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Resumo
A participação política direta dos militares no poder político brasileiro tornou-se
mais efetiva com a proclamação da república, no Brasil, em 1889. Desde o golpe
que derrubou a monarquia, os militares, sobretudo do exército, estiveram
presentes e atuantes em vários outros momentos decisivos da política brasileira.
Anotem-se as presidências de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Hermes
da Fonseca na chamada República Velha (1889-1930); o golpe civil-militar que
alçou Getúlio Vargas ao poder presidencial em 1930; ao novo golpe de Vargas
com o apoio militar que instituiu o Estado Novo (1937-1945); o governo do oficial
militar Eurico Gaspar Dutra na redemocratização pós-1945; a tentativa de golpe
civil-militar contra Getúlio Vargas em 1954, abortado pela comoção popular fruto
de seu suicídio; a tentativa de golpe civil-militar, frustrada, contra a posse de
Juscelino Kubtschek; outra tentativa de golpe contra a posse de João Goulart após
a renúncia de Jânio Quadros e; o golpe civil-militar de 1964 que instaurou a
ditadura mantida até 1985. Neste ano de 2014 assiste-se ao crescimento da
participação de militares no processo eleitoral brasileiro e de pronunciamentos de
oficiais militares, de teor político, muitas vezes saudosistas dos governos de
exceção instaurados em 1964. É na perspectiva da volta dos militares à arena
política, direta e pública, do Brasil que propusemos este minicurso como
contribuição à análise da participação dos cidadãos(ãs) fardados(as) nos
momentos decisivos da política brasileira. Entendemos que diante do quadro de
crise política e econômica que o país se encontra, ascende à lógica
antidemocrática de viés maquiaveliano, da necessidade da força, dentro da lógica
dos "fins que justificam os meios", para a solução dos problemas nacionais. Para
tanto, utilizaremos como referência básica as pesquisas realizadas pelo professor
José Murilo de Carvalho, particularmente, as que foram publicadas em seu livro
"Forças Armadas e Política no Brasil".
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