
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado 

Patrick Del Bosco de Sales 

 

 

 

 

Título 

Os Programas de Reaparelhamento da Marinha do Brasil na República (1904-2014) 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR ACADÊMICO 

Octavio Amorim Neto 

 

 

 



 

 

Ficha catalográfica  elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 
 

 

Sales, Patrick Del Bosco de 

        Os Programas de Reaparelhamento da Marinha do Brasil na República 

                  (1904-2014) /  Patrick Del Bosco de Sales. – 2015. 

    136 f.  

 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de  Empresas, 

Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

  Orientador: Octavio Amorim Neto. 

  Inclui bibliografia.  

 

                      1. Brasil. Marinha. 2. Estratégia naval. 3. Controle de processo. 4.  

                   Inovações tecnológicas. I. Amorim Neto, Octavio, 1964- . II. Escola  

                   Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação  

                   Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

                    

 

                                                             CDD – 359.6 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a meu orientador, Octavio Amorim Neto. Seu apoio sempre foi uma 

fonte inspiradora e estimulante ao desenvolvimento de qualquer pesquisa. Octavio, é um grande 

professor: paciente, sábio, erudito e sempre disponível. À Marinha do Brasil, pela oportunidade 

de realizar este curso nas condições propiciadas, que permitirão que eu avance com máquinas 

à vante nesta jornada de Oficial. 

À Deus, por ter me guiado em todos os caminhos e sempre ter colocado pessoas maravilhosas 

no meu caminho. Ao Prof. Júlio César Cossio Rodriguez, pelas profícuas sugestões e discussões 

no decorrer da elaboração desta dissertação. 

Aos meus queridos companheiros nessa caminhada, colegas do mestrado e doutorado em 

administração da EBAPE. O convívio diário foi deveras proveitoso, não apenas pelas 

agradáveis companhias, mas especialmente pelas trocas de informações nas mais diferentes 

áreas do conhecimento, com certeza contribuíram para eu ser uma pessoa melhor.   

Uma menção especial deve ser feita aos professores desta instituição acadêmica que me 

acolheram e transmitiram conhecimentos da melhor forma possível e os demais orientandos e 

assistentes do professor Octavio Amorim Neto, pelo nível de conhecimento e companheirismo 

essenciais ao desenvolvimento da minha pesquisa. 

E, finalmente, aos meus pais, Joana D’arc e João Bosco, aos meus irmãos Paloma e Patrese. 

Não fosse pelo seu carinho, amor, estímulo, conselhos e paciência – mesmo longe nos termos 

geográficos – dificilmente haveria alcançado esse sonho que hora se realiza. Uma menção à 

Gisela, minha namorada, pelos conselhos e estímulos desde o processo de seleção que levaram 

aos melhores resultados possíveis.  

 



 

 

 

RESUMO 

 

A modernização da Marinha do Brasil se faz necessária em face de fatores relacionados à 

obsolescência dos meios, incremento tecnológico e outros incentivos de ordem doméstica e 

internacional. No caso brasileiro, apesar de haverem diversos programas de reaparelhamento 

desde a proclamação da república, os programas de maior envergadura e que geraram resultados 

importantes ocorreram em 1910, 1977 e 2007. 

O Reaparelhamento da Marinha do Brasil responde principalmente a incentivos de ordem 

sistêmica e doméstica. A sua efetividade é o principal objetivo de um programa de incremento 

material, e muito mais do que orientação à defesa da pátria, os objetivos expressos na grande 

estratégia de um país devem preceder a decisão de repotencialização da Força. 

O trabalho utiliza a metodologia histórico comparativa, por meio do método denominado 

Process Tracing. Essa incipiente metodologia permite verificar as evidências ao longo de 

processos e verificar a hierarquização de cada fator por meio de testes empíricos baseados na 

minuciosa descrição histórica dos casos. 

As teorias realistas buscam explicações para o comportamento dos países em relação ao Sistema 

Internacional.  O ambiente anárquico em que se encontram os países definem suas preferências, 

mas o aspecto doméstico responde fortemente a esses incentivos sistêmicos e justifica as 

diferentes conduções de políticas externas em ambiente similar. 

A teoria neoclássica considera os fatores domésticos como intervenientes neste processo. Por 

meio do modelo desenvolvido por Schweller (2006), este trabalho verificou que o aspecto 

sistêmico é determinante para o reaparelhamento da Marinha, e no âmbito doméstico o 

consenso e coesão das elites são necessárias, entretanto a coesão social passou de coadjuvante 

a uma das condições necessárias a partir do início do século XXI no processo de 

reaparelhamento. 

 

Palavras chave:  Reaparelhamento da Marinha do Brasil (1910), Reaparelhamento da Marinha 

do Brasil (1977) Reaparelhamento da Marinha do Brasil (2007), Process Tracing, Realismo 

Neoclássico. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian Navy’s modernization is needed in the face of factors related to obsolescence, 

technological advances and other domestic and international incentives. In Brazil, although 

there are several refit programs since beginning of Republic, the biggest programs and whose 

generated important results occurred in: 1910, 1977 and 2007. 

The Modernization of the Brazilian Navy responds mainly to systemic and domestic incentive. 

Its effectiveness is the main goal of a material increase program, and more than orientation to 

country’s defense, the objectives expressed in the grand strategy should precede the Armed 

Forces re-powering decision 

The paper uses historical comparative method, using the method called Process Tracing. This 

incipient methodology for verifying the evidence over processes and verify each factor’s 

hierarchy through empirical tests based on thorough historical description of cases. 

Realistic theories seek explanations for countries’ behavior on International System. The 

anarchic environment in which they are, define their preferences, but the domestic aspect 

responds strongly to these systemic incentives and justifies the different conduction of foreign 

policies in a similar environment. 

The neoclassical theory considers the domestic factors as stakeholders in this process. Through 

the model developed by Schweller (2006), this study found that the systemic aspect is crucial 

to the reequipping of the Navy, and domestic consensus and cohesion of the elites are necessary, 

however social cohesion went from supporting one of the conditions necessary from the 

beginning of the XXI century in the repowering process. 

 

Keywords: Brazilian Navy Reequipping (1910), Brazilian Navy Reequipping (1977),Brazilian 

Navy Reequipping (2007)Process Tracing, Neoclassical realism. 
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1- INTRODUÇÃO 

“A história é um grande sistema de aviso prévio”. Essa frase do escritor Norman Cousins em 

1978demonstra a importância de recorrer ao passado em busca de entendimento e aprendizado 

que levem a melhores decisões no presente e no futuro. Este trabalho tem como objetivo o de 

analisar três momentos de reaparelhamento da Marinha do Brasil (1910, 1977 e de 2007) de 

forma comparativa, e com isso buscará hierarquia relativas das condições determinantes ao 

incremento das capacidades materiais da Força Naval, especialmente a partir da era Lula (2003-

2010), em que o Brasil busca o ousado objetivo de desenvolver um Submarino de propulsão 

nuclear. 

As cadeias causais dos três principais momentos de reaparelhamento da Marinha do Brasil serão 

analisadas à luz das teorias realistas das Relações Internacionais. Por meio da metodologia 

histórico comparativa, e lançando mão do método de Process Tracing (doravante traduzido 

para mapeamento de processos) (COLLIER, 2011),juntamente com o teste da teoria proposta 

por Randall Schweller (2006)acerca do Balanceamento de Poder, buscar-se-á verificar a 

hierarquia relativa das condições presentes nas cadeias causais nos três diferentes programas de 

Reaparelhamento da Marinha do Brasil, bem como verificar se houveram outros aspectos 

favorecedores ao incremento das capacidades materiais da MB que não estão contemplados no 

modelo. 

Outro aspecto neste trabalho é verificar por meio do realismo neoclássico de que forma os 

incentivos do Sistema Internacional impactam as decisões de âmbito doméstico, e a sua 

importância na condução da política externa brasileira em busca de um posicionamento na arena 

internacional. A premissa dessa escola teórica permite verificar a conexão entre política 

doméstica e política externa, e de que forma os incentivos internacionais são percebidos e 

traduzidos em modificações ou manutenção do status-quo do país neste ambiente 

(RODRIGUEZ, 2013). Neste sentido, Resende-Santos (2007) discorre acerca dos aspectos 

culturais de cunho construtivista enraizados nas opções acerca da orientação estratégica do país. 

Em sua obra, fica bastante clara a necessidade de considerar os constrangimentos e incentivos 

domésticos ao se analisar as posturas pautadas nas premissas realistas. 

Para isso, esse trabalho divide-se em seis capítulos. No primeiro, será apresentado uma 

discussão acerca das teorias que explicam o comportamento dos Estados no Sistema 

Internacional em relação aos incentivos de ordem externa e domésticas, bem como a minha 

opção pelo realismo neoclássico para emoldurar este trabalho. Logo em seguida, será dissertado 
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acerca da metodologia aplicada e justificativa pela escolha da metodologia histórico-

comparativa, lançando mão do método de mapeamento de processos. 

Nos quatro capítulos seguintes serão apresentadas as análises dos principais programas de 

reaparelhamento, sendo um deles o pseudo-reaparelhamento, que tem o objetivo de reforçar as 

hipóteses a serem discorridas, em decorrência do contexto bastante específico do período pós 

Segunda Guerra Mundial (1952-1977). Os programas serão abordados em consonância com a 

teoria, e também será apresentado o ambiente externo e em seguida o ambiente doméstico à luz 

das condições propostas por Schweller (2006), uma vez que os Estados somente conseguem 

ajustar o Sistema Internacional por meio de suas capacidades (ZAKARIA, 1999). Por fim será 

feita uma conclusão acerca da hierarquia de condições causais e perspectivas para o PROSUB. 
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2- UMA ABORDAGEM NEOCLÁSSICA SOBRE OS PROGRAMAS DE 

REAPARELHAMENTO DA MARINHA 

2.1- As 3 Escolas das Relações Internacionais 

A busca pela sobrevivência deve ser o objetivo a ser perseguido por todos os Estados em um 

ambiente internacional de caráter anárquico. Essa é a premissa básica das Escolas Realistas de 

Relações Internacionais (WALTZ, 1979; SCHWELLER, 2006). Os Estados, tomados como 

unidades independentes no Sistema Internacional (daqui, SI), agem de forma racional neste 

ambiente, conforme Waltz (1979). Entretanto, os Estados per-se não são tomadores de decisões, 

necessitando que o corpo político materialize essas escolhas (ZAKARIA, 1999, p.9).Estes 

desempenharão o papel de representantes dos cidadãos em um sentido amplo, e se apresentam 

como responsáveis pela formulação das opções, pela tomada da decisão e posterior 

implementação. Ressalto que não estamos entrando no mérito de serem democracias, ditaduras 

ou qualquer outra forma de organização que venha a macular essa lógica política. 

A orientação de um país na condução de sua política externa pode ser abordada sob diversos 

pontos de vista, dependendo do objeto e do contexto que se deseja investigar; além disso, essa 

opção também orienta a teoria a ser aplicada (FALLETI; TULIA, 2009; DELBRIDGE; FISS, 

2013). As escolas das Relações Internacionais (RI) buscam entender os fatores que levam cada 

país a se posicionar no SI. As vertentes dos estudos das RI denominadas realismo clássico e 

realismo neoclássico utilizam os fatores domésticos como lentes pelas quais os estímulos 

sistêmicos são traduzidos em orientações aos Estados na condução de sua política externa. Por 

outro lado, a abordagem neorrealista enfatiza o próprio SI como principal fator interveniente 

no comportamento dos Estados. Esta corrente considera que estes agem como atores racionais 

em um ambiente de caráter anárquico e que buscam sua sobrevivência (WALTZ, 1979). As três 

abordagens aqui expressas1 são de suma importância para entendermos o meio pelo qual os 

países conformam suas preferências e objetivos na condução da política externa, e a forma 

como estas pretensões são complementares. 

Pela vertente da escola neorrealista, a primazia da segurança e defesa de um país leva a 

considerar essa tradição ao analisar apenas os incentivos e constrangimentos de ordem 

                                                 
1 Dado o escopo deste trabalho, será dada ênfase nas premissas neoclássicas do realismo. Outras vertentes das 

teorias das relações Internacionais não serão abordadas, como o realismo estrutural de Mearsheimer (1999), que 

apesar de haver a possibilidade de ser invocado, não contribuirá substancialmente para as análises em tela, uma 

vez que a opção teórica adotada sanar as necessidades deste trabalho. 
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sistêmicas para maior ou menor incremento das capacidades militares dos Estados. Estes 

buscam a sobrevivência em um nível mínimo ou a dominação em nível máximo no SI, essa é a 

diferença básica entre os realistas defensivos e ofensivos (SCHWELLER, 2006; ZAKARIA, 

1999). Neste sentido, os realistas defensivos não estabelecem imperativos sistêmicos de 

competição por maximização de poder, pois buscam a manutenção do status-quo, qual seja, a 

posição relativa do país no SI pela mitigação das ameaças. Por outro lado, os realistas ofensivos 

advogam pela falta de segurança internacional, e deste modo os Estados são estimulados ao 

incremento de suas capacidades materiais, haja vista a cooperação internacional, como 

alternativa ao Balanceamento de Poder, traz ganhos relativos e de pouca duração (DYSON, 

2010). Estes segundos criam condições que levam ao Dilema de Segurança (JERVIS, 1978), 

conceito que será explorado mais amiúde posteriormente. 

Essas abordagens explicitam duas concepções diferentes de segurança. O conceito de segurança 

é muito relativizado e discutido por Zakaria (1999) em relação à sua amplitude, uma vez que a 

manutenção do status-quo depreende um determinado comportamento e o expansionismo 

incentiva a outro substancialmente diferente, pois a segurança neste segundo aspecto se 

relaciona aos interesses de aumento de sua influência no SI e não apenas a defesa contra 

ameaças (ZAKARIA, 1999). Além disso, essas vertentes observadas em nível macro orientam 

o comportamento dos Estados em suas Grandes Estratégias. 

A tradição realista neoclássica considera os fatores domésticos como intervenientes no 

resultado das orientações do país em relação à condução da política externa. Essa abordagem 

combina a ênfase na sobrevivência dada pelo neorrealismo, com o foco nos atores políticos que 

é característica da tradição clássica na atenção ao papel doméstico destes (DYSON, 2010; 

GÓMEZ-MERA, 2014). Esse filtro doméstico é de suma importância para entendermos as 

razões pelas quais os países reagem de forma diferente a similares modificações em seus 

ambientes externos (SCHWELLER, 2006). Pela abrangência da análise neoclássica, essa 

tradição será utilizada para emoldurar a análise a ser apresentada neste trabalho, uma vez que o 

objetivo deste trabalho é a análise dos fatores sistêmicos e domésticos em resposta às ameaças 

e oportunidades oferecidas pelo SI ao país na condução da política externa.   

 A forma pela qual um país conduz sua política externa, tanto do ponto de vista material como 

simbólico, garante o seu prestígio e posicionamento no SI. A orientação da política externa deve 

se pautar nos custos e benefícios a serem obtidos pelo país em relação aos seus interesses 

sistêmicos (ZAKARIA, 1999), com vistas à possibilidade de um Estado controlar e moldar esse 

ambiente (GÓMEZ-MERA, 2014, p.43). Neste ponto, o aspecto material relacionado ao 
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conceito de Balanceamento de Poder toma forma e necessita de uma análise sob a ótica do 

Reaparelhamento das Forças Armadas. A relação entre o balanceamento e o reaparelhamento é 

bastante estreito e reside no fato de o segundo ser uma operacionalização do primeiro conceito. 

O Balanceamento pode ser obtido internamente ou externamente. Essa taxonomia se dá em 

relação ao incremento das capacidades domésticas no primeiro, e o segundo ser obtido por meio 

de alianças (SCHWELLER, 2006). Este trabalho tem como escopo final o incremento das 

capacidades domésticas, haja vista o país ter se frustrado nas respectivas alianças, 

especialmente no que tange ao pseudo-reaparelhamento. 

2.2- O Dilema de Segurança Incentivando o Balanceamento de Poder 

Dentro da tradição neoclássica, Schweller (2006) elaborou um modelo que explica o 

mecanismo causal da decisão política acerca do Balanceamento de Poder. Esse movimento 

ocorre quando as elites burocráticas de um país percebem uma alteração potencialmente 

ameaçadora no ambiente externo, e adotam a decisão de canalizar esforços políticos em direção 

a uma estrutura que permita a mitigação ou eliminação da ameaça. Uma outra abordagem reside 

no aspecto de essa cominação vir a se converter em uma oportunidade de galgar posições 

relativas em termos de prestígio no SI (ZAKARIA, 1999), e neste ponto o balanceamento se 

dará com vistas a este objetivo estratégico do país. 

A postura de Balanceamento admite diferentes configurações relacionadas à provisão de 

resposta a uma ameaça ou mesmo dos objetivos da Grande Estratégia do país. Isso pode se dar 

na forma de um balanceamento pela formação de alianças (balanceamento externo), ou então 

por meio do incremento da indústria de defesa ou mesmo a aquisição de armamento disponível 

no mercado internacional (balanceamento interno). Qualquer das duas opções afeta a qualidade 

do balanceamento, e podem ser “sub-balanceamento” ou então um sobre balanceamento. Na 

primeira opção, o país decide por não responder coerentemente à ameaça; em oposição, a 

segunda decorre de uma resposta superior às capacidades bélicas do incentivador 

(SCHWELLER, 2006). Este último comportamento desencadeia o que Jervis (1978) denomina 

Dilema de Segurança, decorrente do fato de os países estarem em um ambiente anárquico e não 

saberem claramente as intenções uns dos outros, adotando um posicionamento de incremento 

das capacidades materiais para oposição a ameaça, iniciando uma possível corrida 

armamentista2 em nível internacional. 

                                                 
2 Proença Júnior e Diniz (1998) discorrem acerca do que se entende por corrida armamentista e dilema de 

segurança, em relação às intenções dos países em processo de balanceamento de poder. 
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O Dilema de segurança é um dos incentivadores ao Balanceamento de um país. Além desse, 

outras atitudes também acarretam tal comportamento, entre eles podemos citar a busca por 

prestígio no âmbito internacional, como faz o Brasil desde 2004,em sua ambição de assento 

permanente no conselho de segurança da ONU (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 2008; 

MARCELLA, 2015), mas também a defesa dos interesses no âmbito global, sejam eles de 

cunho econômico, como a defesa de rotas comerciais marítimas (ZAKARIA, 1999), ou então 

de cunho político, como a formação de blocos regionais (GÓMEZ-MERA, 2014). 

Conforme exposto, a materialização do Balanceamento pode se dar pela formação de acordos 

ou alianças, e ainda pelo incremento material dos Estados, seja pela aquisição ou pelo 

desenvolvimento do armamento no plano doméstico (SCHWELLER, 2006). Considerando que 

as Forças Armadas são fortemente pautadas pela tecnologia (CREVELD, 2000), o 

Balanceamento de Poder deve ocorrer em termos de incremento não apenas materiais, mas 

também tecnológicos, pois outros países igualmente adotam esse paradigma. A necessidade da 

ênfase tecnológica reside no fato de o balanceamento ocorrer de forma positiva, onde há o 

incremento tecnológico (RESENDE-SANTOS, 2007), mas também pode ser negativa, onde 

impera a obsolescência e ineficácia dos equipamentos de um potencial contentor. Em qualquer 

das duas alternativas, é necessário que haja uma modernização no material bélico com ênfase 

na inovação militar, sendo neste contexto que também se insere o conceito de Reaparelhamento 

adotado na Marinha do Brasil. 

Há de se deixar claro que cada uma dessas opções gera os mais diversos tipos de custos políticos 

sistêmicos a um Estado, especialmente na sua posição relativa no SI. Isso posto, entende-se que 

esse comportamento em busca de Balanceamento de Poder deve ser realizado pelos Estados de 

maneira parcimoniosa, garantindo um ambiente de segurança ameno, mesmo que pese a 

incerteza acerca das intenções de outros atores do SI, uma vez que o incremento material é 

visível, já as intenções por trás desse movimento são obscuros (POSEN, 1986). Os custos e 

benefícios políticos a serem alcançados devem entrar nesta balança (ZAKARIA, 1999). 

Um risco à manutenção da posição relativa dos Estados acontece quando o comportamento de 

Balanceamento não ocorre de maneira ordenada. Para tanto, devem ser analisados os custos e 

benefícios a serem obtidos por um país na busca pela maximização de sua segurança 

(SCHWELLER, 2004; ZAKARIA, 1999). É mister que o Balanceamento não ocorra em termos 

apenas quantitativos, mas principalmente qualitativos. Desde a Revolução Industrial o mundo 

observa um desenvolvimento tecnológico sem precedentes, onde no campo militar não poderia 

ser diferente, tanto que as Forças Armadas, segundo Van Creveld (2000, p.201), guiam sua 
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eficácia e efetividade com intensivo emprego da tecnologia na guerra3. Remetemos assim ao 

fato de que para cumprir satisfatoriamente a salvaguarda dos interesses internacionais de um 

país, as Forças Armadas devem estar mobiliadas com capacidades para dar suporte à orientação 

da política externa de um país (ALSINA JUNIOR, 2015), sendo a inovação responsável em 

sobrepujar as estratégias de possíveis contendores (ROSEN, 1994). 

A inovação tem um papel de suma importância no balanceamento de poder. Dyson (2010) 

argumenta que a inovação gera uma vantagem competitiva, colocando o país em posição de 

vantagem em relação aos pares, por outro lado, pode vir a aumentar os riscos caso sejam feitas 

escolhas estratégicas errôneas. A inovação também surge em resposta à oposição da capacidade 

do inimigo, e acarreta investimentos e modificações nas doutrinas, que podem ser facilitadas 

ou não dependendo da vontade da elite burocrática avessa a inovações (ROSEN, 1994; 

RESENDE-SANTOS, 2007). Neste ponto o reaparelhamento da Marinha será analisado sob o 

foco da inovação militar. 

2.3- Definindo o Reaparelhamento 

Não existe um conceito suficientemente discutido e amplamente aceito acerca do que se entende 

por reaparelhamento. Em face disso, é vital a sua elaboração, bem como a investigação das 

diversas dimensões deste construto e quais as orientações derivadas destas abordagens, a fim 

de possibilitar uma análise coerente acerca do construto.  

O reaparelhamento, em sentindo mais amplo, diz respeito ao incremento da capacidade material 

com foco na adequação dos armamentos aos objetivos estratégicos do país (POSEN, 1986). Em 

igual opinião Rosen (1994) e Resende-Santos (2007) entendem que a inovação militar é uma 

das possibilidades de oposição às capacidades táticas do inimigo, mitigando as suas opções em 

relação às intenções agressivas. A rápida obsolescência dos meios entre o final do século XVII 

e início do século XIX lançaram luz a esse movimento de âmbito global, que testemunhava 

uma corrida armamentista fortemente pautada pelo incremento tecnológico dos meios. 

Adotamos essa hipótese como uma condição necessária para essa corrida bélica, pois, caso não 

houvessem esses avanços, não haveria justificativa para a disputa ocorrida naquele momento. 

