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O projeto editorial da Biblioteca Militar no Estado Novo: educação e ação 

política                                                                       CLARICE BERKOWICZ* 

 

Este artigo pretende relacionar o projeto de criação da Biblioteca Militar Editora, 

inaugurada pouco antes do Estado Novo, à elaboração de um projeto educacional 

militar. Os oficiais que estiveram a frente desta instituição do Exército brasileiro em 

seus anos iniciais de funcionamento acreditavam que a instituição militar possuía a 

tarefa de educar e civilizar o país.1 Estavam, dessa maneira,  pensando a sociedade e sua 

organização.  

Acredita-se que o anticomunismo, é um elemento estruturante deste projeto 

editorial e educacional militar, que está relacionado ao movimento de reordenamento 

institucional do Exército nos anos 1930. Este reordenamento também tornou necessária 

a construção de uma educação militar corporativa, onde a profissionalização é forjada 

dentro do campo político. Nesse sentido, o anticomunismo, que já vinha sendo 

explorado politicamente desde a segunda década do século XX, ganha força dentro e 

fora do Exército, principalmente após o levante comunista de 1935 (MOTTA, 2002: 

76).  

Nos anos 1930 o Exército passou a fundamentar cada vez mais sua legitimidade 

institucional de forma bastante precisa: alegava ser a encarnação das aspirações 

nacionais e estar acima dos interesses regionais e partidários. Para atingir seus 

objetivos, os oficiais que estavam à frente  do Exército tiveram que  lançar mão de uma 

operação complexa: abrir a sociedade ao Exército e, ao mesmo tempo, fechá-lo à 

sociedade (CARVALHO, 2005: 97). A abertura da sociedade ao Exército se daria por 

meio do convencimento da importância da defesa nacional e da guerra, que incluía em 

plano destacado o combate ao comunismo, além da ampliação do serviço militar por 

meio do recrutamento universal e obrigatório.    

O fechamento do Exército à sociedade se deu através de mecanismos internos 

destinados a homogeneizar ideologicamente o oficialato e imunizá-lo contra doutrinas 

consideradas corrosivas para a corporação e para a nacionalidade.  
                                                           
⃰ Mestre em História. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Programa de Pós Graduação em 
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1 Anais da Câmara dos Deputados. Coleção de Leis da Republica. Decreto nº 1.748 de 26 de junho de 

1937.  
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Trata-se principalmente do combate ao comunismo dentro da corporação e da 

proibição do voto aos militares da ativa, implantado na Constituição de 1937 

(CARVALHO, 2005:97). Esse duplo movimento se afirmava com base em uma 

clivagem social, fundamentada na ideia de que certos elementos não deveriam ingressar 

na carreira do oficialato, embora devessem servir nas fileiras do Exército como 

soldados: o oficialato, quadro de onde sairiam os futuros chefes militares, deveria ser 

depurado socialmente, ideologicamente e racialmente.  

Curiosamente, ao mesmo tempo em que o Exército se define como escola de 

civismo, moral e bons hábitos para a população brasileira, é restringido o acesso às 

escolas de formação de oficiais. Estudo recente mostra que a formação dos oficiais do 

Exército, entre 1905 e 1945, revela, a partir de 1937, um padrão bastante 

discriminatório na admissão de alunos na Escola Militar do Realengo. Esta política de 

admissão evitava o ingresso de elementos considerados nocivos ao Exército e ao país. 

Estas restrições recaíam principalmente sobre negros, estrangeiros, judeus e candidatos 

adeptos a “ideias estranhas” à nacionalidade e ao Exército (RODRIGUES, 2011: 112).   

É em meio a essas reformas que se situa a criação da Biblioteca Militar Editora. 

Entre os anos de 1937 e 1942 foram desenhadas as linhas iniciais do seu funcionamento. 

Até então, os oficiais responsáveis por cada regimento militar escolhiam  o material 

para compor as suas bibliotecas. Dessa maneira, faltavam diretrizes institucionais para 

considerar uma publicação, ou um livro adquirido por um oficial para compor uma 

biblioteca de quartel, como apropriadas à cultura militar que se procurava construir.   

