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HISTÓRIA MILITAR DESCRITIVA E CRÍTICA

Cel Cláudio Moreira Bento
Historiador Militar e Jornalista

Turma AMAN Aspirante Mega 15 fev 1955
História Militar Descritiva é aquela em que o historiador militar a resgata com apoio em

fontes primárias, íntegras, autênticas e fidedignas. Ela gera conhecimento militar e expressa
o que ocorreu. História Militar Crítica tem como matéria-prima a História Militar Descritiva e
diz  ao  historiador  o  significado militar  da  História  Militar  Descritiva  à  luz  dos  fundamentos  da
Ciência e Arte Militar.

Introdução do ensino de Historia Militar Crítica na AMAN e seus idealizadores
O ensino de História Militar  Crítica foi  introduzido a AMAN na década de 60 do século

XX, por dois ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e com cursos nos Estados Unidos: o
General  Humberto  de  Alencar  Castelo  Branco,  que  foi  como  Tenente  Coronel  oficial  de
Operações  da  FEB  e  o  Tenente  Coronel  Francisco  Ruas  Santos,  que  foi  como  Capitão
Comandante de Companhia na FEB.

Instrutores de História Militar Critica AMAN, função privativa de Oficiais do QEMA
Com  a  introdução  na  AMAN  do  ensino  de  História  Militar  Crítica,  aquela  que  gera

Sabedoria Militar,  ela passou a ser ministrada por instrutores de História Militar  com o curso
na ECEME onde havia, em casos esquemáticos, praticado História Militar Crítica.

Fui adjunto do Coronel Francisco Ruas Santos na Comissão de História do Exército do
EME em 1971-1974 e ele me falou que “havia dado uma dose cavalar de História Militar aos
cadetes, um erro, pois eles tinham outros compromissos a atender.”

Os originais de meu livro Como estudar e pesquisar a História do Exército
Assim ao iniciamos nossas atividades de instrutor de História Militar na AMAN em 1978

já trouxemos prontos de São Paulo os originais de nosso manual Como Estudar e Pesquisar
a  História  do  Exército  Brasileiro,  que  foi  publicado  sobre  a  forma  de  manual  pelo  EME,
através do EGGCF em 1979 e 1999 e distribuído as AMAN, ESAO, ECEME, ESG e a própria
Academia de História Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB) por  nós fundada, e que foi acolhida
em  instalações  externas  da  AMAN  em  1996  e,  no  Bicentenário  da  AMAN,  em  2011,  ela  foi
acolhida em instalações internas da AMAN e como Federação de Academias de História Militar
Terrestre do Brasil (FAHIMTB).

Aliás,  manual  disponível  na  internet  ao  final  de  Livros  e  Plaquetas  no  site
 www.ahimtb.org.br.  Obra  em  que  destaco  os  seguintes  elementos  essenciais  para  análises
militares críticas:

Capítulo  IV:  Fundamentos  para  pesquisa  e  estudo  militar  crítico  da  História  Militar.
Capítulo  V:  Teoria  de  História  do  Exército  -  Temas  históricos  sobre  o  emprego  das  Forças

http://www.ahimtb.org.br./
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Terrestres Brasileiras para a pesquisa e estudo crítico com vistas à formação do combatente e
ao desenvolvimento da Doutrina.

Destaco os seguintes apêndices:
Nº 3: História Militar Crítica da primeira Batalha dos Guararapes.
Nº 4: História Militar Crítica do Combate de Monte Castelo.

Objetivo do ensino de História Militar Crítica na AMAN
O  ensino  de  História  Militar  Crítica  na  AMAN  teve  por  objetivo  fornecer  e  aplicar  os

fundamentos de História Militar  Crítica com vistas,  em especial,  aos cadetes que desejassem
continuar  seus  estudos  de  História  Militar  e  um  dia,  no  futuro,  atingirem  o  generalato  ou
integrarem  estados-maiores  de  generais  empenhados  no  desenvolvimento  da  Doutrina  do
Exército, Organização, Equipamento, Instrução e Motivação, no tocante a Ciência da Guerra e,
do  Emprego Operacional  do  Exército,  situado no  campo da  Arte  Militar.  Campos da  Doutrina
todos traduzidos em Regulamentos.

A História Militar Critica é tarefa fundamental para o General e seu EM, em Combate
 A Análise Militar Crítica à luz dos fundamentos da Ciência e Arte Militar é fundamental

ao general  comandante e aos integrantes de seu Estado Maior,  para em combate,  com mais
rapidez  decidir,  com  apoio  em  Estudo  da  Situação  com  base  nos  Fundamentos  da  Decisão
Militar (Missão, Terreno, Inimigo e Meios) condutas de combate, para fazer frente a iniciativas
de  um  inimigo  que  obrigue  o  seu  opositor  executar  condutas  de  combate  para  enfrentar
manobras inimigas que coloquem em risco o planejamento inicial e os subsequentes.

