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Resumo: Este artigo mostra como se articularam grupos de pressão política formados por militares da reserva ao 
longo da redemocratização aos dias atuais. Eles buscam influenciar a opinião pública a respeito de temas como o 
avanço das esquerdas, a anistia dos crimes cometidos no regime cívico-militar e a assunção de maior papel político 
dos militares.    
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Abstract: This article shows how the pressure groups formed by retired military are formed throughout the re-
democratization to the present day in Brazil. Among its objectives were to influence public opinion on issues such 
as the advancement of the leftist, the amnesty of crimes committed in the civil-military regime and the assumption of 
a greater political role of the military.  
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Embora haja uma extensa literatura sobre as Forças Armadas no Brasil e 

sua relação com o poder civil, mostraremos nesse breve artigo um aspecto pouco 

conhecido, presente desde a redemocratização: a existência de grupos de pressão 

política formados por militares da reserva, constituídos para recuperar o status quo 

ante e se contrapor à agenda dos partidos e movimentos de esquerda.  Esses grupos 

são formados por oficiais de alta patente (generais, coronéis), muitos com 

experiência na área de informações e inteligência, atuantes durante o regime cívico-

militar e na redemocratização. Atuando em várias cidades, alguns grupos contam 

com centenas de integrantes.  Os discursos pelos quais seus integrantes buscam 

                                                           
1 Artigo apresentado no seminário "Conservadorismo, Novas Direitas e Grupos Insurgentes" organizado 
pela Associação Brasileira de Ciência Política - Regional Sudeste e NEAMP / PUC SP. São Paulo, 29 de 
março de 2018. 
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influenciar a opinião pública estão marcados pela prédica com forte viés 

anticomunista, pelo retorno do papel político das Forças Armadas, e pelo 

ressentimento em relação aos media, em particular, e à sociedade, como um todo.  

Presente por muito tempo nos rituais e cerimônias, assim como no 

imaginário de alguns oficiais e praças, o discurso de viés anticomunista balizou, 

desde 1935, a criação do novo Exército no período Vargas.2 Embora a década de 

1930 seja marcada por um golpe de Estado, pela fragmentação do Exército da 

República Velha, pela guerra civil de 1932, e por quase uma centena de quarteladas, 

é a narrativa da Intentona Comunista que causa marcas profundas no processo de 

institucionalização da memória da corporação. No âmbito interno, os comunistas, 

mais do que os integralistas, serão vistos como traidores e inimigos da instituição.3 

Essa percepção será continuada no período da Guerra Fria, por exemplo, nos 

debates no Clube Militar na década de 1950. Cabe lembrar que os expurgos de 

oficiais associados ao comunismo, que tem início em 1935, ganharão novo fôlego a 

partir de 1964. Segundo Paulo Cunha e Marcus Figueiredo, os militares serão a 

categoria mais afetada com as perseguições e expulsões ocorridas no regime cívico 

militar: 7500 militares serão punidos. O anticomunismo, revigorado pelas doutrinas 

de Guerra Revolucionária e de Segurança Nacional no âmbito militar, e pelos mais 

diversos grupos no âmbito civil, marcará a identidade das Forças Armadas por 

muitos anos.   

Outro aspecto ideológico presente por gerações nas Forças Armadas e 

visível nesses grupos de pressão política é a concepção de uma autonomia 

ampliada da instituição, capaz de projetá-la a realizar um papel político distinto, 

reconhecível e instrumentalizável por suas lideranças, de salvaguarda das 

                                                           
2 O primeiro ensaio dessa propaganda está presente no cerimonial instituído em seu governo e no livro 
Em Guarda contra o Comunismo, uma compilação de artigos da imprensa e do governo contra a quartelada 
protagonizada pelos militares comunistas em novembro de 1935, publicado pela então Biblioteca Militar. 
3 Curiosamente, no âmbito externo, os pracinhas brasileiros atuarão na segunda guerra mundial, no 
grande esforço global com democratas e comunistas, na contenção do nazismo. 
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instituições nacionais, de promotora do desenvolvimento nacional e árbitro das 

crises políticas. Relacionado com a própria instauração da República, construído ao 

longo do processo de modernização do Exército na década de 1920 e 

gradativamente efetivado a partir da década de 1930, esse processo de autonomia 

política seria a base para a Política Laudatória, segundo interpretação de Edmundo 