Alguns autores entendem o reaparelhamento apenas como o incremento material (ALSINA 

JUNIOR, 2015; RODRIGUEZ, 2013), entretanto a unidimensionalidade desta abordagem 

deixa de lado aspectos importantes a serem considerados. Não é a simples aquisição de navios 

                                                 
3 Essa não é uma posição pacífica entre os autores, compartilhando da descrença um dos maiores autores do tema 

Alfred Mahan (1890). 
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que levariam ao incremento da capacidade do país, pois de nada adianta a aquisição de meios 

modernos paralelamente à posse de mão-de-obra qualificada que não acompanhem o 

desenvolvimento tecnológico, uma vez que de nada serviriam para a mitigação da ameaça de 

algum potencial agressor e, principalmente, a consecução do objetivo estratégico do país não 

será suportado por esse ato, conforme ocorreu no primeiro momento de reaparelhamento do 

país, onde a impossibilidade de manutenção e operação dos meios não garantiu consistência 

estratégica frente ao SI (VIDIGAL, 1985). 

O conceito de reaparelhamento deve ser abordado em relação ao incremento das capacidades 

materiais pautadas na tecnologia e nos objetivos da grande estratégia do país. Fazemos uma 

adaptação do tratamento dado por Posen (1986), que não deixa a estratégia ficar desagregada 

da política e consequentemente da Doutrina Militar. A amplitude do conceito depreende a 

estruturação das Forças Armadas. Este processo de incremento de capacidade é resultado da 

conjunção de diversos fatores que este trabalho se propõe a analisar, não sendo considerado 

reaparelhamento a simples aquisição de oportunidade, de forma pontual e que vise a mera 

substituição de meios obsoletos, mantendo a doutrina vigente. Ainda existe no país uma lacuna 

acerca da responsabilidade pela concatenação entre metas políticas e iniciativa de segurança do 

Estado (BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2002, p.36). 

Em sua obra, Alsina Junior (2015) não considera que houve Reaparelhamento na Marinha, 

mesmo no início do século XX, ocasião que o autor considera apenas a dimensão reestruturante 

do conceito. Em suas palavras, “No caso hodierno, é equivocado falar-se em 

“reaparelhamento”, pois não se pode reaparelhar aquilo que jamais esteve devidamente 

aparelhado. ” Essa avaliação merece destaque neste trabalho, decorrente dos contextos em que 

eram adotadas as posturas por parte do corpo político em relação à percepção das ameaças que 

se apresentavam no SI. A utilização desse conceito como variável dependente será acrescida de 

alguns aspectos que relativizarão a afirmação em tela. 

 O cerne da discussão reside na efetividade das Forças Armadas. O papel clássico destas é a 

defesa do território contra ameaças externas (TILLY, 1992; BRIGAGÃO; PROENÇA 

JÚNIOR, 2002; BARANY, 2012; GARCIA, 2014). Este incremento da efetividade dever ser 

obtida a um baixo custo (BRUNEAU; MATEI, 2013), pois requer dispêndio de recursos de um 

Estado e, sendo realizado sem o devido foco na premissa da qualidade do emprego, está fadada 

a enorme frustração dos anseios da política externa, além da incompletude do processo, levando 

o país à manutenção da sua vulnerabilidade no SI. No caso de um país opte por deixar de possuir 

os meios necessários para dissuasão destas ameaças percebidas, esse fato acarreta uma 
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limitação do exercício de sua soberania ou mesmo interesses (POSEN, 1986), caracterizando o 

que Schweller denomina de “sub-balanceamento”. 

Em relação ao Poder Naval, é de amplo conhecimento que a guerra no mar possui suas 

peculiaridades (MAHAN, 1890). Estes meandros conduzem à necessidade de uma abordagem 

multidimensional do conceito, promovendo sua “extensão”, ou seja, aumentando seu poder 

explicativo, decorrente do distanciamento do objeto de análise em termos de incremento do 

número de fatores no estudo (GOERTZ, 2006). 

Por este motivo é imperativo que se adote uma parcimônia e clareza na definição do que seja 

reaparelhamento. A “importância da estratégia naval reside não na sua especificidade, mas no 

grau de adequação do projeto de forças prevalecente e da doutrina militar aos objetivos tácitos 

ou manifestos da grande estratégia de um Estado” (ALSINA JUNIOR, 2014, p.72).  Além 

disso, o desprezo de alguma condição que venha a ser importante ao modelo, leva todo o 

trabalho a uma indeterminação teórica (DYSON, 1991, p. 121), trazendo por consequência a 

uma perda de robustez argumentativa e até mesmo a inaplicabilidade ao fenômeno em tela. 

Neste ponto não podemos deixar de discutir a diferença entre variáveis e condições. Na tradição 

de pesquisa quantitativa que possui foco na manipulação das variáveis como atributos de um 

determinado fenômeno, sujeito a algum tipo de manipulação estatística que demonstrará 

variação no resultado final. Na tradição qualitativa essa abordagem de variáveis deve ser 

expandida, pois não são analisados apenas os atributos do fenômeno, mas também o contexto 

que é a moldura que envolve o fenômeno no qual estes se apresentam, de forma a torna-los 

aptos a gerar um resultado na cadeia causal de cunho bayesiano, onde as variáveis, condições 

ou fatores atuam. Dessa forma, as causas dos fenômenos residem na cadeia causal e não nos 

resultados em si, e a teoria se presta a apoiar tanto o resultado como a cadeia encontrada 

(ZAKARIA, 1999, p.15) 

Para este trabalho, a formulação do conceito lançará mão de alguns aspectos que abarquem as 

várias dimensões de reaparelhamento da Marinha. Inicialmente o reaparelhamento deve se dar 

em termos de inovação militar, e essas poderão modificar as doutrinas em voga (ROSEN, 

1994). As preferências oriundas da arena políticas e explicitadas na grande estratégia do país 

deverão ser consideradas neste processo (RESENDE-SANTOS, 2007). Essas dimensões serão 

as levadas em conta quando tratarmos de reaparelhamento, pois a elite civil deve determinar o 

papel dos militares em relação aos interesses do país (BRUNEAU; MATEI, 2013). 
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2.4- A Grande Estratégia Emoldurando a Doutrina Militar 

A orientação ao reaparelhamento deve estar imbrincada na Grande Estratégia de um país 

(ALSINA JUNIOR, 2015; POSEN, 1986). A Grande Estratégia é uma decisão política 

doméstica (BRUNEAU; MATEI, 2013), uma vez que abrange a atuação de diversos atores 

políticos, os quais sofrem mudanças no escopo de seu papel na evolução da sociedade, em 

virtude da dinâmica do SI quando na produção de constrangimentos e incentivos na orientação 

do comportamento dos países. Alsina Junior (2014) discute o conceito, resumidamente vemos 

que 

“[...] é preciso vencer a guerra e ser capaz de traduzir essa circunstância em resultantes 

concretamente favoráveis aos interesses daquele último – o que implica a mobilização 

de recursos de variadas naturezas, mesmo em tempos de paz, e a correta avaliação dos 

custos e benefícios envolvidos” (2014, p.34).  

Em outras palavras, vislumbram-se dimensões além da puramente militar, em consonância com 

a premissa do realismo neoclássico, ilustrando o papel dos decisores políticos na formulação da 

política externa, dado o dito clausewitziano, segundo o qual a guerra é a continuidade da política 

por outros meios. Em igual sentido, Marcella (2015, p.161) explicita que os interesses de um 

país não se fazem apenas no nível de defesa, mas também no que tange à prosperidade 

econômica, à ordem internacional e à promoção de certos valores. 

Diversos autores sustentam que os principais atores da política externa são os diplomatas e os 

militares (AMORIM NETO, 2011; BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2002), os quais devem 

atuar conjuntamente dentro de suas responsabilidades, e que os primeiros devem estar 

respaldados pelas capacidades materiais dos segundos, para fazer valer os interesses do país 

(ALSINA JUNIOR, 2015). Essa discussão é bastante frutífera no sentido que o Poder Executivo 

conduz os interesses do país, e o Poder Legislativo poderá gerar constrangimentos neste 

processo, haja vista este ramo da política ser um grande usurpador de atribuições no sistema de 

“checks-and-balances” (ZAKARIA, 1999, p.94). 

Por outro lado, não são apenas os dois atores do Executivo que atuam na orientação da política 

externa do país, haja vista as despesas militares passarem necessariamente por uma complexa 

arena decisória onde cada ator busca maximizar seus ganhos em termos de manutenção do 

poder (BUENO DE MESQUITA, 2005). Essa analise pode parecer óbvia, uma vez que o 

emprego de recursos implica na necessidade de se alcançar um objetivo benéfico à sociedade. 

A orientação da efetividade da despesa deve, obrigatoriamente, permear as decisões políticas 
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acerca dos gastos militares de um país, uma espécie de lente para se observar os fatores 

sistêmicos e, com isso chegar à melhor decisão em termos materiais. Esse aspecto é importante 

quando a abundância de recursos permite a satisfação de um maior número de interesses por 

parte do corpo político, reduzindo os impasses e promovendo maior avanço da agenda do 

governo em diversas áreas, inclusive no campo militar, para o incremento da efetividade das 

Força Armadas na Grande estratégia do país (AMORIM NETO, 2011). 

Dentro do realismo neoclássico, um dos principais fatores que impactam a política externa do 

Brasil é a qualidade do relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. A governabilidade é 

afeta à capacidade de o Executivo conduzir a sua agenda, e para tanto deve contar com apoio 

do legislativo em face da forma presidencialista adotada no país, com pequena interrupção no 

período analisado (1961-1963). Caso exista um Executivo forte e com agenda consistente com 

os anseios do Congresso Nacional, as decisões tornam-se mais fluidas; por outro lado, o oposto 

pode levar a uma paralisia em termos governativos. A Tabela 1, adaptada de Gomez-Mera 

(2014, p.48)4, ilustra essa possibilidade, onde para haver uma formulação coerente da grande 

estratégia, necessariamente deve haver uma concordância neste ponto, e consequentemente o 

processo de reaparelhamento. 

Tabela 1- Capacidade de formulação e condução da agenda afeta à política externa 

  PODER EXECUTIVO 

  Forte Fraco 

AGENDA 

LEGISLATIVA 

Congruente 
Q1- Política Externa 

mais cooperativa 

Q3- Limitada formulação de 

política externa; dependente de 

aceitação legislativa 

Diversa 
Q2- Política externa 

competindo com clivagens 

políticas 

Q4- Política externa extremamente 

limitada por constrangimentos 

domésticos 

Fonte: Adaptado Gómez-Mera, 2014, p.48. 

Nesta tabela percebemos as limitações na condução da política externa. Nos quadrantes Q2 e 

Q4, a avaliação dos custos e benefícios são considerados pelo legislativo na intervenção da 

política externa, já nos quadrantes Q1 e Q3 verifica-se um protagonismo do Executivo, que 

poderá ser mais assertivo em relação à formulação da Grande Estratégia do país. Na análise dos 

                                                 
4 A tabela apresentada pela autora ilustra os custos de formação de bloco, que é afeta à política externa e a 

centralização do poder no Executivo que ela chama de FPE (foreign policy executive). Para este trabalho, o 

resultado é a grande estratégia, que também é diretamente afeta à política externa, por outro lado, os custos nós 

colocamos como a convergência ou divergência de interesses do legislativo em relação ao executivo. 
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casos, esses fatores domésticos serão analisados dentro de cada contexto e que será ajustado no 

modelo de Schweller (2006). 

A Grande Estratégia está no mais alto nível político doméstico, de onde são emanadas as 

diretrizes para a atuação das Forças Armadas (BRUNEAU; MATEI, 2013). Estas, por sua vez, 

traduzem tais orientações em Doutrina Militar. A Doutrina Militar diz respeito à estruturação 

das Forças Armadas em termos materiais e procedimentais para fins de resposta às ameaças e 

oportunidades oriundas do SI e percebidas pela burocracia política (POSEN, 1986). 

Especificamente nos três momentos de reaparelhamento analisados neste trabalho (1910, 1977 

e 2007), é clara a ausência de uma participação mais incisiva da elite política na definição da 

Grande Estratégia e na Doutrina Militar no Brasil, por um déficit de atenção (AMORIM NETO, 

2011; TRINKUNAS; PION-BERLIN, 2007), tornando-afruto de um julgamento puramente 

militar (BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2014). 

Estas ideias oriundas do corpo militar são absorvidas pelo corpo político, sendo essa 

característica em conformidade com a hipótese de Posen (1986). No entanto, o modelo desse 

autor não permeia o caso brasileiro, pois o mesmo advoga em favor da participação civil em 

assuntos militares; esse comportamento inexiste de forma persistente ao longo da história do 

país. A moldura que mais se adequa ao caso é aquele desenvolvido por Rosen (1994), o qual 

argumenta em prol do surgimento da inovação se dar por intermédio de militares “dissidentes” 

(“mavericks”, tradução livre), e são os mais suscetíveis à inovação do que outros (ROSEN, 

1994, p.11), apresentando opções diferentes das que estão em voga e encontram suporte para 

implementação dessas ideias junto a um componente político que presta apoio à inovação, bem 

como na defesa daquele junto às posturas arredias da caserna. 

2.5- A Importância da Inovação Militar na Efetividade das Forças Armadas 

Além do suporte político, Rosen (1994) e Resende-Santos (2007) também discorrem acerca do 

apoio dos altos níveis hierárquicos militares como aspecto facilitador à inovação militar em 

tempo de paz. Partindo do pressuposto de que, na carreira militar, as patentes são galgadas com 

base em critérios que permitam a ascensão funcional por quase todos os oficiais, em uma 

determinada base de tempo, um recém-admitido poderá chegar aos níveis mais altos da 

hierarquia se preenchidos os respectivos requisitos. Uma forma de inovar é o apoio desses 

mesmos oficiais ao alcançarem níveis mais altos na hierarquia militar. Considerando que a 

maturação de um processo inovador poderá coincidir com o fato acima descrito, haveria um 

alinhando dos interesses da Força com a ascensão desses militares a patamares de comando e 
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promovendo uma inovação com apoio interno. Esse é o caso do Brasil no início deste século, 

pois o programa nuclear da Marinha teve início na década de 70 e os oficiais admitidos naquele 

período hoje compõem o mais alto nível decisório da Força. 

Rosen (1994) também aponta os militares dissidentes como mediadores responsáveis em termos 

de inovação, mas também discorre fortemente em relação ao papel dos civis na implementação 

desta em tempo de paz. O autor enfatiza a inércia das burocracias políticas em relação às 

mudanças, e que somente são incentivadas a fazê-la em face à possibilidade de captação de 

recursos adicionais para proteção de sua condição.  

O Balanceamento de Poder de cunho defensivo será potencializado pela utilização da tecnologia 

e inovação, uma vez que permite a preparação das Forças Armadas com base em paradigmas e 

doutrinas adequadas, pois do contrário podem ser ineficazes em face da ameaça percebida ou 

objetivo estratégico. É importante aqui frisar o papel da grande inovação, que é aquela 

responsável pela modificação do relacionamento entre velhos conceitos e novos armamentos, 

o que levaria ao abandono de uma velha doutrina em detrimento de uma substituta mais eficaz, 

o que torna muito difícil uma configuração mais assertiva das Forças Armadas, ou projeto de 

força, conforme Proença Júnior e Diniz (1998), em decorrência das incertezas do SI. 

A inovação é uma forma de balanceamento interno (RESENDE-SANTOS, 2007). Ela é a mais 

dispendiosa e de maior risco associado, por outro lado, pode oferecer vantagens de enorme valia 

para os interesses dos países. Outra forma de balanceamento se dá pela emulação (GRAUER, 

2015), que é a mais barata e certa, adaptando-se melhor ao realismo defensivo (RESENDE-

SANTOS, 2007), uma vez que isso trata do conceito de capacidade e não apenas das hipóteses 

de emprego das FFAA, correspondendo a nova forma de avaliação da efetividade, um dos 

pilares do relacionamento civil-militar, de acordo com o estudo de Bruneau e Matei (2013). 

Outro ponto a ser considerado na inovação reside no aspecto referente à aplicação de recursos, 

uma vez que esse dispêndio não causa investimento, mas decorre do investimento (POSEN, 

1986, p. 41). Inovação deve levar em conta o ambiente estratégico, sendo extremamente difícil 

chegar a qualquer conclusão em termos de custos e utilidade das pesquisas na área tecnológica 

sem antes observar o entorno estratégico, bem como a forma como isso influenciaria em um 

Balanceamento de Poder mais coerente. A necessidade de inovar deve considerar mudanças 

econômicas, políticas e tecnológicas para prover uma base mais estável, a fim de evidenciar se 

a inovação no campo militar é necessária e qual a característica do armamento a ser 
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desenvolvido, uma vez que a capacidade do inimigo pode mudar em razão de novos cenários 

que se apresentem, influenciando novamente o início do processo de uma forma cíclica. 

No país a ausência de interesse da classe política em assunto de defesa não é recente (PION-

BERLIN; TRINKUNAS, 2007; AMORIM NETO, 2011). Diversas sugestões foram 

apresentadas pelos militares em relação à busca de Balanceamento de Poder e estas foram 

plenamente aceitas pelo corpo político. Exemplo disso está na sugestão de reaparelhamento 

apresentado pelo Almirante Julio de Noronha (1904) e posteriormente modificada pelo 

Almirante Alexandrino de Alencar (1906). A relativa exceção da regra se deu na década de 70, 

ocasião em que o corpo político eram os próprios militares, logo não há de se falar em separação 

entre o corpo político e militares naquele período. 

A ausência de atenção em relação aos assuntos de defesa gera uma autonomia para as Forças. 

Essa autonomia se evidencia na opção apresentada à burocracia política em relação às 

disponibilidades a serviço do país (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998). A MB, por meio de 

seus programas de reaparelhamento sempre mantiveram à disposição da burocracia a melhor 

configuração da Esquadra, apesar de difícil tarefa (MARTINS FILHO, 2010), todas elas sempre 

se deram em termos realistas que se adequassem à Grande Estratégia e Doutrina em vigor e se 

pautassem na inovação. Este processo foi denominado por Proença Júnior e Diniz (1998) de 

projeto de força, em que os chefes militares informavam a viabilidade militar e as alternativas 

disponíveis. 

Por outro lado, a inovação nos dois programas de Reaparelhamento do passado, e a de 2007, 

foram oportunidades do país em alcançar seus objetivos, ou seja, a inovação foi percebida e 

implementada na Doutrina Militar, alinhada com a Grande Estratégia do Brasil para a América 

Latina (GÓMEZ-MERA, 2014). 

2.6- Razões que Levam um País a Adotar a Postura de Balanceamento de Poder 

Até o final da era das “Marinhas a Pano”, em face da baixa complexidade dos meios, não havia 

necessidade de um elevado grau de profissionalismo na Marinha. Uma das evidências reside na 

forma como ocorria o recrutamento do pessoal5. Além disso, qualquer país tinha a capacidade 

de construir uma Força Naval capaz de fazer frente às melhores existentes naquele momento. 

O desenvolvimento científico propiciado pela Revolução Industrial mudou drasticamente esse 

                                                 
5Nascimento (1997) explica o recrutamento forçado e de que forma isso prejudicava a disciplina, bem como o 

aspecto profissional que não era considerado nesta forma de conscrição. Outro ponto reside no recrutamento 

naquele momento ser uma extensão do sistema criminal (VIDIGAL, 1985). 
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cenário (MARTINS FILHO, 2010; VIDIGAL, 1985). Desde aquele momento, o mundo tem 

experimentado um enorme incremento técnico, que também se internalizaram nas Forças 

Armadas, condicionando a efetividade destas pautada no incremento tecnológico (ROSEN, 

1994; CREVELD, 2010). Stephen Rosen (1994) expõe o papel da tecnologia que circunscreve 

a guerra, e dessa forma é imprescindível que seja abordado esse aspecto nas forças Armadas 

quando tratamos de efetividade no resultado do Reaparelhamento, tal qual Creveld (2010). 

O Reaparelhamento com ênfase na tecnologia incrementou o poder dissuasório dessas armas 

na mesma medida do seu valor monetário (MARTINS FILHO, 2010). Isso se fez sentir muito 

no Brasil que no início do século XX não possuía parque industrial e nem instituições de 

Pesquisa e Desenvolvimento, levando à aquisição dos itens no mercado internacional, 

representando uma enorme dependência do país em relação a esses fornecedores externos. Por 

outro lado, sempre foi preocupação do país a busca por independência em relação aos meios 

bélicos e isso ficará bastante evidente nos respectivos Programas de Reaparelhamento. 

Para ilustrar essa argumentação, recorremos à base de dados desenvolvida por Crisher e Souva 

(2014), comparando os poderes navais de diversos países desde 1865 até 2011, onde a avaliação 

do caso do Brasil fica bastante evidente dos dois momentos em tela conforme o Gráfico 1. O 

terceiro momento não é contemplado no gráfico por ainda estar em andamento, e que o principal 

incremento será no tocante ao tecnológico. 

A análise gráfica requer bastante atenção em alguns aspectos. Inicialmente salta aos olhos o 

incremento material observado em meados de 1910 e outro em 1970, e após essas ocasiões, 

seguiram períodos de estabilidade. Um dos aspectos importantes neste gráfico, reside no fato 

de que esse salto, além da incorporação de meios, devemos considerar os meios que foram 

desativados em decorrência de obsolescência e por outros motivos; além disso, esse gráfico não 

considera aspectos relacionados à tecnologia dos meios e, conforme foi discutido, é um fator 

que permeia a guerra no mar. 

Um ponto muito interessante diz respeito que apesar de o país possuir a sexta maior Marinha 

em meados de 1860, ainda assim é um ponto de baixo deslocamento total dos meios navais. 

Isso se deve em decorrência de os navios daquele período serem construídos de madeira, além 

da ênfase na construção desses navios para operações fluviais, decorrente da necessidade de 

aplicação na Guerra do Paraguai (1865). Esse é um dos aspectos limitadores desse gráfico, 

entretanto o ponto aqui é observar que nos dois programas de reaparelhamento (1910 e 1977) 

ocorreram um radical incremento de meios materiais, e cada um deles será analisado. 
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Gráfico1- Deslocamento dos meios no Brasil desde 1860 até 2011 

 

Fonte: Crisher e Souva, 2014. 
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Para entender o que leva um Estado a buscar o incremento de suas capacidades materiais, 

utilizaremos a consagrada corrente neorrealista das Relações Internacionais. Waltz (1979) 

define três pressupostos teóricos sobre o SI, quais sejam: os Estados são atores principais no 

SI, esse Sistema é anárquico e os Estado comportam-se como atores racionais. Esses 

pressupostos teóricos, alinhados à busca pela segurança e poder da escola Realista, levam os 

Estados a formatar um ambiente de incerteza sobre as intenções uns dos outros, e agem de 

forma estratégica e oportuna (DYSON, 2010, p.99). Dessa forma, capacitam-se contra qualquer 

investida aventureira de um possível Estado que tenha interesses conflitantes. Esse movimento 

de busca de equilíbrio de capacidades é o que se denomina de Balanceamento (SCHWELLER, 

2004, p. 160). 