Os livros eram incorporados às bibliotecas dos quartéis sem qualquer controle 

superior. A Biblioteca Militar surgia neste momento como uma tentativa de uniformizar 

as publicações militares, conferindo a elas caráter oficia (BERKOWICZ, 2014: 48).   

Com o objetivo de facilitar os meios de difusão dos livros publicados pela nova 

editora nos meios militares, escolares e civis, a Biblioteca Militar procurava tornar-se 

porta voz do Exército brasileiro, articulando uma ação doutrinária disciplinadora, 

homogeneizante e marcadamente anticomunista (BERKOWICZ, 2014: 48). 

Dois dos três militares que integraram a primeira Comissão Diretora da 

Biblioteca Militar estiveram envolvidos em discussões e formulações de propostas 

educacionais militares nos anos 1930: o coronel Valentim Benício da Silva, que foi 

promovido a general logo depois de assumir a presidência da Comissão e o capitão 
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Severino Sombra de Albuquerque, que ocupou o cargo de tesoureiro. Com trajetórias 

militares diferentes, estes dois oficiais integraram o grupo que organizou inicialmente as 

atividades editoriais da Biblioteca.   

Severino Sombra e o Plano Geral de Educação Patriótica: 

Ao voltar do exílio em Portugal após 1932, o tenente Severino Sombra foi 

reintegrado rapidamente aos quadros do Exército, o que não aconteceu com todos os 

militares que retornaram ao Brasil na mesma situação. Uma vez de volta ao seio do 

Exército, em meados do ano de 1935 e já no posto de capitão, Severino Sombra voltou-

se para o ensino militar. Estimulado pelas discussões que envolveram a Cruzada 

Nacional de Educação, escreveu artigos sobre a regulação do ensino militar na revista 

do Clube Militar e na revista A Defesa Nacional.2  

Tentando aproximação com o general Góes Monteiro, à época ministro da 

Guerra, o capitão teria enviado ao mesmo uma proposta de organização educacional 

para o Exército: O plano geral de educação patriótica e social do Exército. O plano em 

questão apresentava uma agenda educacional anticomunista e patriótica tinha como 

ponto fundamental a criação de uma Seção Especial, que deveria fiscalizar as 

bibliotecas regimentais e publicar material educativo patriótico.  

O plano de educação, entendido pelo capitão como uma “política social do 

Exército”, tratava os regimes fascistas em ascensão na Europa exemplos positivos de 

“ressurgimento nacional, e também como maneira eficaz de “defender a personalidade 

nacional”, que estaria gravemente ameaçada pelo comunismo que se propagava no 

Brasil.  

Se o povo não tinha ainda a capacidade de fazer surgir um grande movimento 

nacionalista que lhe abrisse um caminho revolucionário para barrar a ofensiva 

comunista, era necessário que o Estado, junto com os “grandes órgãos nacionais”- o 

Exército e a Marinha,  organizasse a defesa social da Nação e de seus “órgãos vitais” 

(ALBUQUERQUE, 1935:16). 

De acordo com o seu plano de ação, a defesa social deveria ser preparada com a 

mesma inteligência e astúcia com que era preparado o ataque comunista.   Para executar 

esse plano defensivo era necessária, segundo o capitão, a criação de órgãos especiais. 

                                                           
2 A Cruzada Nacional de Educação foi instituída pelo decreto nº 21.731de 15 de agosto de 1932.  
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  Justificando a necessidade de um plano de ação social, Severino Sombra 

estabelece alguns pressupostos:  o Brasil, um país atrasado dirigido politicamente por 

uma elite liberal, inculta e incapaz, estaria exposto a “duas brechas na muralha da defesa 

social”: a ignorância lastimável do corpo policial e a legislação social desastrosa de um 

governo liberal-burguês que “quer fazer concessões sociais para acompanhar a moda, 

sem nenhum sentido orgânico nacional” (ALBUQUERQUE, 1935:17).  