Campos Coelho, ou o Poder Moderador, para Alfred Stepan. Essa autonomia tem 

o seu clímax em 1964, com o golpe e com o regime por ele instaurado, tendo 

consequências nos mais diversos campos da administração pública, incluindo, é 

claro, as Forças Armadas. Essa autonomia será lentamente reduzida, em avanços e 

retrocessos, de tal forma que somente a partir de 1990 o poder civil não sofrerá a 

tutela dos militares. 

O ressentimento com a sociedade presente nos discursos desses grupos de 

pressão política não virá somente dessa redução do papel político das Forças 

Armadas, como também da constante e silenciosa tensão entre o poder civil e o 

poder militar, devido à possibilidade de um maior enquadramento dos militares ao 

novo status quo, em especial no que tange ao julgamento, como ocorrera na 

Argentina, dos agentes envolvidos na repressão. Nesse aspecto, o papel da mídia e 

dos políticos críticos ao regime cívico-militar ampliou a sensação de revanchismo 

presente, reforçando entre esses militares o anticomunismo e a defesa de maior 

representação política. Tendo como base esses elementos discursivos, notamos o 

surgimento de 22 grupos de pressão política formados por militares da reserva 

desde 1984. Relatamos aqui, de forma sucinta, a atuação de alguns deles. 

Na transição, militares da ativa e da reserva ligados ao Centro de 

Informações do Exército (CIE) utilizaram o jornal Letras em Marcha, que tinha 

tiragem de 15 mil exemplares e era distribuído para a tropa, como instrumento de 

pressão para fazer campanha contra o candidato Tancredo Neves. A disseminação 

da propaganda feita pelo jornal era parte da Operação Bruxos, planejada pela 

cúpula do CIE para impedir a vitória de Neves. A operação chegou a contar com 
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ataques a gráficas em várias cidades. Na visão desses militares estava em jogo a 

possibilidade de julgamentos como o que vinha acontecendo na Argentina.  

Ao longo do governo Sarney, parte dos civis e militares que contribuíam 

para o jornal Letras em Marcha passou a se nuclear em grupos de pressão política, 

tais como o Grupo Independente 31 de Março e a Associação Brasileira de Defesa 

da Democracia (ABDD), que era integrada inclusive por grandes empresários. A 

preocupação desses grupos era o rumo que tomaria o governo, a perda da 

imunidade obtida com a lei da Anistia, além do ressentimento com que eram 

tratadas as questões militares. Diante do crescimento da esquerda, esses grupos se 

envolviam numa disputa de corações e mentes, com forte viés anticomunista, para 

alertar ao público sobre os riscos do novo panorama político.  O jornal Ombro a 

Ombro, criado em 1988, por ex-integrantes do Letras em Marcha, será tanto uma 

tribuna dessas inquietações quanto um grupo de pressão política.  

Os primeiros meses do governo Collor, com a extinção do SNI, a mudança 

de status do EMFA e o próprio contraste de como ele lidava com a questão militar, 

causaram novas reações a respeito de revanchismo. Durante aquele turbulento 

mandato, foram criados, em todo o país, nove grupos de pressão política formados 

por militares da reserva, como o grupo Guararapes, de Fortaleza, e o 

Inconfidência, de Belo Horizonte. Esses grupos buscavam fazer pressão enviando 

manifestos para a tropa, para os clubes militares e para os jornais de grande 

circulação. Não raro, seus discursos pregavam o fechamento do Congresso e a 

solução manu militari. Embora não tenham logrado a solução mais radical, 

lembramos que o vice-presidente Itamar Franco, ao assumir o governo, convidou 

o general da reserva Francisco Batista Torres de Mello, do grupo Guararapes, para 

fazer parte da Comissão Especial de Investigação que apurou irregularidades 

referentes ao orçamento no mandato de Collor. 