A vertente neorrealista da teoria realista deixa de lado variáveis domésticas e, ao se abdicar da 

análise destas, corre-se o risco de enfrentar “uma enorme instabilidade, decorrente da opção 

de deixar de fora inúmeras variáveis potencialmente determinantes” (ALSINA JUNIOR, 2014, 

p.15). Isso ocorre em razão da busca pela simplificação do modelo, causando uma 

indeterminação teórica (DYSON, 2010, p.121), ou mesmo levado a uma “intensão” do conceito 

o que culmina com um menor poder explicativo (GOERTZ, 2006). A inerente complexidade 

do SI apresenta um desafio adicional na busca do mecanismo causal, sendo de suma 

importância a escolha da metodologia que melhor se ajuste ao objetivo perseguido neste 

trabalho, sob pena de incerteza acerca do resultado caso seja abandonada a observação das 

condições determinantes ao reaparelhamento. 

A teorias que tratam das relações entre Estados, especialmente as neorrealistas, pautam-se 

fortemente nos incentivos oriundos do SI na orientação das decisões afetas à política externa de 

um país. Nesta vertente da corrente realista, os Estados são considerados atores racionais 

atuando em um SI de características anárquicas, e que se encontram permanentemente em busca 

de sobrevivência (WALTZ, 1979). O neorrealismo deixa os incentivos de ordem doméstica em 

segundo plano para a análise das relações de causa e efeito das variáveis envolvidas no 

comportamento dos países (AMORIM NETO, 2011), inclusive quando trata do Balanceamento 

de poder.  

A busca por explicações acerca da ocorrência de um determinado fenômeno deve ser realizada 

por meio de uma teoria que se pressupõe ser a mais abrangente possível (STRAUSS; CORBIN, 

2008, p. 23), sem deixar de ser parcimoniosa (EISENHART, 1989), buscando o maior espectro 

de variáveis explicativas afetas ao modelo a ao objeto estudado. Para tanto, optamos por utilizar 

o realismo neoclássico, apresentando-se como a teoria que demonstra com maior clareza os 
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fatores intervenientes no processo de reaparelhamento do país. Isso decorre pelo fato da teoria 

levar em consideração fatores domésticos e sistêmicos na análise do comportamento 

relacionado à orientação da política externa dos países (AMORIM NETO; MALAMUD, 2015). 

Os realistas neoclássicos não negam a estrutura do SI, e nem o foco dos Estados nos ganhos 

relativos como variáveis chave nos resultados de política externa de um país (ZAKARIA, 

1999), entretanto dão ênfase aos fatores domésticos, em atenção à primeira imagem formulada 

por Waltz em sua obra neorrealista, onde os indivíduos agem conforme as suas preferências, 

estímulos e constrangimentos cognitivos. Essa ênfase nos fatores domésticos torna-se de suma 

importância em seu mecanismo de transmissão entre os estímulos sistêmicos e as decisões no 

âmbito político de balanceamento (SCHWELLER, 2006; GÓMEZ-MERA, 2014). 

Jorge Battaglino (2013) identificou empiricamente três condicionantes que levam os países 

latino-americanos a adquirir armamento. Essas aquisições ensejam em incremento da 

capacidade material dos países, podendo inferir que se trata de um movimento de 

balanceamento de poder. A primeira condicionante relaciona-se à avaliação expansiva ou não-

expansiva da orientação estratégica, a segunda considera a disponibilidade de recursos alocados 

ao orçamento de defesa e o terceiro leva em consideração o nível de atenção política aos 

assuntos de defesa.  

Essas premissas são extremamente válidas, e coaduna com elas Zakaria (1999), quando analisa 

o início do incremento militar pelos Estados Unidos no final do século XIX, em maior ou menor 

medida, conforme será explorado neste trabalho, onde a condição mais importante reside no 

aspecto da participação política nos Programas de Reaparelhamento, não necessariamente em 

termos técnicos, mas no apoio ao Balanceamento de Poder. 

Dentro dessa análise das teorias, diversos autores posicionam-se para buscar explicação para o 

movimento de Balanceamento de Poder dos países. Um desses autores é Randall Schweller 

(2006), que oferece um modelo bastante coerente para a análise de decisões políticas em relação 

ao provimento de resposta a ameaças do SI, com foco prioritário nos fatores domésticos. 

2.7- Realismo Neoclássico na Abordagem de Randall Schweller 

Randall Schweller (2006), um dos principais expoentes da corrente neoclássica, desenvolveu 

um modelo causal que trata dos fatores domésticos e sistêmicos que interagem e culminam no 

balanceamento de poder6. Os neoclássicos consideram os processos domésticos como “correias 

                                                 
6 Este trabalho fideliza-se ao modelo do autor que elenca diversas condições. Não será verificada a acuidade de 

todas as possíveis hipóteses rivais estranhas ao modelo em função do escopo deste texto. 
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de transmissão” que direcionam os resultados políticos como resposta aos incentivos e 

constrangimentos externos (SCHWELLER, 2004, p.165), enquanto os neorrealistas 

consideram os Estados como atores racionais, deixando os fatores domésticos em segundo 

plano. Essa abordagem neorrealista não convém a este trabalho, pois a política externa é feita 

pelo governo e não pelo Estado em si (ZAKARIA, 1999, p.9). 

O modelo em tela contém uma particularidade em termos de causalidade apresentada pelo 

próprio autor. Para a metodologia que será utilizada neste trabalho, essa cadeia causal pode 

implicar na redução da replicabilidade do modelo, ou mesmo falhar na análise de algum caso, 

reduzindo o poder explanatório do estudo. O preenchimento desta lacuna metodológica será um 

dos objetivos desse trabalho, demonstrando que o modelo possui uma flexibilidade, 

aumentando o espectro de casos a serem abarcados. A preocupação maior de Schweller (2006) 

reside na qualidade do balanceamento, ou seja, no resultado final da cadeia, sendo que o estopim 

do processo necessita ser mais explorado. 

Segundo Schweller (2006), uma causa para os países balancearem está na percepção de ameaças 

externas. Para o caso brasileiro, essa premissa do autor se ajusta por ocasião da análise do 

Programa de Reaparelhamento de 1910, onde a Argentina representava uma ameaça evidente. 

Por outro lado, nos programas de 1977 e no de 2007, não haviam ameaças claras, apenas 

algumas de cunho latente, e por esse motivo é necessário expandir o modelo proposto. O próprio 

autor, em sua obra Unanswered threats (2006), quando expõe o caso de balanceamento 

desencadeado pelo Paraguai no século XIX, defende que aquele país verificou uma 

oportunidade oriunda da fragilidade dos seus vizinhos e com isso desencadeou um processo de 

aquisição de armamentos que resultou na Guerra do Paraguai (1865). Neste sentido, é lícito que 

o modelo seja desencadeado pela percepção de ameaças e também por uma oportunidade 

apresentada pelo SI, e estes serão os dois motivos que levam um país a iniciar o processo de 

balanceamento em relação aos aspectos sistêmicos, de acordo com o modelo em tela. Outros 

autores enveredam por este caminho, como Zakaria (1999). 

Este autor discorre exaustivamente em sua obra acerca deste aspecto oportunístico. Em fins do 

século XIX os Estados Unidos já despontavam como potência econômica, entretanto 

permaneceu muitos anos sem que seu poderio militar acompanhasse esse processo de 

crescimento. Naquele momento, os Estados Unidos não vislumbravam maiores ameaças 

oriundos do cenário externo, discorre o autor, sendo essa uma premissa do realismo defensivo, 

conforme se apresenta o modelo de Schweller (2006). A conclusão do autor foi a de o realismo 

centralizado no Estado (state-centered realism), é que um dos fatores que levou os Estados 
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Unidos a incrementar seu poder militar foi a necessidade de inserção nas arenas decisórias das 

Grandes Potências na época, outro fator foi a implementação da Grande Estratégia em relação 

aos seus interesses fora do continente. Neste ponto vislumbramos que é lícito recorrer a essa 

premissa para explicação do reaparelhamento da MB em 2007. 

São consideradas quatro condições de cunho domésticos como causas ao Reaparelhamento.  

Essa cadeia inicia-se com a percepção de ameaças ou oportunidades no SI pelo corpo 

burocrático de um país e termina com o comportamento em busca de balanceamento, qual seja, 

uma configuração que permita oposição a essas potenciais ameaças de outrem que estejam com 

atitudes percebidas como agressivas aos interesses do primeiro, ou que o benefício político seja 

maior que o custo no SI de incremento material (ZAKARIA, 1999). Gómez-Mera (2014, p.37) 

também adota esse mesmo modelo em termos de variáveis independentes, intervenientes e 

dependente. O modelo apresentado por Schweller (2006) apresenta as quatro variáveis de 

ordem doméstica, que são tratadas pelo autor como entradas do nível sistêmico-estrutural para 

explicar como fatores domésticos e sistêmicos interagem para produzir os resultados 

(SCHWELLER, 2006), em uma cadeia de causalidade. 

A cadeia causal de pode ser descrita da seguinte forma: mudança do poder relativo no SI→ 

consenso das elites acerca da natureza da ameaça e grau de coesão das elites → obstáculo à 

mobilização como função da vulnerabilidade do regime e coesão social→ continuidade ou 

mudança da política externa, aqui analisada na vertente de balanceamento de poder. O consenso 

das elites e a coesão das elites são afetas ao desejo de as elites buscarem o Balanceamento de 

Poder; e a vulnerabilidade do regime e coesão social dizem respeito à capacidade de se extrair 

recursos para o Balanceamento de Poder. Essas duas taxonomias são meta-condições ao 

Reaparelhamento e serão importantes no momento que definirmos a classificação das variáveis 

em relação à suficiência e necessidade.  

Poucos são os trabalhos que fazem menção às condições sistêmicas conjuntamente com 

domésticas na decisão de orientação de política externa (ZAKARIA, 1999; AMORIM NETO, 

2011; ALSINA JUNIOR, 2015), além disso, é notória a escassez de bibliografia que considere 

a vertente militar na orientação da política externa, pois as existentes, tratam as Forças Armadas 

como coadjuvantes neste processo. Essas abordagens priorizam a orientação geral da política 

externa do país e não especificamente a decisão pelo Reaparelhamento das Forças, deixando de 

lado a verificação de como elas atuam conjuntamente com outros atores na definição estratégica 

do país. Estes estudos assumem a precariedade permanente das Forças Armadas e seu papel 

secundário no cenário político. Em face ao exposto, este trabalho busca verificar que as 
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condições causais de cada momento atuando com hierarquização diferente; além disso, outro 

escopo é de verificar a ocorrência de fatores que se apresentam apenas em determinados 

momentos, decorrentes das evoluções sociais experimentadas pelo país desde o início do século 

passado. 

Convém ressaltar neste ponto que diversos autores consideram o aspecto econômico do país 

neste processo de incremento das capacidades materiais das Forças Armadas (CALLON; LAW, 

1992; BRANDS, 2010; BATTAGLINO, 2013). Um desses autores é Hal Brands (2010) quando 

descreve que o poder militar é, em última instancia, derivado do poder econômico. Alsina 

Junior e João Roberto Martins Filho também consideram o aspecto econômico na análise das 

decisões políticas relacionadas ao reaparelhamento. Entretanto, o dispêndio de recursos está 

intrínseco à aquisição de armamentos, dessa forma, tratamos essa condição como contribuinte 

(MAHONEY, 2015), pois a sua presença aumenta a probabilidade do resultado final. 

Derivada dessa premissa, a disponibilidade de recursos materiais para aplicação nas Forças 

Armadas não é determinante no processo de Reaparelhamento, mas se apresenta como 

contribuinte. Caso a percepção de ameaça ou uma oportunidade e que ofereça grandes 

benefícios, os recursos serão canalizados para o incremento das capacidades das Forças 

Armadas, como ocorreu no país na ocasião da Guerra do Paraguai (1865), onde a agressão do 

país fronteiriço fez com que houvesse disponibilização de recursos às Forças que se equiparam 

e puderam se opor à ameaça efetiva (SCHWELLER, 2006). Outra evidência à força dessa 

hipótese reside nas diversas opções ao financiamento para aquisição dos navios durante o 

Programa de Reaparelhamento de 1910, onde foram postas 3 opções, o que deixa clara a 

restrição financeira do Brasil, levou ao financiamento desse dispêndio junto aos bancos 

ingleses. 

Em função dessa discussão acerca do efeito das condições, Mahoney (2008) dissertou sobre a 

presença de condições necessárias e suficientes dos fatores atuantes nas cadeias causais. O autor 

expõe que não se trata apenas da combinação dessa dualidade, mas que existem outras 

derivações que incrementam o poder explicativo da interação das condições em estudo, como 

a INUS, que diz respeito à necessidade de uma condição dentro de uma meta-condição que por 

si é suficiente ao fenômeno; e SUIN, que coloca uma condição como suficiente dentro de uma 

meta-condição que é necessária ao resultado final, ou seja, deve estar presente. Essa 

classificação será mais elaborada no próximo capítulo. 
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Em face desta análise, o modelo proposto de Schweller é bastante coerente com o objeto em 

estudo, sendo mister fazer algumas ressalvas. Essas questões referem-se mais aos aspectos 

metodológicos do que teóricos, e isso não reduz o poder explanatório do autor, uma vez que o 

contexto deve ser analisado com parcimônia, além disso, este trabalho busca uma generalização 

da teoria nos momentos de reaparelhamento do Brasil, e não uma singularização como da 

análise histórica. 

2.8-Análise das Condições Contribuintes ao Balanceamento de Poder no Brasil 

Schweller (2006), ao elaborar o modelo de comportamento do Estado para responder às 

ameaças externas, colocou-as sob a forma de uma cadeia causal. Também definiu claramente 

cada uma delas e nesta parte do trabalho abordaremos cada uma das condições que serão 

aplicadas nas descrições dos períodos. Esses fatores são: o consenso das elites, coesão das elites, 

vulnerabilidade do governo e coesão social. 

Apesar de serem momentos distintos, o padrão de relacionamento político brasileiros possui 

certa continuidade. Alsina Junior (2015) apoia essa ideia no momento que coloca em sua obra 

que “nem tudo mudou desde o início do século passado até os dias atuais, e o que mudou não 

foi sobremaneira que caracterize uma ruptura de padrões políticos domésticos”. 

No Brasil, diversas modificações em suas estruturas sociais, políticas e no próprio SI ocorreram 

desde o início do século XX até os dias atuais. A análise de cada momento e do seu contexto 

nos fará entender de que forma as variáveis domésticas e sistêmicas atuaram conjuntamente 

para desencadear o Reaparelhamento da MB, bem como a importância relativa de cada um a 

delas. 

O consenso das elites é de suma importância para o caso brasileiro, especialmente pelas 

diferentes configurações políticas pelas quais passou o país no último século. Conforme 

Schweller (2006), essa variável independente atrela-se ao sucesso da negociação alcançada na 

arena política, pois a ausência do consenso em relação a determinada política, outras agendas 

serão buscadas e analisadas no lugar daquela que se frustrou. Por outro lado, a sinergia criada 

em torno de uma questão, propiciará, juntamente com outros fatores envolvidos, uma enorme 

probabilidade de sucesso na decisão. 

Os incentivos de ordem sistêmica também impactam sensivelmente essa variável. Conforme 

foi analisado anteriormente, o Balanceamento de Poder depende da percepção da classe política 

acerca das ameaças ao país, e que agirão de acordo com as opções disponíveis, sejam elas em 
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relação a recursos mobilizáveis, sejam elas em relação às alianças disponíveis (RESENDE-

SANTOS, 2007). O Brasil, pela persistente limitação de recursos, bem como pela busca por 

uma hegemonia regional, tem adotado posturas bastante diversas, e que necessitam serem 

analisadas caso a caso em busca de evidências para se chegar a conclusões consistentes. 

Este consenso, apesar de ser uma condição que propiciaria a implementação da política, é 

necessária, mas não suficiente, pois será visto à frente as amplitudes de fragmentação das elites 

no país nos respectivos períodos não permitem que essa variável por si só leve a uma decisão 

de resposta a qualquer ameaça ou oportunidade oriunda do SI. Apesar de ser uma República 

Federativa, veremos que por diversos momentos haviam disputas em nível regional que 

prejudicavam a capacidade decisória do poder central, o qual buscava mecanismos para 

contornar este problema e permitir a governabilidade. Sendo assim, a importância dessa 

variável sempre esteve presente no cotidiano nacional, com maior ou menor grau de influência. 

A coesão das elites verifica o grau de fragmentação do governo central em face de divisões 

internas (SCHWELLER, 2006). As elites encontram-se representadas em arenas de discussões, 

por atores com poder de veto (TSEBELIS, 2002), neste sentido é vital identificar a existência 

de luta entre grupos disputando poder político do país. No caso brasileiro, apesar das 

dificuldades das elites em forjarem apoio em torno de alternativas políticas, exemplo disso dado 

por Linz e Stepan (1999), por ocasião da transição do período autoritário ao democrático (1985), 

as opções do país geram resultados questionáveis em termos de Balanceamento de Poder, em 

função dos diferentes caminhos adotados pelo país no direcionamento de sua política 

doméstica, hora pendendo para demandas sociais e outras para o incremento da capacidade 

econômica. Esta coesão permite que se avance na agenda governativa, sendo que está 

intimamente ligada ao consenso das elites, e por este motivo é uma condição INUS, pois a 

presença desta necessariamente está acompanhada do consenso, uma vez que sem esta última, 

não existe espaço para discussões ou mesmo aceitação de determinadas condutas relativas à 

política externa. 

Essa variável determinará, em última instância a qualidade do Balanceamento de Poder, seja 

ele moderado, sub-balanceado ou mesmo sobrebalanceado; essa taxonomia é a principal 

preocupação no trabalho de Schweller (2006). Essas duas variáveis apresentadas até aqui, 

formam o que o autor denominou de desejo de as elites em buscar o Reaparelhamento, estando 

fortemente presente em todos os momentos analisados por se situarem bem próximo das 

atividades do ápice da pirâmide burocrática do país. 



24 

 

 

A vulnerabilidade do governo diz respeito à possibilidade de os lideres serem removidos do 

poder. Isso relaciona-se com a questão da legitimidade, uma vez que lideres fracos e sem 

reconhecimento por parte da sociedade não possuem capacidade de extrair recursos e nem 

implantar suas agendas. A efetividade e autoridade de um governo também é contemplada com 

a redução da possibilidade de remoção do Executivo do poder, entretanto existe uma 

necessidade de avaliação por parte deste governo dos custos e benefícios entre as opções de 

segurança externa e a estabilidade interna, devendo as opções de Balanceamento de Poder 

apresentadas serem bem analisadas em relação aos benefícios pretendido pelas elites em atender 

às demandas sociais e se manterem no poder (BUENO DE MESQUITA, 2005).  

O Brasil é um caso de país que passou por diversas instabilidades e rupturas. Desde 1985, 

observa-se uma consistente consolidação da democracia, apesar de alguns autores não 

partilharem da mesma ideia (AMORIM NETO, 2011), mas é ampla a posição entre alguns 

estudiosos de política nacional que a segunda década dos anos 2000, o país goza de grande 

estabilidade em termos políticos. Esse não foi o cenário predominante no país ao longo da 

história republicana (1889-2015), pois em determinados momentos havia uma enorme 

vulnerabilidade do governo, tanto que alguns Presidentes foram destituídos de seus mandatos, 

e em outros momentos foi necessário recorrer a acordos para resposta às demandas oriundas de 

clivagens, caracterizando um extremo grau de vulnerabilidade do governo nestas ocasiões. Pela 

análise, a variável se faz presente no modelo, entretanto caracteriza-se como SUIN, pois além 

do contexto, também a habilidade dos decisores apresentam-se de formas variadas, um exemplo 

é o momento autoritário que o país passou (1964-1985), onde a coerção, aliada ao apoio de 

determinados segmentos sociais e também o crescimento econômico, ofereciam bases para a 

legitimidade do governo naquele período, deixando de lado a coesão social como coadjuvante 

no processo. 

A coesão social evidencia o grau de aceitação ao regime, ou seja, uma outra medida de 

legitimidade do governo, uma vez que todos aceitam as regras que estão postas. Isso pode ser 

relacionado também como um sentimento de pertencimento em relação a clivagens étnicas, 

ideológicas, sociais ou religiosas, onde o aparecimento de crises externas pode afetar a coesão 

social, sendo uma variável SUIN, juntamente com a vulnerabilidade do governo no resultado 

final. Schweller (2006) explica que a criação de inimigos é uma das estratégias racionais a 

serem utilizadas para aumentar a coesão. Por outro lado, no caso do Brasil, certas inimizades 

não foram postas como criação política, mas como observações das elites em seu papel na 

percepção de ameaças externas. O Brasil não é detentor de grandes problemas religiosos e nem 
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étnicos, entretanto o localismo das elites e a desigualdade social geram uma dispersão de 

interesses que afetam diretamente a legitimidade e o gasto com defesa, conforme fica evidente 

após a redemocratização, ocasião que a busca pela redução das desigualdades tornou-se 

prioridade no país, aliado à legitimidade alcançada pela eleição dos governantes, que reduz a 

vulnerabilidade do governo. 

A política nacional não incluía as demandas sociais em sua agenda até meados de 1920, ocasião 

em que começou a se formar uma classe operária urbana decorrente do incipiente processo de 

industrialização. Além disso, essa massa populacional não tomava parte nas eleições, levando 

a questão da legitimidade do governo a uma pequena elite que tornava menos dispendiosa a 

atenção do governo a este grupo. A maturidade republicana gerou a ascensão de ideologias que 

necessitavam serem acomodadas na arena política nacional e com isso, o incremento da 

importância desta condição, a ponto de se tornar uma condição necessária ao Programa de 

Reaparelhamento de 2007. Neste trabalho analisaremos o peso relativo desta variável, bem 

como a capacidade de impactar em uma decisão de política externa do país. 

Essas duas últimas variáveis dizem respeito à capacidade do corpo decisório do país em extrair 

recursos para a implementação do reaparelhamento. “[...]A renda é um dos principais fatores 

que definem o nível de gastos militares. À medida que o PIB cresce, o Estado tem tanto mais 

riquezas a proteger quanto maiores meios para lhes prover proteção” (SANDLER; 

HARTLEY, 1995, p.46), apesar de muitos autores encontrarem resultados díspares em relação 

à premissa (DEROUEN; HEO, 2001). Dessa forma o foco não está na disponibilidade de 

recursos, e sim na efetividade do grupo detentor do Poder de formulação da Política Externa 

(Foreign Policy Executive)7 na implementação do Reaparelhamento com vista à defesa dos 

interesses nacionais (MARCELLA, 2015). Em outras palavras, a necessidade de um Executivo 

forte contribui sobremaneira na capacidade de extrair recursos para aquisição de armamento, 

conforme Tabela 1.  

A observação dessas variáveis ligadas à legitimidade em relação ao ambiente externo apresenta 

evidências bastante curiosas. Isso se dá em decorrência do caráter anárquico do relacionamento 

entre países aliado ao fato de essas variáveis serem de ordem eminentemente interna, uma vez 

que a legitimidade reside na relação entre sociedade e Estado, não admitindo interferência de 

aspectos externos, a priori. Uma forma de atuação diz respeito à sociedade sentir-se ameaçada 

                                                 
7 Conceito criado por Laura Gómez-Mera, para designar o ponto de contato do Governo em relação à percepção 

do ambiente externo e a capacidade de transformação disso em política doméstica (2013:38). 
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em seus direitos e passar a contestar o poder central em não responder à agressão externa, 

cerceando a liberdade e levando a uma quebra do contrato social de obrigação da preservação 

da população em seus direitos positivados. 

