 

empresa privada funciona satisfatoriamente. Já afirmava Aristóteles 

que “cada um cuida do que é seu raramente do interesse público e o 

que pertence a um grande número não merece atenção”. O particular, 

ao gerir o seu patrimônio, tem mais força que o governo para impedir 

o desperdício, evitar o empreguismo, atender a solicitações políticas e 

imprimir eficiência ao mecanismo produtivo (...). Nenhuma dúvida 

existe que o investimento estrangeiro representa aumento de produto 

nacional, incorporação de técnicas modernas aos processos produtivos, usos 

de patentes e resultados de pesquisas que, através dele, podem ser 

transferidos rapidamente para um país subdesenvolvido
171

. 

 

 No conjunto das formulações da ESG acerca do desenvolvimento técnico e científico, 

a dimensão econômica despontava como a mais importante, devendo contribuir com a 

melhoria da produção, da distribuição e das trocas de mercadorias. O coronel Euler Bentes 
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Monteiro, chefe da Divisão de Assuntos Tecnológicos e Científicos da Escola, pontuou, aos 

“estagiários” a finalidade da ciência e da tecnologia: 

 

Aumentar a eficiência do trabalho humano, com a mecanização e a 

automação; criar novas formas de energia e de aproveitamento dos recursos 

naturais; favorecer a expansão industrial, de agropecuária, pelo rendimento e 

eficiência e criação de novos bens de produção e de consumo; facilitar a 

ampliação dos mercados pelo aperfeiçoamento dos meios de comunicação, 

de transporte e armazenamento e favorecer a melhor distribuição de bens e 

as integrações regionais
172

. 

 

 

A Segurança Nacional, de acordo com a ESG, deveria possuir como fundamento a 

“capacidade de acumulação e absorção de capital, a qualidade de sua força de trabalho, o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a eficácia de seus setores industriais” (Manual 

Básico, 1976, p. 338). 

Marx (1988) já havia indicado que a busca pelo lucro desponta como elemento 

essencial para o avanço tecnológico em sociedades dominadas pelo modo de produção de 

mercadorias e que, ao ser utilizado no processo produtivo, facilita a elevação da produtividade 

do trabalho e garante a acumulação de capital.  

Era nessa perspectiva, apontada por Marx (1988), que a ESG compreendia a 

necessidade de impulsionar o avanço científico e tecnológico, destacando o papel do Estado 

como o agente que conduziria esse processo no sentido de assegurar os investimentos dos 

capitais privados, que exigiam, cada vez mais, aumento na produtividade. A garantia do lucro 

dos empreendimentos privados despontava como a principal causa para o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia. As palavras a seguir, do Departamento de Estudos da instituição, 

comprovam o argumento: 

 

A competição internacional no Campo Econômico e o mercado de trocas 

escudam-se na tecnologia de produção e custos, cada vez mais baixos, no 

processo transformação de matérias-primas em manufatura e bens de 

consumo de alta qualificação técnica, a preços competitivos. Exige, assim, 

um constante aprimoramento das técnicas de produção, mediante a utilização 

de tecnologias avançadas aos recursos naturais existentes, em face das 

exigências dos mercados consumidores. Enquanto o País não contar com 

uma estrutura científica e tecnológica, será uma Nação dependente de 

tecnologia externa, permanecendo sob constante risco, pela não 

economicidade dos seus produtos e conseqüente impossibilidade de competir 

no mercado internacional ou interno. Tal tarefa não cabe exclusivamente aos 

cientistas. Cabe a toda a Nação, particularmente na concentração de recursos 
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na estrutura educacional e de pesquisas, com a necessária participação da 

iniciativa privada (...). O processo de desenvolvimento introduz e aumenta a 

procura por novos produtos, encarecendo certos fatores de produção, o 

estimula e dirige a pesquisa tecnológica para determinadas áreas. Por essa 

razão, nos países produtores de tecnologia, especialmente nos ramos que se 

caracterizam por alta elasticidade de renda, a indústria torna-se um dos 

principais elementos estimuladores e difusores do progresso tecnológico
173

. 
 

 

 

As propostas de crescimento econômico transmitidas na ESG favoreceriam, 

principalmente, o avanço quantitativo dos fatores de produção, dependente do contínuo 

avanço tecnológico que possibilitava a acumulação crescente de capital. 

A insuficiência de recursos destinados ao fomento científico e tecnológico, a falta de 

uma estrutura universitária estreitamente vinculada às atividades produtivas, a carência de 

instituições científicas especializadas, o pífio desenvolvimento de fontes de energias, o 

analfabetismo crônico, o limitado sistema educacional, despreparado para formar um número 

suficiente de cientistas, engenheiros, médicos, professores, físicos, etc., tudo isso tornava 

difícil, ao Brasil, organizar, eficazmente, a Segurança Nacional.  

Todavia, as formulações da ESG no sentido de reverter este quadro de 

subdesenvolvimento indicavam a necessidade de recorrermos a empréstimos e investimentos 

dos estrangeiros. Assim professava o Departamento de Estudos: 

 

Já vimos ser diminuta a atividade de pesquisa tecnológica na indústria 

brasileira. Apreciemos o que é lícito esperar das organizações industriais das 

empresas privadas alienígenas. As entidades internacionais cooperam através 

da concessão de assistência técnica e de bolsas de estudos. A maior parte das 

entidades (como o BID, que financia projetos de assistências técnica, a OEA 

e a ONU, por intermédio de programas especiais de assistência técnica) 

condicionam a concessão das contribuições a uma participação de agentes 

seus como co-diretores nos respectivos programas de pesquisa. Em 

conseqüência, difícil se torna aceitar o oferecimento dessa colaboração 

quando se trata da execução de pesquisa tecnológica de natureza reservada. 

Possível é tal participação, no entanto, e até mesmo desejável, nos 

programas de âmbito governamental no campo da saúde, da agropecuária, 

dos estudos energéticos enfim, nas áreas de atividade da infra-estrutura 

econômica do país
174

.  
 

 

 A ESG reconhecia que a transferência de tecnologia implicava muito mais do que o 

simples movimento de “know-how” de um país para outro. O desenvolvimento de tecnologia 
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 - A Ciência e a Tecnologia e o Poder Nacional. Departamento de Estudos, 1973. Arquivo da ESG, C-11-
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 -Desenvolvimento e Segurança Nacional, 1970. Arquivo da ESG, C-78-70, p. 04. 
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importada, baseada em equipamentos e conhecimento dos estrangeiros, sem a existência de 

uma infraestrutura capaz de substituir a tecnologia advinda do exterior, resultaria na 

diminuição da incipiente capacidade tecnológica nacional.  

A ESG compreendia que o progresso tecnológico e científico deveria ser planejado no 

sentido de remover os principais entraves ao desenvolvimento. Para tanto, propôs um plano 

de “ação científico-tecnológico”, envolvendo as seguintes iniciativas em setores que 

considerava prioritários: 

 

Setor de Recursos Humanos: a) educação científica, em todos os níveis; b) 

seleção de valores e aperfeiçoamento científico-tecnológico; c) estímulo ao 

desempenho da atividade científico-tecnológico (remuneração, ambiente, 

prestígio profissional, etc.); preparo de administradores de órgãos técnicos. 

Setor de Atividades Espaciais: comunicações rápidas através do emprego de 

satélites artificiais. Setor Energético: a) distribuição e utilização da energia 

hidrelétrica; b) prospecção do petróleo; produção de combustíveis líquidos e 

gasosos do petróleo e dos seus resíduos; c) melhor aproveitamento do carvão 

e dos seus resíduos. Setor de Química Industrial: a) petroquímica: borracha 

sintética e outros polímeros; uréia e outros derivados nitrogenados. Setor da 

Saúde: a) indústria farmacêutica: matéria-prima para a formulação de novos 

medicamentos visando o combate às endemias tropicais; produção de 

complementos nutricionais (vitaminas); vacinas antiepidêmicas e 

antibióticos; b) produção de material hospitalar visando o barateamento de 

diagnósticos clínicos e facilitando a medicina preventiva. Setor 

Eletromecânico e de Transportes: a) fabricação de peças para a indústria de 

construção naval e aeronáutica. B) tratores e máquinas agrícolas; 

racionalização dos sistemas viários e do seu material; indústria eletrônica; 

comunicações; indústria do fio
175

.  
 

 

 Embora apregoasse aos “estagiários” o aumento no ritmo de desenvolvimento técnico 

e científico como forma de superar o “atraso brasileiro”, a ESG interpretava o 

subdesenvolvimento a partir de uma perspectiva estritamente econômica, redutível a poucos 

elementos explicativos.  

Uma das interpretações recorrentes colocava o problema nos seguintes termos: o 

incentivo para a expansão de capital é limitado devido ao baixo rendimento da produção e do 

mercado. Por conseqüência, o mercado incipiente seria derivado da pequena quantidade de 

capital utilizado no âmbito da produção
176

.  
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 -Departamento de Estudos da ESG. O Fortalecimento do Poder Nacional, 1967. Arquivo da ESG, C-15-67. 
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A aplicação de capitais era problemática devido à modesta capacidade de produção 

industrial, a qual, por sua vez, seria conseqüência da pequena quantidade de capital, afetando 

diretamente o nível de eficácia da Segurança Nacional. Assim,  

 

À proporção que aumenta o capital disponível para atender às atividades 

econômicas, e estas se tornam de maior vulto e cada vez mais complexas e 

diversificadas, cresce o desafio lançado à sociedade no sentido de associar 

mais ampla e eficientemente os recursos que, sob as mais variadas formas, 

podem ser empregados para melhorar às necessidades da Nação, em bens e 

serviços, dinamizando ao máximo seu uso na produção e na Segurança. Não 

constitui exagero afirmar que das pesquisas científicas e tecnológicas 

depende, em grande parte, a possibilidade da Nação de alcançar grau 

satisfatório de Segurança Nacional. Quer aplicados diretamente em meios 

materiais, quer utilizados em processos econômicos de produção ou 

distribuição, os conhecimentos decorrentes das pesquisas científicas e 

tecnológicas atuam como vigoroso dinamizador dos fundamentos e fatores 

econômicos do Poder Nacional, influenciando, de maneira decisiva, a 

obtenção de grau satisfatório de Segurança Nacional
177

.  
 

 

 Assim, a ESG condicionava a modernização técnica e científica à esfera econômica, 

ao desenvolvimento do capitalismo. 

 

Durante vários anos, a ESG estudou a problemática do Desenvolvimento, 

dentro dos temas relacionados com a Segurança Nacional, atendo-se, como 

finalidade básica desta Escola, o estudo e o ensaio de uma metodologia para 

a formulação e o desdobramento de uma Política de Segurança Nacional. 

Uma Política Nacional de Desenvolvimento a ser implantada com sucesso, 

dentro dos atuais conceitos do capitalismo moderno, precisa fundamentar-se 

em bases que vêm se revelando válidas ao longo do tempo (...). Se 

focalizarmos, por exemplo, a expressão econômica observaremos que em 

certos países subdesenvolvidos há abundância de alguns fatores de produção 

como a terra e o trabalho, enquanto há escassez de outros, como o capital e a 

capacidade empresarial. Cumpre, portanto, à Política Nacional se orientar no 

sentido de tirar partido dos fatores de produção disponíveis, realizando novas 

combinações, visando à acumulação do capital de que necessita. Assim, o 

Estado terá que desempenhar um papel indutor e induzido. Como indutor, 

compete-lhe realizar empreendimentos que atraiam e estimulem a iniciativa 

privada. Como induzido, cabe-lhe corrigir certos desequilíbrios, decorrentes 

do próprio desenvolvimento, tão logo sejam verificados
178

.   

 

 

 Esse entendimento apresenta falhas, levando-se em conta a realidade brasileira. Em 

primeiro lugar, a ESG interpretava o Brasil como susceptível de ser segmentado em várias 
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-Capitão-de-mar-e-guerra Dario Croccia de Moraes. Chefe da Divisão de Assuntos Econômicos da ESG. O 
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partes, autônomas entre si. Como diria Marx (1983), ela fracionava o real, seguindo o 

percurso do real para o abstrato, sem retornar ao real pleno de significados. Em segundo 

lugar, interpretava a organização econômica como uma totalidade funcional, em que os seus 

elementos se relacionavam mecanicamente, desvinculada das reais condições de vida do 

povo, na esfera da produção e das trocas. E em último lugar, transmitia a idéia de que essa 

totalidade funcional poderia ser concebida, teoricamente, em equilíbrio estável e como 

entidade cristalizada.  

Em resumo, as formulações da ESG acerca da problemática do desenvolvimento técnico e 

científico, dentro dos temas relacionados com a Segurança Nacional, eram “a – históricos”. Embora 

a Escola reconhecesse o caráter de instabilidade das sociedades, no momento que interpretava 

as causas e as conseqüências das deficiências da sociedade brasileira, balizava-se por uma 

interpretação que apanhava a realidade apenas abstratamente, conferindo, quando muito, 

superficial conotação dialética.  

 A ESG, com o intuito de “aperfeiçoar” esse círculo abstratamente fechado e a inserir, 

em seu receituário, os elementos que provavelmente causaram o desenvolvimento das nações 

de capitalismo avançado, lançou mão de um termo explicativo capaz de atuar com relativa 

autonomia em face da realidade econômica totalizada.  

Escolheu uma categoria explicativa que podemos designar como o “homos 

economicus”. Na realidade, tratava-se de uma “ficção metodológica” concebida com o 

objetivo de transmitir a idéia de que o desenvolvimento deveria ser conduzido por indivíduos, 

brindados pela “providência”, com o “espírito empresarial”. Na verdade, o que a ESG 

buscava, era reforçar a noção de que qualquer iniciativa de desenvolvimento, mesmo o 

técnico e científico, deveria aprofundar o capitalismo dependente no Brasil.  

Dessa forma, a Segurança Nacional estaria diretamente vinculada com a capacidade do 

empresariado, nacional ou estrangeiro, de expandir as atividades econômicas, de modo que o 

país passasse a contar com determinados recursos capazes de propiciar auxílio ao sistema de 

Segurança Nacional.  

 

Isso depende [a Segurança Nacional], essencialmente, da existência de 

espírito empresarial por parte daqueles que, direta ou indiretamente, têm sob 

sua responsabilidade o emprego dos recursos, dos quais depende 

essencialmente a expansão das atividades econômicas, sob as mais diversas 

modalidades. A maneira pela qual o espírito empresarial pode dinamizar os 

recursos de que dispõe a Nação para alcançar grau satisfatório de Segurança 
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faz com que ele deva ser considerado como fator de natureza psicossocial do 

Poder Econômico
179

. 

 
 

Como se observa, o “empreendedor”, imbuído do “espírito do capitalismo”, era 

compreendido pela ESG como uma espécie de demiurgo do sistema capitalista de produção, 

que teria como função dinamizar a economia de modo a torná-la eficiente e capaz de fornecer 

os elementos necessários a Política de Segurança Nacional.  

Assim, o requisito necessário para o crescimento econômico acelerado residiria na 

formação de um tipo específico de indivíduo, apto a conduzir, com destreza, a produção. Ou 

seja, formar um tipo particular de elite capaz de garantir, com eficiência, a expansão da 

produção. Tal elite teria como motivo para estimular o crescimento do potencial econômico 

do país às “Aspirações Nacionais” e a obtenção do lucro, que buscaria impulsionar a inovação 

científica e tecnológica como mecanismo de riqueza e de Segurança.           

De fato, segundo os argumentos da ESG, quem impulsionaria o desenvolvimento do 

país seria o empreendedor capitalista, custeado pelo Estado quando necessário. Ele seria, 

relativamente, a principal força produtora que interessava. Era considerado como força 

revitalizadora da economia e da sociedade brasileira, capaz de assegurar a organização da 

estrutura de Segurança Nacional por meio da produção agrícola e industrial, do comércio e 

dos serviços. Todos os fatores envolvidos na produção, nas relações entre capital e trabalho, 

por exemplo, se encontravam subordinados em razão de seus interesses. O progresso técnico e 

científico corresponderia às suas necessidades, na medida em que contribuiria para aumentar a 

eficiência do “Poder Econômico”. As palavras a seguir, pronunciadas aos “estagiários”, são 

do chefe da Divisão de Assuntos Científicos e Tecnológicos, coronel Leonel Martins Ney da 

Silva. 

 

Atualmente, todo o economista crê existir uma correlação positiva entre o 

desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, e desenvolvimento econômico. 

Sem dúvida, os programas e planejamentos científicos e tecnológicos 

representam, predominantemente, a mola do desenvolvimento econômico. 

Representam mesmo o elemento fundamental. Hoje, o desenvolvimento 

econômico depende acima de tudo, de novas idéias; novas descobertas 

científicas e processos tecnológicos, inovações de produção; novos 

mercados, aumento da produtividade; organização racional e administração 

gerencial. A grande descoberta de nossa era é que as conquistas tecnológicas 

não são acontecimentos inusitados. A empresa privada desenvolve conceitos 

de planejamento e inovação fundadas na vasta expansão científica e 

tecnológica. Essa instituição constitui hoje fonte de novos avanços. As 
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inovações promovem mudanças qualitativas na economia, com repercussão 

no Desenvolvimento futuro
180

. 
 

 

 

 A montagem do sistema de Segurança Nacional se processaria através da expansão da 

economia de mercado. Significava que o desenvolvimento científico e tecnológico, 

imprescindível às exigências da guerra e do aparelho militar moderno, se daria tendo como 

pano de fundo a lucratividade das empresas. Isto é, na medida em que a produção industrial se 

modernizasse para atender às demandas do mercado, aumentaria, na mesma proporção, a 

capacidade tecnológica na área da Segurança Nacional.  

Portanto, o critério sugerido pela ESG para o progresso científico e tecnológico do 

Brasil não era tanto o seu efeito imediato sobre a organização da Segurança Nacional, mas 

como aumentar a acumulação de capital.   

 A ESG apregoava a idéia de que a acumulação de capital seria um dos mecanismos na 

transformação da estrutura produtiva do Brasil. A acumulação de capital criaria as condições 

para a organização do sistema de Segurança Nacional, baseado, principalmente, na expansão 

das atividades produtivas de caráter privado. Tal orientação, de talhe liberal, foi difundida 

sistematicamente através dos pronunciamentos da ESG. O então comandante da Escola, 

general Juarez Távora, foi um dos que melhor sistematizou essa idéia:  

 

O caráter técnico e científico da Guerra Moderna, ligado à sua potência de 

destruição – impondo, para o equilíbrio ou superioridade de potencial 

militar, a intervenção de novas armas e engenhos, ou o aperfeiçoamento dos 

existentes – importa não apenas na constituição de equipes de cientistas e 

técnicos, mas, ainda, no equipamento de uma potente indústria, alimentada 

por abundantes e adequadas matérias-primas, movida por enormes 

quantidades de energia e financiada liberalmente – para realizar os 

protótipos de armas e engenhos idealizados ou modificados e, em seguida, 

produzi-los em massa
181

 (Grifos do autor). 
 

 

A IDÉIA DE PROGRESSO DA ESG 

 

O empenho da ESG em formular propostas para transformar a realidade brasileira 

deveu-se, também, ao impacto causado pelo avanço da ciência e da tecnologia nas guerras 

modernas, explícito, materialmente, na inovação de novas armas e, espiritualmente, no 

aprofundamento da idéia de progresso.  
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Tal efeito nos remete a pensar o modo como o processo histórico é representado no 

Ocidente, sendo uma característica indelével da cultura moderna.  A percepção do tempo 

como um elemento absoluto e orientado para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 

interminável, perfaz, de fato, uma das especificidades da representação moderna de tempo.  

 

                                 Historicamente, a noção de humanidade já estava implícita no teorema do 

estoicismo médio sobre o Estado Universal que, ao menos objetivamente, 

desembocou na idéia de progresso, por mais alheia que esta tenha sido à 

Antiguidade pré-cristã. O fato de que este teorema estóico pudesse servir 

também com fundamentação às pretensões imperiais de Roma denuncia algo 

do que ocorreu ao conceito de progresso por sua identificação com a 

acumulação de habilidades e conhecimentos. A humanidade existente 

insinua-se no lugar daquela inda não nascida; a história transforma-se 

imediatamente em história da salvação. Tal foi o protótipo da concepção de 

progresso até Hegel e Marx (ADORNO, 1995, p. 56). 

 

 À proporção que desaparece o modelo de organização social fundado a partir da 

Natureza, quando extinguir-se a classificação precisa e estática entre divindades e humanos, 

quando essa representação do mundo cede lugar, progressivamente, a outra, fundada em 

imagens e sentidos focalizados a partir de um desígnio único e absoluto, esta representação 

linear do processo histórico, do tempo histórico, lidima a tendência impositiva e pregadora 

dessa representação.  

Essa visão, que Wallerstein (2007) denominou de “universalismo europeu”, traz em 

seu bojo, como conseqüência, a noção de que só há um destino a seguir, e que o compromisso 

do indivíduo e da sociedade será, não apenas cumprir esta aspiração em si, como induzir e 

impor, por diversos meios, esses anseios aos outros, para que tal projeto se concretize no 

plano coletivo (Said, 1990, 1995). 

Do ponto de vista desta visão linear e única do processo histórico, só há dois caminhos 

a seguir, de modo que a escolha situa-se entre a “redenção” ou a “danação”, da mesma 

maneira que na modernidade as diversas formas de organização social são reduzidas a apenas 

duas: as sociedades desenvolvidas, modernizadas e as que são atrasadas, subdesenvolvidas 

(NISBET, 1985). 

Se nas culturas antigas, grega e romana, por exemplo, o “estranho” era visto com 

suspeita e desprezo, não sendo reconhecida a sua humanidade, com o advento do cristianismo 

ele deixa de ser ignorado e passa a ser observado como um indivíduo que possuiria os 

requisitos mínimos, para si tornar “idêntico” aos demais.  

Um filho de Deus em potencial que desconhece essa “paternidade” por viver na 

ignorância e no “descaminho”, que não tem consciência de sua situação e das possibilidades 
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que encontraria se enveredasse pelo “caminho da salvação”. Dessa forma, aqueles que já 

foram “salvos” e alcançaram a redenção pela fé, se arrogavam no dever moral de conduzir, 

“missionariamente”, o estranho para que pudesse encontrar o caminho da verdade de modo a 

efetiva-se como igual.   

Essa representação, na modernidade, estendeu-se para além do imaginário religioso. A 

crença missionária e a concepção de verdade e processo históricos únicos, se encontra, 

secularizada, na idéia moderna de progresso e desenvolvimento, legitimando-se aí a expansão 

do modelo de organização do Ocidente.  

Não é de estranhar o fato de que na ESG um dos primeiros debates acerca do 

desenvolvimento tenha sido norteado pela discussão do “Ponto IV
182

”, lançado pelo 

presidente norte-americano Harry Truman com o objetivo de fomentar, através de ajuda 

financeira e técnica, o desenvolvimento científico e tecnológico nos países subdesenvolvidos. 