Outra leva de grupos de pressão política foi constituída no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, quando foi implementada a política de Direitos 
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Humanos e de Memória em relação às vítimas do regime cívico-militar. Nesse 

novo contexto, o general da reserva Hélio Ibiapina de Lima, integrante do grupo 

Independente 31 de Março e líder do grupo Estácio de Sá, com sede no Rio de 

Janeiro, foi eleito para a direção do Clube Militar. Um dos objetivos de Ibiapina, 

que havia sido um dos “coronéis do IPM”, foi utilizar a revista e as instalações da 

instituição para promover uma memória positiva dos militares e do golpe de 1964 

– ação que foi alvo de elogios do então ministro do Exército, general Zenildo 

Zoroastro de Lucena. Também nessa época é criado o grupo Terrorismo Nunca 

Mais (Ternuma), com sede no Clube Militar do Rio e com uma sucursal em 

Brasília. Esse grupo de pressão vai utilizar de documentos sigilosos das Forças 

Armadas para se contrapor às narrativas sobre os tempos autoritários, divulgando 

inclusive um index na internet com nomes de autoridades do governo que haviam 

participado da luta armada. Um dos militares ligados a esse grupo era o coronel 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODI. Cabe lembrar que, em 

1999, como um dos últimos atos do então ministro do Exército, foi criada a 

coleção de História Oral do Exército sobre 1964, com 15 tomos e o depoimento 

de vários oficiais e civis, alguns deles ligados aos grupos de pressão política aqui 

citados. 

Com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, uma batalha pela memória 

será notável nos manifestos, jornais, livros, sites e eventos produzidos por esses 

grupos. Integrantes do grupo Inconfidência e do Terrorismo Nunca Mais 

participam de cerimônias alusivas ao dia 31 de março nos quartéis. Em 2008, por 

exemplo, junto a outros grupos, como o Guararapes, eles organizaram um debate 

no Clube Militar sobre a Lei de Anistia, convidando, entre vários nomes da direita, 

o jornalista Olavo de Carvalho e o jurista Wladimir Zveiter. Já no final do mandato 

de Lula, com a expressiva vantagem de Dilma Rousseff nas pesquisas de intenção 

de voto, a Folha de S. Paulo chegou a publicar em primeira página uma ficha falsa 

do DOPS do período em que ela estava na luta armada. Segundo a própria 
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candidata, a imagem manipulada era oriunda do site do grupo Terrorismo Nunca 

Mais. 

Podemos entender a gênese desses grupos de pressão não somente pela 

cultura de autonomia, anticomunismo e ressentimento desses militares, mas 

também como uma forma de compensar a falta de representação partidária no 

Congresso em relação a temas sensíveis à agenda deles. Embora o período inicial 

da redemocratização tenha sido marcado pela tutela em relação a prerrogativas e 

autonomia das Forças Armadas, havia falta de representação e articulação dos 

interesses desses militares nos partidos políticos mais influentes.  O lobby militar se 

deu mais pelo caráter institucional do que uma defesa aberta a esses agentes do 

Estado. O novo status quo, mesmo com suas fragilidades em estabelecer o controle 

civil, mantinha tensão em relação à possibilidade de julgamento e punição dos 

militares envolvidos na repressão política.  Ao tempo em que as Forças Armadas 

passaram a ser melhor adequadas ao poder civil, o discurso desses grupos 

representava mais a fraqueza e isolamento de suas posições do que o retorno ao 

status quo ante.  Não obstante, a irradiação da ideologia anticomunista desses grupos 

no meio militar empobrece a capacidade de adaptação da instituição e de 

entendimento de seus integrantes em relação tanto ao panorama internacional, 

onde o Brasil tem atuado cada vez mais com missões de paz, quanto no âmbito 

interno, no qual a democracia deve ser vista como complexa, diversificada, 

inclusiva e sempre em aperfeiçoamento.  
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