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AMOR À HISTÓRIA DO NOSSO EXERCITO

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO
Historiador Militar e Jornalista, Presidente e Fundador da Federação de Academias
de História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB),do Instituto de História e Tradições
do Rio Grande do Sul (IHTRGS) e da Academia Canguçuense de História (ACANDHIS)
e sócio benemérito do Instituto de História e Geografia Militar e História Militar do
Brasil (IGHMB) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e integrou a
Comissão de História do Exército do Estado- Maior do Exército 1971/1974. Presidente
emérito fundador das academias Resendense e Itatiaiense de História e sócio dos
Institutos Históricos de São Paulo ,Rio de Janeiro ,Rio Grande do Sul, Santa Catarina
etc. Foi o 3º vice presidente do Instituto de Estudos Vale—paraibanos IEV no seu 13º
Encontro em Resende e Itatiaia que coordenou o Simpósio sobre a Presença Militar
no Vale do Paraíba, cujas comunicações reuniu em volumes dos quais existe
exemplar no acervo da FAHIMTB doado a Academia Militar das Agulhas Negras.É
Acadêmico e Presidente Emérito fundador das Academias Resende e Itatiaiense de
História,sendo que da última é Presidente emérito vitalício e também Presidente de
Honra.Integrou a Comissão de História do Exercito 1971-1974 foi instrutorr de
História Militar na AMAN 1978-198 e cursou a ECEME 1967/1969.E esteve presente
nas comerações do, centenário da ECEME, tendo produzido Memória sobre aquelas
comemorações e disponíveis em Livros e Plaquetas no site da FAHIMTB
www.ahimtb.org,br .
Elogio ao autor do academico benemérito Gen Div Arnaldo Serafim, a guisa de Prefacio no livro
A Revolta do Contestado 1912-1926...a para ser colocado na Internet em Livros e Plaquetas no site
da Federação de Academias de História Militar Terrestre do Brasil www.ahimtb.org.br e cópia
impressa no acervo da FAHIMTB doado em Boletim, à AMAN
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AMOR À HISTÓRIA DO NOSSO EXÉRCITO
Gen Div Arnaldo Serafim, Presidente da AHIMTB-DF Marechal José Pessoa
No período entre 05 de maio de 1988 e 25 de abril de 1990, coube-me
dirigir a Diretoria de Assuntos Culturais, Educação Física e Desportos do
Exército que, na área cultural, incluía a Biblioteca do Exército, o Arquivo
Histórico do Exército e a Revista A Defesa Nacional. Conheci, então, o Cel.
Cláudio Moreira Bento. Juntos, e contando com valorosa equipe, levamos a
efeito vasta e variada programação para comemorar o 1º Centenário da
Proclamação da República e da Bandeira Nacional. Atividades abordadas no
livro Cadernos da Comissão do Exército Coordenadora das
Comemorações dos Centenários da Proclamação da Republica e da
Criação da Bandeira Nacional. Rio de Janeiro: BIBLIEx/SENAI, 1989. Obra
denominada sinteticamente de 100 anos da República e da Bandeira, no
Exército, com 45 artigos relacionados com o assunto, dos quais 8 da lavra do
Cel Bento
Guardo do evento a satisfação do sucesso e a alegria de ter conhecido o
Coronel Bento. À época, ele já era um expoente nos conhecimentos da História
Militar do Exército, referência que dividia com outros notáveis autores. O tempo
passou e ele se tornou, sem sombra de dúvida, o mais atuante entre todos os
historiadores do Brasil. Prova disto, basta olhar a vastíssima relação de seus
artigos, pesquisas e livros publicados. É notável o seu trabalho insano e
totalmente vitorioso, na fundação e condução da Federação das Academias de
História Militar Terrestre do Brasil e de suas Academias federadas, gloriosa
empreitada que teve início em 1º de março de 1996. e desde então, edita o
informativo “O Guararapes”, depositário de vasta cobertura de tudo que
interessa à História operacional e institucional do nosso Exército.
Dono de prodigiosa memória, reproduz, com capacidade de análise
invulgar, os fatos históricos militares brasileiros, o que lhe facultou desde 1970
escrever primorosas biografias e ministrar aulas e conferências de valor
inestimável, em diferentes níveis culturais. cabendo ressaltar o original projeto
História do Exército no Rio Grande do Sul, concluído com cerca de 20 livros.
Desde que o conheci, labuta diuturnamente na busca de uma maior
valorização da nossa História Militar. Seu amor no trato desses assuntos,
levou-o a lutar, também, pelo reconhecimento do valor da História Militar
Crítica, uma espécie de APA( Análise pós Ação) na busca de contribuir para
consolidação de uma Doutrina Militar genuína para o Exército, sonho do Duque
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de Caxias em 1861, objetivo que deve ser permanentemente perseguido e
aperfeiçoado pelos profissionais do Exército, atuando como historiadores
militares críticos, com apoio em fundamentos da Arte e Ciência Militar
Com a autoridade que possui nessa área, lança o original livro A Revolta
do Contestado 1912-1916, nas Memórias e nos Ensinamentos Militares de
seu Pacificador, no qual facilmente reconhecemos os seus dotes de domínio
da Cátedra de Mestre. Essa obra vem enriquecer, ainda mais, a sua vasta
produção literária e mostrar a sua incessante operosidade.
Nós necessitamos de muitos trabalhos sobre História Militar Crítica para,
assim, criar a mentalidade de seu estudo. Dessa maneira, teremos
combatentes aptos a produzir tais estudos quando participantes de operações
militares.
Essa orientação cresce de importância quando lembramos que as
referências de documentos de História Militar Crítica, são exemplos raros e
bastante antigos entre os já produzidos pelo Cel Bento e que merecem ser
citados:
- Análise Crítica da Batalha do Passo do Rosário, de 20 de fevereiro
de 1827, produzido pelo Duque de Caxias, para o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro.
- Força Expedicionária Brasileira, realizado pelo seu Comandante,
Marechal Mascarenhas de Moraes, assessorado pelo general Carlos de Meira
Matos; e:
- Revolta do Contestado de 1912-1916, no Relatório do General
Setembrino ao Ministro da Guerra e em suas Memórias, hoje obras raras.
Com esse livro, o Coronel Bento marca mais um tento na sua vitoriosa
carreira de historiador do Exército ao plantar sucessos, com fé, dedicação,
continuidade e competência
Brasília, 30/12/2012
General Arnaldo Serafim
Acadêmico Emérito Presidente da AHIMTB/Distrito Federal Marechal José
Pessoa
Este Prefacio consta do livro na página seguinte.
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