Encontramos, no teor da “Mensagem do Presidente Truman ao Congresso sobre o 

Ponto IV”, de 1949, a mesma crença missionária na conversão e transformação dos povos 

“atrasados” que inspirou e animou os primeiros pregadores a disseminarem, pelo mundo, a 

“boa nova”. A fala do presidente inicia-se do seguinte modo:  

 

                               A fim de habilitar os Estados Unidos, em colaboração com outras nações, a 

ajudar as populações de países economicamente menos desenvolvidos a 

melhorarem seus níveis de vida, recomendo a promulgação de leis 

autorizando a expansão do programa de assistência técnica para esses países, 

e um plano, a título de experiência, para estimular a colocação de capitais 

particulares em empresas que concorram para o desenvolvimento econômico 

dos mesmos. Estas medidas são essenciais em um empreendimento que 

precisará do concurso da iniciativa privada e de organizações dos Estados 

Unidos, bem como do Governo, para participarem de um esforço cada vez 

maior que tenha por fim melhorar as condições econômicas de regiões 

menos adiantadas do mundo. Em muitos casos, temos grande necessidade de 

seus recursos naturais e do produto de seu trabalho; e se a produtividade e o 

poder aquisitivo desses países forem aumentados, a nossa indústria e nossa 

agricultura lucrarão. A experiência nos tem mostrado que o volume de nosso 

comércio exterior é muito maior com nações bastante adiantadas, do que 

com países de baixo nível de vida e cuja indústria é insuficiente. Consta da 

primeira a ajuda técnica e científica e administrativa necessárias ao 

desenvolvimento econômico. Desta categoria fazem parte não só técnicas 

médicas e pedagógicas, medidas de assistência e de informação em materiais 
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 - A Mensagem que Truman enviou ao Congresso, em junho de 1949, conhecido como "Ponto IV", destacava 

a necessidade de financiamento aos países subdesenvolvidos, visando intensificar as relações de trocas 

econômicas entre os EUA e esses países. Em 1950, foi outorgado o “Act for International Development” ou 

"Ponto IV". O objetivo fundamental do Ponto IV era a prestação de assistência técnica às áreas 

subdesenvolvidas, de maneira a estabelecer condições que estimulem o investimento de capital, de origem 

principalmente particular. Não se tratava de emprego de capitais públicos nos moldes do Plano Marshall (Nota 

do autor). 
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fundamentais, tais como serviços sanitários, comunicações, construção de 

rodovias e serviços oficiais, como também, e talvez a parte mais importante, 

a prestação de auxílio técnico no estudo das riquezas naturais e na 

preparação de planos a longo prazo capazes de assegurar o progresso 

econômico do país ajudado. (...) Nas regiões economicamente menos 

desenvolvidas do mundo há, atualmente, novas energias criadoras, e 

aguardamos o momento de ver esses países mais fortes e mais independentes 

do que são agora, e também mais intimamente ligados aos Estados Unidos e 

a outras nações por laços de amizade e de comércio e por ideais idênticos. 

Por outro lado, se não ajudarmos o despertar de um novo espírito nesses 

povos para enveredar pelo caminho de um progresso fecundo, arriscamo-nos 

a vê-los sucumbir sob o domínio daqueles cuja filosofia é contrária à 

liberdade humana, prolongando assim as perturbadas condições do mundo e 

retardando a realização de uma paz duradoura
183

. 
 

 

 

Apesar de desconfiarem que o fomento à ciência e a tecnologia oferecido pelos 

estrangeiros visava ampliar as influências dos Estados Unidos no Brasil, o Departamento de 

Estudos da ESG chegou à seguinte conclusão, transmitida aos “estagiários”:  

 

                                Em conseqüência do que ficou exposto, o grupo considera, unanimemente, 

que só pode haver vantagens para o Brasil na aplicação da política do Ponto 

IV e julga, portanto, que a nossa participação nos programas de assistência 

técnica deve ser a mais ampla possível. Embora tivesse procurado, 

deliberadamente, descobrir aspectos desvantajosos para o Brasil naquela 

política, o grupo não encontrou qualquer indício que o autorize a apontar 

possíveis prejuízos ao nosso país. Os ataques feitos ao Ponto IV visam, 

quase sempre, a uma distorção das suas finalidades, apontando-o como uma 

das modalidades mais modernas do imperialismo norte-americano e servem, 

portanto, a propósitos indisfarçáveis da propaganda extremista. Dada a 

divisão política do mundo atual, e tendo em vista as relações existentes entre 

o Brasil e os Estados Unidos da América, as possibilidades são de nos 

beneficiarmos extremamente dessa nova diretriz da política internacional 

norte-americana
184

.   

 

 

A crença na fé religiosa cedeu o lugar, progressivamente, à fé no capitalismo, na 

ciência, na tecnologia, instrumentos necessários para o progresso das nações. No que se refere 

à idéia de progresso, a distinção básica entre a visão religiosa e a secularizada reside no fato 

de que, na religiosa, o outro é visto como um transgressor, um “infiel” por professar a “falsa 

fé” ou em acreditar nos falsos profetas, enquanto que na secularizada, desenhada a partir dos 

valores e crenças da modernidade, o outro é o “indivíduo inacabado”, que deve ser conduzido 
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 - O Brasil e o Ponto IV, 1951. Arquivo da ESG. G-006-51, p. 22, 23. 
184

 - O Brasil e o Ponto IV, 1951. Arquivo da ESG. G-006-51, p. 34. 
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à civilização ou, como no caso expresso pelo programa do governo norte-americano, indicar 

às nações subdesenvolvidas o caminho a seguir rumo ao progresso capitalista.   

Nas duas circunstâncias, portanto, os instruídos, pela fé ou pela razão, se arrogam no 

dever moral de desvencilhar povos ou nações da sua condição de ignorância ou 

subdesenvolvimento, colocando-as na rota da modernização, do progresso.  

Assim, na modernidade, será a partir do auxílio e assessoramento dos técnicos e 

especialistas dos países centrais que ocuparão o lugar dos pregadores e missionários de 

outrora, transmitindo e difundindo a visão moderna de progresso.  

O tenente coronel Idálio Sardenberg (1949, pag. 12) reconheceu a contribuição que a 

missão militar norte-americana teria em indicar à ESG os caminhos do progresso que 

deveríamos trilhar. São suas as seguintes colocações:  

 

A missão militar americana, contratada pelo governo brasileiro para auxiliar 

a orientação dos trabalhos da Escola é constituída de oficiais selecionados 

das três forças armadas daquele país, possuidores do curso da Escola 

Superior de Guerra americana e de destacada folha de serviço de guerra, 

reunindo em conjunto excelente cabedal de experiência, de que muito poderá 

aproveitar a nossa Escola Superior de Guerra, caso estabeleça um processo 

simples de colaboração e de canalização desses conhecimentos em benefício 

da Escola. De maneira geral e tendo em vista as considerações constantes do 

presente documento, tal processo de colaboração, parece, seria plenamente 

realizado, atribuindo-se à missão militar americana os seguintes encargos: 

1º. Orientar o estudo dos assuntos militares referentes à missão da Escola 

como instituto de altos estudos e mostrar as soluções adotadas pelos Estados 

Unidos, para os referidos assuntos. 2º. Servir como conselheiros dos grupos 

de estudos de assuntos militares referentes à missão da Escola como centro 

de pesquisas. 3º. Colaborar no estabelecimento do método de estudo dos 

assuntos nacionais e internacionais, integrando, para isso, os respectivos 

grupos de estudos. 4º. Acompanhar os estudos referentes a assuntos 

nacionais com o objetivo de alvitrar exemplos das soluções adotadas pelos 

Estados Unidos para problemas similares e indicar os meios que poderão 

servir para o maior esclarecimento do problema. Promover, quando for o 

caso, visitas de grupos a instalações americanas
185

 (grifo nosso).  

 

 

 É inegável que a ESG se serviu das orientações dos militares norte-americanos na 

organização de suas concepções de mundo acerca do modelo de progresso que o Brasil 

deveria adotar no âmbito da Segurança Nacional, especificamente no que se refere ao 

progresso econômico, científico e tecnológico.  

No entanto, tais orientações que eram transmitidas nos cursos da instituição indicavam 

um modelo de progresso dependente e limitado, do ponto de vista do aperfeiçoamento da 

                                                 
185

 - Princípios Fundamentais da Escola Superior de Guerra, 1949, p.12. 
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ciência e da tecnologia, visto que estaria sustentado a partir da seguinte lógica: preferência por 

indústrias multinacionais e a aquisição de equipamentos importados. Os argumentos são do 

general Edmundo de Macedo Soares e Silva, adjunto da Divisão de Assuntos Nacionais da 

ESG: 

 

Esse fatores e incentivos são os seguintes, concedidos, para cada caso, no 

todo ou em parte: 1 – da alçada do Poder Legislativo e do Ministério da 

Fazenda: a) isenção ou rebate de direitos e taxas aduaneiras para a 

importação de equipamentos ou matérias-primas; b) proteção aduaneira para 

o produto acabado; c) isenção de impostos por período determinado. 2 – da 

alçada do Banco do Brasil: a) prioridade na concessão de licenças de 

importação para maquinismo e equipamentos; b) licenças de importação para 

produtos acabados, a títulos de incentivo, com o fito de facilitar o 

levantamento de recursos em cruzeiros e a introdução ou consolidação do 

novo produto no mercado e promover a transplantação maciça de indústrias 

estrangeiras
186

.  
 

 

De fato, tal modelo não ofereceria espaço para o aperfeiçoamento da ciência e da 

tecnologia nacionais, visto que a grande indústria estrangeira produziria produtos inventados 

em suas nações, detentoras de capitais, institutos de pesquisa e universidades, que 

funcionariam em estreita sintonia com as demandas econômicas em escala mundial.  

Mais uma vez amparo-me em Lopes (1978, p. 35), que demonstrou os efeitos causados 

pela implantação dessa lógica de progresso na organização técnica e científica do País: 

 

Após os últimos anos de desenvolvimento e de queda da taxa de 

desenvolvimento, fico patente que o sistema industrial no País, fabricante de 

produtos inventados em outros países, segundo tecnologias não avançadas, 

deu lugar a universidades que passaram a formar engenheiros, geólogos, 

químicos, físicos e matemáticos, entre outras classes de profissões, sem 

possibilidade de empregar, nas indústrias aqui estabelecidas, sua capacidade 

inventiva, suas qualidades para pesquisar e aperfeiçoar técnicas e produtos 

manufaturados. A universidade atual, no Brasil, reflete o caráter alienado do 

sistema econômico nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186

 - Classificação Geral das Indústrias e Planejamento Básico para o seu Desenvolvimento, 1952. Arquivo 

da ESG, A-017-52, p. 21. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A ESG, criada com o objetivo de formular uma política de Segurança Nacional, que 

requeria o desenvolvimento do país, se revelou uma instituição que se desviou dos princípios 

originais que orientaram a sua fundação.  

A Escola, ao invés de planejar uma política de Segurança Nacional que levasse em 

conta o desenvolvimento nacional independente, foi profundamente influenciada pelas 

orientações dos Estados Unidos, que preconizaram a modernização capitalista dependente, 

limitada a setores que favoreceriam o acúmulo de capital. A instituição, através de seus 

ensinamentos, tornou essa concepção de desenvolvimento hegemônica no âmbito das Forças 

Armadas e do Estado brasileiro a partir do Golpe de 1964. 

Ao contrário da congênere norte-americana, a ESG se distanciou da comunidade 

universitária, fato esse que favoreceu com a falta de clareza e superficialidade de suas 

formulações, bem como contribuiu para o fechamento da instituição dentro de si, tornando-a 

anacrônica. 

Ao estabelecer as conexões entre militares e civis a partir da formulação de um modelo 

de desenvolvimento, a ESG se transformou em um espaço de produção de idéias e valores 

onde eram traçados interesses de classes às quais esses grupos estavam vinculados.  

Os civis representavam os estratos sociais dominantes da sociedade brasileira, 

identificados com a inserção do País na economia capitalista multinacional, ou orientados a 

aceitá-la. Juristas, advogados, médicos, dirigentes de associações patronais, engenheiros, 

professores, administradores das empresas públicas e privadas, políticos, enfim, uma espécie 

de “intelligentsia de classe”, capaz de preparar e organizar, com a orientação da ESG, o 

controle pela hegemonia do Estado brasileiro.   

No caso dos militares, a ESG congregou uma geração de oficiais cuja trajetória 

remontava ao engajamento político desde os anos 1920. Esses oficiais desejavam transformar o 

Brasil em uma nação desenvolvida, principalmente após a experiência da FEB. No entanto, não 

souberam formular um modelo de desenvolvimento que levasse em conta os interesses do povo 

brasileiro.  

De fato, a ESG pode ser compreendida como uma “escola” de formação de elites 

orgânicas, estrategicamente posicionadas entre os grupos sociais de grande poder de 

articulação, mobilização e identidade de interesses entre si. A influência dos ensinamentos da 

ESG contribuiu para o fortalecimento e iniciativas da burguesia nacional, disposta a controlar a 

direção do Estado Brasileiro. Assim, a ESG formou um novo bloco de poder com concepções 
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claras acerca de qual modelo de desenvolvimento o Brasil deveria adotar. Ao que tudo indica, 

seus ensinamentos lograram êxito.  

Para fundamentar os preceitos da ESG, a Doutrina de Segurança Nacional se 

configurou como peça teórica essencial, reproduzindo as visões de mundo da Escola. A 

Doutrina possuía uma orientação militar, a “Guerra Total”, que afetaria toda a sociedade. O 

Brasil deveria se preparar para esse novo tipo de guerra, modernizando os setores que 

poderiam contribuir com a Segurança Nacional.  

A orientação política da Doutrina, conseqüência da bipolarização do mundo, apregoava 

o aprofundamento do capitalismo dependente no Brasil. O desenvolvimento se daria por 

intermédio da inserção, no País, de capitais privados, ou por intermédio do financiamento do 

empresariado nacional à custa do Estado. Assim, a Escola produziu um “conhecimento” 

desenvolvimentista que favoreceu a aproximação das camadas dominantes que buscavam 

aprofundar as reformas capitalistas a partir do Estado brasileiro. 

A Escola formulou idéias acerca do desenvolvimento brasileiro no sentido de criar as 

condições necessárias para a organização da Segurança Nacional, procurando reunir os 

elementos favoráveis à instalação de empresas multinacionais, que atuariam como agentes do 

“progresso”. Assim, o planejamento da Segurança Nacional seria subordinado à abertura do 

mercado brasileiro aos investimentos dos estrangeiros.  

Para a ESG, o Estado brasileiro deveria criar as condições necessárias para a expansão 

das atividades econômicas, através do aperfeiçoamento das forças produtivas, principalmente 

qualificando a mão de obra, modernizando os sistemas de transportes e comunicações, visando 

à integração econômica do território.  

O conjunto de ensinamentos da ESG que foi analisado indicou a construção de um 

pensamento “conservador-modernizador”, pois priorizou limitadamente, quando muito, a 

saúde, a habitação, a educação pública de qualidade, o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, independente das variáveis econômicas.  

As formulações da ESG na área da ciência e da tecnologia, no período pesquisado, 

acompanharam e justificaram as transformações por que passava a sociedade brasileira. Essas 

mudanças foram impulsionadas pela consolidação do capitalismo industrial, a introdução do 

capital estrangeiro na economia e a reorganização do papel do Estado.  

As propostas de desenvolvimento da ESG se enquadraram no panorama de 

desenvolvimento exigido pela política de Segurança Nacional, pela qual se buscou incorporar a 

lógica, os modelos institucionais e culturais do capitalismo das nações centrais. No entanto, o 

entendimento superficial da realidade brasileira e o “enclausuramento” da Escola dentro de si, 
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contribuíram com a não compreensão de que incorporar a dinâmica capitalista dos países 

avançados pressupunha mudanças profundas na sociedade brasileira. As limitações do 

desenvolvimento e do progresso científico e tecnológico eram impostas pelas limitações do 

capitalismo brasileiro dependente.  

A ESG parecia desconhecer que as insuficiências em capacidade científica e 

tecnológica em países subdesenvolvidos como o Brasil não eram o resultado do “atraso” de 

determinados setores da sociedade. Tal realidade, desfavorável para a política de Segurança 

Nacional, era o reflexo de relações de dependência que se estabeleceram entre o capitalismo 

avançado e o periférico da América Latina. Dentro desse contexto, o máximo que se 

conseguiria era uma “modernização dependente” (FERNANDES, 1975), exigida pelas 

imposições dos países hegemônicos aos dependentes, que giravam na órbita de influência do 

capitalismo. Desse modo, a incorporação do Brasil ao sistema capitalista transnacional exigiu a 

intensificação e a diversificação da infraestrutura técnica e científica, da especialização da mão 

de obra, objetivando manusear as tecnologias dos estrangeiros.   

Faltou, a Escola Superior de Guerra, a confecção de formulações que alterassem o 

quadro de pobreza que se encontrava o Brasil. As suas propostas de modernização só 

aprofundariam o subdesenvolvimento e a dependência do país às ingerências das potências 

estrangeiras. 
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ANEXOS 

TURMA 1950 

CSG – CURSO SUPERIOR DE GUERRA 
COR UNUM ET ANIMA UNA PRO BRASILIA 

Ministro 
(MRE) 

ABERLADO BRETANHA BUENO DO PRADO 

Ten Cel 
Art 

AFFONSO HENRIQUE DE MIRANDA CORRÊA 

Gen Bda AGNALDO CAIADO DE CASTRO 

Secretário 
(MRE) 

ALBERTO RAPOSO LOPES 

Gen Bda ALCIDES GONÇALVES ETCHEGOIEN 

Ten Cel 
Eng 

ALFREDO SOUTO MALAN 

Brig Ar ALTHAYR EUGÊNIO ROZSANYI 

Secretário 
(MRE) 

ALUÍZIO NAPOLEÃO DE FREITAS REGO 

Engenheir
o 

ANNIBAL ALVES BASTOS 

Cel Inf ANTÔNIO JOSÉ COELHO DOS REIS 

C Alte ANTÔNIO MARIA DE CARVALHO 

Gen Div ARISTÓTELES DE SOUZA DANTAS 

C Alte ARMANDO BERFORD GUIMARÃES 

Gen Div CÂNDIDO CALDAS 

C Alte CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO 

Engenheir
o 

CLODOMIR FERRO VALLE 

Cel T DELSO MENDES DA FONCECA 

CMG DORVAL DOS REIS 

Cel EMÍLIO MAURELL FILHO 

Gen Div EUCLIDES ZENÓBIO DA COSTA 

Engenheir
o 

FÁBIO DE MACEDO SOARES GUIMARÃES 

Cel GÉLIO DE ARAÚJO LIMA 

Professor HEITOR BONIFÁCIO CALMON DE CERQUEIRA LIMA 

Ten Cel HENRIQUE GEISEL 
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Gen Bda HONORATO PRADEL 

Ten Cel  IDÁLIO SARDENBERG 

Brig Ar IGNÁCIO DE LOYOLA DAHER 

Gen Bda IGNÁCIO JOSÉ VERÍSSIMO 

Brig Ar ISMAR PFALTZGRAFF BRASIL 

Brig Ar IVAN CARPENTER FERREIRA 

Brig Ar IVO BORGES 

Engenheir
o 

JOAQUIM PYRRHO DE ANDRADE 

Cel JOAQUIM RIBEIRO DUTRA 

Ministro 
(MRE) 

JORGE LATOUR 

Gen Bda JOSÉ ALVES DE MAGALHÃES 

Gen Bda JOSÉ BINA MACHADO 

Ten Cel 
Inf 

JOSÉ CANAVARRO PEREIRA 

Engenheir
o 

JOSÉ DE SOUZA BAPTISTA 

Agrônomo JOSÉ EURICO DIAS MARTINS 

Cel Av 
(Eng) 

JÚLIO AMÉRICO DOS REIS 

Ten Cel JURANDIR DE BIZARRIA MAMEDE 

Ten Cel JUVÊNCIO FRAGA LEONARDO DE CAMPOS 

Secretário 
(MRE) 

LUCILLO HADOCK LOBO 

Cel LUIZ CORRÊA BARBOSA 

Secretário 
(MRE) 

MANOEL PIO CORRÊA JÚNIOR 

CMG MÁRIO LOPES IPYRANGA DOS GUARANYS 

Advogado MÁRIO RITTER NUNES 

Secretário 
(MRE) 

MAURÍCIO WELLISCSH 

CF MILTON DE SIQUEIRA LOPES 

Gen Div ODYLIO DENYS 

Cel OSCAR DE BARROS FALCÃO 

Gen Div OSWALDO CORDEIRO DE FARIAS 

Brig Ar REYNALDO JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO FILHO 

Professor REYNALDO RAMOS DE SALDANHA DA GAMA 

Cel Cav SADY FOLCH 
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V Alte SALALINO COELHO 

V Alte SYLVIO DE CAMARGO 

Gen Bda TASSO DE OLIVEIRA TINOCO 

Cel Av THEÓPHILO OTONI DE MENDONÇA 

Maj  Brig 
Ar 

VASCO ALVES SECCO 

CF VICTORINO DA SILVA MAIA 

Gen Bda WALDEMAR BRITTO DE AQUINO 
 
 

Turma de 1951    

CSG – CURSO SUPERIOR DE GUERRA 

COR UNUM ET ANIMA UNA PRO BRASILIA 

Maj Brig Ar AJALMAR VIEIRA MASCARENHAS 

Brig Ar ANTÔNIO AZEVEDO DE CASTRO LIMA 

Ten Cel Art ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MURICY 

V Alte ANTÔNIO GUIMARÃES 

Gen Bda ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA CÂMARA 

Professor ANTÔNIO SALÉM 

Brig Ar ARMANDO PINHEIRO DE ANDRADE 

C Alte BENJAMIN SODRÉ 

V Alte BRAZ PAULINO DA FRANÇA VELLOZO 

Cel T EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA 

Ten Brig Ar EDUARDO GOMES 

Professor ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR 

Cel Av ESTEVAM LEITE DE REZENDE 

Bacharel EUGÊNIO CAIADO JARDIM 

Técnico Administração EURICO DE SIQUEIRA 

Bacharel FERNANDO BASTOS RIBEIRO 

Cel FLORIANO PEIXOTO KELLER 

Conselheiro (MRE) FREDERICO CHERMONT LISBOA 

Brig Ar HENRIQUE DE SOUZA CUNHA 

Secretário (MRE) HENRIQUE RODRIGUES VALLE 

Bacharel HERMÓGENES BRENHA RIBEIRO FILHO 

Engenheiro HUGO FLORIANO DA MOTTA 

Conselheiro (MRE) HUMBERTO BASTOS 

Cel INNADE DE CARVALHO TUPPER 

Engenheiro Agrônomo JEFFERSON FIRTH RANGEL 

CMG JOÃO PEREIRA MACHADO 

Cel JOÃO SARAIVA 

Gen Bda JOÃO VICENTE SAYÃO CARDOSO 

Ministro (MRE) JORGE EMÍLIO DE SOUZA FREITAS 

Gen Bda JUAREZ DO NASCIMENTO FERNANDES TÁVORA 

CMG LUIZ FERNANDES BARATA 

CMG LUIZ PHELIPPE DA SALDANHA DA GAMA 

Gen Bda MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE 
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Engenheiro Agrônomo MÁRIO ABRANTES DA SILVA PINTO 

Secretário (MRE) MÁRIO GIBSON ALVES BARBOZA 

Bacharel MOACYR VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA 

Gen Bda NICANOR GUIMARÃES DE SOUSA 

Cel NILO AUGUSTO GUERREIRO LIMA 

Cel OSCAR ROSA NEPOMUCENO DA SILVA 

Cel PAULO JOAQUIM LOPES 

Professor RAPHAEL PAULA SOUZA 

Cel SEBASTIÃO CLAUDINO DE OLIVEIRA CRUZ 

Secretário (MRE) SÉRGIO AFFONSO CORRÊA DA COSTA 

Engenheiro VIRGÍLIO ALVES CORRÊA FILHO 

Administrador WALDEMAR FREIRE LOPES 
  

 

  
 

Turma de 1952    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Barão do Rio Branco 

  

Cel Art AGUINALDO JOSÉ SENNA CAMPOS 

Engenheiro ALBERTO DE MELLO FLORES 

Gen Div ANGELO MENDES DE MORAES 

Gen Ex ANOR TEIXEIRA DOS SANTOS 

Maj Brig Ar ANTÔNIO APPEL NETO 

Maj Brig Ar ANTONIO GUEDES MUNIZ 

Médico ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA RAMOS 

Advogado ARMANDO AUGUSTO BORDALLO 

V Alte ARMANDO PINTO DE LIMA 

Engenheiro ATALIBA DE BARROS 

Engenheiro AUGUSTO PARANHOS FONTENELLE 

Brig Ar CARLOS PFALTZGRAFF BRASIL 

Engenheiro CÉSAR SILVEIRA GRILLO 

Engenheiro DJALMA FERREIRA ALVES MAIA 

Cel T EDGAR ALVARES LOPES 

Cel EDUARDO DE CARVALHO CHAVES 

Ten Cel Eng EDUARDO DOMINGUES DE OLIVEIRA 

Engenheiro EDUARDO GUIDÃO DA CRUZ 

CMG EURICO MAGNO DE CARVALHO 

Maj Brig Ar FÁBIO DE SÁ EARP 
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CMG FERNANDO ALMEIDA DA SILVA 