2.9- Modelo Realista Utilizado Neste Trabalho 

À luz das análises realizadas até o momento, podemos inferir que outros aspectos devem ser 

incorporados ao modelo de Schweller (2006) para melhor análise do caso brasileiro. O fato 

desencadeador do reaparelhamento foi ampliado, abarcando agora tanto a percepção de 

ameaças como o surgimento de oportunidades no SI, que podemos generalizar como 

modificações no SI. As variáveis do modelo proposto por Schweller, por serem partes 

componentes de uma cadeia causal, serão analisadas e suas respectivas hierarquias discutidas 

ao longo do texto. 

Outro aspecto diz respeito à distribuição de poder dentro do Brasil. Essa condição requer que o 

Executivo possua membros com considerável peso político para conduzir a agenda política, 

abarcando a política externa, e a política de defesa, incluindo aí o reaparelhamento da Força 

Naval. Neste ponto surge a questão relativa ao déficit de atenção das elites nacionais em relação 

aos assuntos de defesa, e neste contexto por mais que se desejasse o incremento de capacidade 

material de Marinha, a burocracia não possuía capacidade para determinar a composição de 

meios, e neste sentido, a MB deve ter pronta a opção da configuração dos navios a serem obtidos 

(CORBETT, 1988), alinhada à Grande Estratégia do Brasil. 

A variável referente a disponibilidade de recursos financeiros não consta no modelo. Isso é 

devido ao fato de que mesmo sem a disponibilidade, no caso de os benefícios superarem os 

custos da decisão, meios alternativos de financiamento aos programas serão considerados, 

conforme ocorreu já no Programa de Reaparelhamento de 1910, em que o país financiou a 

construção dos meios junto a instituições financeiras inglesas (MARTINS FILHO, 2010). 

Em relação ao ambiente doméstico, teremos a utilização das meta-condições para a análise. O 

desejo de Balanceamento de Poder contempla o consenso das elites como uma condição 

necessária ao resultado, trazendo a reboque a coesão das elites, haja vista que mesmo que exista 

uma fragmentação, se o governo obtiver sucesso na arena política por meio de mecanismos, 

essa condição adota um papel de INUS. 

No que tange à capacidade de o corpo político extrair recursos da sociedade, tanto a 

vulnerabilidade do governo e a coesão social estão intimamente ligadas ao desejo de 
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Balanceamento no caso brasileiro. A vulnerabilidade do regime reduz na medida em que as 

demandas das elites são comportadas. A coesão social não teve tanto apelo, apesar da 

persistente desigualdade social e regionalismos no país, obtendo maior importância após a 

redemocratização em 1985. Por este motivo, essas condições serão tratadas como SUIN, uma 

vez que é mandatório haver capacidade de extração de recursos para a condução da agenda 

política no Brasil, entretanto, estas duas variáveis aparecem intercambiáveis nos Programas de 

Reaparelhamento e por este motivo serão abordadas sob a meta-condição. Ressalto que este 

modelo é flexível, e essa classificação poderá ser modificada no decorrer da análise. 

A representação gráfica da moldura que irá permear a análise consta nano esquema 2. 

Figura 2- Modelo causal dos Programas de Reaparelhamento da Marinha do Brasil 
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3- BENEFÍCIOS DO“PROCESS TRACING” NA METODOLOGIA 

HISTÓRICO-COMPARATIVA 

3.1-Utilização da Metodologia Histórico-Comparativa 

A ferramenta de manipulação dos dados diz respeito ao método, sendo a metodologia o 

pressuposto filosófico da abordagem (HAVERLAND; YANOW, 2012). Essa diferenciação 

acadêmica deixa claro dois aspectos importantes da pesquisa, o primeiro considera a questão 

acerca da melhor forma de análise dos dados e de se obter a resposta à pergunta de pesquisa, e 

o segundo referente ao pressuposto metodológico empregado (epistemologia) que irá guiar o 

método a ser empregado. 

O pesquisador deve conhecer os métodos para fazer o melhor desenho de pesquisa 

(HAVERLAND; YANOW, 2012). Esse desenho da pesquisa propiciará melhores resultados, 

bem como a confiabilidade na forma de manipulação dos dados. Neste contexto a opção se dá 

pela escola qualitativa, por oferecer uma descrição mais rica do caso. Uma preocupação, 

independente da metodologia a ser aplicada diz respeito ao rigor metodológico defendido por 

Eisenhart (1989). 

 A pergunta de pesquisa deste trabalho propõe que a metodologia a ser aplicada busque uma 

análise aprofundada dos contextos em que estão inseridos os períodos os quais testemunharam 

os Reaparelhamentos da MB (1910, 1977 e 2007). A minuciosa descrição dos casos deve conter 

elementos suficientes que permitam não apenas a identificação das condições descritas na 

moldura teórica, mas também outros aspectos que venham a contribuir para a robustez do poder 

explicativo do modelo (COLLIER, 2011; MAHONEY, 2012). Essa busca de evidências é 

característica do método denominado Process Tracing, que será traduzido por Mapeamento de 

Processos. Essa tradução baseia-se não no aspecto semântico, mas conceitualmente suportada 

pela definição do método, conforme será explorado a seguir.  

É lícito que se recorra a conceitos de diferentes áreas de conhecimento para composição de uma 

definição mais ampla do que se pretende abordar, desde que haja uma correta contextualização 

do objetivo. Tomando o conceito matemático de que o mapeamento corresponde à aplicação de 

uma função que faça a correspondência de um ponto na configuração de referência, denominado 

elemento mestre, para outro na configuração deformada, da mesma forma o processo possui 

elementos de início e fim com uma conexão entre eles. Ou seja, por meio de uma referência, 

existe a conexão de dois pontos em determinado ambiente (no caso das ciências políticas, o 

contexto). Trazendo a definição para as Ciências Sociais, podemos estender a forma como o 
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mecanismo causal é por si um processo de conexão de elementos que geram um resultado final, 

que é o próprio objeto de observação. 

A definição do mapeamento de processos, conforme George e Bennett (2005, p.206), trata de 

uma busca e identificação de fatores intervenientes no mecanismo causal entre as variáveis 

independentes, e deles com o resultado final. Os pesquisadores quantitativos utilizam-se sempre 

das variáveis para compor uma equação de regressão multivariada, uma vez que pretendem 

analisar a variância, muitas vezes desconsiderando o contexto em que os dados são coletados 

(SLATER; ZIBLAT, 2013), por outro lado, a tradição qualitativa utiliza-se fortemente da 

contextualização para incremento da validade externa (ADCOCK, 2001; SLATER; ZIBLAT, 

2013), sendo de extrema importância a contextualização. As variáveis podem ser mensuradas, 

em oposição às condições que são observadas, entretanto, estas podem perfeitamente serem 

colocadas em escalas de importância em relação ao resultado buscado. Ambas as tradições 

podem ser tomadas como elos causais e em última análise dizem respeito ao mesmo objeto, 

visto sob óticas epistemológicas diferentes. 

O mecanismo causal é identificado por diversos autores como sendo um intermediário entre as 

condições iniciais e o resultado final (FALLETTI; TULIA, 2009; MAHONEY, 2012). Essa 

causalidade é definida de diversas formas, sendo que Mahoney (2008) define como sendo “algo 

que, quando contrafactualmente tirada sob condições ceteris paribus promove um resultado 

diferente”. Além disso, George e McKeown (1985, p.35) são mais incisivos no campo de 

pesquisa em que este trabalho se insere, quando evidenciam que o método busca a descobrir 

estímulos que levam os atores políticos a tomarem as decisões, ou ainda o efeito de instituições 

ou ainda de variáveis de interesse nas molduras, processos e comportamentos finais. 

A escolha da metodologia se deu em função do objeto de estudo (STAKE, 1988), na busca das 

evidências que propiciaram as relações causais para a variável dependente ou resultado do 

estudo, qual seja, o Reaparelhamento da MB. Essa metodologia busca analisar períodos 

históricos em busca de evidências que ofereçam indícios de relações de causa e efeito para o 

fenômeno observado. A abordagem será na forma explano-exploratória, pois no decorrer da 

pesquisa podem ocorrer descobertas inesperadas e que serão acrescidas na análise e 

incrementarão a robustez das discussões (EISENHART, 1989). 

A principal característica desta metodologia é a consideração do contexto na análise dos casos. 

Por mais que o resultado final seja um determinado grau de Balanceamento de Poder, os 

diferentes contextos que envolvem os casos levam ao que se denomina equifinalidade 
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(GEORGE; BENNET, 2005;GOERTZ, 2006), onde os caminhos diferentes, levam ao mesmo 

resultado final, sendo essa uma premissa deste trabalho, que a modificação em termos 

qualitativos e quantitativos ocorreram, ressaltando, porém, que os fatores intervenientes 

atuaram com pesos relativos diferentes no resultado final e que por si, podem ter significados 

sistemicamente diverso no Balanceamento de Poder do país. 

A busca pela hierarquia de condições das variáveis independentes no modelo de Schweller 

(2006) na decisão pelo reaparelhamento da Marinha nos períodos considerados é a questão de 

pesquisa que está sendo iluminada neste trabalho. Convém ressaltar que a utilização de 

indicadores de cunho quantitativo torna o trabalho mais preciso, entretanto o escopo deste 

trabalho e o próprio método exigem que se adote as condições para a validação das hipóteses, 

bem como sua hierarquia no fenômeno. 

Em face do exposto, optou-se por uma metodologia qualitativa uma vez que este trabalho busca 

a entender o processo que ocorreu e não apenas o resultado final que é o foco da escola 

quantitativa (LANGLEY, 1999; MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011), além disso a 

metodologia qualitativa fornece uma análise mais rica no estudo. A metodologia que atende ao 

nosso objetivo de estudo é o mapeamento de processos, onde se usa a observação do processo 

causal em busca da generalização (MAHONEY, 2010, p.571). 

3.2- Escola Qualitativa e Quantitativa de Abordagem 

Entre as diversas metodologias, o ponto mais importante reside na diferenciação da escola 

qualitativa e quantitativa. A primeira demonstra basicamente a variância por meio de 

instrumentos matemáticos, demonstrando “o que” ocorria e o “quanto”, deixando o “como” e 

“quando” para a abordagem qualitativa. Este trabalho busca a encontrar evidências da aplicação 

de um modelo já proposto; dessa forma, a abordagem qualitativa é a mais adequada, uma vez 

que a escola quantitativa demonstraria a variância, e que não faz sentido em relação à proposta 

apresentada. Apesar de ser importante, esta discussão epistemológica é ultrapassada 

(CRESWELL, 2007), pois o método a ser aplicado deve ser o melhor ao objeto de estudo, e 

podem conviver de forma complementar (LEE, 1991). 

A opção por uma metodologia histórica encontra bastante suporte e alguns pontos em relação 

à opção por outros métodos. Inicialmente trata-se de uma observação de ocorrências passadas, 

e neste ponto não cabe um estudo de caso, pois esta metodologia aplica-se à fenômenos 

contemporâneos (YIN, 1994). Além disso, essa metodologia encontra bastante defesa nas 

ciências sociais (RODRIGUEZ, 2013). Uma outra opção metodológica que não será utilizada 
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diz respeito ao método proposto por Ragin (2008), em função do pequeno número de 

observações, bem como o escopo deste trabalho buscar cadeias causais. 

3.3-O Mapeamento de Processos (Process Tracing) nas Ciências Sociais 

O mapeamento de processos baseia-se na profunda descrição dos casos em busca de eventos ou 

situações que caracterizem relação de causa e efeito, sempre abordados em termos de condições 

necessárias e suficientes ao resultado (COLLIER, 2011). Por meio desta metodologia é possível 

realizar inferências causais por intermédio dessas evidências como componentes de uma 

sequência temporal de eventos (COLLIER, 2011, p. 824), sendo que profundo conhecimento 

prévio do caso é mandatório à robustez das conclusões. 

Esse método trabalha na análise de uma cadeia causal em busca de evidências que serão tratadas 

por hipóteses, e então testadas. Por meio de cuidadosa descrição dos casos serão levantadas 

evidências da ocorrência ou não de determinadas condições e a forma com que elas 

contribuíram para o resultado final. Convém ressaltar que tais hipóteses poderão ser tomadas 

como alternativas, e conforme submetidas aos testes empíricos, oferecem evidências de sua 

importância na cadeia causal. 

A cadeia causal, conforme já mencionado, diz respeito a elos de cunho bayesiano, onde o 

antecedente gera um consequente. À medida que se avança na cadeia, as hipóteses iniciais 

distanciam-se do resultado final, sendo de suma importância que seja verificado sempre o papel 

da condição nessa cadeia não apenas em relação ao resultado final, mas também na relação de 

proximidade ao fenômeno estudado. 

As hipóteses levantadas possuem características diferentes. Zacks (2011), em seu estudo 

categorizou as hipóteses em mutuamente exclusivas, coincidentes ou congruentes, como uma 

forma de alcançar a parcimônia por ocasião da decisão de eliminação ou não de uma 

determinada hipótese. Para este trabalho essa abordagem é de suma importância, tomando por 

exemplo o teste confirmatório, onde a reprovação neste teste elimina essa hipótese, caso não se 

tenha certeza que se trata de uma hipótese convergente, corre-se o risco de perder poder 

explicativo; para rejeição dessa hipótese a mesma deve obrigatoriamente ser mutuamente 

exclusiva em relação a qualquer outra mencionada. 

Toda a metodologia transcorre no tratamento das condições em termos de necessidade ou 

suficiência ao resultado final. A necessidade decorre do fato de se aquele fator não estiver 

presente, o resultado final não ocorrerá, tal qual um elo inexistente de uma corrente. Já a 
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suficiência decorre da possibilidade de outros fatores também concorrerem para o resultado 

final e aqui reside uma das faces da equifinalidade. 

3.4-Condições Necessárias e Suficientes para o Resultado do Reaparelhamento 

Essa taxonomia trabalha em relação aos conectores lógicos “e” e “ou”, e definem a necessidade 

ou suficiência dos fatores causais. Goertz (2006) expõe acerca das causas necessárias e 

suficientes em oposição ao conceito de Family Resemblance, que ocorre quando não existe a 

presença de variáveis necessárias (GOERTZ, 2006, p.7). Essa última tipologia não se adequa 

ao nosso estudo, uma vez que o modelo de Schweller (2006) parte da premissa de que o 

consenso das elites é condição necessária ao Balanceamento de Poder. 

Goertz (2006:63) trabalha o conceito de equifinalidade. Isso é de enorme aplicação neste 

estudo, pois essa abordagem considera que o resultado pode ser alcançado por caminhos 

diferentes. Apesar de ser um risco de enfraquecimento do modelo, essa forma de observação é 

bastante realista, em especial nas ciências sociais em análises de contextos históricos diferentes, 

haja vista a influência do ambiente (sistêmico e doméstico) na modelagem de como os atores 

irão se comportar em face a situações semelhantes. Para exemplificar, utilizaremos o esquema 

de diagramas de Venn utilizados por Mahoney (2014), conforme a Figura 3. Na figura 

observamos que as condições S1 e S2 são suficientes para um determinado resultado Y, e no 

esquema1 elas são mutuamente excludentes; no esquema 2 são coincidentes e no esquema 3 

são congruentes, conforme taxonomia utilizada por Zacks (2011). 

Figura 3- Representação gráfica da equifinalidade 
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Fonte: Próprio Autor 

Um ponto chave neste método se dá na avaliação da importância das hipóteses. Em relação 

àquela necessárias, existe uma facilidade, pois a ausência da condição acarreta na ausência do 

resultado, sendo ela uma condicionante habilitadora ao resultado. Caso não seja observada a 

condição, a cadeia causal não prossegue. Mas como fazer em relação às condições suficientes? 
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Recorrendo à ciência política, todas as decisões neste campo são carregadas de custos e 

benefícios políticos (BUENO DE MESQUITA, 2005), e dessa forma, as decisões que acarretem 

o menor custo e maiores benefícios se sobressaem em relação a outras opções, derivadas da 

teoria da escolha racional8.  

Essa abordagem leva Goertz (2006) a discorrer sobre a “extensão” e “intensão” do conceito. 

Este ponto é de suma importância, uma vez que impacta a questão referente à capacidade 

explanatória da teoria. A quantidade de variáveis à disposição da análise está relacionada com 

a forma de abordagem, uma vez que quanto maior o número de condições, mais claro e definido 

está objeto estudado. Isso reduz as possibilidades de exploração de um fenômeno mais amplo 

na extrapolação daquele caso, gerando uma “intensão” do conceito e maculando a busca pela 

generalização. Por outro lado, na utilização das variáveis com técnica e parcimônia, existe a 

possibilidade de dispensar algumas dessas condições presentes em casos particulares, 

aumentando o espectro de casos potenciais, levando à “extensão” do conceito, impactando a 

possibilidade de replicação do estudo a outros fenômenos semelhantes, considerando variáveis 

mais relevantes à ocorrência do fenômeno. 

Retomando Mahoney (2008, p.419), o autor elaborou cinco taxonomias importantes para o 

estudo, são elas: as condições necessárias, suficientes, necessárias e suficientes, o INUS e 

SUIN. Esses elementos aplicam-se às hipóteses acerca das condições presentes nos mecanismos 

causais que geram como resultado o fenômeno observado, sendo que a análise dessa 

classificação requer um esforço mental em termos de efeito da causa.  

Em relação às causas necessárias, suficientes e necessárias e suficientes, há de se ter atenção às 

condições triviais (MAHONEY, 2014, p.6). Essas causas apresentam-se como observações 

banais, sendo um exemplo dado pelo próprio autor em que a presença do oxigênio como 

condicionante para a ocorrência da guerra. A presença deste elemento não é uma condição 

observável em busca do mecanismo causal analisado; entretanto bastante trivial e distante do 

resultado, tornando-a extremamente inadequada à análise. Este exemplo buscou demonstrar que 

quanto mais evidente uma condição necessária está presente, a menos típica dentre elas é a de 

maior importância (MAHONEY, 2014).  

Tomando uma condição isoladamente na cadeia causal, quanto mais empiricamente próxima 

ela for da suficiência ao resultado, menor é a probabilidade da ocorrência de fatores 

concorrentes. Em relação às condições suficientes, a mais típica é dita como mais importante. 

                                                 
8Coleman, James S., and Thomas J. Fararo. "Rational choice theory." Nueva York: Sage (1992). 
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Quando a suficiência se ajusta à necessidade, tal condição torna-se necessária e suficiente na 

medida em que, sob a ótica da teoria dos conjuntos, os mesmos se sobrepõe (MAHONEY, 

2014, p.6). Essa taxonomia não será utilizada neste trabalho por serem raras nas ciências sociais 

(AMORIM NETO; RODRIGUEZ, no prelo).  

Na ausência de certeza acerca das condições necessárias e suficientes na ocorrência do 

fenômeno, Mahoney (2008, p.7-8) advoga em favor do uso das condições INUS (Insufficient 

but Necessary part of a condition which is itsel fUnnecessary but Sufficient for the result) e 

SUIN (Sufficient but Unnecessary part of a fator that is Insufficient but Necessary for na 

outcome). A primeira classificação remete a parte de uma condição que pode ou não estar 

presente, sendo que sua ausência é preenchida por uma ou outra opção, e que obrigatoriamente 

deve estar atuando no mecanismo causal, ou seja, existe um “pacote” de condições que se 

combinam para gerar o mesmo resultado, resultando na equifinalidade (GOERTZ, 2006). 

Um exemplo que deixa isso bastante claro é fornecido por Mahoney (2008, p.419), quando 

aborda os caminhos para a democracia. A democracia seria alcançada pela presença de uma 

burguesia forte, sendo essa uma condição necessária, requerendo ainda (conector “e”- &) que 

haja aristocracia alinhada com essa burguesia (A1) ou (v) que a aristocracia seja historicamente 

fraca (B1). Deduzindo que existem duas combinações possíveis para se chegar à democracia, 

sendo que uma das condições deve, obrigatoriamente, estar presente nas opções. A condição 

concernente ao papel da aristocracia é considerada INUS, pois uma das duas opções deve 

obrigatoriamente existir para haver o resultado final, qual seja, a democracia, conforme equação 

abaixo, onde A1 e B1, são condições INUS. 

Y1 = X1 & (A1 v B1) 

Existe a condição denominada SUIN, onde as opções componentes de uma determinada 

moldura necessária são tratadas como condições em si mesmas, ou seja, são agrupadas em uma 

meta-condição, composta por diversas condições para classifica-la. Um exemplo é dado por 

Mahoney (2008, p.8) quando retoma o exemplo do caminho para a democracia e agrupa o 

alinhamento da aristocracia (A1) e a fraqueza desta (B1) em uma única condição denominada 

subordinação política da aristocracia (Z1). Neste contexto a burguesia forte e a subordinação 

política da aristocracia são individualmente condições necessárias, sendo que a segunda 

variável é composta por uma das duas mencionadas, e neste caso as duas são individualmente 

consideradas SUIN, pois a fraqueza da aristocracia e o alinhamento da mesma não são 

componentes diretos da propensão à democracia, entretanto a presença de uma delas direciona 
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o país no caminho da democracia, sob o manto da subordinação política da aristocracia, 

conforme equação abaixo. 

Y1 = X1 & Z1; Z1 = A1 v B1 

No caso em tela, os diferentes momentos políticos, sociais e econômicos pelos quais passaram 

o Brasil em nível doméstico, bem como as diferentes configurações de poder em nível sistêmico 

(RODRIGUEZ, 2013) na moldura temporal considerada nos levam a lançar mão dessas 

taxonomias na análise do Reaparelhamento da Marinha do Brasil. 

3.5- Testes Empíricos de Validade das Hipóteses 

Um ponto crucial para o mapeamento de processos é a aplicação de testes nas hipóteses em 

termos de condições necessárias e suficientes. As ideias básicas de Van Evera (1997) sobre a 

aplicação do mapeamento de processos para a inferência causal podem ser postas em termos de 

quatro testes empíricos, considerando-se as condições necessárias e suficientes para verificação 

da validade das hipóteses, são eles:   

1) Hoop Test (Teste eliminatório): este teste verifica a existência da hipótese, ou seja, se o 

fenômeno realmente ocorreu e também estabelece um critério necessário para o resultado, mas 

silencia em relação à suficiência. Este teste não confirma a hipótese, por ser afeta a condição 

necessária, a reprovação neste teste elimina a hipótese em tela; 

2) Straw in the Wind test (Teste de preliminar): este pode aumentar a plausibilidade da 

hipótese dada ou levantar dúvidas sobre isso, trazendo para a discussão outras variáveis ou 

condições alternativas, enfraquecendo levemente tais hipóteses. Esse é o teste mais fraco para 

verificação de condição necessária e suficiente; este teste se presta especialmente a enfraquecer 

hipóteses rivais; 

3) Smoking Gun test (Teste decisivo): fornece critério suficiente, mas não necessário para 

aceitar a inferência causal. Suporta fortemente a hipótese, e igualmente enfraquece hipóteses 

alternativas; e  

4) Double Decisive test (Teste duplamente decisivo): preenche os dois padrões de 

necessário e suficiente para o estabelecimento do nexo de causalidade. Este teste confirma uma 

hipótese e elimina as hipóteses alternativas, sendo o teste de maior plausibilidade e força. 