Mas, outro mal, “periódico e de consequências desastrosíssimas”, seria a maior 

ameaça à segurança social: as revoluções liberais-democráticas. Desse modo, o 

movimento político militar de 1930, classificado por ele como “Revolução da Aliança 

Liberal” teria sido responsável pelo “surto” que as ideias socialistas tiveram no Brasil, 

trazendo consequências desastrosas para o Brasil, em sua avaliação.   

A preparação ideológica das massas de soldados ocupa o primeiro lugar na sua 

lista de medidas urgentes, constituindo para ele a “essência da política social de um 

exército moderno” (ALBUQUERQUE, 1935:17).   

Assim, o capitão Severino Sombra resume, na segunda parte deste plano de ação 

social, a urgência de um plano contraofensivo, anticomunista, que pudesse atingir os 

militares de todos os postos e funções.   

Para o capitão era imprescindível a imediata criação de uma Seção Especial, 

inicialmente anexa ao gabinete do ministro, para que pudesse ter, nas palavras do 

capitão, maior facilidade de  ação. Esta Seção Especial deveria constituir, mais tarde, 

definitivamente em órgão do Exército, tornando-se um departamento ou uma Seção do 

Estado Maior.  

A esta Seção Especial, caberia organizar e aperfeiçoar o “plano de política social 

do Exército” e o plano de preparação ideológica dos soldados. Os planos, por sua vez, 

poderiam comportar uma parte “patriótica” e outra “social”. O documento passa então a 

listar uma série de medidas a serem empregadas.  

A Seção Especial deveria elaborar o programa de instrução das tropas, além de 

designar prêmios que estimulassem a produção de obras patrióticas entre escritores 

militares.  Ela também l distribuiria pelos corpos os esquemas das aulas acompanhados 

de uma explanação para os instrutores. Esses esquemas de aula obedeceriam a um plano 

conjunto de modo que o soldado ao ser “desmobilizado”, ou seja, devolvido à 

sociedade, pudesse ter uma forte consciência nacionalista e “entusiasmo pela missão do 
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Exército”. Outra tarefa desta Seção, denominada “publicações”, consistiria na 

publicação de folhetos sobre a “questão social”, sobre os faustos militares, virtudes 

guerreiras e também sobre a história nacional, que também ficaria a cargo da Secretaria 

Especial. A última medida estava relacionada ao controle e exame das bibliotecas dos 

corpos e estabelecimentos militares.   

O novo órgão, segundo o capitão, deveria ser chefiado por pessoa de confiança 

do Ministro da Guerra.  Esses três pontos a serem desenvolvidos pela Seção Especial 

foram colocados em prática, ou pelo menos preconizados pela Biblioteca Militar em 

1937, na gestão do general Eurico Gaspar Dutra. Podemos afirmar que em seus 

primeiros anos de funcionamento, a Biblioteca Militar exerceu essas funções que 

Severino Sombra imaginou para a Secção Especial, embora não tenha pensado em uma 

ação editorial para além da confecção de materiais didáticos e folhetos patrióticos 

educativos.  

A criação de prêmios para estimular a literatura patriótica e nacional pensada por 

Severino Sombra em seu plano de ação foi uma das primeiras medidas estipuladas no 

decreto de criação da Biblioteca Militar. A primeira publicação recomendada pelo 

ministro Eurico Gaspar Dutra, Em Guarda, uma compilação de textos alertando para o 

“perigo vermelho”, é um indício de que a instituição possuía uma ação anticomunista, 

embora não exista menção a esta prática nos textos oficiais que regulamentam a 

biblioteca.  Estes fatores aproximam bastante a Biblioteca Militar da Seção Especial do 

gabinete do Ministério da Guerra, pensada pelo capitão Severino Sombra.  