Gen Bda FERNANDO DO NASCIMENTO FERNANDES TÁVORA 

Gen Div FLORIANO DE LIMA BRAYNER 

Gen Div Eng Mil Gr FRANCISCO AGRA LACERDA DE ALMEIDA 

Ten Brig Ar GERVÁSIO DUNCAN DE LIMA RODRIGUES 

Ten Cel GOLBERY DO COUTO E SILVA 

CMG HEITOR BAPTISTA COELHO 

Doutor HEITOR PRAGUER FRÓES 

Secretário (MRE) HERMES RODRIGUES DA FONSECA FILHO 

C Alte HUGO DE MORAIS PONTES 

Cel HUGO SILVA 

V Alte HUMBERTO DE ARÊA LEÃO 

Cel Av JOÃO ADIL DE OLIVEIRA 

Gen Div JOÃO CARLOS BARRETO 

Maj Brig Ar JOÃO CORRÊA DIAS COSTA 

Gen Bda JOSÉ PORTOCARRERO 

Cel JOSÉ THEÓPHILO DE ARRUDA 

V Alte JUVENAL GRENHALGH FERREIRA LIMA 

Cel Inf LANDRY SALLES GONÇALVES 

Gen Bda NELSON DE MELLO 

Cel NILO HORÁCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA 

Gen Div OCTÁVIO SALDANHA MAZZA 

CMG PAULO MÁRIO DA CUNHA RODRIGUES 

Médico PAULO RIBEIRO CAMPOS 

Bacharel RANOR THALES BARBOSA DA SILVA 

Bacharel (C. Jurídicas) RAUL DO REGO LIMA 

Ten Cel RODRIGO OCTÁVIO JORDÃO RAMOS 

Bacharel ROMERO ESTELITA CAVALCANTI PESSOA 

Ministro (MRE) TRAJANO MEDEIROS DO PAÇO 

Gen Div TRISTÃO DE ALENCAR ARARIPE 
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Turma de 1953 

 

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Pandiá Calógeras 

   

Cel Eng ALBERTO RIBEIRO PAZ 

Maj Brig Ar ÁLVARO HECKESHER 

Ministro 
(MRE) 

ÁLVARO TEIXEIRA SOARES 

Ten Cel  
Art 

AMYR BORGES FORTES 

Cel Inf ANIBAL DE ANDRADE 

CMG ANTÔNIO CARLOS RAJA GABAGLIA 

Cel ARISTÓTELES DE LIMA CÂMARA 

Cel Inf ARMANDO BANDEIRA DE MORAES 

Cel ARMANDO BAPTISTA GONÇALVES 

Engenheiro 
Agrônomo 

ARMANDO DAVID FERREIRA LIMA 

Bacharel BELARMINO MARIA AUSTREGÉSILO AUGUSTO DE ATHAYDE 

Deputado 
Federal 

BENJAMIN MIGUEL FARAH 

Professor 
(Engenhari
a) 

CARLOS EDUARDO ROSMAN 

V Alte CARLOS PENA BOTTO 

Cel Ar CLÓVIS MONTEIRO TRAVASSOS 

Senador DÁRIO DÉLIO CARDOSO 

Gen Div EDGAR DO AMARAL 

Bacharel 
(Ciências 
Jurídicas) 

EDMILSON MOREIRA ARRAIS 

Professor EDUARDO LOPES RODRIGUES 

Cel Av ERNANI PEDROSA HARDMAN 

V Alte ERNESTO DE ARAÚJO 

Cel Art ERNESTO GEISEL 

Gen Bda EUDORO BARCELLOS DE MORAES 
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Senador EZECHIAS JERONIMO DA ROCHA 

Senador FERNANDO DE MELLO VIANNA 

Gen Bda FERNANDO DE SABÓIA BANDEIRA DE MELLO 

CMG GENTIL HOMEN JOAQUIM DE MENEZES 

Cel GERALDO MENEZES CÔRTES 

Bacharel HARYBERTO DE MIRANDA JORDÃO 

Gen Div HENRIQUE BAPTISTA DUFLES TEIXEIRA LOTT 

Professor ILDEFONSO MASCARENHAS DA SILVA 

CMG IVANO DA SILVA GUIMARÃES 

Cel JOÃO DE ALMEIDA FREITAS 

Cel Av Eng JOÃO MENDES DA SILVA 

Deputado 
Federal 

JOAQUIM NUNES COUTINHO CAVALCANTI 

Cel Inf JOAQUIM VICENTE RONDON 

Secretário JOSÉ AUGUSTO PRESTES DE MACEDO SOARES 

Professor 
(Medicina) 

JOSÉ DE ALMEIDA RIOS 

Deputado 
Federal 

JOSÉ DE LIMA FIGUEIREDO 

Cel JOSÉ DOS SANTOS CALHEIROS 

Cel JOSÉ LUIZ BETTÂMIO GUIMARÃES 

CMG JOSÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR 

CMG JÚLIO BARRETO LEITE 

Deputado 
Federal 

LAFAYETE COUTINHO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE 

Secretário LAURO ESCOREL RODRIGUES DE MORAES 

Engenheiro LAURO SODRÉ NETO 

Engenheiro 
Químico 

LEOPOLDO AMÉRICO MIGUEZ DE MELLO 

Cel LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA 

Bacharel MANOEL HENRIQUE ALMEIDA DE MORAES 

Cel Av MÁRCIO DE SOUZA E MELLO 

Professor MÁRIO DA FONSECA XAVIER 

Engenheiro MEGÁLVIO DA SILVA RODRIGUES 

Ministro 
(MRE) 

NELSON TABAJÁRAS DE OLIVEIRA 

Bacharel 
(Ciências 
Jurídicas) 

NEY DA COSTA PALMEIRA 
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Professor NILO BERNARDES 

Gen Div OLYMPIO FALCONIERI DA CUNHA 

Bacharel 
(Ciências 
Jurídicas) 

OSCAR DE AZEVEDO BRANDÃO 

Professor 
(Engenhari
a) 

OSCAR DE OLIVEIRA 

Ministro 
(MRE) 

OSWALDO TAVARES 

Deputado 
Federal 

PASCHOAL RANIERI MAZZILLI 

Senador PLÍNIO POMPEU DE SABÕIA MAGALHÃES 

Cel RAPHAEL DE SOUZA AGUIAR 

Cel RENATO RODRIGUES RIBAS 

Cel ROBERTO RAMOS DE OLIVEIRA 

Engenheiro RUBENS D’ALMADA HORTA PORTO 

Engenheiro SYNDÔRO CARNEIRO DE SOUZA 

Ministro VASCO TRISTÃO LEITÃO DA CUNHA 

Cel Av VICTOR GAMA DE BARCELLOS 

Deputado 
Federal 

VIRGÍLIO DE MORAIS FERNANDES TÁVORA 
 
 
 
 

Turma 1954    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Visconde de Mauá 

Engenheiro ALBINO MANOEL REGALLO DE SOUZA 

Médico ALCEU VICENTE WIGHTMAN DE CARVALHO 

Senador ANTÔNIO ALEXANDRE BAYMA 

Doutor ANTÔNIO AUGUSTO XAVIER 

Professor (Engenharia) ANTÔNIO GARCIA DE MIRANDA NETTO 

Engenheiro ANTÔNIO MARQUES DA COSTA RIBEIRO 

Cel ARMANDO DUBOIS FERREIRA 

Cel Av ARMANDO PERDIGÃO 

Cel AROLD RAMOS DE CASTRO 

Desembargador ARY DE AZEVEDO FRANCO 

Advogado ATTILA CARVALHÃES PINHEIRO 

Cel T AURELIANO LUIZ DE FARIAS 
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Cel Av CARLOS ALBERTO HUET DE OLIVEIRA SAMPAIO 

Cel T CARLOS DE MAGALHÃES FRAENKEL 

Brig Ar CARLOS RODRIGUES COELHO 

Secretário (MRE) CARLOS SETTE GOMES PEREIRA 

Senador DJAIR FALCÃO BRINDEIRO 

V Alte EDMUNDO JORDÃO AMORIM DO VALLE 

Cel ELIAS AMERICANO FREIRE 

Professor (Engenharia) ELOYWALDO CHAGAS DE OLIVEIRA 

Gen Bda EMÍLIO RODRIGUES RIBAS JUNIOR 

Cel FRANCISCO DAMACENO FERREIRA PORTUGAL 

Cel FREDERICO AUGUSTO RONDON 

Engenheiro GLYCON DE PAIVA TEIXEIRA 

Cel HEITOR DE PAIVA 

Oficial de Administração HEITOR MARÇAL 

CMG HÉLIO DE ALMEIDA AZAMBUJA 

Professor HERNANI TAVARES NUNES DE SÁ 

Gen Div JAYME DE ALMEIDA 

Gen Bda JOÃO BAPTISTA RANGEL 

Cel Av JOÃO DE ALMEIDA 

Cel JOAQUIM SOARES D’ASCENÇÃO 

Secretário (MRE) JORGE DE SÁ ALMEIDA 

Professor JOSÉ DE FARIA GÓES SOBRINHO 

Inspetor (Médico) JOSÉ EUGÊNIO BIFONE 

Advogado JOSÉ LOBO FERNANDES BRAGA 

CMG JOSÉ MOREIRA MAIA 

Professor JOSÉ NUNES DA SILVA GUIMARÃES 

Senador JÚLIO CESAR LEITE 

Deputado Federal LUCÍLIO MEDEIROS 

Professor LÚCIO DE CASTRO SOARES 

CMG LUIZ OCTÁVIO BRASIL 
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CMG LUIZ TEIXEIRA MARTINI 

Ministro (MRE) MÁRIO DA COSTA GUIMARÃES 

Advogado MÁRIO PENTEADO DE FARIA E SILVA 

Cel Av MARTINHO CÂNDIDO DOS SANTOS 

Médico MAURICIO TEICHHOLZ 

Professor (Arquitetura) MAURO RIBEIRO VIEGAS 

Cel MILTON CEZIMBRA 

Desembargador NARCÉLIO DE QUEIROZ 

Procurador NERY KURTZ 

Professor NEY COE DE OLIVEIRA 

Médico OCTACÍLIO GUALBERTO DE OLIVEIRA 

Advogado OLAVO DE LIMA RANGEL 

Consultor Jurídico OSCAR SARAIVA 

Economista OSWALDO BENJAMIN DE AZEVEDO 

Advogado OSWALDO DE SOUZA VALLE 

Senhor PAULO REGIUS 

Engenheiro PLÍNIO REIS DE CANTANHEDE ALMEIDA 

Advogado RAPHAEL DA SILVA XAVIER 

Deputado Federal RUY DA CRUZ DE ALMEIDA 

Gen Bda THALES DE AZEVEDO VILLAS BOAS 

Engenheiro URBANO SETEMBRINO DE CARVALHO 

Engenheiro WALTER RIBEIRO DE QUADROS 

 

 

 

Turma de 1955 

   

 
                                                       CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

P                                                     Patrono: José Bonifácio de Andrade e Silva 

 
 

Engenheiro ADALBERTO CUMPLIDO DE SANT’ANNA 

Professor AFRO AMARAL FONTOURA 

Cel AGENOR DE ANDRADE 

Secretário (MRE) ALARICO SILVEIRA JUNIOR 
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Cel Art AMANGÁ LIBERATO DE CASTRO MENEZES 

Maj Brig Ar AMÉRICO LEAL 

Cel ANTÔNIO ACCIOLY BORGES 

Economista ANTÔNIO OSMAR GOMES 

Cel ARCHIMÍNIO PEREIRA 

CMG (IM) ARNOLDO HASSELMANN FAIRBAIRN 

CMG ARNOLDO TOSCANO 

Professor AUGUSTO CESAR VEIGA 

CMG AUGUSTO LOPES DA CRUZ 

Estatístico BENEDICTO COELHO RODRIGUES 

Procurador BENJAMIN EURICO CRUZ 

Cel Av DÁRIO CAVALCANTE DE AZAMBUJA 

Engenheiro DONALD DE AZAMBUJA LOWNDES 

Engenheiro EUGÊNIO LAPAGESSE 

Brig Ar FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA BORGES 

Cel Med FRANCISCO CORREA LEITÃO 

CMG FRANCISCO DE PAULA OLIVEIRA JUNIOR 

Dep Fed FRANCISCO GURGEL DO AMARAL VALENTE 

Advogado GABRIEL VANDONI DE BARROS 

Secretário GERALDO EULÁLIO DO NASCIMENTO E SILVA 

Engenheiro HEYDER MORAES REGO 

Cel T HUGO AFFONSO DE CARVALHO 

Advogado HUMBERTO DE ARAÚJO FARIA 

Economista JAYME MAGRASSI DE SÁ 

Senador JERONYMO COIMBRA BUENO 

Jornalista JOÃO BAPTISTA BARRETO LEITE FILHO 

Empresário JOÃO KESSLER COELHO DE SOUZA 

Advogado JOÃO NICOLAU MADER GONÇALVES 

V Alte Gr JORGE DO PAÇO MATTOSO MAIA 

Oficial de Registro Civil JOSÉ ALVES LINHARES 
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CMG (FN) JOSÉ AUGUSTO VIEIRA 

Gen Bda JOSÉ DAUDT FABRÍCIO 

Deputado Federal JOSÉ DE CARVALHO SOBRINHO 

Médico JOSÉ DE PAULA E SILVA 

Brig Ar JOSÉ DE SOUZA PRATA 

Conselheiro (CNE) JOSÉ GARRIDO TORRES 

Professor JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES 

Cel Ar JOSÉ KAHL FILHO 

Cel Eng JOSÉ SINVAL MONTEIRO LINDEMBERG 

Professor JOSÉ SOARES DE MELLO 

Senador JURACY MONTENEGRO MAGALHÃES 

Secretário (MRE) JURANDYR CARLOS BARROSO 

Cel Av LAURO ORIANO MENESCAL 

Senhor LEÔNIDAS CASTELLO DA COSTA 

Geógrafo LINDALVO BEZERRA DOS SANTOS 

Engenheiro LUCIANO JACQUES DE MORAES 

Engenheiro LUIZ BURLAMAQUI DE MELLO 

Médico LUIZ CAMPOS MELLO 

Advogado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

Deputado Estadual LUIZ DE MAGALHÃES MELLO 

Zootécnico LUIZ GONÇALVES VIEIRA 

Conselheiro (MRE) LUIZ LEIVA BASTIAN PINTO 

Deputado Federal MÁRIO DE ASCENÇÃO PALMÉRIO 

CMG MÁRIO DE OLIVEIRA PENNA 

Economista MÁRIO FRANCISCO DI PIERRO 

Cel Eng MÁRIO POPPE DE FIGUEIREDO 

Engenheiro MILCIADES YPIRANGA DOS GUARANYS 

Gen Bda NESTOR PENHA BRASIL 

Advogado NEY CASSIANO MESSIAS 

Professor (Eng) NIRCEU DA CRUZ CESAR 
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Cel Av OSWALDO BALLOUSSIER 

Ministro OSWALDO ORICO 

C Alte OSWALDO OSÍRES STORINO 

Advogado PAULO DIAS MARTINS 

Cel PEDRO EUGÊNIO PIES 

C Alte PEDRO PAULO DE ARAUJO SUZANO 

Secretário (MRE) ROBERTO LUIZ ASSUMPÇÃO DE ARAÚJO 

Desembargador SADY CARDOSO DE GUSMÃO 

Cel THALES MOUTINHO DA COSTA 

CMG WALDEMAR DE FIGUEIREDO COSTA 

Gen Div ZENO ESTILLAC LEAL 

 

 

 
 

Turma de 1956    

 

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Santos Dumont 

 

Bacharel AFFONSO ALMIRO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR 

Cel Art ALTAMIRO DA FONSECA BRAGA 

Brig Ar ANTÔNIO ALVES CABRAL 

Cel Eng ANTÔNIO MOREIRA COIMBRA 

Maj Brig Ar ARMANDO DE SOUZA E MELLO ARARIGBOIA 

CMG ARMANDO JUNQUEIRA FERREIRA 

Gen Div ARTHUR HESCKET HALL 

Cel Eng ARTHUR LEVY 

Deputado Federal BENEDITO VAZ 

Gen Bda BENJAMIN RODRIGUES GALHARDO 

Engenheiro 
Agrônomo 

BENVINDO DE NOVAES 

CMG CARLOS CHAGAS DINIZ 

Médico CARLOS MODESTO DE SOUZA 

Deputado Federal CHRISPIN JACQUES BIAS FORTES 

Professor DAVID ANTÔNIO DA SILVA CARNEIRO 
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C Alte Gr (FN) DÉCIO SANTOS DE BUSTAMANTE 

Advogado EGBERTO MIRANDA SILVA 

Senhor ELISEU ALVARES PUJOL 

Estatístico EMIL DE ROURE SILVA 

Jornalista FERNANDO ANTÔNIO CHATEAUBRIAND BANDEIRA DE MELLO 

C Alte FERNANDO MUNIZ FREIRE JUNIOR 

Ministro (MRE) FERNANDO RAMOS DE ALENCAR 

Cel Med FIRMINO GOMES RIBEIRO 

Professor FRANCISCO DE SOUZA BRASIL 

Advogado FRANCISCO MANOEL DA ROCHA POMBO VERA 

Desembargador FRANCISCO PEREIRA DE BULHÕES CARVALHO 

Cel Inf GASPAR PEIXOTO COSTA 

Empresário GUILHERME JÚLIO BORGHOFF 

Bacharel HÉLIO DE ALMEIDA BRUM 

Ministro (MRE) HÉLIO DE BURGOS CABRAL 

Maj Brig Ar HENRIQUE RAYMUNDO DYOTT FONTENELLE 

Engenheiro HOMERO HENRIQUE ROSA RANGEL 

Gen Bda HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 

Cel Inf JOÃO ARMINDO CORRÊA DA COSTA 

Engenheiro JOÃO AUGUSTO MAIA PENIDO 

Senador JOÃO DE LIMA TEIXEIRA 

Senador JOSÉ DE MENDONÇA CLARK 

Procurador JOSÉ DE SÁ FREIRE 

CMG JURANDYR DA COSTA MULLER CAMPOS 

CMG  (IM) LEONARDO BARRAFATO 

Senhor LOUIS EDGAR KNOTT 

Advogado LUÍS DIAS ALVARENGA 

Cel Art LUIZ CARNEIRO DE CASTRO E SILVA 

Conselheiro (MRE) LUIZ DE SOUZA BANDEIRA 

Economista LUIZ EMANOEL BIANCHI 
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Cel Inf LUIZ MENDES DA SILVA 

Secretário LUIZ OCTÁVIO DE MORIN PARENTE DE MELLO 

Deputado Federal MANOEL FRANÇA CAMPOS 

Economista MÁRIO ORLANDO DE CARVALHO 

Professor 
(Geografia) 

MIGUEL ALVES DE LIMA 

Engenheiro MIGUEL BARROSO DO AMARAL 

Cel Inf MIGUEL CARDOSO 

Embaixador MOACYR RIBEIRO BRIGGS 

Cel Av NEWTON RUBEN SHOLL SERPA 

Gen Div OCTÁVIO DA SILVA PARANHOS 

Secretário (MRE) PAULO HENRIQUE DE PARANAGUÁ 

Gen Bda PERY CONSTANT BEVILAQUA 

Gen Div RAPHAEL DANTON GARRASTAZU TEIXEIRA 

Cel T RAUL DE ALBUQUERQUE 

CMG RAYMUNDO DA COSTA FIGUEIRA 

Brig Eng RAYMUNDO VASCONCELOS DE ABOIM 

Cel Cav RENATO BITTENCOURT BRÍGIDO 

Químico SYLVIO FRÓES DE ABREU 

Brig Eng WALDEMIRO ADVINCULA MONTEZUMA 

 

 

 
 

 

Turma de 1957 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Teóphilo Ottoni 

Cel Inf ALCYR D’AVILA MELLO 

Desembargador ALOYSIO MARIA TEIXEIRA 

Doutor AMADO MENNA BARRETO FILHO 

Bacharel ÂNGELO MÁRIO DE MORAES CERNE 

Engenheiro ANTÔNIO FURTADO DA SILVA 

Cel Art ANTÔNIO HENRIQUE ALMEIDA DE MORAES 

Brig Med ANTÔNIO MELIBEU DA SILVA 

Senador ANTÓVILA RODRIGUES MOURÃO VIEIRA 
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Gen Bda ARMANDO VILLA-NOVA PEREIRA DE VASCONCELLOS 

C Alte ARY DOS SANTOS RONGEL 

Ministro TC/RJ ATTILA SOARES 

Brig Med BENEDICTO PÉRICLES FLEURY 

Brig Eng BENJAMIN MANOEL AMARANTE 

Deputado Federal COARACY NUNES 

CMG EDGARD SERRA DO VALLE PEREIRA 

Médico EPÍLOGO DE GONÇALVES CAMPOS 

Deputado Federal EUCLIDES WICAR DE CASTRO PARENTE PESSOA 

Médico ÉVIO SANTOS DE BUSTAMANTE 

Economista FÁBIO GARCIA BASTOS 

Cel T FELIPPE AUGUSTO SHORT COIMBRA 

Maj Brig Ar FRANCISCO DE ASSIS CORRÊA E MELLO 

Advogado FRANCISCO MANGABEIRA 

Secretário (MRE) FREDERICO MEIRA DE VASCONCELLOS 

Coronel GALVÃO DO NASCIMENTO LEÃES 

Engenheiro GILBERTO CANEDO DE MAGALHÃES 

Oficial de Administração GUILHERME DOS SANTOS DEVEZA 

Gen Bda HEITOR ANTÔNIO DE MENDONÇA 

Engenheiro HUGO BARBOSA DE ALMEIDA E CASTRO 

Bacharel (C. Jurídicas) ITHAMAR VASCONCELOS GUIMARÃES 

Coronel ITO JUSTINO DA MATTA GARCIA 

Médico JAMES DE MENDONÇA CLARK 

Deputado Federal JEFFERSON DE AGUIAR 

Veterinário JOÃO BRITO JORGE 

V Alte JORGE DA SILVA LEITE 

Secretário (MRE) JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO 

Veterinário JOSÉ CÂNDIDO DE MELLO CARVALHO 

Cel JOSÉ CARLOS DE MOURA E CUNHA 

Deputado Federal JOSÉ COLOMBO DE SOUZA 

CMG  (MD) JOSÉ DA CUNHA SOARES LONDRES 
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Cel JOSÉ DE RIBAMAR MACIEL CAMPOS 

Professor Doutor JOSÉ EMÍLIO GONÇALVES ARAÚJO 

Bacharel (C. Jurídicas) JOSÉ XAVIER DA CUNHA 

Professor Doutor LIBERATO JOÃO AFFONSO DI DIO 

CMG LUIZ CLÓVIS DE OLIVEIRA 

Engenheiro LUIZ ROMEIRO SILVA 

Senhor MANOEL HENRIQUE CAVALCANTI DE LACERDA 

Cel Av MIGUEL LAMPERT 

Cel MILTON BARBOSA GUIMARÃES 

Bacharel (C. Jurídicas) MILTON LOPES DA COSTA 

Bacharel (C. Jurídicas) NELSON DE MEIRELES REIS 

Brig Ar NELSON FREIRE LAVENÈRE-WANDERLEY 

Médico NELSON MENDES SCHUSTOFF 

Geógrafo NEY STRAUCH 

Cel Inf OLINDO DENYS 

Juiz Auditor ORLANDO MOUTINHO RIBEIRO DA COSTA 

Senhor PEDRO LEÃO VELLOSO WAHMANN 

Engenheiro PETRÔNIO BARCELLOS 

Estatístico RAUL ROMERO DE OLIVEIRA 

Economista RENATO DE ARAUJO SAMPAIO 

Ministro ROGÉRIO DE FREITAS 

Engenheiro ROZALDO GOMES DE MELLO LEITÃO 

Engenheiro RUBENS JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 

Engenheiro RUBENS MÍLVIO MOREIRA DE ALMEIDA TORRES 

CMG SYLVIO MONTEIRO MOUTINHO 

Cel TÁCITO LÍVIO DE FREITAS 

Bacharel TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 

Engenheiro TUPY CORRÊA PORTO 

CMG WALDECK LISBOA VAMPRÉ 

Ministro (MRE) WALDER LIMA SARMANHO 

Cel IE WALDETRUDES DO AMARANTE BRANDÃO 
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Bacharel (C. Jurídicas) WALTER PEIXOTO 