Um aspecto importante reside na definição das variáveis contribuintes. Elas funcionam como 

mediadoras no processo, onde sua presença incrementa a possibilidade de ocorrer o resultado e 

vice-versa. Essa taxonomia foi formulada por Mahoney (2015), e no caso em tela, o aspecto 

econômico e de profissionalização dos recursos humanos, podem ser classificados nessa 
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condição, pois conforme será abordado, estes são aspectos que impactam os Programas de 

Reaparelhamento, mas não são fatores determinante são resultado. 

Não se pode confundir as condições ditas como triviais das condições contribuintes 

(MAHONEY, 2014, 2015). As primeiras localizam-se mais próximas do resultado, enquanto a 

segunda potencializa o resultado, sua presença aumenta a probabilidade de ocorrência do 

resultado. Neste caso, os casos serão aprofundados e aspectos considerados irrelevantes ou 

mesmo incipientes ao reaparelhamento serão condensados em condições postas e analisadas a 

partir daí. 

Ressalta-se neste ponto que esses testes não são terminativos, por serem demasiadamente 

empíricos e sujeitos ao julgamento do pesquisador. Os resultados dos mesmos são traduzidos 

em termos de fortalecimento da hipótese, enfraquecimento de outras ou mesmo limitação de 

condições “confundidoras” que venham a interferir na análise, fato que poderá ocorrer com o 

aparecimento de outros fatores importantes para a análise dos contextos doméstico e 

internacional do Brasil (EISENHART, 1989).  

Um outro aspecto ligado aos testes do mapeamento de processos está no artigo de Sherry Zacks 

(2011) na relativização das hipóteses. Quando se fala em eliminação de hipóteses alternativas 

temos que ter atenção qual a posição dessas hipóteses em relação às demais. A autora advoga 

que as hipóteses rivais podem ser mutuamente exclusivas, convergentes ou coincidentes. Em 

face do exposto é enormemente delicado falar em eliminação da hipótese quando da aplicação 

dos testes sem antes verificar essa posição relativa das suposições. 

O artificio de utilizar uma configuração flexível dos conceitos nos permite uma maior liberdade 

no trabalho indutivo de investigação. Um maior perigo seria a modificação substantiva do 

modelo, e outra mais confiável é justamente a adaptação do modelo para um caso particular, 

uma vez que o pesquisador não necessita olhar todas as linhas de evidencia em igual detalhe 

(GEORGE; BENNET, 2005, p.209) em busca de padrões ao resultado. 
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4- ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE REAPARELHAMENTO DA 

MARINHA DO BRASIL (1904-2014) 

Inicialmente chamo atenção em relação ao delineamento dos períodos a serem analisados. 

Apesar desta dissertação apresentar quatro momentos distintos, incluindo o pseudo-

reaparelhamento, os mesmos não serão considerados de forma hermética, uma vez que em 

determinados momentos ficará evidente que eles possuem pontos de contato em relação ao 

período anterior. Um exemplo disso é afeto ao terceiro momento de reaparelhamento da 

Marinha, em que o programa nuclear da Marinha do Brasil teve início na década de 70, e 

somente conseguiu grandes avanços em meados de 2007, quando recebeu atenção do corpo 

político e foi contemplado no PAC. Esse fato trouxe consequências de enorme importância que 

serão avaliadas mais à frente. 

A análise desses casos, por pretender uma hierarquização das condições por meio do teste da 

teoria formulada por Schweller (2006), buscaram-se evidências em diversas fontes histográficas 

secundárias. Para incremento dos argumentos optou-se pela escolha de obras de autores com 

diferentes abordagens, com vivencia e profundo conhecimento dos assuntos relativos aos 

estudos militares para conduzir este trabalho. Essa opção também se deu para evitar 

enviesamento do estudo, pois por mais que se busque a neutralidade, a obra apresenta vieses de 

ordem pessoal dos autores; o que se faz não é crítica, mas constatação que esse trabalho buscou 

acolher e analisar da forma mais coerente possível. 

4.1-O Programa Julio de Noronha e Alexandrino (1904-1910), a Ameaça Portenha 

4.1.1-Declínio da efetividade das Forças Armadas no final do Império 

O fim do Império do Brasil se deu em 1889, mas o término da Guerra do Paraguai (1865) já 

prenunciava a decadência da Monarquia. Para limitar esse trabalho no tempo, optou-se por 

analisar o declínio do império a partir daquele acontecimento histórico. 

Esse evento também possui um significado simbólico para a história da MB, tanto que a data 

Magna da Força remete à Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 11 de junho de 1865. Essa 

batalha deu ânimo e condições às forças componentes da tríplice aliança para vencer o Paraguai; 

por outro lado, o desenvolvimento do processo deixou evidente a baixa mobilização das Forças 

Armadas no início do conflito, com ênfase na indisponibilidade de meios navais aptos a operar 

no ambiente fluvial, decorrente de uma percepção equivocada do entorno estratégico do Brasil, 

que possuía um vizinho que sobrebalanceou e não recebeu nenhum constrangimento sistêmico 

para isso. O Paraguai aproveitara a oportunidade oferecida pelo SI por possuir dois vizinhos 
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politicamente fragmentados para sobrebalancear e lançar-se em uma aventura expansionista na 

América do Sul, em que pese haver sido uma avaliação equivocada (SCHWELLER, 2006). 

Sagrados vencedores da contenda, as mazelas pelas quais passavam o Brasil se potencializaram 

com a atuação de outras condições. A desmobilização das Forças Armadas após a Guerra do 

Paraguai levou a uma redução no orçamento das FFAA, ceifando sua capacidade operativa, e 

se colocando como uma condição suficiente para o descontentamento das Forças Armadas, que 

haviam eliminado as ameaças e como retribuição foram legadas a segundo plano, em detrimento 

de outros problemas latentes de cunho político e econômicos que eclodiram na segunda metade 

do século XIX, esse descontentamento gerou demandas na classe militar; esses fatores são uma 

evidência do surgimento de uma nova demanda de um novo ator no cenário político nacional, 

aliado a uma negligência do assunto de defesa junto ao corpo político à luz do realismo. 

Desde 1850 verificou-se um distanciamento das elites oligárquicas das Forças Armadas, 

especialmente do Exército. O recrutamento passou a ser de caráter mais técnico; desse fato 

decorreu uma redução dos membros elitistas na Força terrestre, que naquele momento era vista 

como uma plataforma de ascensão social (VIDIGAL, 1985, p.51). Esses fatos foram 

potencializados pelo surgimento de ideias positivistas de Auguste Comte dentro da caserna 

(RESENDE-SANTOS, 2007, p.277). Esses fatos contribuíram para uma forte politização do 

Exército, que passaria a atuar de forma menos disciplinada, reduzindo a efetividade do controle 

civil sobre estes. A confirmação da evidência se deu em 1887 com a criação do clube militar. 

Na Marinha do Brasil, essa politização não foi tão clara, permanecendo a coesão e disciplina 

na Força. A manutenção do recrutamento de seu pessoal em meio às oligarquias poderia ser 

uma evidência da associação entre Marinha e Monarquia (ALSINA JUNIOR, 2015, p.53). Essa 

associação encontra respaldo na teoria que propõe a projeção de poder proporcionado pela MB 

alinhada com a política de Dom Pedro II após a Guerra do Paraguai. Conforme Alsina Junior 

(2015), o respaldo dessa hipótese ocorreu no atendimento das demandas da Força Naval em 

1884, com a criação da Esquadra de Evolução9, em oposição ao estado de penúria que 

permaneceu o Exército no período. 

A força deste novo ator foi fator decisivo para o encerramento do período monárquico, mas não 

o único. Um ponto de radicalização desse movimento de politização ocorreu por conta da 

                                                 
9 História da Esquadra de Evoluções. Disponível em: http://www.naval.com.br/blog/2009/08/19/125-da-

esquadra-de-evolucoes/. Acesso em 21 set. 2015. 
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denominada questão militar10, que aumentou a insatisfação da tropa com o governo central. 

Esses novos atores foram negligenciados pela Monarquia, que falhou em angariar seu apoio; 

este fato pode ser posto como uma condição necessária para o término do período e transição 

para a República no país. Contrafactualmente, caso houvesse o apoio ao Monarca, dificilmente 

os militares dariam o golpe. 

As bases sociais até então estáveis do país, começaram a ser questionadas. O controle civil 

sobre os militares; uma economia agroexportadora, com ínfimo parque industrial e população 

essencialmente no campo, mas em fase de urbanização, concomitante ao surgimento de novas 

elites (ALSINA JUNIOR, 2015, p. 53), foram desgastados pelas disputas de poder em âmbito 

doméstico. 

Havia um distanciamento cada vez maior entre o governo central e as elites. As diversas 

questões que até então sustentavam a monarquia começaram a competir com uma agenda mais 

complexa, deixando clara a fragmentação das elites. A agenda do Monarca estava bastante 

diversa em relação aos anseios das novas elites, que destacamos, a abolição da escravatura 

afetaria negativamente as elites do Nordeste, mas encontrava apoio nas elites cafeicultoras, os 

quais, por seu turno, buscavam transformar o poder econômico em poder político (ALSINA 

JUNIOR, 2015, p.75).  

A manutenção da governabilidade naquele momento era extremamente custosa e os benefícios 

obtidos eram muito questionáveis. Aplicando o teste eliminatório, a condução da agenda era 

necessária para comportar os anseios desses grupos. A complexidade da agenda doméstica, em 

meio a uma elite fragmentada, dificultava sobremaneira a sua implementação, que via uma 

paralização do governo em meio a demandas internas extremamente divergentes das suas. Os 

anseios dos novos atores no contexto nacional, os quais não foram incluídos pela Monarquia 

no círculo de distribuição de poder, culminaram com uma crise que deixou insustentável um 

possível terceiro reinado. Em relação à Tabela 1, aquele período posicionava-se no quadrante 

Q4, onde a agenda das elites era diversa da proposta pelo executivo fraco.  

Essa conjunção de fatores culminou com uma ruptura da ordem existente, em 1889, com a 

proclamação da República por meio de um golpe liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. 

                                                 
10A Questão Militar foi uma sucessão de conflitos entre 1884 e 1887, suscitados pelos embates entre oficiais do 

Exército Brasileiro e a monarquia, conduzindo a uma grave crise política que culminou com o fortalecimento da 

campanha republicana. Foi uma das questões que assinalaram a crise do regime imperial no Brasil, conduzindo à 

proclamação da República em 1889. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1884
http://pt.wikipedia.org/wiki/1887
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Imp%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
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Esse episódio é controverso em decorrência de um contracfatual, em que Deodoro manteria a 

Monarquia, caso não houvesse a convocação da Guarda Nacional em reforço à polícia da capital 

(ALSINA JUNIOR, 2015, p.67), sendo aprovada a hipótese pelo teste eliminatório. Esse 

episódio foi uma revolução passiva, uma vez que as elites que tomam o poder sem participação 

da grande massa (ibid, p.79). 

Posto isso, moldou-se o cenário do término da Monarquia no Brasil. As elites permaneceriam 

ditando as regras, pois não houve mudança radical no eixo de poder com a proclamação da 

república (1889) (SCHWELLER, 2006). A centralização do governo permaneceu, a 

contragosto das elites regionais que clamavam por maior autonomia, mantendo assim uma elite 

sem coesão em uma “explosão de particularismos locais” (ALSINA JUNIOR, 2015, p.75); as 

elites cafeicultoras estavam em um projeto federalista, em busca de maior autonomia.  

Do ponto de vista externo, a vitória do país na Guerra do Paraguai (1865), reafirmou a sua 

hegemonia regional, bem como seu prestígio, que fora ameaçada pelo vizinho portenho ao 

término da guerra. Naquele momento, o Brasil gozava da posse da sexta maior Força Naval do 

planeta (VIDIGAL, 1985), sendo que grande parte dos meios foram construídos em território 

nacional no período da guerra. Esse fato favoreceu o Brasil em decorrência de naquele momento 

as construções não necessitavam de muita tecnologia para serem executadas (VIDIGAL, 1985). 

Por outro lado, os anos terminais da monarquia testemunharam um crescimento econômico da 

Argentina, com taxas de médias de cerca de 5% no final do século XIX. Apesar de a estratégia 

imperial de aversão à possibilidade de formação de um vice-reinado do Prata haver sido 

vitoriosa (VIDIGAL, 1985), o vizinho portenho via-se em um movimento de balanceamento 

contra o Chile (1898); neste contexto a Argentina, por motivos históricos, passou a ser 

percebido com enorme preocupação por parte do corpo político brasileiro, e que necessitava 

adotar um posicionamento defensivo. Em igual sentido, os movimentos imperialistas movidos 

pelos países do velho continente chamavam a atenção das elites brasileiras. Entretanto, a 

situação doméstica impedia qualquer modificação na orientação da política externa em direção 

a um balanceamento contra essas ameaças presentes no SI, caracterizando um sub-

balanceamento, conforme submissão e aprovação no teste decisivo, pois esses fatos por si eram 

suficientes para busca por um Balanceamento de Poder contra o vizinho portenho. A 

implementação desse movimento de incremento da efetividade das FFAA era extremamente 

difícil, em decorrência da intervenção política doméstica, conforme premissa realista 

neoclássica. 
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Em suma, uma infinidade de assuntos a serem comportados em uma agenda repleta de novos e 

velhos atores, além das pendências herdadas do antigo regime, comprometendo o consenso e 

coesão das elites foram as heranças do antigo regime à nascente República brasileira. Esse 

incipiente governo seria caracterizado por diversas dissidências internas (dentro das Forças 

Armadas, por terem sido os protagonistas do golpe), às quais comprometiam novamente a 

implantação de uma agenda governativa pelo executivo que oferecesse maior atenção à política 

externa; a coesão social, entendida como uma legitimidade, era relativa, pois nem todos 

aceitaram a queda da monarquia em 1889; as discussões acerca do federalismo tomaram conta 

da agenda política, da mesma forma na qual o republicanismo tomara vulto no final do período 

monárquico. Convém ressaltar neste ponto que coesão social nada tem relação ao 

posicionamento do povo, que apenas assistia ao desenrolar dos fatos sem nenhuma participação 

nas decisões políticas, pois havia ocorrido uma revolução passiva (ALSINA JUNIOR, 2015), 

haja vista não haver a substituição da elite dominante. 

4.1.2-Os militares no poder no início da República (1889) 

A vigência República da Espada (1889-1894), chefiada no primeiro momento por Deodoro da 

Fonseca (1889-1891), foi dito como uma desforra contra o governo em sua relação com o 

Exército. O liberalismo, que havia unido o Exército em prol do projeto republicano, demonstrou 

sua fraqueza no início daquele período, e que um dos fatores foi exatamente a impossibilidade 

de acolhimento de importantes atores sociais. Essa evidência se confirmou no golpe dado por 

esses atores, derrubando a monarquia e instaurando a republica (1889); essa fragmentação das 

elites era uma das causas evidentes da paralização do governo central, conforme expôs Alsina 

Junior. 

“Finado o centralismo monárquico, uma explosão de particularismos locais até 

então represados tomou conta da política nacional. Em grande medida, a queda 

da Monarquia ocorria no contexto de sua incapacidade de incorporar novos 

atores sociais excluídos dos processos decisórios”. (2015, p.53) 

Outra fonte de desentendimento diz respeito à discussão acerca do federalismo. Esse fato que 

dominou as discussões na formulação da constituição de 1891, aliado ao caráter autoritário do 

chamado generalíssimo Deodoro, o qual extinguiu o Conselho de Estado em 1889, um órgão 

de caráter consultivo do Poder Executivo. O realismo neoclássico oferece explicações a esse 

momento, pois da mesma forma como ocorreu na queda da monarquia, esse aspecto 

isolacionista do governo são evidências de que a ausência de governabilidade seria mantida, 
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comprometendo o governo. O caráter autoritário do governo, per-se não oferece argumentos 

para resultarem em forte oposição, uma vez que o teste eliminatório não se sustenta, pois, a 

monarquia, de caráter mais moderador, não resistiu aos mesmos incentivos deste primeiro 

governo (1889-1891), rejeitando essa hipótese de o autoritarismo ter sido responsável pela 

renúncia de Deodoro, permanecendo a divergência entre governo e elites burocráticas. 

Essas medidas de caráter arbitrário foram necessárias à corrosão da base de apoio, que culminou 

com a renúncia do Primeiro Presidente Republicano, impedido de implementar sua agenda e 

paralisando a efetividade do governo central. Floriano Peixoto (1891-1894), então vice-

presidente, assumiu o governo, após a renúncia de Deodoro em 1891, uma vez que havia risco 

de eclosão de uma guerra civil. 

Um dos episódios que levaram à renúncia do General Deodoro, foi a Revolta da Armada (1893-

1894), em que o Almirante Custódio de Mello rebelou-se e juntou-se ao movimento federalista 

baseado no Rio Grande do Sul. O Marechal de Ferro perseguiu opositores e, com apoio das 

elites paulistas, buscou reprimir a Revolta. O governo apresentava-se enormemente vulnerável, 

tanto que esse movimento buscava derrubá-lo. A continuidade do episódio se deu, conforme 

Alsina Junior (2015, p.91), em decorrência de três fatores: percepção da manutenção de 

Floriano no poder, continuidade do combate aos federalistas e intenção de Floriano julgar 

Wandenkolk ao invés do Conselho Naval. O governo organizou a “esquadra de papel”, mas 

somente conseguiu reprimir o movimento devido à intervenção estrangeira11, especialmente do 

governo norte-americano; hipótese que passa no teste duplamente decisivo, a um custo 

relativamente baixo ao governo e o benefício de submeter os revoltosos à ordem política 

vigente. Essa intervenção estrangeira foi um fator extremamente raro, por essa razão, define-se 

como uma causa necessária e relevantemente suficiente ao término da revolta, uma vez que a 

ausência dessa condição levaria a um prosseguimento do levante naval, haja vista os enormes 

desgastes que se perpetuariam pela manutenção da contenda. 

A Republica da Espada (1891-1894), foi marcado por profundas crises de governabilidade. 

Somente sobrepujou-se esse momento pela eleição do primeiro Presidente Civil, Prudente de 

Moraes (1894-1898). Este político, por sua vez herdou questões não resolvidas do império e 

ainda tinha que lidar com o pretorianismo militar na política, especialmente do Exército, que 

                                                 
11 Para maiores detalhes, ver Alsina (2015, p.93) 
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neste momento possuía cerca de 22% dos senadores com profissão militar12, e que poderia vir 

a se tornar um enorme entrave na busca pela governabilidade. Este momento também 

presenciou um esfacelamento da Força Naval, ao mesmo tempo que via um crescimento 

vertiginoso da Força Naval Argentina em termos materiais em sua contenda fronteiriça com o 

Chile a partir da segunda metade dos anos 1890.O realismo defensivo explica essa ameaça do 

país portenho e seu papel em despertar a apreensão das elites nacionais, conforme um dos 

discursos do Deputado Laurinto Pita no Congresso: “ Pretensioso quem armar o Brasil para 

afrontar os Estados Unidos; falto (sic) de patriotismo quem não o armar para afrontar a 

Argentina”(MARTINS FILHO, 2010, p.77). 

A estabilização do governo e retomada da governabilidade ocorreu na presidência de Campos 

Sales (1898-1902), por meio da Política dos Governadores. Pela primeira vez na República, 

notava-se uma possibilidade de um governo estável decorrente do acordo firmado entre o Chefe 

do Executivo e as elites locais por apoio no parlamento em troca de maior autonomia local, um 

dos problemas que afligiam o país desde a queda da monarquia, passando o país para o 

quadrante Q1 da Tabela 1, com o executivo forte e agenda convergente com a dos grupos 

dominantes. Além disso, o Presidente buscou estabilizar a economia por meio de diversas 

medidas para contenção de despesas e abertura de crédito no exterior. Campos Sales buscou 

angariar o maior apoio possível em torno de si (ALSINA JUNIOR,2015), e o fez, além disso 

buscou afastar radicalismos políticos, especialmente da ala militar, que neste momento havia 

grande penetração na vida política. 

Essa retomada da governabilidade se deu em função de concessões às elites em suas demandas. 

O teste decisivo se pauta na avaliação política do governo central em função dos custos 

envolvidos na acomodação dos pleitos dessas elites e dos benefícios obtidos, que neste ponto 

foi altíssimo, pois o realismo neoclássico prevê que a congruência dos diversos atores políticos 

elites permite a implementação e uma agenda governativa (GÓMEZ-MERA, 2014), 

especialmente em relação ao SI, que estava em profunda modificação no momento. 

Neste ponto, cabem algumas considerações em relação às hipóteses acerca do reaparelhamento 

da Marinha. Alsina Junior coloca a possibilidade da díade Civis-Marinha versus Exército. Tal 

colocação é coerente sob a ótica da “política de erradicação”, além disso, percebia-se a 

desconfiança das elites em relação ao Exército, a ponto de ser instituída a Guarda Nacional em 

                                                 
12Disponível em: 

http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/senadores_periodos_historicos.asp?li=22&lf=22&lcab =1891-

1893. Acesso em 21 set. 2015. 

http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/senadores_periodos_historicos.asp?li=22&lf=22&lcab
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1831. Faremos a análise das proposições à luz da metodologia de Collier (2006), por meio dos 

testes empíricos. 

Alsina Junior (2015) em sua obra cita o conceito utilizado por Eduardo Campos Coelho de 

“política de erradicação”, onde é oferecido à Força Terrestre as opções entre a conformação ou 

perecimento da estrutura castrense em decorrência da profunda participação política durante o 

período de 1822 a 1930. Analisaremos a hipótese de que havia o tratamento diferenciado do 

governo em relação à MB.A observação do ambiente doméstico de politização das Forças 

Armadas não registrava eco essa predileção no parlamento da MB, pois seria esperado que 22% 

de componentes oriundos do EB geraria repercussão, entretanto isso não ocorreu. Os custos 

políticos do enfrentamento da Força Terrestre se apresentavam como elevados, em comparação 

com os benefícios alcançados caso esse embate ocorresse, não havendo evidências no teste 

decisivo.  

Verificamos que não existem evidências acerca da adoção de uma coalizão contra o exército. 

Não se apresentam nem a política de erradicação e nem a desconfiança das elites como condição 

necessária e nem notadamente suficiente para o alijamento da Força Terrestre da política, 

ficando estas hipóteses substancialmente enfraquecidas. 

Em face dos argumentos expostos, igualmente proposto por Alsina Junior (2015), não há 

sustentação para um privilégio da Força Naval em detrimento ao EB para se fazer uma 

correspondência de poder. As maiores ameaças estavam no ambiente externo, que merecia 

maior atenção, e os ganhos na mitigação de possíveis agressões do SI apresentavam-se maiores 

do que os de ordem interna, que poderiam ser controlados sem maiores desgastes políticos, 

apesar de impactar a coesão social decorrente do regionalismo. 