Os livros textos de História da Doutrina Militar e História Militar do Brasil da AMAN

O livro da direita está disponível e Livros e Plaquetas em Conflitos no site www.ahimtb.org.br
Os livros História da Doutrina Militar e História Militar do Brasil foram livros textos da

Cadeira de História até 1999, por cerca de 20 anos e depois foram descartados e conseguimos
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salvar grande número do História de Doutrina Militar e poucos da História Militar do Brasil e
depositá-los na sede da FAHIMTB, no fundo da Biblioteca da AMAN de consulta.

O financiamento de livros de História Militar da AMAN pelo EME
Ao  iniciarmos  nossas  funções  de  instrutor  de  História  Militar,  junto  com  o  Cel  Inf  Ney

Salles  (chefe)  e  o  Cel  Inf  Sérgio  Marcondes,  fomos  procurados  pelo  Cel  Alberto  dos  Santos
Lima Fajardo do EME, que nos informou que era chefe da Seção de História do Estado-Maior
do Exército, a qual não possuía historiadores e fontes de História. E solicitou a possibilidade da
Cadeira  de  História  da  AMAN realizar  algumas pesquisas  para  a  Seção de  História  do  EME.
Pois  todo  o  valioso  acervo  de  História  Militar  em  especial  do  Exército  acumulado  pelo  EME
desde a  sua fundação foi  transferido  em 1970 para  a  sua  Comissão de  História  do  Exército.
Comissão  que  foi  extinta  pelo  sucessor  do  General  de  Exército  Alfredo  Souto  Malan  que  a
criara  em  1970.  E  todo  o  seu  precioso  acervo  foi  transferido  para  o  então  criado  Centro  de
Documentação do Exército.

E consultando os instrutores da Cadeira de História, solicitamos ao Cel Fajardo que em
contrapartida  pedisse  ao  EME patrocinasse  a  edição  dos  seguintes  livros  para  a  Cadeira  de
História Militar:

O  Manual  Como  estudar  e  pesquisar  a  História  do  Exército  Brasileiro de  minha
autoria.

- A História da Doutrina Militar da Antiguidade a 2ª Guerra Mundial.
- A História Militar do Brasil
E  como  único  historiador  militar  da  Cadeira  de  História  Militar,  fui  encarregado  pelo

Chefe da Cadeira Cel Ney Salles, de preparar os originais e acompanhar a publicação dos dois
últimos volumes por editora de Volta Redonda. Trabalhos que foram realizados por instrutores
da Cadeira de História desde 1960, entre os quais foram publicados pela Editora da AMAN e
de autoria do então Tenente Coronel Cel Francisco Ruas Santos.

- Teoria e pesquisa em História Militar 1961
- A Arte da Guerra -1962

Obs: O livro Arte da Guerra foi publicado pela Gráfica Acadêmica em 1962 e, mais tarde, publicado pela
Biblioteca do Exército.

Em  20  de  Dezembro  de  2019,  por  várias  razões,  em  especial  financeiras  fomos
obrigados  a  extinguir  a  FAHIMTB  e  tornar  independentes  as  seguintes  AHIMTBs:  AHIMTB-
Resende, AHIMTB-RJ, AHIMTB-DF, AHIMTB-RS e AHIMTB SP.

Na  orientação  às  AHIMTB  independentes,  sugerimos  que  seguissem  os  Estatutos  da
extinta FAHIMTB alem de outras sugestões..

Projeto da atualização do livro História da Doutrina Militar até 2020
Em 2020 projetamos atualizar o livro História da Doutrina Militar da 2ª GM até 2020.

Mas  lamentavelmente,  tendo  sido  extinta  a  FAHIMTB,  não  conseguimos  patrocínio  da  FHE-
POUPEx. Mas é um projeto relevante previsto para ser produzido em parceria.



4

Mas  conseguimos  publicar  o  livro  inédito,  relacionado  com  o  desenvolvimento  da
Doutrina Militar Brasil  Pensadores Militares 1931-1990 prefaciado pelo pensador militar  Cel
Amerino Raposo, o único pensador militar sobrevivente dos abordados.

Que foram de real  utilidade a  produção das  obras  patrocinadas pelo  Estado-Maior  em
1978 e 1979.

Dificuldades a partir de 2.000 de conseguir instrutores de História QEMA
 A partir  de 2000 foi  difícil  manter  como instrutores de História  oficiais  com o curso da

ECEME e passaram a integrar a Cadeira de História Militar, raros ou nenhum oficial de Estado-
Maior e foram incorporados tenentes formados na Escola do Exército em Salvador-BA vindos
do mundo civil e formados em Faculdades de História.

Como alimentar o cérebro de um Exército na Paz para melhor prepará-lo
É de autoria do Marechal Ferdinando Foch a frase a seguir entre aspas, pois ele deixou

a Escola de Guerra da França onde lecionava História Militar Crítica para comandar a Vitória
Aliada na 1ª Guerra Mundial.

 “Para  alimentar  o  cérebro  de  um Exército  na  Paz,  para  melhor  prepará-lo  para  a
eventualidade de uma guerra, não existe livro mais fecundo em lições e meditações que
o livro da História Militar”.