Deputado Federal YUKISHIGUE TAMURA 

CMG ZILMAR CAMPOS DE ARARIPE MACEDO 

 

 

 

 

Turma de 1958 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Marechal Rondon 

  

CMG ACYR DIAS DE CARVALHO ROCHA 

Cel ADALBERTO MENDES DA SILVA 

Economista ALBERTO ALMADA RODRIGUES 

Senhor ALBERTO FERRAZ 

V Alte AMÉRICO JAQCQUES MASCARENHAS SILVEIRA 

Cel Med AMÉRICO PEREIRA 

Professor (Medicina) ANTÔNIO CARLOS PACHECO E SILVA 

Desembargador ANTÔNIO FAUSTINO NASCIMENTO 

Brig Eng ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA GOMES 

Embaixador ANTÔNIO MENDES VIANNA 

Advogado ARMANDO DAUDT D’OLIVEIRA 

Bacharel AROLDO MOREIRA 

Cel Eng AUGUSTO FRAGOSO 

CMG (EN) AYRES CUNHA DE ANDRADE 

Advogado CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SARAIVA 

Economista CARLOS VANDONI DE BARROS 

Advogado CELSO DE MELO 

Dentista CLÁUDIO DE MENDONÇA RAMOS 

Economista DÊNIO CHAGAS NOGUEIRA 

Gen Bda DJALMA DIAS RIBEIRO 

Professor (Medicina) DOMINGOS CROSSETTI 

Médico EURICO COSTA CARVALHO 

C Alte FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES 
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Cel FIRMINO LAGES CASTELO BRANCO 

Brig Ar GABRIEL GRUM MOSS 

Secretário (MRE) GIL GUILHERME MENDES DE MORAES 

Cel HAROLDO DO PAÇO MATTOSO MAIA 

Cel Av HÉLIO SILVEIRA 

Brig Ar HENRIQUE FLEIUSS 

CMG HERMANN GONÇALVES MARTINS 

Cel Art HOCHE PULCHÉRIO 

Deputado Federal HUGO DA CUNHA MACHADO 

Professor 
(Contabilidade) 

IBERÊ GILSON 

Gen Bda JOÃO BAPTISTA DE MATTOS 

Professor JOÃO BARROSO PEREIRA JUNIOR 

CMG JOÃO BATISTA VIANNA 

Senador JORGE CAMPOS MAYNARD 

Engenheiro JOSÉ ANTÔNIO PESSOA DE QUEIROZ 

Deputado Federal JOSÉ ARNAUD GOMES NETO 

Advogado JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS 

Oficial de 
Administração 

JOSÉ DE SOUZA PEREIRA 

Advogado JOSÉ JACAÚNA DE SOUZA 

Advogado JOSÉ KANAN MATTA 

Cel JOSÉ PINHEIRO DE ULHÔA CINTRA 

Médico JOSÉ SIMEÃO LEAL 

Engenheiro LEOPOLDINO CARDOSO DE AMORIM FILHO 

Médico LÚCIO DE VASCONCELLOS COSTA 

Engenheiro MANOEL DE MORAES BARROS NETO 

Senhor MANOEL DOS REIS ARAÚJO 

Maj Brig Int MANOEL NARCISO CASTELO BRANCO 

Conselheiro (MRE) MANUEL EMÍLIO PEREIRA DE GUILHON 

Desembargador MARTINHO GARCEZ NETO 

Engenheiro MAURO FEIJÓ SAMPAIO 

Secretário (MRE) MIGUEL JOSÉ MARIA DA S. PARANHOS CARDOSO DO RIO 
BRANCO 
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Engenheiro Agrônomo MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO 

Cel Av NELSON BAENA DE MIRANDA 

Cel NELSON RODRIGUES DE CARVALHO 

Professor OLYMPIO OLIVEIRA RIBEIRO DA FONSECA 

CMG (IM) OSCAR DE LUIZ SILVA 

Cel OSMAR SOARES DUTRA 

Gen Div OSWALDO DE ARAÚJO MOTTA 

Deputado Federal PEDRO BRAGA FILHO 

Médico PÉRICLES DE FARIA MELO CARVALHO 

Jornalista PLÍNIO FERNANDES BUENO 

Senador REGINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Bacharel ROBERTO TEIXEIRA BOAVISTA 

Secretário (MRE) WAGNER PIMENTA BUENO 

Cel Inf WALLENSTEIN TEIXEIRA DE MENDONÇA 

Bacharel WILSON TÁVORA MAIA 

 

 

 

Turma 1959    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Clóvis Bevilacqua 

Engenheiro ABRAHÃO YAZIGI NETO 

Marechal ADEMAR DE QUEIROZ 

Economista ÁLCIO CHAGAS NOGUEIRA 

Engenheiro ALEXANDRE HENRIQUES LEAL 

Advogado ALUÍZIO AFONSO CAMPOS 

Maj Brig Eng ARCHIMEDES CORDEIRO 

Advogado ARLINDO RODRIGUES 

Químico ARTHUR OBERLAENDER TIBAU 

Industrial ARTHUR ROBERTO FAGUNDES NETO 

Desembargador AUGUSTO GUIMARÃES CORTES 

Gen Ex AURÉLIO ALVES DE SOUZA FERREIRA 

Alte Esq (EN) CARLOS ARTHUR DA SILVA MOURA 
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Engenheiro CARLOS EDUARDO FURTADO DA SILVA CORRÊA 

Gen Div CARLOS LUIZ GUEDES 

V Alte CARLOS PARAGUASSU DE SÁ 

Embaixador CARLOS SYLVESTRE DE OURO PRETO 

Professor CELESTINO DE SÁ FREIRE BASÍLIO 

Empresário CESAR PIRES DE MELLO 

Advogado CLAUDIONOR LUTTGARDES CARDOSO DE CASTRO 

Embaixador DÉCIO HONORATO DE MOURA 

Médico DÉCIO PACHECO PEDROSO 

Maj Brig Med EDGAR CORRÊA DE MELLO 

Desembargador EDUARDO ESPINOLA FILHO 

Advogado ELMO SANTOS BUSTAMANTE 

Professor EMERSON NUNES COELHO 

Contador ERIK OSWALDO KASTRUP DE CARVALHO 

Embaixador FRANK DE MENDONÇA MOSCOSO 

Advogado GASPAR DUARTE VELLOSO 

Bacharel HERMES DREUX TOLEDO 

Coronel HOMERO LAYDNER 

Gen Ex Eng Mil HUGO ANTÔNIO PRADAL 

Brig Ar JOÃO ARELANO DOS PASSOS 

Gen Ex JOÃO CARLOS GROSS 

Professor JOÃO KUBITSCHEK DE FIGUEIREDO 

Jornalista JOAQUIM MÁRIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LIMA 

Advogado JOSÉ ERASMO PORTO 

Gen Div Int JOSÉ JACINTO DE CAMERINO 

Gen Ex JOSÉ MARIA DE MORAES E BARROS 

Engenheiro JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA LEITE 

Advogado LAURO PORTELLA 

Engenheiro LUIZ LOBO FERNANDES BRAGA 

Gen Bda MANOEL JOAQUIM GUEDES 

Engenheiro MÁRIO PEÇANHA DE CARVALHO 



230 

 

CMG MAURO BALLOUSSIER 

Advogado MAX JOSÉ DA COSTA SANTOS 

Embaixador MIGUEL FRANCHINI NETTO 

Gen Div Prof NEWTON O’REILLY DE SOUZA 

Advogado OSCAR BERBERT TAVARES 

Brig Int OVÍDIO ALVES BERALDO 

Administrador PAULO MÁRIO FREIRE 

C Alte (MD) RENATO CAMPOS MARTINS 

Médico RENATO PACHECO FILHO 

Professor REYNALDO DE SOUZA GONÇALVES 

Advogado RODRIGO OCTÁVIO LANGGARD DE MENEZES FILHO 

Gen Ex RUY DE PAULA COUTO 

Procurador VASCO PAROLINI PEZZI 

Embaixador VICENTE PAULO GATTI 

Maj Brig Med WALDEMAR BASGAL 

C Alte WALFRIDO QUITANILHA DOS SANTOS 

 

 

 

 

Turma de 1960 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Almirante Tamandaré 

Médico ADAYR EIRAS DE ARAÚJO 

Médico AFONSO LIGÓRIO PINHEIRO JOFILY 

Cel Inf AGENOR MONTE 

Geógrafo ALFREDO JOSÉ PORTO DOMINGUES 

Professor ALFREDO LAMY FILHO 

Cel Prof ALFREDO MOACYR DE MENDONÇA UCHÔA 

Cel ALFREDO PINHEIRO SOARES FILHO 

Advogado ALTAMIRANDO RODRIGUES DE ALMEIDA 

Bacharel ÁLVARO BAPTISTA DE MAGALHÃES 

Cel ÁLVARO LÚCIO DE AREAS 
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Professor Engenharia AMAURY ALVES MENEZES 

Gen Bda ANTERO DE MATTOS FILHO 

Biblliotecário ANTÔNIO CAETANO DIAS 

Bacharel ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL OSÓRIO 

Desembargador ANTÔNIO DE ARRUDA 

Senhor ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA 

Médico ANTÔNIO MOURÃO VIEIRA FILHO 

Cel Art ARAKEN DE OLIVEIRA 

Médico ARMANDO SALGADO LAGES 

Curador ARNALDO RODRIGUES DUARTE 

Secretário (MRE) ARY MACHADO PAVÃO 

Senhor BENEDITO PIO  DA SILVA 

Jornalista CAIO CESAR DE MENEZES PINHEIRO 

Gen Bda Professor CARLOS SUDÁ DE ANDRADE 

Cel CHRISANTHO DE MIRANDA FIGUEIREDO 

Cel Inf CONCEIÇÃO NUNES DE MIRANDA 

Professor DARCY BOVE DE AZEVEDO 

Engenheiro EDUARDO DEMARCHI DIFINI 

CMG ÉRICO BACELLAR DA COSTA FERNANDES 

Procurador EURICO LOPES NOGUEIRA 

Cel FELIPPE HENRIQUE CARPENTER FERREIRA 

Cel FLORIANO DE FARIA AMADO 

Economista FRANCELINO DE ARAÚJO GOMES 

Cel Inf FRANCISCO ERNESTO PAES LEME 

Gen Bda Med GENEROSO DE OLIVEIRA PONCE 

Cel Med Aer GEORGES GUIMARÃES 

Advogado GEORGES HAAS 

Engenheiro 
Metalúrgico 

GERALDO MANGELLA PIRES DE MELLO 

Advogado GERALDO ROCHA SOBRINHO 

Professor GILSON GLADSTONE DE ARAÚJO NAVARRO 

Advogado GUILHERME MARCONDES MEDEIROS 
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V Alte HÉLIO GARNIER SAMPAIO 

Advogado HELVÉCIO XAVIER LOPES 

Veterinário HUGO MASCARENHAS 

Gen Bda HUGO PANASCO ALVIM 

Gen Bda IGNÁCIO DE FREITAS ROLIM 

Cel IRACÍLIO IVO DE FIGUEIREDO PESSOA 

Professoar ISMAR DIAS DA SILVA 

Cel IE JANUÁRIO JOÃO DEL RÉ 

Cel Inf JOÃO COSTA 

Gen Bda JOÃO DA COSTA BRAGA JUNIOR 

Gen Bda JOÃO PUNARO BLEY 

Advogado JOAQUIM MANOEL XAVIER DA SILVEIRA 

Maj Brig Ar JOELMIR CAMPOS DE ARARIPE MACEDO 

Advogado JORGE BHERING DE OLIVEIRA MATTOS 

Cel Inf JOSÉ ALEXÍNIO BITTENCOURT 

Cel Av JOSÉ AYRTON BEZERRA STUDART 

Cel Av JOSÉ COSTA 

Advogado JOSÉ MARIA ALVES RIBEIRO 

Senhor LOTHAR KARL JOACHIN PAUL 

Engenheiro LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO 

Senhor LUIZ DE PAULA FIGUEIRA 

Engenheiro LUIZ DO AMARAL 

C Alte LUIZ GONZAGA PIMENTEL 

Gen Bda Eng Mil LUIZ NEVES 

Professor MARCOS ANTONIO INGLES DE SOUZA 

Juiz MARCOS OSWALDO PARREIRAS RODRIGUES LIMA 

CMG MILTON MENDES COUTINHO MARQUES 

Cel Art MOACIR ARAÚJO LOPES 

Cel MURILLO BORGES MOREIRA 

C Alte MURILLO VASCO DO VALLE SILVA 

Economista NEY DEODORO SARMENTO 
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Procurador NILTON RONCHINI LIMA 

CMG OCTÁVIO JOSÉ SAMPAIO FERNANDES 

Ministro STM OCTÁVIO MURGEL DE REZENDE 

Curador ODIN BRAGA LAND 

Médico OLYMPIO DA SILVA PINTO 

Cel OMAR EMIR CHAVES 

CMG (IM) ORLANDO DIAS DO AMARAL 

Gen Bda OROMAR OSÓRIO 

Engenheiro PAULO ERICHSEN OLIVEIRA 

Advogado PAULO FREDERICO BANDEIRA DE MELO THEDIM LOBO 

CMG PAULO FREDERICO DE MENDONÇA AMARAL 

Cel Av PAULO SOBRAL RIBEIRO GONÇALVES 

Engenheiro PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA BELCHIOR 

Engenheiro RUDERICO PIMENTEL 

Senhor SÉRGIO AUGUSTO SAMPAIO 

Secretário (MRE) SIZÍNIO PONTES NOGUEIRA 

Gen Bda SYLVIO AMÉRICO SANTA ROSA 

CMG (MD) TARCÍSIO MARTINS RIBEIRO 

Ministro TST THÉLIO DA COSTA MONTEIRO 

Engenheiro 
Agrônomo 

THIAGO FERREIRA DA CUNHA 

CMG (FN) WASHINGTON FRAZÃO BRAGA 

Médico YVENS FREITAS DE SOUZA 

 

 

Turma de 1961 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Duque de Caxias 

Cel Av AFFONSO DE ARAÚJO COSTA 

Procurador da República ALBERICO SARAIVA RIBEIRO 

CMG (IM) ALBERTO DE CARVALHO FILHO 

Médico ALBERTO ELIAS CARNEIRO 

Advogado ALBERTO JACKSON BYINGTON JUNIOR 

Cel ALBINO SILVA 
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Gen Bda Eng Mil ALCYR DE PAULA FREITAS COELHO 

Ten Cel Av R/R ALDEMAR DE CASTRO MAGALHÃES 

Gen Bda ALTAIR FRANCO FERREIRA 

Gen Bda ÁLVARO ALVES DA SILVA BRAGA 

Engenheiro ÁLVARO PORTINHO DE SÁ FREIRE 

Procurador ÁLVARO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO 

CMG AMARÍLIO ALVES TEIXEIRA 

Cel Inf ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO 

V Alte ANTÔNIO CEZAR DE ANDRADE 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

ANTÔNIO FERREIRA 

Conselheiro (CNE) ANTÔNIO HORÁCIO PEREIRA 

C Alte ANTÔNIO JUNQUEIRA GIOVANINI 

Desembargador ANTÔNIO MARTINS PEIXOTO 

Procurador ANTÔNIO SATURNINO BRAGA 

Professor (Geografia) ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA 

Gen Bda ARICLES GONÇALVES PINTO 

Advogado ARMANDO DE OLIVEIRA MARINHO 

Economista ARY SANT’ANNA ÁVILA 

Professor (Química) ATHOS DA SILVEIRA RAMOS 

CMG ÁTTILA FRANCO ACHÉ 

Gen Bda AUGUSTO CÉSAR DE CASTRO MONIZ DE ARAGÃO 

Ten Cel T CARLOS CAMPOS DE OLIVEIRA 

Cel Eng Mil DÁCIO CESAR 

CMG DÁRIO CROCCIA MORAES 

Brig Ar DIRCEU DE PAIVA GUIMARÃES 

Cel Eng EULER BENTES MONTEIRO 

Economista EURICO DE OLIVEIRA 

Cel Inf EURYALE DE JESUS ZERBINE 

Gen Bda FRANKLIN RODRIGUES DE MORAES 

Médico GERALDO JOSÉ DA ROSA E SILVA 

Professor (Veterinária) GETH JANSEN 
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Engenheiro Agrônomo GRIJALVA RODRIGUES FERNANDES 

Brig Ar HÉLIO DO ROSÁRIO OLIVEIRA 

Engenheiro Geólogo HENRIQUE VAZ CORRÊA 

Doutor HERCÍLIO ALDO DA LUZ COLAÇO 

Cel HUGO DE FARIA 

Engenheiro HUMBERTO GRANDE 

Cel IVAN PIRES FERREIRA 

Advogado JAYME DE FIGUEIREDO 

Cel Cav JOÃO FRANCO PONTES 

Desembargador JOÃO FREDERICO MOURÃO RUSSELL 

Promotor JOÃO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO 

Cel Art JOÃO PAULO DA ROCHA FRAGOSO 

Engenheiro JORGE EIRAS FURQUIM WERNECK 

Cel JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

Cel Cav JOSÉ HORÁCIO DA CUNHA GARCIA 

Gen Bda Eng Mil JOSÉ POMPEU MONTE 

Gen Bda JOSÉ PÚBLIO RIBEIRO 

Médico JOSÉ SALVADOR JULIANELLI 

Marechal-Ar JUSSARO FAUSTO DE SOUZA 

Cel Art LINDOLPHO FERRAZ FILHO 

Cel Av LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA 

Conselheiro (CFEA) LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI 

Senhor LUIZ JOSÉ CABRAL DE MENEZES 

Padre LUIZ PECCI 

CMG (FN) LUIZ PHELIPPE SINAY 

Advogado MAURÍCIO PAES BARRETTO 

Gen Bda MIGUEL LAGE SAYÃO 

Cel NELSON DEMARIA BOITEUX 

Senhor NELSON PARENTE RIBEIRO 

Cel Av OLAVO NUNES DE ASSUMPÇÃO 

Cel OLYMPIO DE SÁ TAVARES 
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Gen Div R/1 OSWALDO PINTO DA VEIGA 

Conselheiro (CFC) ROMEU VIEIRA MACHADO 

Gen Bda SILVINO CASTOR DA NOBREGA 

Brig Ar SINVAL DE CASTRO E SILVA FILHO 

Cel Med Aer THOMAS GIRDWOOD 

Engenheiro WAYR AUGUSTO RIBEIRO BERALDO 

 

 

Turma de 1962    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Olavo Bilac 

 Gen Bda ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 

Cel Av (Eng) AGEMAR DA ROCHA SANCTOS            

Funcionário Autárquico ALBERTO DOS SANTOS ABADE 

Bacharel (Jornalismo) ALFREDO DE ALMEIDA PAIVA 

Cel ALTEVIR SOARES 

Gen Bda ALUIZIO DE MIRANDA MENDES 

Cel Med Aer ÁLVARO TOURINHO JUNQUEIRA AYRES 

Advogado ANTÔNIO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR 

Engenheiro Civil ANTÔNIO AUGUSTO ROGÉRIO TEIXEIRA MENDES 

C Alte ANTÔNIO BORGES DA SILVEIRA LOBO 

Engenheiro Químico ANTÔNIO SEABRA MOGGI 

C Alte ARMANDO ZENHA DE FIGUEIREDO 

Engenheiro ARMINDO BEUX 

Gen Bda ARNALDO AUGUSTO MATTA 

Engenheiro Agrônomo  ARNALDO FERREIRA LEAL 

Cel Eng ARTHUR DUARTE CANDAL FONSECA 

CMG ÁTTILA RODRIGUES NOVAES 

Cel IE BENEDITO CARLOS DE MORAES 

Cel Art BRENO BORGES FORTES 

Bacharel CARLOS ALBERTO O’REILLY GARCIA 

Engenheiro Civil CARLOS JOSÉ DE GODOY FILHO 

Médico CLOVIS DA CRUZ MASCARENHAS 
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Gen Bda DÁRIO COELHO 

Bacharel (Ciências Jurídicas) DOMINGOS MARQUES GRELLO 

Médico EDGAR MARQUES DE ALMEIDA 

Senhor ENÉAS ALMEIDA FONTES 

Engenheiro Agrônomo EUDES DE SOUZA LEÃO PINTO 

Economista FRANCISCO CÂNDIDO DA CUNHA CARNEIRO 

Engenheiro GERALDO PARREIRAS 

Engenheiro GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 

Cel HAROLDO PRADEL DE AZAMBUJA 

Capitão de Longo Curso HENRIQUE BOSCHI 

Engenheiro HERALDO DE SOUZA MATTOS 

Cel HORÁCIO CÂNDIDO GONÇALVES 

Professor (Engenharia) HUGO CARDOSO DA SILVA 

Cel HUMBERTO MORAES BARBOSA DE AMORIM 

Gen Bda ISAAC NAHON 

Professor (Ciências Jurídicas) JESSE GUIMARÃES 

Cel JOÃO AUGUSTO MONTARROYOS 

Cel JOÃO BAPTISTA DA COSTA 

Bacharel (Ciências Juridicas) JOÃO GARCIA 

Cel Av (Eng) JOÃO LUIZ VIEIRA MALDONADO 

Cel JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR 

Ministro (MRE) JORGE DE OLIVEIRA MAIA 

Funcionário Autárquico JOSÉ GUIMARÃES LOBO 

Professor (Medicina) JOSÉ HILÁRIO DE OLIVEIRA E SILVA 

Embaixador JOSÉ JOBIM 

Advogado JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO NETTO 

Desembargador JOSÉ MURTA RIBEIRO 

CMG (MD) JOSÉ NOBRE MENDES 

Cel Av JOSÉ TAVARES BORDEUX REGO 

Cel Av JOSÉ VAZ DA SILVA 

Bacharel (Ciências Jurídicas) LINCOLN DE SOUZA CAVALCANTE 
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Engenheiro Civil e Elétricista LUIZ TEIXEIRA ALVES DE LIMA 

C Alte MÁRIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 

Professor (Medicina) MÁRIO NAZARENO MACHADO SAMPAIO 

Comandante da Aviação Civil MAURO DE CARVALHO AGUIAR 

V Alte MOACYR RODRIGUES DA COSTA 

Gen Div OCTÁCILIO TERRA URURAHY 

Professor OMAR GONÇALVES DA MOTTA 

Professor OSWALDO GERALDO QUINSAN 

Veterinário PACIANO AGUILLO 

Gen Bda PAULO FRANCISCO TORRES 

Gen Bda Eng Mil PAULO LEITE REZENDE 

Engenheiro RAIMUNDO HONORATO JOSÉ DE FREITAS 

Professor (Medicina) RAYMUNDO AUGUSTO DE CASTRO MONIZ DE ARAGÃO 

Advogado RUY BARRETO 

Engenheiro ULPIANO DE BARROS 

 

Turma de 1963    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Joaquim Nabuco 

Cel Eng AFFONSO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE LIMA 

Professor 
(Economista) 

ALBERTO MARTINS 

CMG ALBERTO PIMENTEL 

Engenheiro ALFREDO BRUNO GOMES MARTINS 

Advogado ARMINDO CORRÊA DA COSTA 

Procurador AUGUSTO CÉSAR LINHARES DA FONSECA 

Engenheiro 
Agrônomo 

BALBINO BASTOS FRANÇA 

Secretário (MRE) BENEDITO ROCQUE DA MOTTA 

Desembargador CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS 

CMG (MD) CARLOS FREDERICO FERNANDES DA CUNHA 

Cel CARLOS GONÇALVES TERRA 

Engenheiro CARLOS THEOPHILO DE SOUZA E MELLO 

Doutor CÁSSIO ANNES DIAS 

Engenheiro CELSO SUCKOW DA FONSECA 
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Cel CLÓVIS CALVÃO DA SILVEIRA 