Em relação ao ambiente externo no qual o país se encontrava, havia uma enorme desvantagem 

material da MB em relação à Argentina, bem como assolavam o SI o ímpeto imperialista 

europeu e a incipiente expansão norte-americana. A vocação da Marinha é a projeção de poder, 

assim como a defesa em profundidade, além disso, a extensão do território não possibilitava, 

como ainda o é, incursões em território nacional, uma vez que as atividades estavam divididas 

entre o Sudeste cafeicultor, Nordeste canavieiro e a Amazônia do látex. Qualquer agressão ao 

território passaria necessariamente pelo meio marítimo, em igual sentido o apoio às forças 

expedicionárias inimigas. 

No ambiente fluvial, onde estavam as disputas fronteiriças do Brasil, por imposição do 

ambiente, havia a necessidade de meios mais modestos; em outras palavras, à exceção do Chile 
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e Argentina, nenhum outro país se lançaria a grandes agressões ao território, em função das 

limitações ao balanceamento impostas pelo SI, ao Brasil e aos outros Estados (RESENDE-

SANTOS, 2007, p.278), desse modo, sobressaiu a ação diplomática nas questões onde 

envolviam vias fluviais de ligação, sendo que o vencimento da contenda se deu pela habilidade 

do corpo diplomático. Essa hipótese para a ação desencadeada nas disputas fronteiriças no norte 

e oeste do país, confirmam-se no teste, uma vez que o custo de uma empreitada militar não 

traria benefícios a nenhuma das nações envolvidas. 

Esse argumento também se sustenta no caso em que da tensão que existiu entre o Brasil e Grã-

Bretanha na disputa pela ilha de Trindade (1895), na qual, aí sim, visualiza-se a necessidade de 

Forças Navais à altura das grandes potências. Esse fato revelou a fraqueza material do país, 

uma vez que questões envolvendo potências menores foram resolvidas por meio da aplicação 

de dissuasão terrestre e ação diplomática que dispendem menos recursos que Marinhas bem 

equipadas, então guiadas pelos enormes avanços tecnológicos naquele momento. Em igual 

ponto, recorremos à disputa com a França, que não apresentou maiores interesses na Guiana 

em 1895, mas que também necessitariam de Poder Naval eficaz frente àquela nação europeia. 

Neste caso os custos seriam imensos ao Brasil, e o benefício seria a manutenção do status-quo 

caso aquelas nações investissem nesses objetivos. 

O SI oferece oportunidades e constrangimentos aos países posicionarem-se em face dos 

recursos domésticos (ZAKARIA, 1999; ALSINA JUNIOR, 2015, p.21). Essa assertiva refere-

se ao conceito de grande estratégia de um país, arena onde os interesses do Estado são tratados 

e canalizados os recursos para se chegar ao objetivo. Essa formulação estratégica é de autoria 

do corpo decisório do país, onde a percepção das elites acerca das oportunidades ou 

constrangimentos do SI para a consecução desses objetivos é de suma importância para a 

coerência do comportamento de um Estado em face de suas disponibilidades domésticas, e neste 

sentido que se colocam os dois principais atores de política externa de um país.  

Alsina Júnior (2015) defende a necessidade de um alinhamento entre militares e diplomacia na 

orientação da política externa, bem como no delineamento da estratégia nacional do período, 

levada a cabo pelo patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco a partir de 1902. A 

formulação de que as Força Armadas e Diplomacia juntas em prol da condução da política 

externa é de grande apelo (AMORIM NETO, 2011; ALSINA JUNIOR, 2015), e neste sentido 

a atuação de atores políticos foram decisivos na formulação da grande estratégia brasileira e no 

reaparelhamento do país ocorrido no início do século XX. Convém ressaltar que desde 1889 
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até 1902, o país contou com 13 diferentes Ministros das Relações Exteriores, o que evidencia a 

fraqueza da formulação estratégica do país13 em relação à política externa. 

Posto os argumentos, fica bastante evidente a maior proximidade da Marinha com o corpo 

diplomático para implementação da política externa do país. Essa afirmativa, entretanto, não é 

absoluta, uma vez que a política externa é fruto da atuação do corpo político e implementado 

pelos dois atores supra, ou seja, fatores de ordem doméstica influenciam decisivamente e 

legitimamente os rumos que o país vai seguir em termos de posicionamento no SI. Verifica-se 

pelos exposto que a Diplomacia e as Forças Armadas não são um fim em si, mas são 

instrumentos de política externa e a sinergia é necessária para a orientação de política externa 

de um país (ALSINA JUNIOR, 2015), o valor relativo dessa relação se evidencia quando 

colocamos a participação das elites burocráticas detentoras do poder nesta formulação. Ela se 

origina no Poder Executivo com apoio do Legislativo, uma vez que, de acordo com o realismo 

neoclássico, o mecanismo causal depende do resultado nesta arena de poder. 

No término do período analisado possuíamos um cenário substancialmente diferente se 

comparado à queda da Monarquia. O Governo gozava de estimável apoio das elites locais, e 

isso aumentou a coesão entre elas, em função da importância da política dos governadores 

(1898). Isso naturalmente acarretou o consenso nas arenas políticas em relação à 

governabilidade. A coesão social, apesar das clivagens regionais foram subjugadas pelos 

mecanismos da política dos governadores, e que elevavam substancialmente qualquer custo 

político de enfrentamento contra o governo central, e dessa forma mitigadas quando das 

decisões. Em função do apoio concedido pelas elites, o Poder Executivo possuía uma baixa 

vulnerabilidade, que se favoreceu do mecanismo implementado por Campos Sales. O ambiente 

econômico já dispunha de certa estabilidade oriundas dos planos implementados por Campos 

Sales em seu gabinete, formado essencialmente por técnicos14. 

No ambiente externo, as nações europeias haviam se lançado em um período de incremento 

material das Forças Armadas, especialmente nas Marinhas, por estas serem as responsáveis pela 

projeção de poder (VIDIGAL, 1985). A busca de áreas de influência ao redor do mundo é uma 

hipótese de condição suficiente, uma vez que alguns historiadores colocam outras explicações, 

como exemplo, a relação familiar conturbada entre as monarquias europeias (CLARK, 

                                                 
13 Disponível em: Ministros das relações exteriores do Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_das_Rela %C3%A7%C3%B5es_Exteriores_do_Brasil. Acesso 

em 21 set. 2015. 
14 Presidência de Campos Sales. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/SALES,%20Campos.pdf. Acesso em 21 set. 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_ministros_das_Rela%20%C3%A7%C3%B5es_Exteriores_do_Brasil
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/SALES,%20Campos.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/SALES,%20Campos.pdf
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2012).Entre essas duas hipóteses: a relação familiar e a busca por áreas de influências, na 

racionalidade proposta pelas teorias realistas, a melhor relação custo benefício encontra tutela 

na segunda, em que o incremento de poder de uma nação acarreta a percepção das ameaças e 

consequente movimento similar no entorno estratégico, conforme o realismo defensivo. O teste 

confirmatório se apoia na inexistência de uma arena multilateral de solução de conflitos e que 

naquele período obedecia à lógica da diplomacia das armas. 

Esse incremento material se fez mais evidente nas Marinhas, uma vez que em diversas 

literaturas é evidenciada a participação da tecnologia na guerra no mar (CREVELD, 2009; 

MARTINS FILHO, 2010; VIDIGAL, 2015). Um aspecto de ordem estrutural que ocorrera anos 

antes foi o lançamento do livro de Mahan em 1890, guia para a definição das Marinhas de 

diversos países, e que influenciou sobremaneira a formulação estratégica brasileira. Esse é outro 

fator suficiente, pois essa obra impactou as táticas navais, e com isso a busca por inovações que 

viessem a mitigar as estratégias descritas na obra e amplamente adotadas pelos países. O 

mecanismo pelo qual houve influência dessa obra se deu em função das modificações 

doutrinárias, passando da postura defensiva para a ofensiva, e isso se fez mais proeminente no 

comportamento norte-americano no período (ZAKARIA, 1999) 

Logo após a Guerra do Paraguai o país possuía a sexta maior força naval do planeta. Grande 

parte dos meios que compunham a Marinha brasileira foram construídos em território nacional, 

sendo que os estaleiros nacionais não tiveram capacidade de incorporar conhecimento técnico 

e permaneceram utilizando técnicas rusticas de Marinhas artesanais (VIDIGAL, 1985). Esse 

atraso tecnológico foi determinante para o país permanecer refém de estaleiros estrangeiros para 

reaparelhamento de sua Força Naval. 

O país experimentava um incremento bélico do Chile e da Argentina em decorrência de sua 

contenda por áreas no sul do continente, especialmente na Patagônia e Terra do Fogo 

(MARTINS FILHO, 2010). A Argentina, em particular, sempre foi uma preocupação para o 

Brasil. Suas aquisições materiais no mercado externo naquele momento, sob o argumento que 

se preparava para disputa com o Chile, e a fortificação das posições junto ao Prata, causaram 

preocupação nas elites brasileiras por suas intenções não estarem claras com essas medidas. A 

possibilidade de uma aliança entre os países hispânicos era vista com enorme apreensão, em 

função das questões fronteiriças ainda assolando a América do Sul naquele período. A fraqueza 

material, juntamente com as ameaças percebidas viram a aproximação pela primeira vez, com 

os Estados Unidos (1922) (VIDIGAL, 1985), uma forma da manutenção de sua posição 

hegemônica na região, essa aliança caracterizou um esboço de balanceamento externo. 
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Um ponto neste primeiro momento é a perfeita adaptação ao modelo de Schweller (2006). O 

determinante para aguçamento da percepção das elites burocráticas se deu em função do 

incremento bélico que estava em voga na Argentina, e oferecia confirmação no teste decisivo 

em relação às intenções hostis, por meio de fortificações na área do Prata. Essa percepção, 

juntamente com os fatores domésticos geraram condições ao Programa de Reaparelhamento de 

1910. 

Essa configuração de distribuição de poder doméstico e internacional montam o mosaico das 

condições até aquele momento. Nesta exposição, foram analisados os condicionantes de ordem 

doméstica e internacional que afetaram a percepção das elites nacionais e estimularam-nas a 

apoiar o Programa de Reaparelhamento da Marinha. Entretanto, não podemos nos conformar 

com analises simplistas, e este trabalho se propõe a buscar o maior número de fatores 

intervenientes no processo e analisar sob a metodologia de mapeamento de processos, a fim de 

atribuir importância relativas de cada uma das condições. 

A situação do país no momento anterior à decisão de reaparelhamento não coadunava com a 

teoria neoclássica que permitisse o reaparelhamento. As elites encontravam-se fragmentadas e 

essa polarização não permitia consenso, o governo estava vulnerável; a instabilidade 

regionalizada enfraquecia o poder central e neste meio ainda havia a ameaça da Argentina, que 

possuía Forças Armadas materialmente superiores à do Brasil. 

4.2-Fatores Externos: Imperialismo, Regionalismo e Comércio de Armas 

Na ordem internacional, Alsina Junior (2015) argumenta que “fatores estruturais emolduram 

opções políticas”, às quais devem ser analisadas em termos de custos políticos envolvidos e 

benefícios obtidos. O país no início do século XX era detentor uma Marinha totalmente ineficaz 

(ALSINA JUNIOR, 2015; MARTINS FILHO, 2010; VIDIGAL, 1985), ao passo que um dos 

maiores objetivos seculares da Estratégia Nacional era a hegemonia regional, em detrimento da 

possibilidade de obtenção desse título pela Argentina. Alsina Junior (2015, p.170) advoga em 

prol de que a política externa depende de diversas políticas setoriais, entre elas a de defesa, esse 

alinhamento está em conformidade com o realismo neoclássico, particularmente ao modelo de 

Schweller (2006), onde a política de defesa é uma área intimamente afeta ao consenso das elites, 

resultando das arenas decisórias nacionais em uma direção a ser seguida pela política externa. 

 A percepção da ameaça que a Argentina representava, o imperialismo europeu em busca de 

áreas de influência, aliada à estratégia nacional de manutenção de hegemonia regional 

(MARTINS FILHO, 2010; ALSINA JUNIOR, 2015) encontrou um terreno propício para o 
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Programa de Reaparelhamento de 1910. Essa junção de premissas do realismo defensivo e 

realismo centrado no estado (“state-centered realism”) (ZAKARIA, 1999) são hipóteses que 

carregam o custo político de negligencia da sobrevivência do Estado nesse ambiente que 

maculava a primazia conquistada pelo Brasil no ambiente sul-americano. 

O movimento de balanceamento se daria em termos de meios que propiciassem a condução da 

grande estratégia formulada por Rio Branco (1902). Neste contexto, uma facilidade se 

apresentava no mercado internacional. Os estaleiros europeus, mais especificamente os 

ingleses, muito além dos germânicos, franceses ou mesmo os italianos e espanhóis, possuíam 

enorme capacidade de construir meios modernos (MARTINS FILHO, 2010), entretanto 

necessitavam de mercado consumidor. O SI naquele momento possuía um potencial enorme, 

decorrente das inúmeras disputas regionais entre países que se davam naquele momento, 

principalmente os ligados a definição de fronteiras e a busca por áreas de influência pelas 

nações europeias. 

A indústria bélica necessitava buscar consumidores a seus produtos. Esse alinhamento de 

interesses entre a oferta de meios pelos estaleiros e a demanda gerada pelos países, arrastou o 

SI para uma corrida armamentista. Esse fato potencializou-se pelo salto tecnológico 

presenciado dos meios bélicos navais, que se tornavam obsoletos em reduzidos espaço de 

tempo, decorrente das inovações que vinham surgindo como o canhão, a couraça e outros 

instrumentos. Naquele momento não havia restrição ao comercio internacional de armamentos, 

bastando uma nação dispor de recursos financeiros para realizar a aquisição, podendo montar 

uma poderosa esquadra em reduzido espaço de tempo (VIDIGAL, 1985).  

Um aspecto importante, diz respeito à possibilidade de um país, dispondo de recursos 

financeiros, pudesse encomendar uma esquadra aos estaleiros estrangeiros (MARTINS FILHO, 

2010, p.116). Essa disponibilidade de aquisição foi de enorme repercussão, inclusive na balança 

de poder no mundo. O custo financeiro de desestabilizar fortemente a balança de poder a seu 

favor com consequente incremento em termos de segurança e prestígio, ocorreu de forma mais 

evidente nos níveis regionais, com especial atenção aqui, na América do Sul (ibid. p.141). Os 

custos envolvidos eram puramente financeiros, e os benefícios eram altos, pois aumentava 

sobremaneira os riscos de aventuras expansionistas. 

O comportamento neocolonialista dos Estados Europeus, aliado à corrida armamentista gerou 

um problema em âmbito mundial. A Europa necessitava de mercados fornecedores de matéria-

prima e consumidor (ALSINA JUNIOR, 2015, p.135), por outro lado, as nações se viam 
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ameaçadas pelo incremento material de seu entorno estratégico e avaliavam os benefícios do 

realismo defensivo de se lançarem na aquisição de armamento em um movimento espiral, 

levando o mundo a um generalizado dilema de segurança como incentivo ao incremento da 

capacidade das Forças Armadas naquele momento, especialmente as Marinhas de Guerra. 

Dentre os fatores apresentados: facilidade de aquisição de armamentos, neocolonialismo e 

disputas regionais, qual deles foi o de maior importância que levaram os países a esse 

Balanceamento de Poder? Inicialmente, a facilidade e disponibilidade para aquisição de 

armamentos é uma condição necessária, pois sem isso dificilmente um país, mesmo dispondo 

de vontade política e recursos, seria capaz de adquirir os meios modernos como eram os 

oferecidos naquele momento (MARTINS FILHO, 2010). A escolha dessa opção, apesar de ser 

única naquele momento, retirava, no curto prazo, a possibilidade de incremento de indústria de 

ponta no país, o que demandaria muito tempo; por outro lado, possibilitava o proveito dos 

benefícios dessa proeminência naval na região, mesmo que em reduzido espaço temporal. Essa 

dependência limitadora se apresentou ao do Brasil no período pós Segunda Guerra Mundial 

(1952-1977), que será analisado mais à frente. 

No que tange ao neocolonialismo e disputas regionais por áreas, estas questões demandam 

cuidadosa análise pela inerente complexidade. O neocolonialismo se justificava pela obtenção 

de áreas fornecedoras de matérias primas e mercado consumidor, entretanto, era vital que o 

custo dessa conquista fosse o menor possível, pois haviam colônias ao redor do mundo com 

potencias protetoras mais ou menos poderosas. Essa balança de poder era mensurado entre as 

nações europeias, e afetava indiretamente os países periféricos, no qual se inclui o Brasil.  

A guerra sino japonesa (1894-1895) demonstrou a possibilidade de uma Marinha bem equipada 

sobrepujar outra mais poderosa. Isso também impactou as percepções das questões regionais e 

que estavam fora do eixo de poder da multipolarização desequilibrada (RODRIGUEZ, 2013), 

potencializando os interesses dos estaleiros europeus na venda de armamentos navais. 

Dessa forma, podemos afirmar que a disponibilidade de meios para comercialização no SI, 

disputa regional são condições necessárias ao Balanceamento, à luz do realismo neoclássico, e 

o neocolonialismo uma condição INUS para a corrida armamentista. Os custos envolvidos na 

perda de posição no SI eram altíssimos e carregados de abdicações dos benefícios sistêmicos. 

As questões regionais eram latentes e deveriam ser resolvidas, sendo que o país que dispunha 

de capacidades materiais, recorria à diplomacia das armas; isso somente foi possível em razão 

de o mercado naquele momento possuía disponibilidade de meios a serem comercializados. 
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Outro aspecto era de que caso não houvesse o incremento tecnológico daquele momento, 

possivelmente os países seriam capazes de construir seus meios, como foi o caso do Brasil na 

Guerra do Paraguai (1865). 

Paralelamente a esse processo, os Estados Unidos, por meio do Pan-Americanismo (1890), 

buscavam aumentar sua influência no continente Americano. Isso estimulou o Brasil a 

incrementar a defesa contra investidas das potencias imperialistas, pois não havia Direito 

Internacional e nem arenas multilaterais que sobrepujasse o poder bélico naquele momento. 

Alsina Junior (2015) levanta uma hipótese que o próprio autor refutou, de que o balanceamento 

do país se deu em um momento de vácuo de poder pela mudança do eixo de superpotência 

militar da Europa para os Estados Unidos (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ,1998).Essa última 

hipótese não deve ser descartada, pois essa modificação de eixo de poder favoreceu o Brasil no 

início do século XXI, mas em relação ao Programa de Reaparelhamento de 1910, havia uma 

ameaça evidente, à qual o Brasil lançava seu olhar e se colocava como a causa mais evidente 

no SI. 

Esse processo neocolonialista se apresentava ao Brasil, onde as coisas não foram diferentes. 

Sendo o país um considerável exportador de matérias-primas e potencial mercado consumidor, 

decorrente das receitas de venda no comércio internacional. A primarização econômica 

colocava em extrema dependência das importações europeias, ilustrando um ambiente propicio 

a aventuras dos Estados Europeus em terras sul-americanas. Em igual sentido, a América do 

Sul carecia de demarcações de suas fronteiras, que elevavam o grau de percepção das ameaças, 

sendo que a mais evidente era a disputa entre o Chile e a Argentina (1898), que estavam 

balanceando uma contra a outra, aumentando a tensão na região. 

Verificamos que tanto o neocolonialismo quanto a ameaça regional e também a disponibilidade 

de meios desencadearam o processo de Balanceamento do Brasil. A ameaça regional era a que 

oferecia maiores incrementos aos argumentos em prol do balanceamento, por outro lado o 

imperialismo também era visto como uma opção, menos evidente, mas que também poderia vir 

a explicar o reaparelhamento. Além disso a busca pelo posicionamento regional igualmente 

viria a contribuir, como o fez nos Programas de Reaparelhamento de 1910 e no de1977. Neste 

ponto verifica-se uma equifinalidade, sendo que os três argumentos postos se sustentam nos 

testes empíricos, com ênfase na ameaça portenha. Optou-se por não descartar nenhuma das duas 

outras hipóteses pois aquela afeta ao neoimperialismo converge com a ameaça Argentina 

conforme a premissa neoclássica. No tocante à hegemonia regional também converge com a 
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principal no sentido que essa hegemonia foi obtida não pelo desencadeamento de uma guerra, 

mas pela dissuasão alcançada pela posse dos encouraçados em 1910. 

4.3-Estabilização Política e as Ameaças na Formulação da Grande Estratégia 

4.3.1- Melhor configuração da Esquadra para a efetividade da Marinha 

Este primeiro momento, iniciado precisamente em 1904, com a apresentação do plano de 

reaparelhamento proposto pelo então Ministro da Marinha, Almirante Julio de Noronha, e teve 

seu auge em 1910, com a entrada do Encouraçado Minas Gerais na Baía de Guanabara, recebeu 

influência do SI. A resultante desse processo elevou as tensões, especialmente no entorno 

estratégico, pois o Brasil possuía a mais moderna máquina de guerra naval naquele momento, 

ombreada apenas pela Grã-Bretanha (MARTINS FILHO, 2010; ALSINA JUNIOR, 2015). A 

vantagem estratégica do Brasil era tamanha que qualquer pretensão do país possuía um custo 

relativamente baixo em comparação com os benefícios obtidos, ao passo que essa equação era 

consideravelmente desfavorável a qualquer nação que ameaçasse o Brasil.  

Esse posicionamento se coaduna mais com uma postura ofensiva do Brasil, em função da opção 

por um armamento substancialmente superior à sua estratégia realista defensiva. A aquisição 

desse armamento, entretanto, foi permeada de idas e vindas, cabendo a este trabalho identificar 

os condicionantes domésticos e internacionais que impulsionaram o país neste caminho. 

Em relação à Marinha do Brasil, a autonomia dos chefes navais na composição da Força 

encontra respaldo em diversos autores (VIDIGAL, 1985, p.56; MARTINS FILHO, 2010; 

ALSINA JUNIOR, 2015, p.73). Entretanto, os autores divergem acerca do modo em que o 

Ministro da Marinha chegou à melhor configuração da esquadra, pois Martins Filho aponta 

evidências de que o plano foi delineado por Julio de Noronha, com aconselhamento de 

representantes de estaleiros ingleses, já o Almirante Vidigal defende que o plano possuiu plena 

autonomia do titular da pasta da Marinha. Convém aqui ressaltar o caráter autônomo e 

personalista do plano, tanto que a modificação ocorrida feita pelo Almirante Alexandrino em 

1906, percorreu caminho similar. Não podemos deixar de mencionar a guerra sino-japonesa 

(1894-1895), onde o Japão, possuidor de uma esquadra menor, conseguiu sobrepujar a China, 

sendo esse episódio de grande valia para a configuração da Esquadra brasileira, qual seja, a 

possibilidade de uma nação menor derrotar uma esquadra mais poderosa no mar, se possuísse 

uma esquadra bem configurada e com os meios adequados (VIDIGAL, 1985, p.59). Em outras 

palavras, o elemento dissuasório estava evidente na configuração da Esquadra (CORBETT, 

1988). 
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O caráter personalista do plano foi mencionado, entretanto Alsina Junior (2015), não aceita a 

total autonomia na elaboração do programa. O argumento de que os estaleiros estavam 

envolvidos na elaboração dos planos é um dos pontos levantados na obra. Por outro lado, o 

Almirante Vidigal (1985) atribui exclusivamente ao Almirante Noronha o delineamento do 

programa. Alsina Junior, por seu turno aceita a participação dos estaleiros estrangeiros, 

entretanto defende a filtragem das opções desses atores pela oficialidade da MB (ALSINA 

JUNIOR, 2015, p.73). Fato é que o programa foi apenas referendado pelo chefe do executivo e 

não foi profundamente modificado no parlamento, mesmo porque não havia conhecimento 

técnico para tanto, dando lugar às discussões de cunho político e econômico (ALSINA 

JUNIOR, 2015, p.226). 