E creio que publicamos os seguintes livros de História Militar do Brasil

Brasil  –  Lutas  Internas  1500-1916  em  defesa  de  sua  Unidade  e  Integridade  2016
Livro  que  dá  sua  versão  sobre  as  Lutas  Internas  que  ocorreram  depois  de  1916  para  as
completarem aos 100 anos quando não existirem personagens nela envolvidos e se fazer uma
avaliação isenta das Lutas Internas pós 1916, término da Revolta do Contestado

Brasil – Lutas contra invasões, ameaças e pressões externas 2014
Obras em que tive por parceiro o historiador militar  Cel  Luiz Ernani  Caminha Giorgis e

mais o meu livro Amazônia Brasileira – Conquista, Consolidação e Manutenção – História
Militar  Terrestre  da  Amazônia  (1616-2017)  que  aborda  as  lutas  externas  e  internas
envolvendo a Amazônia que complementam os livros sobre Brasil, Lutas Internas e Externas.
Outro livro importante como Livro da História Militar do Brasil é o de nossa autoria A Guerra da
Reconquista  do Rio  Grande do Sul  1774|1776 pelo  Exército  do Sul  e  suas guerrilhas  e
pela  Esquadrilha  Naval  do  Vice  Reinado  do  Brasil  2019. E  também  a  série  História  do
Exército no Rio Grande do Sul focalizando a História dos grandes comandos no Rio Grande do
Sul. Obras todas disponíveis no site www.ahimtb.org.br

Como definir a constituição do Cérebro do Exército Brasileiro
Como Cérebro do Exercito Brasileiro poderíamos definir, por exemplo, uma minoria que

tem  por  missão  o  desenvolvimento,  regulamentação  e  atualização  de  sua  Doutrina.  Seria  o
Comandante do Exercito e seu Estado Maior e Gabinete, generais comandantes e chefes com
seus Estados Maiores e Assessorias, Estrategistas e Táticos, Historiadores militares descritivos
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e  críticos,  pensadores  militares,  geopolíticos,  adidos  militares  (em  especial),atentos  aos
progressos  doutrinários  dos  países  onde   são  adidos  militares,  diplomatas,  engenheiros  e
especialistas  em manter  atualizados  os  regulamentos  que  compõem o  Corpo  de  Doutrina  do
Exército.  A  grande  maioria  do  Exército  constituiria  o  seu  Corpo  com  a  missão  de  estudar  e
aplicar a Doutrina formulada pelo Cérebro do Exército.

Meus trabalhos publicados de História Militar Crítica

As Batalhas dos Guararapes descrição e análise militar já em sua 3ª edição

Os  combates  de  Seival  e  de  Rio  Pardo  no  v.2  do  meu  livro O  Exército  Farrapo  e  os  seus
chefes. Publicado pela BIBLIEx.

O ataque a Vila de Rio Grande em 1º de Abril de 1776 em meu livro A Guerra da Restauração
do  Rio  Grande  do  Sul; Publicado  pela  BIBLIEx  e  repetido  ampliado  em  meu  livro A  Guerra  de
Reconquista  do  Rio  Grande  do  Sul  1774\1776  pelo  Exército  do   Sul  e  suas  guerrilhas  e  pela
Esquadrilha Naval do Vice Reinado do Brasil.

O  combate  de  Monte  Castelo  no  manual  de  minha  autoria Como  estudar  e  pesquisar  a
História do Exercito Brasileiro edições de 1978 e 1999 publicados como Manual  pelo Estado-Maior
do Exército. O combate de Jenipapo em meu livro o Combate de Jenipapo.

A batalha do Passo do Rosário em meu livro Os 175 anos da Batalha do Passo do Rosário,
publicado no Projeto História do Exercito no Rio Grande do Sul e com apoio nos fundamentos da Arte
Militar - Missão, Terreno, Inimigo e Meios.

Prova sobre História Militar Crítica - Princípios de Guerra e a Manobra e seus elementos no livro
didático  da  cadeira  de  História  Militar  da  AMAN História  da  Doutrina  Militar  as  p.  181|189.  Muito
importante. Prova aplicada na 1ª VC do 4ª ano em 1978.

É vital para o Exército possuir historiadores militares descritivos e críticos pelas razões expostas
e,  sobretudo  estimular  os  vocacionados  para  esta  atividade  vital  para  o  desenvolvimento,
regulamentação  e  atualização  da  Doutrina  do  Exército  da  qual  o  Duque  de  Caxias  foi  o  pioneiro  ao
escrever  a  História  Militar  Crítica  da  Batalha  do  Passo  do  Rosário  a  pedido  do  Instituto  Histórico  e
Geográfico  Brasileiro  de  que  era  integrante,  bem  como  foi  pioneiro  do  inicio  na  nacionalização  da
Doutrina do Exército por ocasião da Questão Christie com a Inglaterra.

Digitação e Digitalização por Camila Renê

Capa do meu livro inédito
Brasil Pensadores Militares
(1631-1990), onde focalizo 29

pensadores militares que
influenciaram no

desenvolvimento da Doutrina
do Exército Brasileiro.

Seguramente existem mais
pensadores militares no Brasil

que estão para serem
descobertos e consagrados.
O presente livro é o início do
deste importante assunto e

com o tempo surgirão outros.
Pensadores.