Cel CRESO MOUTINHO DA COSTA 

Brig Ar DOORGAL BORGES 

C Alte ERNESTO DE MELLO BAPTISTA 

Advogado ERNESTO PEREIRA CARNEIRO SOBRINHO 

CMG FLORIANO PEIXOTO FARIA LIMA 

C Alte FRANCISCO AUGUSTO SIMAS DE ALCÂNTARA 

Médico FRANCISCO DE PAULA DA ROCHA LAGOA 

Cel GARRY MARTINS DE LIMA 

CMG (EN) GEORGE CALS DE OLIVEIRA 

Engenheiro GERALDO COSTA E SILVA 

Engenheiro GONÇALO TORREALBA 

C Alte HAROLDO MATHIAS COSTA 

CMG HÉLIO RAMOS DE AZEVEDO LEITE 

Médico HERMELINO HERBSTER GUSMÃO 

Médico HERMÍNIO DE MORAES BRITO CONDE 

Brig Ar HOMERO SOUTO DE OLIVEIRA 

Doutor JOÃO ALBERTO DUTRA LEITE BARBOSA 

Advogado JOEL DE PAIVA CÔRTES 

Professor JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELLO 

Procurador JOSÉ CAMARINHA NASCIMENTO 

Procurador JOSÉ CARLOS TOURINHO JUNQUEIRA AYRES 

Advogado JOSÉ MORAES REGO COSTA 

Professor JURANDYR LODI 

Gen Bda MANOEL MENDES PEREIRA 

Cel Av MÁRIO SOARES CASTELO BRANCO 

Ministro (MRE) MILTON FARIA 

Cel Eng NEWTON FARIA FERREIRA 

Cel OLAVO DUARTE MENDES 

Gen Bda ORLANDO GOMES RAMAGEM 

Cel PEDRO LUIZ TAULOIS 
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Conselheiro (MRE) QUINTINO SYMPHOROSO DESETA 

Engenheiro RAUL BRUÉL ANTÔNIO 

Cel IA RENATO CASTRO DE FREITAS COSTA 

CMG (IM) RUY FONSECA 

Procurador RUY REBELLO PINHO 

Advogado RUY VIEIRA DA CUNHA 

Cel Eng SADY MAGALHÃES MONTEIRO 

Professor (Economia) SEBASTIÃO GOMES DE CAMPOS 

Professor (Física e 
Matemática) 

SPENCER DALTRO DE MIRANDA 

Professor (Geografia 
/ História) 

SPERIDIÃO FAISSOL 

CMG SYLVIO DE MAGALHÃES FIGUEIREDO 

Cel Eng Mil UBIRATAN DA COSTA NEVES ALEIXO PINTO DE MIRANDA 

Engenheiro UMBELINO PEREIRA MARTINS 

Economista WINDSON NATAL 

Cel Av  ZAMIR BARROS PINTO 

 

Turma de 1964    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Oswaldo Cruz 

CMG ADOLPHO BARROSO DE VASCONCELLOS 

Advogado ALAOR BRAGA DA SILVA 

Médico ALFERES GALDINO APOLÔNIO DOS SANTOS LIMA 

Gen Bda Eng Mil ALFREDO AMÉRICO DA SILVA 

CMG RRm ALFREDO MÁRIO MADER GONÇALVES 

Cel Cav ÁLVARO CARDOSO 

Engenheiro Civil AMÉRICO PACHECO DE CARVALHO 

Gen Ex AURÉLIO DE LYRA TAVARES 

Médico AURÉLIO FERREIRA GUIMARÃES 

C Alte ÁUREO DANTAS TORRES 

Advogado AYLTON ALVES COENTRO 

Médico BENEDICTO ANSELMO PIEROTTI FILHO 

Brig Ar CARLOS ALBERTO DE MATTOS 

Economista CARLOS DE PAULA CUNHA 
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Advogado ERNESTO IMBASSAHY DE MELLO 

Secretário (MRE) FAUST CARDONA 

Empresário FERNANDO SOARES DE GOUVEA 

Cel Cav FLÁVIO FRANCO FERREIRA 

Cel Inf HAROLDO BARBOSA FONTENELLE BIZERRIL 

Advogado HENRIQUE LUTTGARDES CARDOSO DE CASTRO 

Cel Med Aer HENRIQUE MOURÃO CAMARINHA 

CMG HERICK MARQUES CAMINHA 

Senhor ÍRLIO OCTÁVIO DE FIGUEIREDO PESSOA 

Delegado de Polícia IVAN VASQUES DE FREITAS 

Advogado JACY GUIMARÃES PINHEIRO 

Brig Ar (Eng) JAIR AMÉRICO DOS REIS 

Gen Bda Int JOÃO MARIA DE LINHARES 

Engenheiro JORGE LEAL BURLAMAQUI 

Professor (Direito) JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE ARANTES 

Advogado JOSÉ RIBAMAR DE FARIA MACHADO 

Economista JÚLIO MÁRIO DA SILVA SOUZA 

Advogado LOPO DE CARVALHO COELHO 

Cel Med Aer LUCILO VELASQUEZ URRUTIGARRAY 

Ministro (MRE) LUIZ GONZAGA LINS DE BARROS 

Professor Emérito MÁRIO BRAGA HENRIQUES 

Desembargador MAURÍCIO CORDOVIL PINTO 

Médico MURILLO BASTOS BELCHIOR 

Engenheiro NEY JORGE 

C Alte NORTON DEMARIA BOITEUX 

- OCTÁCILIO CUNHA 

Gen Bda Eng Mil ORLANDO DA COSTA CANÁRIO 

Gen Bda OSCAR LUIZ DA SILVA 

Professor OSWALDO BALTHAZAR PORTELLA 

C Alte PAULO DE OLIVEIRA 

Engenheiro PEDRO COUTINHO 
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Advogado RAUL FONTES COTIA 

Químico Farmacêutico RENATO JOSÉ DE SIQUEIRA JACCOUD 

Bacharel Rodrigues ROGÉRIO RODRIGUES 

Agrônomo RUBENS RODRIGUES LIMA 

Professor RUY DA SYLVEIRA BRITTO 

C Alte (MD) VICTOR JAYME VIEIRA DE SÁ 

Advogado VIRGÍLIO PIRES DE SÁ 

Advogado WALMORES VICTORINO BARBOSA 

- WALTER BROWNE WOODSON 

Cel Med Aer WILSON DE OLIVEIRA FREITAS 

Advogado WILSON REGALADO COSTA 

 

Turma de 1965    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Alexandre de Gusmão 

Cel Art AFFONSO JORGE VON TROMPOWSKY 

CMG ALEXANDRINO DE PAULA FREITAS SERPA 

Gen Bda ALMÉRIO DE CASTRO NEVES 

Professor Catedrático ALTAYR MORAES 

Senhor AMARO ALOYSIO BELLO 

CMG ANTÔNIO AUGUSTO CARDOSO DE CASTRO 

Senhor ANTONIO AUGUSTO DOS REIS MARQUES DA COSTA 

Professor Catedrático ANTÔNIO BERNARDES DE OLIVEIRA 

Cel Av ANTÔNIO GERALDO PEIXOTO 

Gen Div ARMANDO DE NORONHA 

Secretário (MRE) ARTHUR PIMENTA VALENTE 

Desembargador AUGUSTO MOURA 

Estatístico AYRTON ACHE PILLAR 

Professor BERNARDINO BRUNO 

Procurador BRÍGIDO FERNANDES TINOCO 

Gen Bda CÂNDIDO FLARYS DA CRUZ 

Cel Av CARLOS ALBERTO FERREIRA LOPES 

CMG (EN) CARLOS ERNESTO MESIANO 
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Engenheiro (Cel R/1) CYRO ALVES BORGES 

Bacharel DARCY CAMPOS DE MEDEIROS 

Cel Eng Mil (Qui) DAVID RODOLPHO NAVEGANTES 

Engenheiro DÉCIO PACHECO BURLAMAQUI 

Cel Art DOMICIANO MILLER RIBEIRO 

Engenheiro Civil EMERSON LOUREIRO JATOBÁ 

Gen Bda ÊNIO DA CUNHA GARCIA 

Cel Eng Mil (Armt) FERNANDO BELCHIOR DE OLIVEIRA FILHO 

CMG FERNANDO GONÇALVES REIS VIANNA 

Cel Med Aer FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 

CMG (IM) FRANCISCO FERREIRA NETTO 

Procurador HÉLIO MONTEIRO DE TOLEDO SALLES 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

HENRIQUE SERGIO GREGORI 

Doutor HERALDO VIDAL CORREIA 

Engenheiro Civil HERSZEK CHAIM ROTSTEIN 

Professor Catedrático HUGO DI PRIMIO PAZ 

Cel Inf HUGO PERGENTINO MAIA 

Brig Ar JACINTHO PINTO DE MOURA 

Desembargador JOÃO ALVES DA ROCHA LOURES 

C Alte JOÃO DA FONSECA RIBEIRO 

Engenheiro JOÃO LOURENÇO CORRÊA DO LAGO FILHO 

Cel IA JOSÉ DIAS DE PAIVA 

Professor JOSÉ EUGÊNIO PRESTES DE MACEDO SOARES 

Professor Catedrático JOSÉ LEME LOPES 

Cel Av JOSÉ MAIA 

Ministro (MRE) JOSÉ OSVALDO DE MEIRA PENNA 

Engenheiro JOSÉ PEDRO DE ESCOBAR 

Ministro TST JÚLIO DE CARVALHO BARATA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

LAFAYETTE PEREIRA GUIMARÃES 

CMG (FN) LINALDO DA SILVA BARROS 

CMG LUIZ ANTÔNIO DE MEDEIROS NETTO 
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Economista LUIZ CARLOS DE ANDRADE 

Senhor LUIZ CARLOS DE PARANAGUÁ 

Médico LUIZ FERNANDO CEZAR DE ANDRADE 

Médico MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS 

CMG MÁRIO RODRIGUES DA COSTA 

Senhor MURILLO FERREIRA 

Bacharel NELSON BEAUMONT DE ABREU MATTOS 

Cel Inf OLAVO VIANNA MOOG 

Gen Ex ORLANDO GEISEL 

CMG PAULO ANTONIOLI 

Conselheiro (CNE) PAULO FENDER 

Engenheiro Civil e 
Eletricista 

PAULO FERREIRA DE SOUZA FILHO 

Doutor PERICLES BARBEITO DE VASCONCELLOS 

Cel Art POLYCARPO DE OLIVEIRA SANTOS 

Procurador RAYMUNDO EDILSON PESSOA EVANGELISTA 

Economista RAYMUNDO GONÇALVES DA MOTTA 

Bacharel RENE DE OLIVEIRA BARBOSA 

  ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS 

Professor Catedrático RODRIGO BULCÃO DE ARGOLLO FERRÃO 

Bacharel ROGÉRIO MARINHO 

Bacharel RUY MACHADO DE LIMA 

Bacharel SEVERO FAGUNDES GOMES 

Professor  THEÓPHILO DE AZEREDO SANTOS 

Engenheiro WALDO MÁRIO DA COSTA ARAÚJO 

Professor WANDERBILT DUARTE DE BARROS 

Cel Med WASHINGTON AUGUSTO DE ALMEIDA 
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Turma de 1966 

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Tiradentes 

Doutor ADALBERTO MENDES DE OLIVEIRA 

Deputado Federal ADHEMAR DE BARROS FILHO 

Doutor ALDO BAPTISTA FRANCO DA SILVA SANTOS 

Gen Bda ALOYSIO GUEDES PEREIRA 

Advogado ALOYSIO SANT’ANNA AVILA 

Gen Bda ÁLVARO ALVES DOS SANTOS 

Gen Div R/1 ANISIO DA SILVA ROCHA 

Médico ARMANDO FABRIANI 

Embaixador ARNALDO VASCONCELLOS 

Professor ARTHUR MACHADO PAUPÉRIO 

Doutor ARTHUR PORTO PIRES 

Gen Div R/1 BERTOLDO PAULO DERENGOWSKI 

Maj Brig Med R/R CLÓVIS CARDOSO DE MORAES 

Doutor DURVAL GUIMARÃES VIANNA 

Economista ELYSIO CUSTÓDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA BELCHIOR 

Desembargador ENÉAS MARZANO 

C Alte ERNESTO DE MOURÃO SÁ 

Brig Ar EWERTON FRITSCH 

Engenheiro Químico FERNANDO DE BASTOS CRUZ 

Cel Inf FERNANDO SOTTER DA SILVEIRA 

Cel Eng FLORIANO MOLLER 

Almirante FRANCISCO DUQUE GUIMARÃES 

Senhor GASTÃO MARQUES LAMOUNIER JUNIOR 

Professor GERALDO HALFELD 
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Professor HÉLIO MARQUES VIANNA 

Cel Av HORÁCIO MONTEIRO MACHADO 

Médico HUGO OTTATI PERLINGEIRO 

Engenheiro HUMBERTO BERUTTI AUGUSTO MOREIRA 

Padre IRINEU LEOPOLDINO DE SOUZA 

Brig Ar ITAMAR ROCHA 

- JACK N. DONOHES 

Economista JOÃO AURELIANO GONZAGA DE OLIVEIRA 

Maj Brig Ar JOÃO FRANCISCO DE AZEVEDO MILANEZ FILHO 

Advogado JOAQUIM GOMES DE ALMEIDA 

Porfessor JORGE BOAVENTURA DE SOUZA E SILVA 

Engenheiro JORGE DA ROCHA CHATAIGNIER 

CMG (IM) JORGE DE QUEIROZ COMBACAU 

Doutor JOSÉ CLÁUDIO DE OLIVEIRA 

Gen Bda JOSÉ DE AZEVEDO SILVA 

C Alte JOSÉ DE UZEDA OLIVEIRA 

Doutor JOZE NORBERTO MACEDO 

Cel Inf LUIZ ABNER DE SOUZA MOREIRA 

Doutor LUIZ ALBERTO NASTARI                             

Procurador Geral LUIZ AUGUSTO DO REGO MONTEIRO 

Advogado LUIZ RODRIGUES ROMO 

Engenheiro MANOEL DO REGO BARROS 

Doutor MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA 

Professor MÁRIO PESSOA DE OLIVEIRA 

Economista NOÉ WINKLER 

Cel Med Aer OCTÁVIO ALMERINDO FERREIRA 

Secretário (MRE) OTHON DO AMARAL HENRIQUES FILHO 

Advogado PAULO DE SIQUEIRA CASTRO 

Professor PAULO MACEDO 

CMG (IM) PLÍNIO AURÉLIO DA ROCHA 

Gen Bda RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA 
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Procurador RAYMUNDO FERNANDO PANTOJA MAGNO 

Engenheiro Químico RODOLPHO RIBAS CASTELLO BRANCO 

Secretário (MRE) RONALD LESLIE MORAES SMALL 

Cel Inf RUBENS BARRA 

Doutor SAINT-CLAIR DA CUNHA LOPES 

Gen Bda TÁCITO THEÓPHILO GASPAR DE OLIVEIRA 

Desembargador VICENTE DE FARIA COELHO 

- WILLIAN WALTER HARVEY JR. 

Cel Inf WOLFANGO TEIXEIRA DE MENDONÇA 

 

 

Turma de 1967 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Marechal Castelo Branco 

Procurador ADALMYR BRANDÃO PINHEIRO DE BARROS 

Padre AFFONSO FELIPPE GREGORY 

Cel Inf ALBERTO BANDEIRA DE QUEIROZ 

C Alte ALVARO DE REZENDE ROCHA 

Professor ANTÔNIO MÁRIO BARRETO 

Cel Art ANTÔNIO SÁ BARRETO LEMOS FILHO 

Advogado ARAKEN FAISSOL PINTO 

Doutor ARMANDO CARVALHO DOS SANTOS 

  ARTHUR DA COSTA E SILVA 

Promotor ATAMIR QUADROS MERCES 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

AYLZIO JOSÉ DE MOURA ALVES DE SOUZA 

Engenheiro BERNARDO GEISEL FILHO 

Engenheiro CARLOS ARNALDO KRUG 

Cel Inf CARLOS DE MEIRA MATTOS 

Médico CID BARROS FRANCO 

Bacharel DANTON PINHEIRO DE ANDRADE FIGUEIRA 

Cel Eng DÉLIO BARBOSA LEITE 

Engenheiro DÉSIO TEIXEIRA BRANDÃO 

CMG EDDY SAMPAIO ESPELLET 
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Professor ELOY DA CUNHA COSTA 

Gen Div Eng Mil FRANCISCO DE PAULA E AZEVEDO PONDÉ 

Professor (Padre) FRANCISCO LEME LOPES 

Procurador FRANCISCO MENDES XAVIER 

Cel Av GUILHERME REBELLO SILVA 

C Alte (FN) HAROLDO DO PRADO AZAMBUJA 

Maj Brig Eng HENRIQUE DE CASTRO NEVES 

Engenheiro HENRIQUE FRANCISCO BONANÇA 

Conselheiro (MRE) JOÃO LUIZ AREIAS NETTO 

Ministro JOÃO TORQUATO LEMOS 

Engenheiro JOSÉ AUGUSTO MAC DOWELL LEITE DE CASTRO 

Bacharel JOSÉ DA SILVA PACHECO 

Cel Av JOSÉ PAULO PEREIRA PINTO 

CMG JÚLIO GONZALEZ FERNANDES 

Economista LÉLLIO MARTINS DA COSTA 

Engenheiro Civil LINDOLFO MARTINS FERREIRA 

Engenheiro LUCIANO BENJAMIM TOURINHO 

Senhor LYCIO DE FARIA 

Procurador LYSANDRO MONTEIRO DE REZENDE 

Médico MATHIAS JOAQUIM DA GAMA E SILVA 

CMG (IM) MAURICIO MAGGESSI SUSINI RIBEIRO 

Engenheiro MAURO THIBAU 

Conselheiro (MRE) MURILLO GURGEL VALENTE 

Engenheiro NORTON ANTERO DA GRAÇA 

Cel Av OSCAR DE SOUZA SPINOLA JUNIOR 

Engenheiro OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES 

CMG OSÓRIO DE ABREU PEREIRA PINTO 

Professor OTTO JULIO MARINHO 

Engenheiro OTTO LYRA SCHRADER 

Bacharel PAULO VICTOR DA COSTA MONNERAT 

Médico PEDRO LOPES PEQUENO FILHO 
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Cel Eng RODOLPHO GUSTAVO DA PAIXÃO NETTO 

C Alte RODOVAL COSTA COUTO DE FREITAS 

Bacharel RONALDO MOREIRA DA ROCHA 

Economista SALVADOR NOGUEIRA DINIZ 

Procurador SEBASTIÃO JOSÉ FRANÇA DOS ANJOS 

Advogado SOLON SOARES DA SILVA FILHO 

Professor VICENTE COSTA SANTOS TAPAJOS 

Gen Div VICENTE DE PAULO DALE COUTINHO 

Cel Cav WALDO CHAGAS NOGUEIRA 

 

Turma de 1968    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Marechal Mascarenhas de Morais 

Professor ALUIZIO CAMPOS DO AMARAL 

Bacharel ÁLVARO CLARK RIBEIRO 

Cel Eng AMÉRICO JOSÉ BRASIL 

Cel Inf ANTÔNIO DUARTE MIRANDA 

Doutor ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO BORGES 

CMG ANTÔNIO JOVINO PAVAN 

Jornalista ANTÔNIO VIAL CORRÊA DA SILVEIRA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

ARISTIDES LARGURA 

Engenheiro ARMANDO JOSÉ DE OLIVEIRA FERRAZ 

Procurador ARTHUR BERNARDES ALVES DE SOUZA 

Almirante Esquadra AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD 

Doutor CADMO CARLOS DE MOURA BRANDÃO 

Professor CARLOS MARIE CANTÃO 

Gen Bda Int CARLOS VANÁRIO 

Advogado CÉLIO TEODORO ASSUNÇÃO 

Bacharel CRISTOVAN COLOMBO SOARES DANTAS 

Gen Bda DARCY LÁZARO 

Gen Bda DILERMANO GOMES MONTEIRO 

Engenheiro Agrônomo EDUARDO HUGO FROTA 

Engenheiro EMÍLIO JACQUES DE MORAES 
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Engenheiro Agrônomo EUDORO HAECKEL LINS DE BARROS 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

FELIPPE AUGUSTO DE MIRANDA ROSA 

Procurador FRANCISCO MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO 

Procurador FRANCISCO PEDALINO COSTA 

Gen Bda FRITZ AZEVEDO MANSO 

Cel Inf GERALDO ALVARENGA NAVARRO 

C Alte GERALDO AZEVEDO HENNING 

Engenheiro GUILHERME MIRANDA FRANCO 

V Alte HEITOR LOPES DE SOUZA 

Conselheiro (MRE) HEITOR PINTO DE MOURA 

Cel Art HÉLIO FONSECA VIANNA 

Senhor HILDEBERTO NUNES SANGLARD 

Cel Art IVAN RUY ANDRADE DE OLIVEIRA 

Professor JENNER JOSÉ DE ARAUJO 

Engenheiro JOÃO ALBERTO DA COSTA DIFINI 

CMG JOÃO BROWNE DE OLIVEIRA 

Deputado Federal JOSÉ ALFREDO AMARAL GURGEL 

Procurador JOSÉ AMANJÁS TOCANTINS 

Cel Inf JOSÉ ARAGÃO CAVALCANTI 

Geógrafo JOSÉ CARNEIRO FELIPE FILHO 

Advogado JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO 

Bacharel JOSÉ DO PRADO CASTELLO BRANCO 

Professor (Engenharia) JOSÉ MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Professor JOSÉ SOBREIRA DE AMORIM 

Bacharel KYNVAL SOARES CERQUEIRA 

Procurador LEUCIO DE LEMOS 

Engenheiro LINNEU FARIA DA CÂMARA LEAL 

Industrial (Cel R/1) MANOEL TEIXEIRA DE BARROS 

Engenheiro MÁRIO BARCELLAR RODRIGUES 

C Alte MÁRIO GERALDO FERREIRA BRAGA 

Cel Inf MOZART DE SOUZA OLIVEIRA 
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Conselheiro (MRE) OCTÁVIO DO NASCIMENTO BRITO FILHO 

Gen Bda PAULO CARNEIRO THOMAZ ALVES 

Engenheiro RAUL GARCIA LLANO 

Bacharel RAUL MONTEIRO VALDEZ 

- ROBERT W. PORTER 

Engenheiro RONALDO GOUVEA JUNQUEIRA 

Engenheiro STURE WESTERLUND 

Desembargador THIAGO RIBEIRO PONTES 

Cel Art VICENTE AFFONSO VIEIRA FERREIRA 

Engenheiro Civil WALDEMAR FERNANDES MAIA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

WALMYR MATTOS 

Cel Av WILSON RESENDE NOGUEIRA 

 

 

 

Turma de 1969 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Visconde de Rio Branco 

Economista ALAIN MAX BERKOWITZ 

Engenheiro ALBERTO CUMPLIDO DE SANT’ANNA 

- ALEJANDRO AUGUSTIN LANUSSE 

CMG (FN) ALEXANDRE LIMA CALDAS 

Professor ALOYR QUEIROZ DE ARAÚJO 

Engenheiro ANCHYSES CARNEIRO LOPES 

Médico ANTÔNIO BEUX 

Cel Av ARGEU LEMOS PELOSI 

Gen Div Eng Mil ARISTÓBULO CODEVILLA ROCHA 

Geógrafo CARLOS DE CASTRO BOTELHO 

Engenheiro CARLOS LEONARDO ARCOVERDE 

Professor Emérito 
(Medicina) 

