 SÍMBOLO DO EXÉRCITO 
– ORIGEM E SIGNIFICADO –

No Regulamento de Uniformes para o Pessoal do Exército (RUPE), edição de 1931, aparece
pela primeira vez um símbolo semelhante ao atual símbolo do Exército Brasileiro. Nesse
regulamento o pretenso símbolo é uma peça de uniforme denominada “cocar elíptico”. A edição
de 1933 mantém o mesmo padrão.
Em 1942, o símbolo (cocar elíptico) é o mesmo, mas o seu uso no “boné” prevê a inserção
de um sabre, sobreposto ao cocar, e o conjunto é ornamentado por ramos de café e fumo
(observe-se que no “boné” dos oficiais-generais não é adotado o cocar, mas o Brasão de Armas
da República). Na edição de 1946, no item referente à composição das insígnias dos generais, o
cocar, novamente encimando um sabre, é agora composto por um resplendor de pontas de sabre,
e é nomeado de “símbolo do Exército”. O RUPE de 1951 igualmente nomeia o cocar como “símbolo
do Exército”, e apresenta uma descrição completa, que coincide com a descrição atual. O
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1), edição de 1957, não deixa dúvidas: “O Símbolo
do Exército é o constante do R-124”. Cabe destacar que o R-124 é o atual Regulamento de
Uniformes do Exército (RUE). Após extensa pesquisa, não foi localizado nos arquivos deste
Centro informações sobre o autor e o significado proposto pelo desenho adotado para o
símbolo representativo do Exército, sendo lícito concluir-se por uma adoção progressiva de
detalhes e/ou modificações em torno do “cocar elíptico”.
Sobre o assunto, ainda é necessário observar outra questão. O Brasão de Armas do
Exército, e não o Símbolo do Exército, é a representação heráldica máxima da Instituição. E,
com essa finalidade, possui uma descrição heráldica plena de significados. O símbolo do
Exército é uma marca, um meio de identificação visual e, por essa razão, não tem, e não se
sugere que receba, uma descrição heráldica. Como marca que é, deve possuir tão somente regras
que norteiem a sua confecção e uso (o que é atendido parcialmente pela Port 095, de 24 Fev
05). Um estudo deste Centro, versando sobre o brasão de armas e o estandarte do Exército,
corrobora o presente ponto de vista (ver anexo). Em síntese: o brasão de armas, assim como o
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estandarte do Exército, é uma das honrarias castrenses; e o símbolo do Exército um meio de
identificação, uma “logomarca”, um distintivo.
O símbolo do Exército, portanto, não é oriundo de uma confecção norteada pela
heráldica. Pode-se, entretanto, perceber que na composição do símbolo houve inspiração em
aspectos históricos e heráldicos, mas isso não nos permite convertê-lo num brasão. Vemos uma
sugestão:
 a espada representa a ação de comando, a liderança, e está ligada aos valores
cavalheirescos (honra, destemor, valentia), atributos que caracterizam a carreira militar;
 o Cruzeiro do Sul, inspirado no símbolo anterior da Instituição (Cruzeiro do Sul,
enquadrado por um “círculo vazado”) é pleno de significados históricos, particularmente
atribuídos à cruz no contexto brasileiro: símbolo cristão-português, relacionado com a
descoberta e a conquista do território que hoje constitui o Brasil;
 o escudo simboliza a defesa do território nacional, e nesse sentido a composição das
bordaduras e do campo do escudo adotaram as cores nacionais; e
 como ornamento, um resplendor prateado, constituído de 20 “pontas”.

Símbolo do Exército
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– Antigo Símbolo do Exército –

– Brasão de Armas do Exército Brasileiro –

(Fonte: Centro de Documentação do Exército, hoje desativado)

http://www.suaaltezaogato.com.br
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