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livro Hayes, Robert Ames., Naatilde.o Armada - A Mística Militar

Brasileira. traduatilde.o de Delcy G. Doubrawa, Rio de Janeiro,

BiBliEx, 1991. A GUARDA NACIONAL A criaatilde.o da Guarda

Nacional em 18 de agosto de 1831 revela a mentalidade de elite pol

ítica brasileira com relaatilde.o à tradiatilde.o da naatilde.o

armada e ao exército regular. Jeanne Berrance de Castro assinala

que, quando de sua criaatilde.o, a Guarda era considerada como

uma proteatilde.o ao trono brasileiro, em oposiatilde.o ao Exército

"ainda identificado com D. Pedro 1" e "uma fonte de

perturbaotilde.es e de insubordinaotilde.es". A Guarda era vista

como uma incorporaatilde.o da própria naatilde.o. Assim, a

Guarda foi criada ao mesmo tempo para se contrapor ao exército

regular e para dar um novo segmento à tradiatilde.o da naatilde.o

armada. Havia também indícios da persistência de idéias do

tempo colonial a respeito do antigo princípio de exploraatilde.o

das vantagens institucionais, em um contexto militar, para o

estabelecimento de um governo. Neste caso, "desde o comeatilde.o

da Guarda Nacional era a institucionalizaatilde.o de uma nova

ordem legal". Fernando Uricoechea associa esta destinaatilde.o à

debilidade do exército profissional "que nccedil.ccedil.ccedil.a no

enorme território da jovem naatilde.o". O problema que se

apresentava era a dúvida clássica - nccedil.acirc.neas militarizaram



o estado, enquanto que o estado patrimonial brasileiro militarizou a

sociedade civil". Dessa forma, a formaatilde.o e o emprego da

Guarda Nacional criam nova perspectiva para o acesso da elite pol

ítica do processo de fortalecimento do estado, na época. Na pr

ática, a Guarda era supervisionada por agências administrativas

do governo central, mas continuava sendo uma corporaatilde.o

administrada patrimonialmente. Um tipo de paternalismo burocr

ático híbrido mas essencialmente instável acabou se

desenvolvendo com base no pragmatismo. Este pragmatismo era

caracterizado por decisatilde.o sem consenso do período colonial

parece ter sobrevivido. No início, como a inspiraatilde.o para a

organizaatilde.o da Guarda era buscada em modelos estrangeiros,

seus claros de oficiais eram preenchidos através de eleiatilde.o, mas

esta prática se revelou prejudicial à determinaatilde.o dos propriet

ários rurais de controlá-la. As condiotilde.es interioranas, que se

originavam da predominante mentalidade familiar-patriarcal,

levavam o povo a "pensar em termos de privilégios pessoais ou de

classe, enquanto a noatilde.o de obediência aos preceitos legais, em

benefício do estado, tinham pouca significaatilde.o". Em conseqü

ência, o preenchimento dos claros de oficiais passou a ser feito por

indicaatilde.o. O relacionamento entre a Guarda Nacional e o ex

ército regular era semelhante ao da antiga milícia como o ex

ército regular do período colonial, em muitos aspectos. Os

aristocratas rurais que serviam na Guarda Nacional continuavam a

gozar de foro militar ou seja uma espécie de proteatilde.o legal

oficial. Eles também podiam usar uniformes para participar de



paradas ou tomar parte em cerimocirc.nias públicas. Ela também

tinha prioridade no recebimento de recursos competindo com o Ex

ército. AS FORCcedil.ccedil.atilde.os do governo imperia1. A

participaatilde.o de militares na estabilizaatilde.o do governo central,

durante este período, merece algumas consideraotilde.es em face

dos precedentes. José Honório Rodrigues descreve a situaatilde.o

da seguinte maneira: A indisciplina estava tccedil.atilde.o freqüentes

que foi necessário dissolver o Exército, reduzindo a efetivos

meramente simbólicos, e criar a Guarda Nacional, adestrada e

comandada pelo Maj Luís Alves de Lima e Silva, futuro Duque de

Caxias, que foi obrigado a contestar seu pai, o Regente Francisco

Lima e Silva, e dedicar todos os seus esforccedil.acirc.nico

desempenhado por Caxias na manutenatilde.o da integridade

territorial e política brasileiras, salvando assim o país, merece um

melhor exame. Foi Caxias quem reduziu drasticamente o Exército

(Veja quadro 1), "um conglomerado de elementos heterogêneos e

desirmanados" entre os quais "n&atilde.o era possível que o ideal

de pátria pudesse florescer". 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