CARLOS SANCHEZ DE QUEIROZ 

Cel Art CAUBY EDUARDO MAIA 

Professor CHARLEY FAYAL DE LYRA 

Engenheiro CID RACHE 
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Cel Inf DINIZ ALMEIDA DO VALLE 

C Alte DIÓCLES LIMA DE SIQUEIRA 

Bacharel ÉLIO MONNERAT SOLON DE PONTES 

Gen Ex EMÍLIO GARRASTAZU MÉDICI 

CMG ENIO TULLIO DOMINGUES DA SILVA 

Gen Bda FERNANDO BELFORT BETHLEM 

Engenheiro FLÁVIO ANTÔNIO MUNIZ 

Gen Bda FLORIMAR CAMPELLO 

Engenheiro GENES ROCHA EVARISTO 

Cel Eng GENTIL NOGUEIRA PAES 

Médico GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

GUTEMBERG DA COSTA BRITTO 

Cel Cav HAMILTON SOARES BERFORD 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

HAROLDO DE BARROS COLLARES CHAVES 

Professor HAROLDO LISBOA DA CUNHA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

HELIO DE FIGUEIREDO CORDOVIL 

Engenheiro HELIO FERREIRA PEREIRA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

HERMANO CORDEIRO PESSOA CAVALCANTI 

Professor HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO 

Engenheiro HUGO DANTAS 

Cel Art IRTO SARDENBERG 

Bacharel JAYME DE OLIVEIRA SANTOS 

Gen Div JOÃO BINA MACHADO 

Cel Inf JOÃO BORGES DOS SANTOS 

Engenheiro JOÃO VICTÓRIO PARETO NETO 

- JOAQUIM A. AGUILAR PINEDO 

- JORGE MIGUEL ZUVIRIA 

Engenheiro JOSÉ ELLIS RIPPER 

Cel IA JOSÉ MARSICANO FILHO 

Bacharel (Economia) JOSÉ PAZO BLANCO 

Economista JOSÉ RÔMULO PIFANO 
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Engenheiro JOSÉ VARGAS DA SILVA FILHO 

- JUAN CARLOS ORGANIA 

Professor KLEBER MOISES BORGES DE ASSIS 

Gen Div LAURO ALVES PINTO 

Bacharel LINDOVAL GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Cel Av LUIZ CAVALCANTI DE GUSMÃO 

Engenheiro LUIZ FELIPPE CORRÊA DE AZEVEDO 

V Alte LUIZ PENIDO BURNIER 

Engenheiro LYSIS VALLE BARROSO 

Professor MANOEL NIEDERAUER TAVARES CAVALCANTI 

Maj Brig Ar NEY GOMES DA SILVA 

Procurador OCTACILIO SIQUEIRA 

Médico OCTÁVIO DREUX 

Bacharel ORLANDO DE MENDONÇA MOREIRA 

Empresário OSWALDO CYPRIANO GUINDANI 

Economista OSWALDO DA COSTA E SILVA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

PAULO DE BARROS VIEIRA 

Procurador PAULO GERMANO DE MAGALHÃES 

- PEDRO JOSÉ GNAVI 

Técnico 
Administração 

PEDRO PAULO UCHÔA BITTENCOURT 

Engenheiro RAUL DE CASTRO MOREIRA CAPELLÃO 

Ministro (MRE) RENATO BAYMA DENYS 

Secretário (MRE) RODRIGO AMARO DE AZEREDO COUTINHO 

Cel Art SEBASTIÃO FERREIRA CHAVES 

Médico SÉRGIO CHERMONT MARTINS RIBAS DE FARIA 

Engenheiro SILVINO RODRIGUES 

Professor TARCÍSIO MEIRELLES PADILHA 

Médico WALTER SILVA 

Cel Art WELT DURÃES RIBEIRO 
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Turma de 1970 

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Presidente Rodrigues Alves 

Almirante-Esquadra ADALBERTO DE BARROS NUNES 

Cel IA ADAUTO BEZERRA DE ARAÚJO 

Médico ADOLPHO DA ROCHA FURTADO 

Gen Div ADOLPHO JOÃO DE PAULA COUTO 

Cel Art ALACYR FREDERICO WERNER 

Médico ALCIDES FIGUEIREDO DE MEDEIROS FILHO 

Bancário ANDRÉ OCTÁVIO GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE 

Deputado Federal ANTÔNIO DELFIM NETTO 

Gen Bda AYRTON PEREIRA TOURINHO 

Gen Bda Eng Mil BENJAMIN DA COSTA LAMARÃO 

Engenheiro BRAZ JULIANO 

Bacharel CARLOS KURT ZADROZNY 

Cel Inf CARLOS XAVIER DE MIRANDA 

Engenheiro CARMINE PECORELLI 

Cel Art CELSO DOS SANTOS MEYER 

Procurador CID HERACLITO DE QUEIROZ 

Engenheiro Civil CLÁUDIO FERREIRA DE MORAES 

Gen Bda DÁCIO VASSIMON DE SIQUEIRA 

Professor DARIO ABRANCHES VIOTTI 

Procurador DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO 

Engenheiro Químico FERNANDO LUSTOZA GARCIA DE ARAGÃO 

Advogado FRANCISCO DE PAULA R. ALVES DA COSTA CARVALHO 

Cel Med GERALDO AUGUSTO D’ABREU 

Professor GERALDO MAJELLA DANTAS BARRETO 

Economista GERSON AUGUSTO DE MONTENEGRO CORRÊA 

Economista GILBERTO PESSOA DE SOUZA 

Cel Av GODOFREDO PEREIRA DOS PASSOS 

Cel Av GUIDO JORGE MOASSAB 
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Professor GUILHERME AUGUSTO ALVES PIRES 

Gen Bda HEITOR FONTOURA DE MORAES 

Bacharel HENRY EDWIN SLOPER DE ARAUJO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

HILTON BRANDÃO 

Engenheiro HORÁCIO MADUREIRA 

Advogado IVAHY DA SILVA PAIXÃO 

Bacharel JACOB CASTORINO PEREIRA DE MENDONÇA 

Economista JAIR DE ARAÚJO 

Cel Art JARBAS GONÇALVES PASSARINHO 

Economista JAYME DE ANDRADE PECONICK 

Engenheiro Eletricista JOÃO ARISTIDES WILTGEN 

Brig Ar JOÃO CAMARÃO TELLES REIBEIRO 

Gen Bda JOÃO DE ALVARENGA SOUTTO MAYOR 

Cel Art JOÃO GUEDES CORRÊA GONDIM 

Médico JOÃO LUIZ PINTO DA FONSECA 

Doutor JOÃO PAULO DOS REIS VELOSO 

Professor Doutor JOAQUIM ETELVINO DA CUNHA 

Engenheiro 
Agrônomo 

JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO 

Ten Cel R/1 (Ministro) JOSÉ COSTA CAVALCANTI 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

JOSÉ DA SILVA LEAL 

CMG JOSÉ GERALDO THEÓPHILO ALBANO DE ARATANHA 

C Alte RRm JOSÉ JOAQUIM GOMES FONTENELLE 

Cel Art JOSÉ JOEL MARCOS 

Professor JOSÉ RAYMUNDO DE ANDRADE RAMOS 

Professor Doutor JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA NETTO 

Professor LAURO BASTOS BIRKHOLZ 

Técnico 
Administração 

LÚCIO LOPES DA COSTA 

Ministro (MRE) LUIZ BENJAMIN DE ALMEIDA CUNHA 

Bacharel LUIZ FELIZARDO BARROSO 

Engenheiro 
Agrônomo 

LUIZ GABRIEL 

Gen Bda LUIZ SERFF SELLMANN 

Professor MAGDALENO GIRÃO BARROSO 

Gen Bda Int MANOEL BRÍGIDO MAIA 

Engenheiro 
Agrônomo 

MÁRIO DONATO AMOROSO ANASTÁCIO 

Brig Ar MÁRIO PAGLIOLI DE LUCENA 

Advogado NEY LEPREVOST 
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Industrial OCTÁVIO DA NÓBREGA FRIAS 

Conselheiro (MRE) OCTÁVIO LAFAYETTE DE SOUZA BANDEIRA 

Advogado OLAVO CRUZ MASCARENHAS 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

OSMAR STAMM 

Cel Art OSNY VASCONCELLOS 

Cel Av OSWALDO TERRA DE FARIA 

Professor Doutor PAULO COSTA PEREIRA 

CMG (FN) PAULO GONÇALVES PAIVA 

Secretário (MRE) PAULO GUILHERME VILAS-BOAS CASTRO 

Professor PAULO ROBERTO COELHO PINTO 

C Alte PEDRO THEDIM BARRETO 

Professor RICARDO DA CUNHA CAVALCANTI 

Brig Ar ROBERTO AUGUSTO CARRÃO DE ANDRADE 

Cel Inf T ROBERTO DE ALMEIDA SERRA 

Bacharel ROBERTO HATAB 

Engenheiro ROBERTO PETIS FERNANDES 

Cel Inf ROSALVO EDUARDO JANSEN 

Cel Av SAULO DE MATTOS MACEDO 

Professor Doutor SÍLVIO AUGUSTO DE BASTOS MEIRA 

Cel Inf SYLVIO NOVAES 

Brig Med VICTOR DE MELLO SCHUBNEL 

C Alte VITERBO TASSO DE MORAES PASSOS 

Engenheiro YVAN BARRETO DE CARVALHO 
 

Turma de 1971    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Henrique Lage 

Veterinário ACÁCIO MIGUEL DE SZECHY 

Gen Bda ALBERTO CARLOS DE MENDONÇA LIMA 

Professor ALEXANDRE MORGADO MATTOS 

Gen Bda AMADEU MARTIRE 

Advogado ANSELMO NOGUEIRA MACIEIRA 

Engenheiro ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO MESQUITA 

Engenheiro Agrônomo ANTÔNIO MAURICIO CASTELO BRANCO 

Professor Titular ANTÔNIO ROCHA PENTEADO 

Economista ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA 
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Gen Bda ARNALDO JOSÉ LUIZ CALDERARI 

Engenheiro Civil ARY MARCHESINI DE MATTOS 

Cel Cav ATTILA VIANNA 

Gen Bda AUGUSTO CID DE CAMARGO OSÓRIO 

Economista AUGUSTO PEDRO PEREIRA BALTHAZAR 

Cel Eng BRASÍLIO MARQUES DOS SANTOS SOBRINHO 

Deputado Federal BRAZ DE ASSIS NOGUEIRA 

Gen Bda CARLOS ALBERTO CABRAL RIBEIRO 

Secretário (MRE) CARLOS ANTONIO BETTENCOURT BUENO 

Procurador CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA LOBO 

Engenheiro CARLOS MOACYR GOMES DE ALMEIDA 

Engenheiro CARLOS OCTAVIO RODRIGUES 

Advogado CLAIRE DE SOUSA PIRES 

Engenheiro Civil CLEONTES VELHO CARNEIRO BASTOS 

Engenheiro Civil DORIVAL FERRARI 

Cel Prof ELTON CARVALHO 

Empresário EURICO MORAES CASTANHEIRA 

Cel Art EURICO VIEIRA CANARIM 

Juiz FABIANO DE BARROS FRANCO 

Procurador FRANCISCO MAURO DIAS 

CMG GABRIEL DE ARAUJO BASTOS 

Cônego GERALDO MENDES MONTEIRO 

Professor Titular GILVANDRO DE VASCONCELOS COELHO 

Engenheiro HEITOR LISBÔA DE ARAUJO COSTA 

Cel Art HÉLIO MENDES 

CMG (FN) HÉLIO MIGUELES LEÃO 

Cel Inf T HENRIQUE DÓRIA DE OLIVEIRA 

Engenheiro HILNOR CANGUÇU TAULOIS DE MESQUITA 

Economista JOÃO CESAR DE OLIVEIRA LIMA 

Cel Art JOAQUIM ANTONIO DA FONTOURA RODRIGUES 

Médico JORGE JOSÉ COELHO TAVARES 
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Brig Med RRm JOSÉ CARLOS D’ANDRETTA 

Engenheiro JOSÉ DO AMARAL RIBEIRO GOMES 

C Alte JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES 

Professor Titular JOSÉ GERALDO DE FARIA 

Cel Inf KYWAL SAMBORJENSE DE OLIVEIRA 

Procurador LETÁCIO DE MEDEIROS JANSEN FERREIRA JÚNIOR 

Professor Titular LUIZ JOSÉ MACHADO DE ANDRADE 

Professor (Medicina) LUIZ RENATO CARNEIRO DA SILVA CALDAS 

Professor Titular MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 

Professor MANOEL NOGUEIRA DE PAULA 

Desembargador MARINO BUENO BRANDÃO BRAGA 

Engenheiro MOACIR REIS 

Bancário MOACYR DE FIGUEIREDO BORGES 

Médico MURILLO ABRANTES PINHEIRO 

Cel Inf MURILO RODRIGUES DE SOUZA 

Engenheiro NEWTON PEREIRA DE REZENDE 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

NILSON CUNHA SILVA 

Engenheiro Químico NUNI KAUFFMANN 

CMG ODILON LIMA CARDOSO 

CMG ORLANDO AUGUSTO AMARAL AFFONSO 

Jornalista ORLANDO DE ARAÚJO MOTA 

Engenheiro PAULO DE MENEZES BENTES 

Engenheiro PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO 

Desembargador RICARDO BORGES FILHO 

Professor Titular ROBERTO PANNAIM 

Dentista SOLON MAGALHÃES VIANNAv 

Engenheiro TARCISO JOSÉ VILLELA 

Juiz Federal VICTOR DE MAGALHÃES CARDOSO RANGEL JÚNIOR 

Professor Titular VLADIR PONTES MENEZES 

CMG WALTER FARIA MACIEL 

Médico WASHINGTON JOSE REGO PINTO 
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        - WAYMON D. CLARK 

Advogado WILSON BARCELLOS DA GAMA CERQUEIRA 

Empresário WOLFGANG JOHANN PETER HOLZMEISTER 

 

 

 

Turma de 1972 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Dom Pedro I 

CMG ABÍLIO SIMÕES MACHADO 

Professor ACY DE JESUS NEVES DE BARROS PEREIRA 

Cel Cav AÉCIO MORROT COELHO 

Engenheiro AÉCIO RONALD GOMES DA COSTA 

Economista ALTINO VILARONGA DE PINHO 

Deputado Estadual ANTÔNIO MORIMOTO 

Embaixador ARMINDO BRANCO MENDES CADAXA 

Conselheiro (MRE) ASDRUBAL PINTO DE ULYSSÉA 

Engenheiro Químico BENEDITO MARTINS DE ANDRADE 

Ministro (MRE) CARLOS DOS SANTOS VERAS 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

CEZAR MARTINEZ ALONSO 

Juiz DAVID MUSSA 

Cel Art DÉCIO BARBOSA MACHADO 

Maj Brig Ar DEOCLÉCIO LIMA DE SIQUEIRA 

CMG DIMAS LOPES DA SILVA COELHO 

Desembargador DOMINGOS SÁVIO BRANDÃO LIMA 

Médico EDMUNDO MAGNO DE BRITTO ABREU JÚNIOR 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

EUGENIO JOSÉ ANDRADE DE ALMEIDA E SILVA 

Deputado Federal EURÍPEDES CARDOSO DE MENEZES 

Economista FÁBIO JOSÉ RIBEIRO ALVARES 
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Gen Bda GALILEU MACHADO GONÇALVES 

Professor GERALDO BASTOS SILVA 

Engenheiro GIL DA COSTA REGO 

Cel Av GOTHARDO MAIA 

CMG GUSTAVO ADOLPHO ENGELKE 

Desembargador HAMILTON DE MORAES E BARROS 

Procurador HÉLIO CARNEIRO RIBEIRO 

Cel Av HÉLIO LIVI ILHA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

HUGO LUIZ GURJÃO DE MELLO 

Arquiteto HUGO RIBEIRO 

Deputado Federal ITALO FITTIPALDI 

Cel Cav IVAN LAURIODÓ DE SANT’ANNA 

        - IVAN MODESTO DE ALMEIDA 

Cel Av IVAN TEIXEIRA LEITE 

Engenheiro Civil JOÃO CARLOS GURGEL BARBOSA 

Gen Bda JOÃO JACOBUS PELLEGRINI 

Engenheiro JOÃO NELSON DE SENNA 

Economista JOÃO RONDON CAPOROSSI 

Juiz JOAQUIM ANTÔNIO DE VIZEU PENALVA SANTOS 

Cel Inf JOAQUIM DE QUADROS MAGALHÃES 

CMG (IM) JOSÉ CAETANO DE MAGALHÃES REQUIÃO 

Professor JOSÉ CALAZANS BRANDÃO DA SILVA 

C Alte JOSÉ CALVENTE ARANDA 

Promotor JOSÉ DA SILVEIRA LOBO 

Juiz JOSÉ LISBOA DA GAMA MALCHER 

Professor (Medicina) JOSÉ MARIA MUNHOZ DA ROCHA 
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Cel Cav JOSÉ PAIVA PORTINHO 

Cel Inf JOSÉ RIBAMAR GOULART DE CARVALHO 

Gen Bda Eng Mil LEANDRO MONTE ALEGRE 

Economista LEON ZEITEL 

Secretário (MRE) LEONARDO MARQUES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI 

Cel Inf LUIZ ALBERTO DE FREITAS 

Engenheiro LUIZ CLÁUDIO DE ALMEIDA MAGALHÃES 

Gen Bda LUIZ GONZAGA PEREIRA DA CUNHA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

LUIZ LEONARDOS 

Engenheiro LUIZ RAUL GUIMARÃES 

Cel Art MANOEL AUGUSTO TEIXEIRA 

Engenheiro MÁRCIO CARLOS PINTO CEZIMBRA 

Industrial MÁRIO AMATO 

Professor 
(Odontologia) 

MÁRIO BARROSO FILHO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

MÁRIO SLERCA JÚNIOR 

Engenheiro MAURÍCIO NUNES DE ALENCAR 

Procurador MILTON MENEZES DA COSTA FILHO 

Conselheiro NICOLAU TUMA 

Cel Av NILTON DE ALBUQUERQUE MELLO 

Professor (Medicina) NILTON MELLO BRAGA DE OLIVEIRA 

Advogado OLIVAN MEDEIROS 

Professor OLIVER RANGEL BARATA 

Professor ORLANDO BAIOCCHI 

CMG OSWALDO CÂMARA DE AQUINO E CASTRO 

Professor OSWALDO FADIGAS FONTES TORRES 

General R/1 OSWALDO NIEMEYER LISBOA 
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Professor OTACÍLIO DOS SANTOS SILVEIRA 

Gen Bda OZIEL ALMEIDA COSTA 

Professor (Medicina) PAULO DACORSO FILHO 

Cel Art PAULO MIRANDA LEAL 

Bacharel PAULO PEDRO DE PAIVA LESSA 

Professor PERY PORTO 

Engenheiro QUIRINO GRASSI 

Bacharel RAIMUNDO GERALDO AGUIAR PEREIRA 

Engenheiro Civil RAUL CABRAL DE SÁ 

Banqueiro RAUL LUIZ ANDRADE DE CARVALHO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

RENATO SIMÕES 

Engenheiro REYNALDO MACHADO VIEIRA 

C Alte ROBERTO ANDERSEN CAVALCANTI 

Juiz SEBASTIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Médico SEBASTIÃO TILL 

Economista WALBER JOSÉ CHAVANTES 

Desembargador WELLINGTON MOREIRA PIMENTEL 

Professor (Medicina) WERTHER DUQUE ESTRADA 

Brig Ar ZENITH BORBAS DOS SANTOS 

 

Turma de 1973    

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 

Patrono: Dom Pedro II 

 Economista ADALBERTO TELLES 

Engenheiro Civil ADEMILSON MATHEUS DE LUCENA 

Deputado Federal AÉCIO FERREIRA DA CUNHA 

Economista AFFONSO ARMANDO DE LIMA VITULE 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

AILTON GUIMARÃES DA SILVA 

Dentista ALAIR ANTÔNIO DA SILVA 

Deputado Federal ALBERTO FRANCO FERREIRA DA COSTA 
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Industial ALBERTO PITTIGLIANI 

Bacharel ALCÍDES ABREU 

Professora ALDA CARDOZO KREMER 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

ALEXANDRE DA CUNHA RIBEIRO FILHO 

Gen Bda Eng Mil ALTINO CUNHA 

Cel Art ÁLVARO ESTEVES CALDAS 

Engenheiro Civil ÁLVARO GOMES BARBOSA 

CMG ÁLVARO PAIM FILHO 

Cel Art AMERINO RAPOSO FILHO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

ANSELMO DE SÁ RIBEIRO FILHO 

Cel Inf ANTÔNIO CARLOS TABORDA E SILVA 

Gen Bda ANTONIO FERREIRA MARQUES 

Deputado Federal ANTÔNIO GERALDO DE AZEVEDO GUEDES 

Professor ANTÔNIO GERALDO LAGDEN CAVALCANTI 

Juiz ARMINDO GUEDES DA SILVA 

Gen Bda Int ARNOLDO LOBO MAZZA 

Professor ARTHUR DE MATTOS SALDANHA 

Cel Art T BENEDICTO ÂNGELO FARAH 

Ministro TST CARLOS COQUEIJO TORREÃO DA COSTA 

Professor CARLOS CORRÊA DE MENEZES SANT’ANNA 

Comerciante CÁSSIO ANNES DIAS FILHO 

Cel Cav DIOGO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

Deputado Federal DIRCEU CARDOSO 

Arquiteto EDISON DE CESARO MUSA 

Engenheiro Civil EDUARDO FORTES DE OLIVEIRA 

Engenheiro Eletrônico ELVÊ MONTEIRO DE CASTRO 

Economista ERMELINDO BORSATTO 

Economista FÁBIO ANTÔNIO DA SILVA REIS 

Cel Eng T FELIX EDUARDO DA SILVA LOUREIRO 

Engenheiro Civil FERNANDO DA FRANCA MOREIRA 

Economista FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE AVELLAR 

Deputado Federal FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG 

Cel Eng T FRANKLIN NESTOR LIMA SERRANO 

Cel Av FRIEDRICH WOLFGANG DERSCHUM 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

GERALDO NICOLA FERREIRA FAILLACE 

Engenheiro Civil GOYÁ DE MEDEIROS TRANCOSO 
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Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

GUSTAVO JOSÉ VALLE DIAS 

Engenheiro HELCIO MODESTO DA COSTA 

Ministro (MRE) HÉLIO ANTÔNIO SCRABOTOLO 

Engenheiro HÉLIO GOMES DA SILVA 

Cel Eng HÉLIO IBIAPINA LIMA 

Bacharel HÉLIO MORAES DE SIQUEIRA 

CMG (IM) HENRIQUE LEONEL MARTINS PEREIRA 

Gen Bda HERMANN BERGQVIST 

Bacharel (Física) HERMÍNIO AUGUSTO FARIA 

Cel Av HIRAM MAGALHÃES 

Maj Brig Ar HONÓRIO PINTO PEREIRA DE MAGALHÃES NETO 

Cel Art HYRAN RIBEIRO ARNT 

Cel Av ISBERTY COLENS GARCIA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

IVO SOLANO CARNEIRO DA CUNHA 

CMG RRm JOÃO BAPTISTA TORRENTES GOMES PEREIRA 

Professor JOÃO BATISTA CASCUDO RODRIGUES 

Economista JOÃO MARIA STEFANON 

Economista JOSÉ AMÉRICO PEÓN DE SÁ 

Cel Com JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES 

Bacharel JOSÉ LUIZ BITTENCOURT 

Cel Inf JOSÉ MARIA COVAS PEREIRA 

Deputado Federal JOSÉ PIRES DE SABÓIA FILHO 

Engenheiro Civil JOSÉ PITELLA JUNIOR 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

JOSÉ VIEIRA DA SILVA 

Economista JOSEMAR BEZERRA RAPOSO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