Esse personalismo, entretanto, não foi tomado sem fundo cientifico. A configuração da melhor 

esquadra que mais se adapte à Grande Estratégia do país não é tarefa fácil, haja vista ser um 

assunto que as elites nacionais não possuem interesse e nem conhecimento acerca das 

especificidades técnicas (MARTINS FILHO, 2010, p.61; ALSINA JUNIOR, 2015, p.261; 

PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998), não resta a outro ator, se não o próprio titular da pasta, 

que naquele momento estava imerso em uma discussão entre as opções da Jeune-école e da 

Mahaniana, sendo que essa segunda preponderou nas escolhas das Marinhas naquele momento. 

O Almirante Julio de Noronha, Ministro da Marinha de Rodrigues Alves (1902-1906), 

apresentou seu plano de reaparelhamento em 1904. Esse plano, desenvolvido no seio da Força 

Naval, de acordo com as crenças do Chefe da pasta. Esse plano foi acolhido e discutido 

politicamente em função da percepção das elites acerca da fraqueza militar, ressaltado em vários 

momentos pelo corpo diplomático e autores que discorreram acerca do assunto (VIDIGAL, 

1985; DO REGO, 2008; ALSINA JUNIOR, 2015). As ações diplomáticas do Barão do Rio 

Branco nas questões fronteiriças deixaram evidentes essa incapacidade material das Forças, o 

que levou o diplomata à utilização de vias mais brandas para a consecução dos objetivos 

nacionais, o que criou a mística pacifista do mesmo em alinhamento a uma postura de soft-

balance (FRIEDMAN, 2015), o que foi rechaçado por Alsina Júnior (2015) em sua obra. 

Verificamos pelos argumentos expostos que os chefes navais disponibilizaram a opção a ser 

adotada pelo país. O déficit de atenção das elites nacionais em relação à defesa (AMORIM 

NETO, 2011; PION-BERLIN; TRINKUNAS 2007) não é um fenômeno recente, uma vez que 

repetidas vezes, conforme será verificado que a escolha do corpo político se pautou em sugestão 

apresentada pelos Chefes Navais, os quais lançaram mão de um personalismo na formulação 

da configuração das necessidades bélicas do país. Contrafactualmente, as elites burocráticas 
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não possuíam capacidade de uma formulação técnica, e ainda não possuem (PROENÇA 

JÚNIOR; DINIZ, 1998), acerca da aquisição de armamentos naquele momento, reforçando a 

suficiência da hipótese acerca da melhor configuração da Esquadra. 

4.3.2-A Política Doméstica atuando em prol do Reaparelhamento 

O Programa de Reaparelhamento de 1910 foi acolhido pelo corpo político no parlamento. A 

apresentação do programa pelo Deputado Laurinto Pita (1904) evidenciou no plenário a 

percepção das ameaças as quais o país estava exposto, tanto que o referido programa foi 

aprovado em cerca de seis meses. Essa tramitação recebeu um especial apoio do corpo 

diplomático, liderado pelo Barão do Rio Branco (VIDIGAL, 1985, p.56). Esse importante ator 

na formulação da grande estratégia do Brasil o responsável pela orientação da política externa, 

e foi ferrenho defensor do programa de reaparelhamento, entendendo e expondo a necessidade 

de uma força naval balanceada aos objetivos estratégicos da pátria. 

Apesar de decisão colegiada, fica evidente a participação de atores individuais neste processo, 

dando agencia ao programa. O Presidente Rodrigues Alves (1902-1906), vivenciando um 

período de estabilidade política e capaz de implementar a sua agenda, apoiou tacitamente o 

programa por meio de autonomia dada ao Ministro da Marinha, pois sabia da sua incapacidade 

de formulação da composição mais adequada aos interesses do Brasil. O Chefe Naval elaborou 

o programa com caráter fortemente personalista e encaminhou ao Parlamento (ALSINA 

JUNIOR, 2015; VIDIGAL, 1985). 

Naquela casa legislativa, o Programa recebeu apoio do Barão do Rio Branco, proeminente 

diplomata e formulador da grande estratégia nacional; também do Dep. Laurinto Pita; além de 

outros deputados, senadores e comissões que aprovaram o referido plano, bem como o Ministro 

da Fazenda Leopoldo Bulhões.  Essa rápida descrição demonstra o elevado consenso das elites 

domésticas como potencializador nas formulações relacionadas às ameaças e incentivo à 

modificação na orientação da política externa. 

Esse consenso acerca do programa de reaparelhamento é bastante evidente com base nas 

discussões expostas, colocando-se como uma condição necessária aos anseios do país, uma vez 

que era claro o benefício de o país contar com uma Marinha bem equipada. Isso aumentaria 

substancialmente os custos portenhos de uma investida contra o Brasil, uma vez que a ameaça 

era percepção clara no corpo político nacional, realizando uma postura coerente com os realistas 

defensivos. Esta posição é compartilhada por Alsina Junior (2015) onde colocou um exercício 
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de aplicação do teste eliminatório de que a ausência do apoio do Chanceler brasileiro não teria 

fomentado o Programa de Reaparelhamento de 1910. 

Esse papel desempenhado pelo parlamento na tramitação e aprovação do programa nos leva ao 

seguinte questionamento, o que levou o país a encomendar navios de tamanho porte aos 

estaleiros ingleses? Conforme mencionado, aquele momento representou um progresso em 

termos de tecnologia naval, o que levou os países industrializados a iniciarem uma corrida 

armamentista em busca de melhor posicionamento no contexto internacional. O Brasil, com 

uma economia essencialmente agroexportadora, não possuía parque industrial capaz de 

construir e manter esses navios em território nacional, uma vez que esse momento restringiu 

que qualquer país não industrializado pudesse construir uma esquadra que incorporasse as 

inovações surgidas no século XIX (VIDIGAL, 1985). 

Nas palavras de Vidigal (1985, p.112) “Essa evolução punha fim à possibilidade de países não-

industrializados poderem construir Marinhas Modernas”. Esse foi um dos aspectos que 

Martins Filho (2010) e Alsina Junior chamaram atenção, na capacidade industrial e de absorção 

de tecnologia. O outro foi o preparo do pessoal, que será abordado mais à frente. 

Uma vez formulada a estratégia de um país, este sai em busca de meios no mercado 

internacional que dessem suporte na implementação dessa orientação. Em outras palavras, a 

estratégia moldou a Força. Essa afirmação, de alguma forma refuta a ideia de “oportunismo 

tecnológico” pregado Por Martins Filho (2010) em sua obra, onde o corpo diplomático utilizou 

os meios disponíveis para suportar seus objetivos. A escolha por uma Esquadra da magnitude 

daquela de 1910 se deu em decorrência dos relativos custos em relação ao programa de 1904 e 

dos benefícios a serem obtidos com a posse dos Encouraçados tipo dreadnought, que se 

confirmou. Em igual sentido, Proença Júnior e Diniz (1998) analisa a opção que foi colocada 

ao país, que não se deu por meio de escolha do armamento para aquisição. 

O enfraquecimento do argumento de oportunismo tecnológico encontra objeção nas evidências 

do Programa de Reaparelhamento de 1977. A formulação da estratégia nacional naquele 

momento levou o país a pleitear os meios junto aos Estados Unidos, que aceitaram ceder o 

equipamento que lhes era conveniente e não os desejados pelo Brasil o que levou o país a 

reaproximar-se das nações europeias, conforme será demonstrado. De alguma forma, os baixos 

custos de aquisição daqueles meios (cerca de 65% menores) fariam qualquer benefício mais 

evidente, e também justificaria o argumento de Martins Filho (2010). 
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Conforme já explicado, o aspecto financeiro para o programa de reaparelhamento não é nem 

necessário e nem suficiente, sendo tomada como uma condição contribuinte (MAHONEY, 

2015). A disponibilidade dos recursos aumenta a probabilidade de ocorrer o reaparelhamento, 

e para o caso em tela, houve esse aporte por meio de financiamento tomado no exterior 

(MARTINS FILHO, 2010), com a preocupação de conduzir esse empreendimento por diversos 

exercícios financeiros para não onerar excessivamente o orçamento, além de sinalizar 

internacionalmente que o país não pretendia tornar-se uma potência da noite para dia, sendo 

essa a argumentação de Martins Filho (2010). A variável econômica foi tomada por 

contribuinte, pois caso não houvesse a possibilidade de financiamento pelo tesouro, ainda assim 

foram colocadas outras opções (ALSINA JUNIOR, 2015, p.226). Essa perspectiva de longo 

prazo foi a seminal implantação do orçamento-programa no país, onde os gastos eram adaptados 

ao orçamento e não o contrário, como ocorria naquele período. 

Recorremos ao modelo de Schweller (2006), de relações causais de cunho bayesiano, onde o 

antecedente indica, de forma probabilística o consequente. Esse consenso adveio da coesão das 

elites. Coesão das elites→ Consenso das Elites é a primeira relação afeta ao desejo de as elites 

balancearem em face de uma percepção de ameaça externa. O modelo de Schweller defende 

que caso a ameaça consiga cooptar um dos lados opositores domésticos haveria uma reação, de 

modo que não se alcance o consenso; por outro lado, caso exista uma ameaça que venha a 

colocar em risco a distribuição de poder dentro de um país, o corpo político reagirá de modo a 

manutenção do status-quo de sobrevivência política (BUENO DE MESQUITA, 2005). Ou seja, 

essa relação de custos políticos e benefícios é vital para a distribuição de poder dentro de um 

país nesta análise dos fatores domésticos. 

Em relação aos fatores domésticos que fizeram uma correia de transmissão entre a percepção 

do cenário internacional e a decisão pelo reaparelhamento, devemos verificar a hierarquia de 

condições que potencializaram esse programa. Tomando por verdadeira a assertiva de 

Schweller (2006), em que o consenso das elites é fator necessário para o balanceamento, o país 

dispunha, desde 1902, dessa condição. A política dos governadores (1898), coloca a coesão das 

elites como condição INUS ao Reaparelhamento, na medida que elevou os benefícios do 

governo central, bem como os custos de oposição ao Executivo federal, em função de incentivos 

regionalistas, favorecendo, a reboque, a coesão das elites do período.  

Esse fato, aliado a uma estabilização no nível econômico deixou o campo aberto para avanço 

das discussões das questões ainda pendentes na Nação. Esse consenso permitiu um alinhamento 

das agendas do Executivo e do Legislativo, trazendo o país ao quadrante Q1 da Tabela 1. Essa 
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formulação em termos de política externa, trouxeram à baila as questões das fronteiras, 

conduzidas com maestria pelo patrono da diplomacia brasileira e o reaparelhamento da 

Marinha, onde outros fatores vieram a contribuir para esses empreendimentos, que de alguma 

forma estão interligados.  

A estabilização política conseguida a partir de Campos Sales (1898-1902) foi um legado que 

permitiu o avanço em determinadas agendas elitistas. A política do café com leite, que 

caracterizou a republica velha, foi marcada pela sucessão entre os dois principais Estados do 

país, criando insatisfação nos demais. Por outro lado, a estabilização política e econômica 

ofereceu grande legitimidade ao governo que cumprira as expectativas no atendimento das 

demandas nacionais. Esse cenário permite inferir que a coesão das elites era alta, apesar de não 

ser absoluta, uma vez que os benefícios oriundos do apoio ao governo se sobressaia aos custos 

de oposição na agenda relacionada à de política externa, conforme a verificação do teste 

decisivo. As evidências foram de que essa base de apoio se consolidou após a política dos 

governadores, e confirmou-se por ocasião da orientação das políticas externas conduzidas por 

Rodriguez Alves, por meio da autorização dos gastos com o reaparelhamento e da atuação de 

Rio Branco nas arenas internacionais na solução das disputas do país. 

A reboque deste cenário promovido pela política dos governadores, a vulnerabilidade do 

governo permanecia baixa. Conforme demonstrado, o Executivo contava com o apoio de parte 

considerável da elite naquele momento, especialmente as elites regionais; ainda assim o 

governo não adquirira uma estabilidade plena. O teste decisivo permitiu verificar que a política 

dos governadores também reduziu essa vulnerabilidade. Entretanto, ela tanto não é absoluta e 

extremamente frágil, tanto que a legitimidade do governo se deteriorou a ponto de haverem 

distensões profundas no final da década de 1910, e atingiu o ápice em 1930, com o início do 

governo Vargas, por meio de um golpe. 

Essa relativa vulnerabilidade é acompanhada de clivagens regionalistas e sociais. Essas 

divergências residiam no aspecto da díade entre urbano e rural, Minas-São Paulo contra o 

restante do país, centralização e descentralização das decisões. Apesar de sérias, nenhuma delas 

foi capaz de impactara orientação de política externa e consequentemente o reaparelhamento 

da Marinha, uma vez que o apoio político prestado não cedeu espaço para constrangimentos 

relacionados às clivagens localistas que eram evidentes naquele momento, em que a política 

externa se sobressaiu em relação a outros fatores, reforçando a ideia dos constrangimentos 

domésticos defendido pelos realistas neoclássicos. Esses constrangimentos, entretanto, não 

obscureceram as ameaças percebidas pelo SI. 
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Em face do analisado, o consenso das elites acerca do balanceamento está afeta a uma 

distribuição e poder doméstico. Os custos envolvidos na oposição ao governo, especialmente 

com a política dos governadores foi aumentada sobremaneira. Em igual sentido, caso não 

houvesse esse consenso, não seria possível a implementação de uma agenda de política externa, 

da forma como ocorreu antes da medida adotada por Campos Sales (1898-1902). Dito isso, essa 

condição é necessária, pois sem ela, não haveria essa ação pelo Estado em relação às ameaças 

que se apresentam no cenário externo, pela confirmação do teste eliminatório nesta hipótese.  

Esse consenso, advém da coesão, que se apresenta como condição INUS, oriunda do primeiro, 

conforme a lógica bayesiana. Tanto a coesão das elites como consenso das elites são condições 

atinentes ao Balanceamento de Poder. Caso não haja nenhuma das duas condições, haveria 

alguma outra forma de se chegar ao reaparelhamento? Como este trabalho não restringe a quais 

países se aplica o modelo, um local em que não há governabilidade, dificilmente chegará a um 

melhor posicionamento frente ao SI. 

Essas duas variáveis apresentadas formam o que Schweller (2006) denomina de desejo de as 

elites balancearem. O autor divide seu modelo em desejo pela ação de balanceamento (consenso 

das elites e coesão das elites), e capacidade de mobilizar os recursos necessários, que diz 

respeito à vulnerabilidade do governo e coesão social. 

Não é razoável ter o desejo e não ser capacitado para mobilização dos recursos, pois o resultado 

seria nulo. Essa proposição lógica encontra guarita no movimento de balanceamento que será 

apresentado no caso pós Segunda Guerra Mundial (1952-1977), denominado aqui por pseudo-

reaparelhamento, onde o país buscou balancear, mas não mobilizou e assim teve sua tentativa 

frustrada, inclusive com meios não condizentes com os anseios do país.  

A coesão social é condição SUIN, conforme explorado. A legitimidade angariada pelo governo 

é o escopo dessa variável, entretanto essa legitimidade varia de acordo com a situação, pois de 

acordo com a teoria de Lewis Coser, quando um país se encontra em dificuldades, muda-se o 

foco para inimigo externo (AMORIM NETO, 2011), gerando comoção e sentimento de 

pertencimento, aumentando a legitimidade do governo para se fazer frente a essa ameaça. Esse 

é um argumento extremamente frágil, uma vez que as decisões se dão em contextos específicos, 

não havendo efeito se o governo for mais ou menos legitimado, pondo essa variável muito 

contextual e extrema, sendo uma condição SUIN. No país, essa coesão social está mais afeta ao 

regionalismo, uma vez que determinadas clivagens sociais apesar de existir, não sobressaltam 

neste momento em função do mecanismo de Campos Sales (1898-1902). 
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Apesar de o Brasil possuir uma distribuição de renda desigual e consequente desigualdade 

social, essa condição não apresentava efeito na década de 1910. Esta análise é bastante sensível, 

uma vez que os localismos foram apaziguados por meio de ferramentas, e seus impactos foram 

pequenos no Programa de Reaparelhamento. Em outras palavras, houve a redução do efeito da 

variável, sem, no entanto, que a mesma criasse algum constrangimento ao reaparelhamento 

naquele período, sendo posta como uma variável com baixa evidência, pois os custos políticos 

e referidos benefícios foram sobrepujados pelo consenso das elites nessa explosão de 

particularismo naquele momento republicano (ALSINA JUNIOR, 2015). 

A flexibilização do modelo nos permite realizar uma análise aceca da relevância relativa de 

cada fator no balanceamento daquele momento. A lógica do mapeamento de processos busca a 

análise temporal de casos em busca de componentes que resultem no resultado esperado, 

entretanto, o contexto em que cada caso está inserido resulta em diferentes importâncias dessas 

condições, isso em face da dinâmica social e política. Alsina Junior (2015, p.346) argumenta 

que “nem tudo mudou nas relações entre os Estados, nem tudo o que mudou é tão relevante 

assim”, isso deixa evidente a necessidade de análise aprofundada acerca dos fatores domésticos 

de cunho neoclássico. 

A avaliação acerca das hierarquias das condições, recorremos à proximidade do evento. Pelos 

testes empíricos, notamos a hierarquia da logica bayesiana, onde a coesão das elites leva a um 

consenso e daí ao balanceamento, estando o consenso mais próximo do resultado do que a 

coesão das elites, mas o início da cadeia causal depende da coesão das elites, sendo essa a 

primeira na hierarquia de condições, como condição INUS.  

Estando a vulnerabilidade do governo e coesão social tratando de questões de legitimidade, 

intercambiáveis, sendo que no caso em estudo, a vulnerabilidade do governo prevaleceu sobrea 

coesão social, e que também foi impactada pela política dos governadores em igual medida que 

o consenso das elites e colocou-se como SUIN dentro da cadeia. 

4.4- Conclusões do Programa de Reaparelhamento de 1910 

Esse momento observou um percentual de 95% concluído. Esse número foi obtido pelo 

quociente entre o programa executado e o previsto no plano original em termos puramente 

quantitativos, uma vez que o que faltou foi exatamente o maior encouraçado que foi vendido à 

Turquia (1917). Quanto maior o valor, em tese, maior seria a efetividade da Marinha. Na prática 

não foi que se verificou, apesar de grande parte do programa ter sido executado. Um adendo se 
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faz necessário em relação à dificuldade de mensuração do valor estratégico do meio e seu 

deslocamento ou mesmo valor financeiro. 

A verificação cuidadosa dos aspectos domésticos e sistêmicos ofereceram conclusões claras. 

As elites nacionais perceberam a fragilidade da capacidade industrial brasileira e dessa forma 

era impossível o desenvolvimento de uma esquadra que atendesse aos anseios da grande 

estratégia do país, qual seja, mitigar a ameaça que a Argentina representava ao país naquele 

momento. 

Essa posição, entretanto, não foi a única responsável pelo reaparelhamento do país. O 

Neoimperialismo apareceu como uma oportunidade de o país angariar apoio de nações mais 

desenvolvidas que pudessem contribuir com o país nessa estratégia mencionada, a facilidade e 

disponibilidade no mercado bélico internacional levaram o país a um alinhamento com a Grã-

Bretanha (BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2014), apesar dos apelos feitos pelos Norte-

Americanos, que por seu turno se aliaram ao vizinho portenho para manutenção do equilíbrio 

de poder na região (MARTINS FILHO, 2010). 

Um aspecto de suma importância foi o apoio recebido de importantes membros da elite política 

nacional. Esse apoio se deu em relação ao Poder Executivo e Legislativo. Sem esse apoio, 

provavelmente a Marinha teria visto suas pretensões seguirem o mesmo caminho de outros 

programas de reaparelhamento posteriores, quando o déficit de atenção nos assuntos de defesa 

se fizeram mais evidentes. Para tanto outras condições também tiveram importância, não tanto 

como o apoio já mencionado, mas também convergiram ao resultado final. 

A autonomia dos Chefes Navais também teve participação no processo. Caso não houvesse 

nenhuma opção disponível, o corpo político não teria capacidade de formular uma configuração 

de Esquadra que atendesse as necessidades do país e neste processo, a opção apresentada por 

Julio de Noronha e posteriormente por Alexandrino de Alencar foram adotadas como 

representação da vontade política.
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Tabela 2- Sumario das condições presentes no Programa de 1910 

Condições Necessária ou 

Suficiente 

Custo Envolvido (1) Benefício Colhido Justificativa 

Ambiente Externo 

Disponibilidade de 

meios para venda 

Necessária   Não havia outra forma de o Brasil obter meios navais 

tecnologicamente atualizados 

Neocolonialismo INUS Aumento do custo de 

expansão para nação agressora 

Essa avaliação deve considerar 

outras colônias, no máximo a 

exclusividade na exploração 

Essa hipótese não foi refutada, mas apenas possui 

importância marginal nesta análise 

Disputas regionais-

Ameaça Argentina 

Necessária Perda da Soberania e ameaça à 

manutenção das elites no 

poder 

Hegemonia regional Realismo defensivo, essa ameaça era latente e está apoiada 

na teoria realista e mais próxima ao modelo de Schweller 

(2006) 

Ambiente Doméstico 

Executivo Forte Necessária   Responsável pela elaboração da política externa 

Consenso das Elites Necessária   Bayesiana em relação à coesão das elites 

Coesão das Elites INUS Elevado custo de o legislativo 

se opor ao executivo 

Incerto As ferramentas da política dos governadores elevaram os 

custos de oposição, e esta condição se liga ao consenso das 

elites 

Vulnerabilidade do 

Governo 

SUIN Atendimento das demandas 

elitistas 

Acomodação da agenda por maior 

autonomia local 

As demandas oriundas de regionalismo, sanadas com a 

política dos governadores reduziu a vulnerabilidade do 

governo 

Coesão Social SUIN Redução das clivagens 

regionais 

Baixo Clivagens sociais atenuadas e substituídas pela baixa 

vulnerabilidade do governo 

Opção ao 

Reaparelhamento 

Suficiente   Caso não houvesse, o corpo político não seria capaz de 

prover uma alternativa plausível e efetiva. 

Fontes: Próprio Autor 

(1) Condições Necessárias não envolvem custos e benefícios, são dicotômicas 
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Figura 4- Diagrama causal do Reaparelhamento de 1910 
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Fonte: Próprio autor 
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4.5-Profissionalismo e o Fracasso na Efetividade do Programa de 1910 

Analisando os motivos que conduziram o país ao Reaparelhamento da Marinha, não podemos 

deixar de lado o motivo que levou à interrupção do projeto, especialmente em razão dos 

aspectos domésticos e contingentes ao sucesso desse programa. Os estaleiros portugueses que 

aqui existiam desde o século XIX permitiram ao pais ombrear com as nações em termos de 

construção naval. A revolução industrial impactou sobremaneira as Marinhas, especialmente 

no que tange à propulsão, couraça e armamentos; além disso outras inovações incorporaram-se 

à construção naval o que tornou os navios de enorme complexidade tecnológica e ao mesmo 

tempo caros (MARTINS FILHO, 2010). 