Entendemos que este debate sobre a necessidade de uma educação moral, cívica 

e patriótica, assim como o problema dos livros e publicações circulantes no meio militar 

tenha ocupado a atenção de alguns militares, como Severino Sombra e Valentim 

Benício da Silva. A associação do comunismo a um mal capaz de degenerar o Exército 

e o país foi importante na construção de um discurso de ordem, que fosse eficaz na 

eliminação de grupos divergentes dentro do Exército, sobretudo entre os oficiais mais 

jovens, cadetes, e principalmente entre aqueles que não formavam o quadro permanente 

do Exército: soldados, cabos e sargentos.  

Valentim Benício e o Livro do Soldado Brasileiro 

Assim como o capitão Severino Sombra, o coronel Valentim Benício da Silva, 

que fora promovido a general logo depois da inauguração da Biblioteca Militar, tinha 
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como foco de sua ação política a educação moral, patriótica, e anticomunista dos 

militares e da nação.  

O general Valentim Benício da Silva, presidente da Comissão Diretora da 

Biblioteca Militar até o ano de 1942, atuou como instrutor de tropas quando comandou 

o 15º Regimento de cavalaria entre os anos de 1931 e 1935. Sua atuação como instrutor 

foi marcada pela formação de escolas regimentais de alfabetização de soldados, prática 

estimulada pela Cruzada Nacional de Educação, instituída em agosto de 1932.3 

 Os resultados de sua experiência como instrutor do 15º regimento de Cavalaria 

foram reunidos em um livro publicado pela Biblioteca Militar em 1942. Tal publicação 

se encontra hoje guardada no salão nobre da Biblioteca do Exército Editora.   

Este livro apresentava um modelo para a confecção de uma cartilha de 

alfabetização para soldados. Nestas diretrizes, o general Valentim Benício expõe sua 

principal preocupação, que era apresentar “metodizadas” observações que ele havia 

feito durante o ensino nas escolas regimentais para justificar a escolha de um processo 

conveniente ao ensino de analfabetos adultos.  O general não via com bons olhos a 

atuação de professores civis e preferia combater o analfabetismo nos quartéis com a 

“prata da casa”.  

 Sob o pseudônimo “Soldado 119”, Benício apresentava sua cartilha de 

alfabetização, além de instruções para o ensino militar. As lições deveriam ser seguidas 

de gravuras que pudessem concretizar o pensamento expresso nos textos. Para o autor, 

Este material pedagógico deveria ser diferenciado não somente pelo fato de ser 

destinado a adultos, mas também por se destinado a soldados. 

 O Livro do Soldado Brasileiro reuniu 39 lições de leituras, hinos e canções 

patrióticas, regras de caligrafia, numeração, operações fundamentais e lições 

manuscritas. As lições eram escritas em linguagem simples e adaptadas ao métier dos 

soldados.  

Analisando outros escritos do general, todos do mesmo período, percebe-se que 

um modelo é utilizado para explicar a relação da sociedade com o Exército: a  fortaleza 

nacional seria uma força resultante de um fenômeno mecânico, cujas componentes 

seriam denominadas “força material, força intelectual e força moral.” Este sistema se 

                                                           
3  Coleção de Leis da República. Anais da Câmara dos deputados. Ministério da Guerra. Decreto n.21.731 

de 15 de agosto de 1932. 
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multiplicaria e partiria da força individual à força coletiva, do indivíduo à família, da 

família à sociedade e da sociedade à nação. Para ele alguns fatores eram essenciais à 

defesa nacional – a ordem, a educação moral, física e intelectual e a educação cívica 

(SILVA, 1942:10).  

Se o indivíduo não herda estas qualidades do berço- como seria, em sua 

avaliação o caso de soldados e sargentos, certamente o quartel seria o lugar de 

aprendizado por excelência destes valores.  Ao mesmo tempo em que o Exército se 

reordenava e tentava se colocar como o mais importante aparelho de sustentação do 

Estado brasileiro, ocorria uma ação educacional pensada por alguns elementos 

pertencentes às suas instituições, sejam de memória, de ensino ou de produção editorial.    
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