JÚLIO CESAR GARCIA DE SOUZA 

CMG LÚCIO BERG MAIA 

Bacharel LUIZ CARLOS MANCINI 

CMG (FN) LUIZ CARLOS PALHANO LEAL 

Cel Art LUIZ DE ALENCAR ARARIPE 

Engenheiro  LUIZ FERNANDO DA CRUZ SECCO 

CMG LUIZ LEAL FERREIRA 

Cel Av LUIZ MACIEL JUNIOR 

Industrial MAGNUS GREGOR COLIN 

Engenheiro MANUEL HENRIQUE BARBOSA DE ALBUQUERQUE 
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Conselheiro (MRE) MARCEL DEZON COSTA HASSLOCHER 

Deputado Federal MARCELO CARACAS LINHARES 

Desembargador MARCELO SANTIAGO COSTA 

Professor MARCOS AUGUSTO ENRIETTI 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

MAURICE ASSUF 

Professora (Letras) MAVY D’ACHE ASSUMPÇÃO HARMON 

Engenheiro MIGUEL RODRIGUES NUNES 

Juiz do Trabalho NELSON VIRGÍLIO DO NASCIMENTO 

Veterinário NEY JOSE FORTUNA FRÓES 

Economista OLIVER GOMES DA CUNHA 

Bacharel OMIR FONTOURA 

Jornalista PEDRO DE CARVALHO MÜLLER 

Brig-Ar PEDRO FRAZÃO DE MEDEIROS LIMA 

Engenheiro Civil (Cel 
R/1) 

RENATO DE ARAUJO 

Deputado Federal SEVERO MAIA EULÁLIO 

Engenheiro Civil SPERIDIÃO GABÍNIO DE CARVALHO JUNIOR 

Engenheiro Civil WILKIE MOREIRA BARBOSA 

CMG (FN) YVAN MARCIO CAJATY GONÇALVES 
 

 

Turma de 1974 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Presidente Eurico Dutra 

Médico AMADO CHIADI ZARUR 

Engenheiro 
Agrônomo 

AMAURI DO MENINO JESUS RODRIGUES 

Procurador AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO 

Conselheiro (MRE) ANDRÉ GUIMARÃES 

Embaixador ANTÔNIO FRANCISCO AZEREDO DA SILVEIRA 

Professor ANTÔNIO PEDRO DE SOUZA CAMPOS 

CMG (FN) ANTÔNIO RODRIGUES LOPES 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

ANTONIO THOMÉ 

Cel Art T ARISTÍDES BARRETO 

Cel Av ARMANDO SEQUEIRA FERREIRA LEITE 

Professor ARY GUIMARÃES 

C Alte ATHOS MONTEIRO DA SILVEIRA 
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Professor AYRTON LUIZ GONÇALVES 

Gen Bda Eng Mil AYRTON RIBEIRO DA SILVEIRA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

CARLOS ALBERTO MOTTA VINHA FERNANDES 

Professor CARLOS ALBERTO RABAÇA 

Cel Art R/1 CARLOS AZEVEDO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

CARLOS TABAJARA DE OLIVEIRA 

Engenheiro Civil CESAR BASTOS MOTTA E SILVA 

Cel Av CHERUBIM ROSA FILHO 

Juiz CLÁUDIO VIANNA DE LIMA 

Juiz do Trabalho CLÓVIS PEREIRA ASSUMPÇÃO 

Cel Av DANIEL TEIXEIRA ABRANTES 

Juiz EDERSON DE MELLO SERRA 

Conselheiro (MRE) EDMUNDO RADWANSKI 

Engenheiro Químico EDUARDO CALMON COSTA 

Professor 
(Engenharia) 

ELIASIB GONÇALVES ENNES 

Professor 
(Engenharia) 

ERIK ARNOLD BARRETO LAUFER 

Professor ERNESTO ALFREDO PREUSSLER 

Gen Bda EVERALDO JOSÉ DA SILVA 

Engenheiro Civil FERNANDO BORGES MOREIRA MONTEIRO 

Economista FLÁVIO BRAUN GARCIA 

Gen Bda FRANCISCO DE MATOS JÚNIOR 

Professor FRANCISCO HIGINO BARBOSA LIMA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

FRANCISCO RAMALHO ALGE JÚNIOR 

C Alte RRm GABRIEL FRANCISCO DE ANDRADE VILLELA 

Engenheiro GENÉSIO MARTINS DE ARAÚJO 

Ten Cel R/1 GERALDO JOSÉ ESTEVES 

Administrador GIL RODRIGUES DOS SANTOS 

Professor GUILARDO MARTINS ALVES 

Cel Art HAROLDO ERICHSEN DA FONSECA 

Bacharel HELIANDRO CORRÊA MAIA 
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Economista HÉLIO DA SILVA LIMA 

Gen Bda HÉLIO DUARTE PEREIRA DE LEMOS 

Professor HÉLIO MARTINS COELHO 

CMG HENRIQUE SABOIA 

Jornalista ISIS LOURDES FIGUEIROA COSTA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

IVAYR THOMAZ DE AZEVEDO 

Médico IVO FERREIRA 

Professor JAYME CHAVES BARLEM 

C Alte JOÃO CARLOS GONÇALVES CAMINHA 

Médico JOSÉ AFFONSO DA CUNHA ESCOSTEGUY 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

JOSÉ FRANCISCO THOMPSON DA SILVA RAMOS 

Cel Inf JOSÉ LUCHSINGER BULCÃO 

Cel IA JOSÉ SOUZA DE FIGUEIREDO 

Juíza do Trabalho JOSITH MAZZITTI SANTOS RICKEN 

Cel Art JÚLIO DE PÁDUA GUIMARÃES 

Professor LUCIANO GOMES PINHO 

Secretário (MRE) LUIZ BRUN DE ALMEIDA E SOUZA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

LUIZ CARLOS DE URQUIZA NÓBREGA 

CMG LUIZ EDMUNDO BRÍGIDO BITTENCOURT 

Engenheiro 
Eletrônico 

LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA 

Professor LUIZ PARDINI 

Engenheiro MANOEL NAVARRO 

Ten Cel Eng MARGUS FERREIRA PINTO 

Engenheiro MÁRIO CÉSAR GONÇALVES DE CARVALHO 

Professor (Ministro) MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN 

Engenheiro 
Agrônomo 

MAURÍCIO CANTALICE DE MEDEIROS 

Professor (Economia) MAURÍCIO DE MAGALHÃES CARVALHO 

Engenheiro MAURÍCIO SOLANO CARNEIRO DA CUNHA 

                 - MIGUEL REALE 

Professor (Medicina) MOZART FERREIRA D`AZEVEDO 

Cel Inf MURILLO VICTOR HALBOUT CARRÃO 
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Professora 
(Pedagogia) 

NELLY ALEOTTI MAIA 

Cel Av NELSON JOSÉ ABREU DO O’ DE ALMEIDA 

Médico NELSON LÚCIO PARADA MARTINS 

Juiz do Trabalho NEY EDISON PRADO 

Professor NILSON AMARAL SANT’ANNA 

Professor 
Universitário 

OSCAR PEREIRA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

OSMAR GOMES 

Procurador OSWALDO BRÁULIO GOUTHIER DE VILHENA 

Professor (Medicina) OSWALDO MARTINS REIS 

Professor 
(Matemática) 

PAULO CÉSAR PRADO FERREIRA DA GAMA 

               - PAULO DE CASTRO MOREIRA DA SILVA 

Procurador PAULO DUARTE FONTES 

Engenheiro PAULO ROMANO MOREIRA 

Engenheiro 
Agrônomo 

PEDRO PRAZERES DE CASTRO 

Professor RAMEZ TEBET 

Professor REMY POMPÍLIO FERNANDES DE SOUZA 

Cel Inf RENATO NEVES GONÇALVES PEREIRA 

Engenheiro RICARDO EMANUEL DEGENSZEJN 

Empresário (CT 
RRm) 

ROBERT PROCHET 

Cel Cav ROBERTO MOURO 

Geólogo RUY ÍTALO TESSARI 

Professor SAUL ZAVERUCHA 

Brig Med SYLLA MACEDO GERMANO 

Bacharel VENÂNCIO PESSOA IGREJAS LOPES 

Professor (Ciências 
Jurídicas) 

VICENTE DE PAULO UMBELINO DE SOUZA 

Engenheiro 
Agrônomo 

WAGNER ULYSSES COSTA NETTO DE SOUZA 

CMG WALDIR BARROSO FILHO 

Gen Ex WALTER DE MENEZES PAES 

Economista WALTER HERMSDORF DE BARROS 

Cel Inf WALTER PINTO DE MORAES 
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Procuradora de 
Justiça 

ZÉLIA MADRUGA 

 

 

 

 

 

Turma de 1975 

   

CURSO SUPERIOR DE GUERRA – CSG 
Patrono: Marechal Juarez Távora 

Engenheiro Civil ACIR CAMPOS 

Ministro (MRE) AFFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO 

Economista AGRIPINO BONILHA FILHO 

Industrial ALAIN PIERRE JOULLIÉ 

Engenheiro Civil ALBERTO ANTÔNIO DAHIA 

Médico ALDO VILLAS BOAS 

Brig Ar ALFREDO HENRIQUE BERENGUER CÉSAR 

Professor Titular ALOYSIO AMÉRICO GALVÃO 

CMG ALUÍSIO SÉRGIO TORRES 

Professor (Medicina) ÁLVARO GUILHERME DE BEZERRIL EUGÊNIO 

CMG (FN) ÁLVARO JORGE DE OLLIVIER GREGO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA 

Cel Inf ANTÔNIO CÚRCIO NETO 

Ministro (MRE) ANTÔNIO FANTINATO NETO 

Economista ANTÔNIO IRAN GADELHA 

Professor ANTONIO RAFAEL DE MENEZES 

Engenheiro ARMANDO METON DE ALENCAR FIALHO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

AYRTON SÁ PINTO DE PAIVA 

Professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO 

C Alte (IM) CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA JULLIEN 

Economista CARLOS EDUARDO COELHO DE MAGALHÃES 

Veterinário CARLOS IVAN VIEIRA 

Promotor CARLOS SIQUEIRA NETTO 

Brig Int CELSO VIEGAS DE CARVALHO 
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Engenheiro CLEVELAND DE ANDRADE BOTELHO 

Engenheiro COLOMBO MACHADO SALLES 

Brig Ar CYRO DE SOUZA VALENTE 

Médico DAPHNIS FERREIRA SOUTO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

EDILSON BORBA SANTOS 

Deputado Federal EMÍLIO ANTÔNIO SOUZA AGUIAR NINA RIBEIRO 

Gen Bda ENIO GOUVÊA DOS SANTOS 

Cel Eng Aer ENIO RUSSO 

Professor EUCLÍDES FARIA 

Gen Bda EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO 

Cel Inf EVALDO SOUZA HARDMAN 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

FAUSTO VALENÇA DE FREITAS 

Médico FAVORINO THOMAZ DE BRETAS MÉRCIO 

CMG FERNANDO LUIZ DA CUNHA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO 

Engenheiro FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE AMORIM BRANDÃO 

Agrônomo FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 

Professor GENOVÊNCIO MATTOS NETO 

Cel Av GESILDO BELLAZZI PASSOS 

Professor GILBERTO ALVES DA SILVA 

Gen Bda Ref GILBERTO COSTA PEREIRA 

Técnico Tributarista HAROLDO DE PAIVA BATALHA 

CMG HAROLDO NICOLAU PARANHOS PEDERNEIRAS 

Bacharel HÉLCIO BAPTISTA DE PAULA 

Economista HELIO BRANCO DE MORAES 

CMG (IM) HERBERT LOPES DA SILVA 

CMG (FN) HERCULANO PEDRO DE SIMAS MAYER 

Cel Art T HERMANO LOMBA SANTORO 

Cel Cav IBSEN POLIBIO FREIRE 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

IGNÊS DE VASCONCELLOS DIAS 

Engenheiro ISAAC LIMA AZEVEDO 
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Técnico 
Administração 

ISAURO CARNEIRO FILHO 

Agrônomo IVAN BELFORT SHALDERS 

Professor JOANILSON DE PAULA RÊGO 

Cel Av JOÃO LUIZ MOREIRA DA FONSECA 

Agrônomo JOÃO RODRIGUES SAMPAIO FILHO 

Economista JOAQUIM FERREIRA AMARO 

Engenheiro JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

JOSÉ ALBERTO DE HASSELMAN RABELLO 

Professor JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA TAVARES 

Professor JOSÉ CARLOS BRANDI ALEIXO 

Vice-Reitor JOSÉ CRUCIANO DE ARAUJO 

Brig Ar JOSÉ EVARISTO JUNIOR 

Gen Bda Eng Mil JOSÉ GUIMARÃES PINHEIRO 

Cel Av JOSÉ PINTO PINHEIRO JÚNIOR 

Jornalista JOSÉ SEBASTIÃO BASTOS DOS REIS 

Engenheiro JOSÉ YENÉ DE MARCA 

Professor LAYRTON BORGES DE MIRANDA VIEIRA 

Economista LUIZ CARLOS MARINHO DE BARROS 

Cel Av LUIZ DE GONZAGA LOPES 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

LUIZ GOMES 

Cel Art LUIZ GONZAGA DE ANDRADA SERPA 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

LUIZ RODOVIL ROSSI 

Engenheiro MÁRCIO PALADINO MESQUITA 

Professora MARIA PIA DUARTE GOMES 

Médico MÁRIO ANTÔNIO SAYEG 

C Alte (MD) MÁRIO DE ALMEIDA TELLES 

Gen Bda MARIO DE ASSIS NOGUEIRA 

Professor MAXIMIANO DE CARVALHO E SILVA 

Reitor (Engenheiro) MÁXIMO BORGO FILHO 

Cel Med Aer MIGUEL GUERRA BALLVE 
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Gen Bda MOACYR PEREIRA 

Conselheiro (MRE) MURILLO DE MIRANDA BASTO JÚNIOR 

Bacharel MURILO ARANHA 

Deputado Federal MURILO PAULINO BADARÓ 

Professor NUNO LINHARES VELLOSO 

Gen Bda OCTÁVIO FERREIRA QUEIROZ 

Vice-Reitor 
(Professor) 

OCTÁVIO HAMILTON BOTELHO MOURÃO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

OMAR FONTANA 

Professor ONILDON MELO GUIMARÃES 

Professor (Direito) OTHONGALDI ROCHA 

C Alte PAULO GUILHERME BRANDÃO PADILHA 

Professor PAULO HENRIQUE DA ROCHA CORRÊA 

Engenheiro Nuclear REX NAZARETH ALVES 

Engenheiro RICARDO PESSOA CESAR CANTINHO 

Economista ROBERT NICOLAUS DANNEMANN 

Técnico 
Administração 

ROBERTO MORAES REGO REIS 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

RUBENS BUSSACOS JÚNIOR 

Professor SANSÃO JOSÉ LOUREIRO 

Professor SANSÃO RIBEIRO DE SOUSA 

Engenheiro SILENO FERREIRA DA COSTA 

Professor UBIRATAN BORGES DE MACEDO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

VANILDO ALVES DE MOURA 

Gen Bda Int VENÂNCIO FROTA 

Cel Art VIRGÍNIO VARGAS MOREIRA BRAZILIANO 

Bacharel (Ciências 
Jurídicas) 

WALBERTO SCHMIDT 

Arquiteto WALDIR MOREIRA GARCIA 
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Turma 1976 

CURSO SUPERIOR DE GUERRA 

Patrono: Almirante Álvaro Alberto 

 

Tributarista – ACÁCIO ANIBAL BAPTISTA FARIA DE SOUSA 

Coronel – ADALBERTO TRAMUJAS 

Ministro – AFONSO CELSO MORAES DE SOUZA CARMO 

Deputado Estadual (MG) – AGOSTINHO PATRÚS 

Economista – ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES 

Procurador – ALOYSIO ADJUCTO SILVEIRA 

Juiz – ÁLVARO JOSÉ FERREIRA MAYRINK DA COSTA 

Engenheiro Civil – AMADEU MARTINS 

Coronel – AMARO BARBEITAS FERREIRA 

Coronel – ANSELMO LIRA 

Ministro STM – ANTÔNIO CARLOS DE SEIXAS TELLES 

Desembargador – ANTÔNIO KOURY 

Professor – ANTÔNIO LUIZ VALENTE DO COUTO 

Advogado – ANTÔNIO PEDRO MORAES DA CUNHA 

Acadêmico – ARNALDO NISKIER 

Economista – AURELIO DE CARVALHO SAMPAIO 

Capitão-de-Mar-e-Guerra – AVON COSTA MESQUITA 

Engenheiro Agrônomo – BENTO MACHADO LÔBO 

Advogado – CAIO MARCIONILO FONSECA BRASIL 

Coronel – CHILDERICO FERNANDES DE CARVALHO 

Coronel – CID AUGUSTO CLARO 

Bacharel – COLOMBO BAIOCCHI FILHO 

Procurador – CYPRYANO DE OSIRES JOSEPHSON 

Bacharel – DÉCIO DIAZ 

Professora – EBE REALE 

Advogado – EDGAR MARTINS 

Promotor – EMYGDIO GERALDO SADA 

Professor – ERNESTO DE SOUZA FREIRE FILHO 

Professor – EUTER PANIAGO 



274 

 

Bacharel – FERNANDO LOURENÇO FERNANDES 

Coronel – FLAVIO MOUTINHO DE CARVALHO 

Professor – FRANCISCO DÉCIO STORTINI 

Professor – FRANCISCO REYNALDO AMORIM DE BARROS 

Coronel – GASTÃO CORRÊA 

Professor – GEORGES LEONARDOS 

Coronel – GERALDO FONSECA 

Economista – GILBERTO SOBRAL 

Contra-Almirante – GIOVANNI GARGIULO 

Coronel – GLADSTONE MAIA 

Coronel – GUILHERME DE SOUZA STIEBLER 

Professor – HÉLIO PAULA VIEIRA 

Juiz Auditor – HELMO DE AZEVEDO SUSSEKIND 

Procuradora – HELY VICENTINI 

General-de-Exército – HERALDO TAVARES ALVES 

Procurador – HOYÊDO DE GOUVEIA LINS 

Coronel – IBRAHIM FAISSOL 

Professora – ILDA TEREZINHA RICCI ZIGLIA 

Professora – IRACI SCHMIDLIN 

Advogado – ISMAL GONZALEZ 

Engenheiro – IVAN CARPENTER FERREIRA FILHO 

Professor – IVAN MOURA ANTUNES 

Engenheiro – IVANO HUMBERT MARCHESI 

Bacharel – JOÃO TRONCOSO Y TRONCOSO 

Professor – JOAQUIM DE PAULA BARRETO FONSECA 

Professor – JORAM PINTO DE LIMA 

Advogado – JORGE BARBOSA 

Brigadeiro-Intendente – JORGE FRANCO BITTENCOURT 

General-de-Exército – JORGE SÁ FREIRE DE PINHO 

Advogado – JOSÉ ACITY DOS REIS 

Juiz – JOSÉ DE JESUS FILHO 

General-de-Brigada – JOSÉ FONTOURA DA CUNHA 

Professor – JOSÉ GURGEL GUARÁ 

Advogado – JOSE LOBO FERNANDES BRAGA JUNIOR 

General-de-Exército – JOSÉ MAGALHÃES DA SILVEIRA 

Contra-Almirante – JOSÉ PARDELLAS 

Engenheiro – JOSÉ POMPEU DE SOUZA BRASIL JÚNIOR 
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Professor – JOSÉ PROCÓPIO RODRIGUES VALLE 

Economista – JOSÉ ROBERTO FARIA LIMA 

Coronel – JOSÉ TANCREDO RAMOS JUBÉ 

General-de-Brigada – LAURO ROCCA DIEGUEZ 

Economista – LIO CÉSAR PEITER 

General-de-Divisão – LUIZ ARMANDO FRANCO DE AZAMBUJA 

Professor – LUIZ BISPO 

Médico – LUIZ CANTISANO 

Engenheiro – LUIZ CARLOS MENDES DIAS 

Advogado – LUIZ FERNANDO CASTELLO BRANCO GONÇALVES 

Arquiteto – LUIZ GUILHERME DO COUTO CORRÊA 

Conselheiro (MRE) – LUIZ LOUREIRO DIAS COSTA 

Médico – MÁRCIO OCTAVIO AGNESE 

General-de-Brigada – MÁRIO JOHNSON ROCHA 

Coronel – MÁRIO PALHA DE MORAES BITTENCOURT 

Economista – MARIO SINIBALDI MAIA 

Coronel – MÁRIO SOBRINHO DOMENECH 

Brigadeiro-do-Ar – MARION DE OLIVEIRA PEIXOTO 

Desembargador – MAURÍCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Engenheiro – MAURO RODRIGUES ALVES 

Empresário – MILTON BEZERRA CABRAL 

Brigadeiro-do-Ar – MILTON MARQUES DE ALMEIDA 

Ministro (MRE) – MILTON TORRES DA SILVA 

General-de-Brigada – MOACYR GUIMARÃES 

Economista – NELCY CARLOS LOURO PEREIRA 

Coronel – NEY LAURO NUNES DE CARVALHO 

Advogado – OCTÁVIO DUVAL MEYER E BARROS 

Capitão-de-Mar-e-Guerra – OLAVO AUGUSTO BORGES DE MENEZES 

Coronel – ORLANDO DIAS DA COSTA 

Economista – OSÍRES TEIXEIRA 

Engenheiro – PAULO BARRETO DE MENEZES 

Advogado – PEDRO PAULO GREGÓRIO THAUMATURGO BECKER 

Professor – PEDRO RICARDO DÓRIA 

Advogado – ROBERTO COSTA DE LUNA FREIRE 

Professor – SEBASTIÃO ABREU PERLINGEIRO 

Desembargador – SERAPIÃO DE AGUIAR TORRES 

Professor – SÉRGIO D’AVILA AGUINAGA 
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Professor – TARCÍSIO BONIFÁCIO RIBEIRO DE ANDRADA 

Major-Brigadeiro-do-Ar – VINICIUS JOSÉ KRAEMER ALVARES 

Coronel – WALDIR COELHO PADILHA 

Professor – WALDIR MUNIZ OLIVA 

Engenheiro – WALDIR RODRIGUES DO PRADO 

Economista – WILTER FANTINATTI 

ANEXO II 

 

CORPO PERMANENTE DA ESG 

 

1949 

 

1. Tenente coronel Affonso Henrique de Miranda 

2. Tenente coronel Alfredo Souto Malan 

3. Coronel aviador Alvord Van Patten Anderson (EUA) 

4. Coronel Antonio José Coelho dos Reis 

5. Coronel Armando Belford Guimarães 

6. Coronel Delso Mendes da Fonseca 

7. Coronel de artilharia Djalma Pio dos Santos 

8. Coronel aviador Júlio Américo dos Reis 

9. Comandante  Lowe Haiden Bibby (EUA) 

10. Secretário Lucilho Haddock Lobo 

11. Comandante Mário Lopes Ypiranga dos Guaranys 

12. General de divisão Osvaldo Cordeiro de Farias 

13. Professor Reynaldo Ramos de Saldanha 

14. Coronel cavalaria Sady Foch 

15. Coronel aviador Theophilo Ottoni de Mendonça 

16. Brigadeiro do ar Vasco Alves Secco 

17. Coronel Willian Jordan Werbeck (EUA) 

 

 

1950 

 

1. Secretário Abelardo Bretanha Bueno 

2. Secretário Alberto Raposo Lopes 

3. Comandante Charles Warren Wilkins (EUA) 

4. Tenente coronel Henrique Geisel  

5. Tenente coronel Jurandir de Bizarria Mamede 

6. Tenente coronel Juvêncio Fraga Leonardo 

7. General de brigada Tasso de Oliveira Tinoco 

 

1951 

 

1. Coronel de infantaria Andrew Thomas MC Ansh 

2. Tenente coronel Antonio Carlos da Silva Muricy 
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3. Coronel Artilharia Benjamin Sodré 

4. Coronel Edmundo de Macedo Soares e Silva 

5. Tenente coronel Eduardo Domingues de Oliveira 

6. Engenheiro Fábio de Macedo Soares Guimarães 

7. Brigadeiro do Ar Ismar Pfaltzgraff Brasil 

8. Brigadeiro do ar Ivo Borges 

9. Major João Bina Machado 

10. Coronel Landry Salles Gonçalves 

11. Secretário Maurício Weelisch 

12. Coronel Aviador Nelson Freire Lavenére 

13. Tenente coronel Paulo Serpa Mercê 

14. Comandante Sílvio Borges de Souza Motta 

 

 

1952 

 

1. Coronel Aguinaldo José Senna Campos 

2. Comandante Dorval dos Reis 

3. Comandante Fernando Almeida da Silva 

4. Tenente coronel Golbery do Couto e Silva 

5. Ministro Jorge Emílio de Souza Freitas 

6. General de divisão Juarez Távora 

7. Comandante Marvin Pabodie Everson (EUA) 

8. Tenente coronel Rodrigo Octávio Jordão Ramos 

9. Coronel aviador Ronald Roosevelt Warker (EUA) 

10.  Secretário Sérgio Afonso da Costa 
1953 

 

1. Coronel aviador Adamstor Beltrão Cantalice 

2. Coronel Alberto Ribeiro Paz 

3. Economista Amyr Borges Fortes 

4. Coronel Anibal de Andrade 

5. Comandante Antonio Calas Raja Gabaglia 

6. Brigadeiro César Silveira Grillo 

7. Engenheiro Djalma Ferreira Alves Maia 

8. Tenente coronel Durval de Albuquerque Souto Mayor 

9. Coronel Ernesto Geisel  

10. Coronel Estevam Leite Resende 

11. Comandante Eurico Magno de Carvalho 

12.  Tenente coronel Geraldo Menezes Cortez 

13. Professor Heitor Praguer Frós 

14. Coronel Idálio Sardenberg 

15. Coronel aviador Joaquim Vicente Rondon 

16. Secretário Lauro Escorel de Moraes 

17. General de brigada Oscar de Barros Falcão 

18. Advogado Romero Estellita Cavalcante Pessoa 

19. Comandante Sylvio Monteiro Moutinho 

20. Coronel aviador Victor Gama de Barcellos 
1954 

 

1. Brigadeiro do ar Antonio Azevedo de Castro Lima 

2. Tenente coronel cavalaria Antonio Jorge Correia 

3. Coronel aviador Ary Presser Bello 
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4. Coronel engenheiro Augusto Fragoso 

5. Coronel Carlos Magalhães Fraenkel 

6. Comandante Edward Emerson Colestock (EUA) 

7. Vice almirante Ernesto de Araujo 

8. Comandante Francisco de Paula Oliveira 

9. Coronel George Hobart Chapman (EUA) 

10. Secretário Geraldo Eurálio do Nascimento 

11. Tenente coronel Hamlet Azambuja Estrela 
 

1955 

 

1. Tenente Coronel Affonso Celso Parreira 

2. Major brigadeiro do ar Ajamar Vieira Mascarenhas 

3. CF Alexandrino Ramos de Alencar 

4. Coronel de artilharia Antonio de Mendonça Molina 

5. Engenheiro Antonio Garcia de Miranda 

6. Coronel de infantaria Armando Bandeira de Morais 

7. Coronel Domingos Ignácio Viegas 

8. Coronel de transportes Hugo Affonso de Carvalho 

9. Coronel de infantaria Itiberê Gouveia do Amaral 

10. CF. João Baptista Francisco Serram 

11. Coronel aviador João Mendes da Silva 

12. Comandante-de-mar-e-guerra José Luiz da Silva Junior 

13. Coronel de engenharia José Sinval Monteiro 

14. Conselheiro Manoel Henrique Almeida 

15.  Comandante-de-mar-e-guerra Mario de Oliveira Penna 

16. Tenente coronel aviador Roberto Faria Lima 
 

1956 

 

1. Coronel de infantaria Aley D`Avila Mello 

2. Coronel artilharia Amanga Liberato de Castro Menezes 

3. Professor Antonio Salim 

4. Comandante-de-mar-e-guerra Arnoldo Toscano 

5. Tenente coronel de artilharia Carlos Camuyrano  

6. Comandante-de-mar-e-guerra Carlos Chagas Diniz 

7. Tenente coronel de artilharia Celso de Azevedo Daltro 

8. Ministro Fernandes Ramos de Alencar 

9. Coronel aviador Hélio Silveira 

10. CF. Hilton Berutti Augusto Moreira 

11. Tenente coronel infantaria Hiran Serejo Pinto 

12. Engenheiro Hugo Floriano Motta 

13. General de brigada Humberto Alencar Castelo Branco 

14. Coronel de infantaria Ito Justino da Matta Garcia 

15. Coronel aviador José Karl Filho 

16. Coronel aviador José Arthur Muller 

17. Coronel engenheiro Mario Poppe Figueiredo 

18. CF. Olivar da Silva Sardinha 

19. Tenente coronel Ovídio Saraiva de Carvalho 

20. Tenente coronel de artilharia Reynaldo Mello de Almeida 

21. Tenente coronel Sebastião Leão 

22. Comandante-de-mar-e-guerra Waldemar de Figueiredo Costa 

 
1957 

 

1. Ministro Antonio Mendes Vianna 
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2. Coronel aviador Aroldo Azevedo 

3. Professor David Antonio da Silva 

4. Comandante-de-mar-e-guerra Edgar Serra do Vale 

5. Tenente coronel aviador Adivio Caldas Sanctos 

6. Procurador Francisco de Souza Brasil 

7. Tenente coronel aviador Leonardo Teixeira Collares 

8. Coronel de artilharia Luiz Carneiro de Castro e Silva 

9. Coronel Luiz Phellipe de Saldanha da Gama 

10.  Professor Miguel Alves de Lima 

11.  Coronel Milton Barbosa Guimarães 

12.  Coronel aviador Nelso Berna Miranda 

13.  CF. Osvaldo de Macedo Cortês 

14.  CF. Paulo Theophilo Gaspar de Oliveira 

15.  Secretário Roberto Luiz Assumpção de Araujo 

16.  Comandante-de-mar-e-guerra Zilmar Campos de Araripe Macedo 
 

 

1958 

 

1. Comandante-de-mar-e-guerra Acyr Dias Carvalho Rocha 

2. Tenente coronel de artilharia Adauto Bezerra de Araujo 

3. Coronel de artilharia Antonio Henrique de Almeida 

4.  Comandante-de-mar-e-guerra Aprigio Brandão de Carvalho 

5. General de brigada Armando Villanova Pereira 

6. Ministro Carlos Silvestre de Ouro Preto 

7. Tenente coronel aviador Francisco Bacha 

8. CF. Gualter Maria Menezes 

9. Comandante-de-mar-e-guerra Hermam Gonçalves Martins 

10.  Coronel de infantaria Humberto de Souza Mello 

11.  Promotor João Batista Vianna 

12.  Coronel de infantaria José Carneiro de Oliveira 

13.  Coronel de artilharia Lauro dos Reis 

14.  Comandante-de-mar-e-guerra Mauro Balloussier 

15.  Major Mauro Moreira 

16.  Secretário Miguel Paulo José 

17.  CF. Milton Pereira Monteiro 

18.  Comandante-de-mar-e-guerra Osvaldo Newton Pacheco 

19.  Tenente coronel de artilharia Plínio da Cunha de Barros 

20.  Comandante-de-mar-e-guerra Sylvio Mário de Guimarães Barros 

21.  Secretário Wagner Pimenta Bueno 

22.  Coronel Waldetrudes do Amarante 

23.  CF. Walter da Silva Valente 

 
1959 

 

1. Secretário Adolpho Justo de Bezerra de Menezes 

2. Tenente coronel de cavalaria Argus Lima 

3. General de exército Arthur Hescket Hall 

4. Comandante-de-mar-e-guerra Carlos Arthur da Silva Moura 

5. CF. Chistovão Luiz de Barros Falcão 

6. Comandante-de-mar-e-guerra Evandro Bastos Belchior 

7. Coronel de infantaria Francisco Ernesto Paes Leme 

8. CF. Heitor Plaisant Filho 

9. Coronel de cavalaria João José Batista Turbino 

10. Coronel de infantaria José Alexandrino Bittencourt 
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11. Bacharel Josias de Carvalho Argous 

12. CF. Mario de Andrade 

13. Coronel aviador Rapahel Leocácio dos Santos 

14. Secretário Raymundo Nonato Loyola 

15. Coronel aviador Walmick Conde 

 
 

 

 

1960 

 

1. Coronel de infantaria Agenor Monte 

2. Coronel de Cavalaria Álvaro Lúcio de Areas 

3. Comandante-de-mar-e-guerra Claudio Acylino de Lima 

4. General de brigada Emílio Maurrell Filho 

5. CF. Euginio Marques Rodrigues Frazão 

6. Tenente coronel de infantaria Eurico Seixo de Brito 

7. Médico Heitor Feliz Ferreira e Silva 

8. Comandante-de-mar-e-guerra Herbert Pinto Morado 

9. Coronel de cavalaria Homero Laydner 

10. Tenente coronel aviador Ivo Gastaldoni 

11. Coronel João Carlos Gross 

12. General de exército José Dandt Fabrício 

13. Comandante-de-mar-e-guerra Jurandy da Costa Muller Campos 

14. Procurador Manoel Moreira de Barros e Silva 

15. Coronel de cavalaria Obino Lacerda Alvarés 

16. Comandante-de-mar-e-guerra Octávio José Sampaio 

17. Comandante-de-mar-e-guerra Osvaldo de Souza Goulart 

18. Tenente coronel aviador Paulo de Abreu Coutinho 

19. Coronel de cavalaria Sylvio Couto Coelho da Frota 

 

 
1961 

 

1. Comandante-de-mar-e-guerra Amarílio Alves Texeira 

2. Coronel engenheiro Antonio Andrade de Araujo 

3. Comandante-de-mar-e-guerra Archanjo Pereira da Silva 

4. Coronel aviador Augusto Teixeira Coimbra 

5. Tenente coronel artilharia Benedito Maia Pinto de Almeida 

6. Tenente coronel transportes Carlos Campos de Oliveira 

7. Coronel aviador Carlos Faria Leão 

8. Comandante-de-mar-e-guerra Darcy Dias de Carvalho Rocha 

9. Brigadeiro do ar Dário Cavalcante de Azambuja 

10. Brigadeiro do ar Dário Crocci de Morales 

11. Coronel aviador Eglon Marques 

12. Coronel aviador Epaminodas Chagas 

13. Coronel engenheiro Euler Bentes Monteiro 

14. Coronel infantaria Eurylede Jesus Zerbine 

15. Secretário Fernando Ronald de Carvalho 

16. Coronel artilharia Gastão Guimarães de Almeida 

17. Professor Geth Jasen 

18. General de brigada Hugo Alvim 

19. Coronel de inteligência João Del Rey 

20. Ministro Jayme de Azevedo Rodrigues 

21. Coronel de infantaria João Armindo Correa Costa 
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22. Tenente coronel engenheiro Jofre Sampaio 

23. Coronel aviador José Ayton Bezerra Studart 

24. Coronel artilharia Lindolpho Ferraz Filho 

25. Coronel aviador Luciano Rodrigues de Souza 

26. Almirante de esquadra Luiz Teixeira Martini 

27. Advogado Maurício Paes de Carvalho 

28. Tenente coronel artilharia Milton Pedro de Carvalho 

29. Contra almirante Murilo Vasco Valle Silva 

30. Coronel aviador Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves 

31. Tenente coronel infantaria Rui de Alencar Nogueira 

32. Comandante- de- mar- e –guerra Yves Murilo Cajaty Gonçalves 

 
1962 

 

1. Desembargador Antonio de Arruda 

2. Procurador Antonio Sarturnino Braga 

3. Coronel aviador Cícero da Silva Pereira 

4. Tenente coronel infantaria Ernani Ayrosa da Silva 

5. Coronel artilharia Fausto de Carvalho Monteiro 

6. Comandante-de-mar-e-guerra Floriano Peixoto Faria Lima 

7. General de divisão Ignácio de Freitas Rolim 

8. Comandante-de-mar-e-guerra Joaquim Américo dos Santos Coelho 

9. Coronel de artilharia Joaquim Vitorino Portela Ferreira 

10. Coronel aviador Luiz Gomes Ribeiro 

11. Tenente coronel infantaria Mario David Andreazza 

12. Tenente coronel aviador Newton Vassalo da Silva 

13. Coronel aviador Roberto Pessoa Ramos 

14. Comandante-de-mar-e-guerra Sylvio de Magalhães Figueiredo  

15. Tenente coronel cavalaria Wallestein Texeira de Mendoça 

16. Tenente coronel cavalaria Walter Pires de carvalho 
 

 

1963 

 

1. Tenente coronel Alberto de Assumpção Cardoso 

2. Advogado Alfredo de Almeida Paiva 

3. Coronel artilharia Araken de Oliveira 

4. Coronel aviador Faber Cintra 

5. Tenente coronel artilharia Fernando de Carvalho 

6. Coronel aviador Geraldo Labarthe Lebré 

7. Coronel infantaria Hildebrando de Assis Duque 

8. Tenente coronel artilharia Jayme Moreno 

9. Brigadeiro de ar João Arelano dos Passos 

10. Ministro Jorge de Oliveira Maia 

11. Coronel aviador José Tavares Bordeaux Rego 

12. Professor Omar Gonçalves Motta 
 

 

1964 

 

1. Coronel engenharia Affonso Augusto de Albuquerque 

2. General de divisão Aluizio de Miranda Mendes 

3. Comandante-de-mar-e-guerra Antonio Augusto Cardoso 

4. Tenente coronel de infantaria Antonio Lepiane 

5. Coronel de inteligência Benedito Carlos de Moraes 

6. Brigadeiro do ar Carlos Alberto Huet de Oliveira 
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7. Coronel de artilharia Eneas Martins Nogueira 

8. Professor Eurico Costa Carvalho 

9. Comandante-de-mar-e-guerra Fernando Gonçalves Reis 

10. Coronel aviador Hélio Alves dos Santos 

11. Comandante-de-mar-e-guerraHélio Ramos de Azevedo Leite 

12. Coronel aviador Ismael da Motta Paes 

13. Coronel de infantaria José de Brito da Silveira 

14. Professor José Caminha Nascimento 

15. Coronel aviador José de Castro Dieguez 

16. Coronel artilharia José Machado Bellas 

17. Procurador José Moraes Rego Costa 

18. Coronel engenharia Newton Faria Ferreira 

19. Tenente coronel artilharia Paulo Emílio Souto 

20. Coronel aviador Roberto Julião Cavalcante 

21.  Comandante-de-mar-e-guerra Thomas Alves Filho 

 
 

1965 

 

1. Comandante-de-mar-e-guerra Barroso de Vasconcelos 

2. Comandante-de-mar-e-guerra Alexandrino de Paula Freitas Serpa 

3. Tenente coronel artilharia Alvir Souto 

4. Tenente coronel Alzir Benjamin Chaloub 

5. Tenente coronel Francisco Travassos Serpa 

6. Coronel artilharia Geraldo Magarinos de Souza Leão 

7. Coronel de infantaria Helio Freire 

8. Tenente brigadeiro do ar Henrique Fleiuss 

9. Comandante-de-mar-e-guerra Herick Marques Caminha 

10. Professor Idelfonso Mascarenhas da Silva 

11. Coronel artilharia Ismael Pereira de Almeida 

12. Professor Jorge Boaventura de Souza e Silva 

13. Coronel artilharia Lourival de Valois Correa 

14. Tenente coronel artilharia Luiz Carlos Vieira 

15. Coronel artilharia Mario de Souza Pinto 

16. Coronel aviador Mario Soares Castelo Branco 

17. Contra almirante Milton Mendes Coutinho 

18. Coronel artilharia Milton Freixinho 

19. Coronel artilharia Osvaldo de Araujo Souza 

20. Coronel inteligência Rubem Rey 

21. Comandante-de-mar-e-guerra Sylvio Caielli de Siqueira 

22. Advogado Virgílio Pires de Sá 

23. Coronel médico Wilson de Oliveira  
 

 

1966 

 

1. Coronel infantaria Antonio da Silva Campos 

2. General de divisão Arthur Duarte Candal Fonseca 

3. Coronel engenheiro Asdrubal Esteves 

4. General de exército Aurélio de Lyra Tavares 

5. CF. Carlos Albuquerque 

6. Comandante-de-mar-e-guerra Carlos Ernesto de Mesiano 

7.  Comandante-de-mar-e-guerra Carlos Henrique de Rezende 

8. Tenente coronel artilharia Clovis Borges Azambuja 

9. Médico Edgar Cesar Sampaio 
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10. Coronel infantaria Fernando da Silveira 

11. Secretário Frederico Meira de Vasconcelos 

12. Coronel cavalaria Geraldo Knaack de Souza 

13. Comandante-de-mar-e-guerra Gustavo Francisco Feijó 

14. Coronel de infantaria Heitor Furtado 

15. Comandante-de-mar-e-guerra Henrique Alberto Sadok 

16. Coronel aviador Horácio Monteiro Machado 

17. Tenente coronel infantaria Ivan Dentice Linhares 

18. CF. João Mário Baptista 

19. Tenente coronel artilharia José Maia Viegas 

20. Coronel aviador José Rebelo Meira de Vasconcelos 

21. Coronel infantaria Leonel Martins Ney 

22. CF. Luiz Afonso Kuntz 

23. Coronel cavalaria Nildo Aurélio da Rocha 

24. Comandante-de-mar-e-guerra Plínio Aurélio da Rocha 

25. Comandante-de-mar-e-guerra Roberval Pizarro Marques 

26. Economista Sérgio Ramos da Silva 

27. Comandante-de-mar-e-guerra Tíscio Araujo Miranda 

28. Coronel cavalaria Túlio Chagas Nogueira 

29. Coronel artilharia Waldir da Costa  

30. Comandante-de-mar-e-guerra Walter Lopes Manso da Costa 

 
 

 

1967 

 

1. Coronel infantaria Alberto Bandeira de Queiroz 

2. Advogado Antonio Augusto de Almeida 

3. Advogado Araken Faissol de Pinto 

4. Contra almirante Áttila Rodrigues Novaes 

5. Coronel infantaria Carlos de Meira Mattos 

6. Coronel infantaria Claudio Leig 

7. Procurador Danton Pinheiro de Andrade 

8. Coronel artilharia Gabriel Aguiar 

9. Advogado José Venâncio de Moura 

10. Professor Mario Pessoa de Oliveira 

11. Comandante-de-mar-e-guerra Osório de Andrade Pereira 

12. Engenheiro Otto Júlio Marinho 

13. Advogado Raymundo Fernando Pantoja 

14. Coronel engenheiro Rodopho Gustavo da Paixão 

15. Coronel infantaria Rubens Bessa 

16.  Advogado Ruy Vieira da Cunha 
 

 

 

 

1968 

 

1. Coronel aviador Julio Amaral da Cunha 

2. Coronel infantaria Darcy Lázaro 

3. Coronel artilharia Francisco Boaventura Cavalcante 

4. Coronel infantaria Geraldo Alvarenga Navarro 

5.  Coronel artilharia Germano Seidl Vidal 

6. Coronel artilharia Hélio Fonseca Vianna 

7. Coronel artilharia Ivan Andrade de Oliveira 

8. Professor Jenner Paulo Pereira 
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9. Coronel aviador José Paulo Pereira Pinto 

10. Coronel Luiz Pereira 

11. Coronel artilharia Luiz Henrique Borges Fortes 

12. Coronel artilharia Mario de Mello Mattos 

13. Economista Ney Deodoro Sarmento 

14. Coronel aviador Oscar de Souza Spinola 

15. Comandante-de-mar-e-guerra Paulo Barroso Duarte Pinto 

16. Comandante-de-mar-e-guerra Paulo de Sá 

17. Contador Romeu Vieira Machado 

18. Brigadeiro do ar Zamir Barros Pinto 
 

 

1969 

 

1. Coronel infantaria Affonso Celso Bodstein 

2. Tenente coronel artilharia Anápio Gomes Filho 

3. Coronel infantaria Antonio Duarte Miranda 

4. Coronel inteligência Bernardo Luna Freire 

5. Professor Carlos Sandez de Queiroz 

6. General de brigada Dilermando Gomes Monteiro 

7. Contra almirante Eddy Sampaio Espellet 

8. Coronel aviador Edgar Monteiro Machado 

9. Professor Haroldo Lisboa da Cunha 

10. Conselheiro Heitor Pinto de Moura 

11. Coronel artilharia Irto Sardenberg 

12. Engenheiro José Manoel 

13. Tenente coronel Mario Orlando Ribeiro 

14. Comandante-de-mar-e-guerra Orlando Raso 

15. Economista Oswaldo da Costa e Silva 

16. Coronel aviador Oswaldo Augusto Carrão 

17. Comandante-de-mar-e-guerra Roberto Paulo Timponi 

18. Coronel cavalaria Saul Guterres Dias 

19. Coronel artilharia Sebastião Ferreira Chaves 

20. Juiz Tarcísio Meireles Padilha 
 

1970 

 

1. Coronel infantaria Aluisio Figueira 

2. Coronel artilharia Alacyr Frederico 

3. Coronel artilharia Celso dos Santos Meyer 

4. Tenente coronel Davio Ribeiro de Farias 

5. Tenente coronel Égeo Corrêa de Oliveira Freitas 

6. Professor Ernesto Luiz de Oliveira 

7. Coronel artilharia Everaldo de Oliveira Reis 

8. Comandante-de-mar-e-guerra Francisco Fernandes Quadra 

9. Coronel aviador Godofredo Pereira dos Passos 

10. Coronel artilharia Hermani D`Aguiar 

11. Comandante-de-mar-e-guerra João Helios da Costa 

12. Coronel aviador José Figueiredo de Albuquerque 

13. Professor Luiz Carlos Bastos 

14. Coronel aviador Luiz Cavalcante de Gusmão 

15. Tenente coronel Murilo Borges  

16. Coronel artilharia Osny Vasconcelos 

17. General de brigada Paulo Cesar de Freitas 

18. Contra almirante Pedro Thedin Barreto 
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19. Coronel infantaria Rosalvo Eduardo Jansen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandantes da ESG – 1976 a 1949 

 

 

 
Gen. Bda.  ALACYR FREDERICO WERNER - 14 de abril de 1976 a 06 de maio de 1976 
 

 
Gen. Ex. WALTER DE MENEZES PAES – 31 de maio de 1974 a 14 de abril de 1976 

 

 
Gen. Ex. JOÃO BINA MACHADO – 23 de fevereiro de 1972 a 24 de abril de 1974 
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Gen. Ex. RODRIGO OCTAVIO JORDÃO RAMOS – 28 de maio de 1971 a outubro de 1971 

 
Gen. Ex. AUGUSTO FRAGOSO -30 de março de 1967 a 28 de março de 1971 
 
 

 
Gen. Ex. AURÉLIO DE LYRA TAVARES – 28 de setembro de 1966 a 13 de março de 1967 

 
Ten. Brig. Ar. HENRIQUE FLEIUSSS – 03 de fevereiro de 1965 a 28 de setembro de 1966 

 
 

 
Alte Esq. LUIZ TEIXEIRA MARTINI – 29 de novembro de 1961 a 03 de fevereiro de 1965 
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Gen. Ex. JOSÉ DAUT FABRÍCIO - 09 março 1960 a 16 outubro 1961 
 

  
Gen. Ex. ARTHUR HESCKET HALL – 23 de março de 1959 a janeiro de 1960 

 
Maj. Brig. Ar. VASCO ALVES SECCO – 19 de abril de 1956 a 23 de março de 1959 
 
 

 
Maj. Brig. Ar. AJALMAR VIEIRA MASCARENHAS- 14 dezembro de 1955 05 abril de 1956 
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    V. Alte. ERNESTO DE ARAÚJO-  29 de setembro de 1954 a 23 de novembro de 1955 

 
Gen. Div. JUAREZ DO NASCIMENTO FERNANDES TÁVORA – 11 de dezembro de 1952 a 

20 de agosto de 1954 

 
Gen. Div. OSWALDO CORDEIRO DE FARIAS – 01 de setembro de 1949 a 11 de dezembro 

de 1952 

 

 

 

 