Conforme já mencionado, neste contexto, um país não-industrializado não mais poderia 

competir com as nações mais desenvolvidas. Um país declaradamente primarizado e com 

baixíssima qualificação da mão de obra, além de um quase inexistente parque industrial, a ponto 

de depender de importação de itens básicos (VIDIGAL, 1985) não tinha a mínima condição de 

se lançar no empreendimento de construção naval à altura dos países industrializados. 

Não só em termos de construção havia essa preocupação, mas também na qualificação do 

pessoal que iria operar esses armamentos. Essa qualificação e profissionalismo é uma das 

perspectivas abordadas por Brigagão e Proença Júnior (2014). A Marinha estava saindo da era 

a pano para uma era de enormes saltos tecnológicos, onde haveriam mudanças substantivas em 

termos de estratégia, táticas e modus-operandi (CREVELD, 1991), e isto implicou no fato de 

grande parte da literatura ser dedicada à atenção ao aspecto da qualificação do pessoal 

(VIDIGAL, 1985; MARTINS FILHO, 2010, p.176; ALSINA JUNIOR, 2015, p.314; 

BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2014). 

As teorias do relacionamento civil-militar deixam evidente a necessidade de afastamento dos 

militares da política e sua profissionalização para incremento da efetividade das Forças 

Armadas (BARANY, 2012; BRUNEAU; MATEI, 2013). Deixar os militares fora da política 

para que se preocupem com aspectos mais profissionais da carreira, uma vez que a politização 

reduz a capacidade combatente das forças, sendo esse um forte argumento em favor da 

necessidade de profissionalização das Forças Armadas. 

A questão da militarização da política, ou politização dos militares, está intimamente ligada à 

profissionalização. As tropas terrestres eram recrutadas de forma bastante rudimentar, tanto que 

na Guerra do Paraguai (1865), as tropas eram da mais variada composição, inclusive de 

escravos em busca da alforria. Por outro lado, o nível de profissionalização da Marinha era bem 
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maior, apesar de o recrutamento das praças ainda ser bastante precário, conforme o dito: “Os 

Exércitos dão armas aos homens, e a Marinha, Homens às armas” (MARTINS FILHO, 2010, 

p.17), demonstra o grau de necessidade de profissionalização em cada Força. Alsina Junior 

(2015) coloca que esse nível de profissionalização deixou a Força Naval menos permeável à 

politização, e nesse sentido caminha as modernas teorias de Relacionamento Civil-Militar 

(BARANY, 2012; BRUNEAU; MATEI, 2013). 

O Programa de Reaparelhamento da Marinha de 1910, após o início da sua concretização da 

mesma, com a chegada do primeiro encouraçado, evidenciou a baixa qualificação do pessoal 

de bordo e também das organizações responsáveis pela manutenção dos meios. Em relação à 

qualificação do pessoal, Julio de Noronha empenhou-se em profissionalizar a força, por outro 

lado, Alexandrino de Alencar, pelo seu ímpeto politizado, deixou a formação profissional de 

lado e fez da Marinha uma peça do jogo político. O ápice desse processo foi a revolta dos 

marinheiros de 1910, onde o descontentamento pelas condições de trabalho e especialmente a 

aplicação de castigos corporais evidenciaram resquícios de uma Força Armada que 

representava uma continuidade do sistema penal (MARTINS FLHO, 2010), em seu atraso na 

valorização do elemento humano no pleno sucesso da efetividade do Programa de 

Reaparelhamento em tela. 

Essa incongruência colocou abaixo o aspecto estratégico deste Programa de 1910, já que em 

termos materiais o programa havia conseguido algum êxito. Não fica claro quais os reais 

motivos que levaram ao fracasso do plano, alguns especulam a crise de superprodução de café, 

outros que a disponibilidade dos meios em função da ineficiência das organizações de apoio 

que não estavam aptas a incorporar as novas tecnologias (ALSINA JUNIOR, 2015, p.68; 

MARTINS FILHO, 2010, p.30), o que gera um efeito cumulativo (VIDIGAL, 1985, p.45) e 

outros ainda a redução da percepção das ameaças em função da aproximação com os Estados 

Unidos, e que o país ficaria sob o guarda-chuva da nova potência militar, os Estados Unidos. 

Cabe deixar claro neste ponto que o aspecto do profissionalismo impactou no êxito dos 

programas e não na decisão política acerca da continuidade. 

Fato é que após a revolta dos marinheiros, a Marinha voltou suas preocupações para o preparo 

do pessoal. Esse aspecto contingente do programa despertou a Marinha para o preparo de seu 

pessoal, uma vez que a ocorrência endógena afetou sobremaneira a qualidade do 

reaparelhamento. Além de Escola de formação de estratégias navais, também se observou a 

formação mais técnicas dos oficiais, com inserção de disciplinas técnicas na Escola Naval 

(1914). Um ponto importante reside na chegada ao país de uma missão norte americana com o 
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intuito de reformulação da força em 1922 (VIDIGAL, 1985). Esse fato além de demonstrar a 

preocupação com a qualificação técnica, foi a materialização do alinhamento do país com o 

colosso norte americano. 

Essa aproximação, bem como o incremento continuado da qualificação técnica aumentou as 

possibilidades das forças navais. Por outro lado, o Exército permaneceria sua intromissão na 

política, isso aumenta o poder do argumento do caráter técnico necessário a cada uma das forças 

naquele contexto (MARTINS FILHO, 2010). O país ainda colocou no papel diversos 

Programas de Reaparelhamento (1917, 1918, 1922, 1923, 1925, 1932, 1936 e 1945), todos sem 

sucesso em função de fatores como o déficit de atenção das elites em decorrência das 

instabilidades que ocorreram concomitante a esses Programas. Após a II Guerra Mundial, 

ocorreu um caso interessante em termos de reaparelhamento da Marinha do Brasil, que 

denominamos de pseudo-reaparelhamento, e será estudado no próximo capítulo. 
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5- PSEUDO-REAPARELHAMENTO (1952-1977), O FRACASSO DA ALIANÇA 

BRASIL-ESTADOS UNIDOS 

Este capítulo busca oferecer argumentos acerca do conceito de reaparelhamento. No período 

considerado, apesar de ter havido incremento material na MB, esse processo não estava de 

acordo com os anseios do país, conforme argumentos que serão apresentados. O período de 

1952-1977 foi escolhido em função da assinatura do MAP em 1952 entre Brasil e Estados 

Unidos e a denúncia desse acordo em 1977, ano que coincidiu com a completa reformulação da 

conceituação estratégica da Marinha, materializada nas Políticas Básicas e Diretrizes, que 

representou uma “concepção estratégica decorrente da política governamental e estreitamente 

vinculada à realidade nacional” (VIDIGAL, 1985, p.120). 

5.1- O Sistema Internacional Pós I Guerra Mundial, as Ameaças Tornam-se Reais 

Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo vislumbrou um novo equilíbrio de poder no SI, com 

a consolidação dos Estados Unidos como grande potência hegemônica, o que Rodriguez (2013) 

denominou Bipolaridade desequilibrada. Despontando economicamente e militarmente a partir 

de 1898, após a guerra hispano-americana, os Estados Unidos passaram a ser epicentro de poder 

(VIDIGAL, 1985, p.74), garantindo a hegemonia econômica e militar mundial a partir de 1889 

(ZAKARIA, 1999). Essa posição levava em direção à ampliação de suas áreas de interesse para 

fora do continente americano (Ibid, 1999). A Europa ainda se reconstruía da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), ao mesmo tempo em que testemunhava o crescimento de um movimento 

na Alemanha que viria a se denominar Nazismo, onde o governo daquele país incrementava seu 

poder bélico com base no realismo ofensivo, com intenções expansionistas de maximização de 

poder, apesar das restrições impostas pelo tratado de Versalhes (1919), não vindo a sofrer, no 

entanto, qualquer oposição dos países europeus, os quais adotavam uma postura vista por 

Schweller como sub-balanceamento. Neste contexto, as nações europeias deixavam muito a 

desejar em termos de balanceamento de poder, o que acarretou a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial em 1939, este processo foi teoricamente similar ao processo que culminou na Guerra 

do Paraguai (SCHWELLER, 2006). 

A postura defensiva até então adotada pelos Estados Unidos se tornaram ofensivas em 

decorrência de sua postura expansionista com vistas à maximização de seus interesses 

(ZAKARIA, 1999). A hegemonia regional era uma premissa para os anseios estratégicos norte-

americanos, e para tanto deveria criar um ambiente de paz no continente americano. Essa 

hipótese se revela na enorme influência sobre os países do continente Americano, em diferentes 
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medidas. No que tange a América do Sul, essa influência foi exercida igualmente sobre os mais 

importantes países da região, quais sejam, a Argentina, Brasil e Chile (ABC), e o menor custo 

para essa estabilidade se deu sob a forma de tutela na orientação estratégica dos países, bem 

como assistência acerca da melhor configuração de suas respectivas Forças Armadas 

(VIDIGAL, 1985, p.89). Isso propiciou a manutenção de um equilíbrio de poder na região de 

forma a evitar que animosidades viessem a desestabilizar o entorno estratégico norte-americano 

(CAMILO ALVES, 2005). Essa influência pode ser caracterizada como revisitação da doutrina 

Monroe, agora sob o rótulo de pan-americanismo (1890) (VIDIGAL, 1985, p.92). 

Essa tutela exercida pelos EUA no equilíbrio de poder na América do Sul é primordial para a 

análise do escopo que denominamos pseudo-reaparelhamento. Conforme explorado 

anteriormente neste texto, a Grande Estratégia de um país orienta os meios que serão 

incorporados pela MB para operacionalização da decisão política afeta à defesa. Neste sentido 

a efetividade da Força está condicionada ao casamento entre a Grande Estratégia e os meios 

materiais disponíveis (BRUNEAU; MATEI, 2013). 

 Esses acordos de equilíbrio firmados entre o Brasil e os Estados Unidos a partir de 1952, 

destinavam-se ao fornecimento de meios usados e desatualizados tecnologicamente. Além 

disso, a doutrina e estratégia, sob influência de militares daquele país que lecionavam nas 

Escolas Militares, ficou congruente com a dos EUA, qual seja, Jeune-École, de controle de 

tráfego marítimo contra ameaças submarinas, desconsiderando outros avanços na guerra no 

mar, que naquele momento a doutrina estava em voga na Europa dizia respeito à aplicação de 

aeronaves nas operações (VIDIGAL, 1985). 

As tensões em âmbito mundial foram se acirrando, ao ponto em que em 1939 eclodiu a Segunda 

Guerra Mundial. Esse conflito tomou enormes proporções, a ponto de os Estados Unidos 

entrarem na guerra em 1941, após o ataque a Pearl Harbour e o Brasil declara guerra ao eixo 

em 1942 após a ação de Submarinos Alemães nas costas brasileiras. Esse, entretanto, não foi o 

único motivo que fez o país entrar na Guerra. Essa hipótese se sustenta no teste eliminatório, 

pois caso não houvesse ataque aos navios brasileiros na costa, o país provavelmente entraria na 

guerra, já que os benefícios esperados pelo governo brasileiro ao término do conflito trariam 

benefícios enormes no SI, a um custo político extremamente baixo, já que os Estados Unidos 

se tornaram os maiores consumidores das exportações nacionais em decorrência das restrições 

às exportações impostas aos países europeus. Além de prestígio, o Brasil esperava maior 

proximidade econômica e militar, sendo que essa análise de custos e benefícios envolvidos é a 

causa mais importante do alinhamento do país aos EUA. 
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A forma como os Estados Unidos afetavam a política de Defesa do Brasil se deu por meio do 

MAP (Military Assitance Program) de 1952, com a cessão de meios que serviriam ao Brasil 

cumprir tarefas de patrulha do atlântico sul durante a Guerra Fria. O conceito de defesa havia 

sido substituído por segurança, especialmente a segurança mutua no continente americano, em 

que a liderança do país do Norte colocava o Brasil sob a sua proteção, desestimulando qualquer 

pretensão estratégica diferente daquela ditada pelo colosso Norte Americano, antes ou após a 

Segunda Guerra. 

O MAP, assinado em 1952 entre o Brasil e Estados Unidos caracterizou o alinhamento com o 

ocidente em oposição ao leste capitaneado pela então União Soviética (VIDIGAL, 1985, p.97). 

Esse tratado permitiu que o país adquirisse meios por meio de cessão ou compra, sendo que a 

segunda modalidade foi plenamente aplicada, pois a cessão representava restrições ao emprego 

do meio pelo país detentor15. Essa modalidade de apoio, apesar de contemplar outras áreas e de 

suas limitações, como o adestramento e defasagem tecnológica, respectivamente, desestimulou 

qualquer incremento de industrial militar naval no Brasil (CONCA, 1997), por outro lado o país 

adquiria meios com preços 65% menores em relação aos disponíveis no mercado internacional 

(CAMINHA, 1989). 

Neste sentido visualizamos de que forma as oportunidades serviriam como um escudo contra 

ameaças, e com custos políticos baixíssimos. O SI forneceu um enorme parceiro continental 

com interesses congruentes e que foram percebidos pelos formuladores da política externa 

nacional como uma oportunidade de o país atingir seus anseios estratégicos, qual seja, 

hegemonia regional e parceria preferencial com os norte-americanos. Isso era de suma 

importância pois o cenário doméstico era de enorme instabilidade para a condução de uma 

agenda de defesa. 

5.2- Os Novos Atores Interagindo no Ambiente Doméstico 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) despertou maior interesse das classes políticas pelos 

assuntos afetos à defesa. O realismo defensivo entrou em cena, com mais evidência para a 

corrente neoclássica, em decorrência dos fatores domésticos na orientação estratégica da 

política externa brasileira. Apesar disso, a situação das Forças Armadas permaneceu de penúria 

naquele período, uma constante no Brasil. Aliado a isso, no aspecto político após a Primeira 

Guerra, observou-se o fenômeno de inclusão das demandas sociais nas agendas políticas 

                                                 
15 Essa restrição pode ser observada no desenvolvimento da Guerra da Lagosta, onde o Brasil não poderia 

utilizar os meios cedidos pelos EUA contra a França (LOPES, 2014). 
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vigentes, isso se deu em razão do crescente operariado urbano. Em igual proporção aumentava 

o poder da burguesia industrial, que havia tido a oportunidade de florescer com a degradação 

da capacidade exportadora dos países europeus, contexto que impôs a substituição das 

importações no Brasil, caracterizando o primeiro surto industrial do país em meados de 1920 

(CARDOSO, 1975). 

Esse fato foi coincidente com a propagação das ideias advindas da Revolução Russa (1917) e 

impactou a percepção da classe política, que via o movimento tenentista crescer com vistas a 

derrubar o governo. Um dos suportes desse grupo vinha da elite política que queria acabar com 

a hegemonia de São Paulo e Minas no poder Executivo. Mais uma vez os militares interviam 

na política. Esse movimento não obteve muito êxito. Ressalta-se que os tenentes de 1922 serão 

os oficiais superiores e generais da década de 30 e 40. Esses novos atores e respectivas 

demandas vieram a aumentar os atores com poder de veto (TSEBELIS, 2002), incrementando 

o já conturbado ambiente doméstico, e ampliando o espectro da agenda proposta, e que pouco 

se alinhava às pretensões do poder Executivo. 

Paralelamente a esse fato, os mecanismos utilizados desde Campos Sales (1898-1902) 

começaram a não surtirem mais efeitos. As elites cooptadas eram as regionais, entretanto essa 

modificação no cenário social do Brasil enfraqueceu e levou o país a um novo período de 

dificuldade governativa, que em última análise sucumbiu na década de 30. 

Em 1930 iniciou-se a era Vargas. Esse ano foi o ápice da instabilidade institucional que o Brasil 

atravessara, com a ascensão da classe proletária urbana que obrigou os políticos, desde início 

dos anos 20, a incluir as demandas sociais na agenda política nacional. Esse período foi marcado 

por profundas clivagens na política doméstica, e paralelamente o começo de uma 

industrialização no país, com uma ideologia de cunho desenvolvimentista. 

Essa situação perdurou até a década de 30, quando Getúlio Vargas ascendeu ao poder, 

implantando uma ditadura. Esse período foi marcado por uma agenda populista, de 

nacionalização econômica e intervenção estatal. Houve o processo de cooptação dos grupos em 

torno do chefe do executivo, a fim de legitimar e garantir o pleno exercício do cargo. Isso 

demonstrou o anseio do líder em retomar a governabilidade em um processo de extrema 

centralização de poder, com o apoio das massas trabalhadoras e outras elites regionais. Alguns 

grupos faziam forte oposição, mas que eram suplantadas por Getúlio que lançava mão de 

medidas autoritárias. Essa situação perduraria até o término da Segunda Guerra Mundial em 

1945. 
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Neste contexto, Os Estados Unidos apareceram como uma escolha natural do país na orientação 

de sua política externa. Essa opção decorre do pan-americanismo do período, onde aquele país 

aparecia como inconteste líder regional e buscava proximidade com países no continente. O 

Brasil pela importância que continha na região sul-americana era percebido como um 

importante parceiro pelo colosso norte americano. Essa via de mão dupla era vista com custos 

relativamente baixos e benéficos aos dois lados. 

As distensões internas no primeiro período de Vargas no governo (1930-1934) foram fontes de 

grandes problemas domésticos. O Chefe do Executivo voltou-se sobremaneira para o ambiente 

doméstico, promovendo profundas reformas com elevados custos políticos, os quais 

constrangiam determinados pontos da agenda de Vargas, que se via com a oportunidade 

apresentada no SI em relação ao alinhamento com os Estados Unidos como forma de 

manutenção de um entorno estratégico mais ameno. Para tanto alinhou-se em termos de 

interesses e até mesmo doutrinariamente no âmbito militar. Antes e após a eclosão da Segunda 

Guerra Mundial, o nacionalismo do Chefe do Executivo incrementou as barganhas junto aos 

Estados Unidos em prol da industrialização pesada no país, e somente foi obtido quando os 

interesses norte-americanos cederam espaço ao atendimento das demandas do país em troca do 

uso de bases militares no período da Segunda Guerra. 

Esse momento de tensão mundial é um fato ímpar em termos de concessões de ambos os lados 

da aliança. A expansão Alemã era percebida como uma grande ameaça aos interesses norte-

americanos e que necessitava de apoio contra esse expansionismo em direção ao sul do 

continente europeu. A forma de conter esse avanço era por meio do saliente nordestino, 

conforme formulações táticas norte-americanas (DAVIS, 1996), e neste sentido, a posição 

estratégica do país colocou-nos em lado favorável na obtenção de vantagens nesta arena. Não 

existem evidências de quem foi o maior vencedor desta negociação, pois houve concessões e 

posicionamentos nos dois lados. 

Em 1946 o Brasil entrava em um novo período de democratização, após 15 anos da ditadura de 

Vargas (1930-1945). O Brasil voltou a ter eleições democráticas e em 1946 foi estabelecida a 

Assembleia Nacional Constituinte. Esse contexto de elaboração de uma Constituição é bastante 

profícuo em termos de entendimento das forças políticas atuantes, bem como as elites 

envolvidas no processo. Havia demandas de diversas alas sociais, entre elas o operariado 

urbano, as elites agrárias e elites industriais. O fim dos anos 40 e durante os anos 50 também 

foi marcado por grandes fragmentações políticas, o que impediu que o país se lançasse a um 

movimento de balanceamento de poder. 
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Nos anos 50 o país presenciou uma intensa propagação da ideologia nacional-

desenvolvimentista nos discursos políticos. Esse período foi caracterizado por incremento da 

intervenção estatal e incentivo à industrialização pesada no país. O maior desses esforços foi o 

plano de metas de Juscelino Kubistchek (1956-1961), onde ao término desse período, em 1961, 

o país havia aumentado seu parque industrial em mais de 100% em relação à 195616. 

A instabilidade política no período, oriunda da fragmentação foi o maior entrave ao 

investimento na indústria de defesa, que historicamente sempre necessitou de um aliado político 

para se instalar (CONCA, 1997, p.32). Essa afirmação do autor coloca em cheque a ideia de 

que a industrialização se daria em todos os ramos no Brasil, como é exposto em vários discursos 

contemporâneos, e será verificado que na medida como ocorreu no Programa de 

Reaparelhamento de 1910, o apoio político é condição necessária para o investimento nesta 

área. Outro fator que confirma essa hipótese era a tranquilidade das elites nacionais em ter uma 

aliança com a maior potência militar daquele momento, coadunando com a hipótese de Proença 

Júnior e Diniz (1998), a custos elevados no que tange à autonomia do país, em relação à 

indústria de defesa. 

O surgimento de uma grande potência protetora reduzira a percepção de ameaças pelas elites 

(SVARTMAN, 2008; PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998). A questão das ações aventureiras 

de outros países estava afastada, colocando as elites nacionais em posição de comodidade, em 

consonância com as estratégias realistas de reboquismo ou mesmo de delegação da segurança 

(BRANDS, 2010). Essa ameaça externa foi substituída pela primazia da segurança interna e 

defesa coletiva, um pan-americanismo travestido pelos diversos acordos que foram assinados 

naquela época, como o TIAR (Tratado Interamericano de Assistência Recíproca) em 1947 e a 

criação da OEA (Organização dos Estados Americanos) em 1948. Esses tratados reafirmariam 

a locomotiva norte americana como motriz das Américas, pois esse país buscava evitar conflito 

dentro do seu bloco hegemônico, a fim de mitigar o comprometimento de sua posição, 

admitindo apenas a URSS como inimigo (VIDIGAL, 1985, p.92). 

Neste momento iniciou-se um alinhamento político entre as pretensões da política externa e a 

política de defesa, uma vez que o país buscava outras fontes para fornecimento de armamentos 

no primeiro plano, e tecnologia como intenções finais do Brasil com essas ações. Essa busca se 

deu em função do incremento da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no país, que necessitava 

                                                 
16Consulta política Juscelino Kubistchek. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas. Acesso em 21 set. 2015. 
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de tecnologia para alavancar o parque industrial bélico. Esse fato permitiria o país a condução 

de uma política externa independente, que já era um anseio ofuscado pelas instabilidades 

domésticas. Essa busca encontrou barreiras nas restrições impostas ao país pelos Estados 

Unidos no que tange à transferência de tecnologia (1949). Esse foi determinante na modificação 

da orientação da política externa e que levou o Brasil a buscar outros parceiros fornecedores de 

armamentos, como foi, mais uma vez, o caso dos britânicos na aquisição e mísseis anti-aéreo 

“sea-cat” (VIDIGAL, 1985, p.99), na década de 60. 

5.3- A Política Externa e a Aliança com os Estados Unidos pós II Guerra Mundial 

No Brasil, o sucesso material do Programa de Reaparelhamento de 1910 também demonstrou 

a fragilidade em termos estruturais de preparo do pessoal das Forças Armadas, especialmente 

da Marinha. A lacuna de adaptação da Força Naval à tecnologia dos meios necessitava ser 

preenchida, e para tanto, em 1922 desembarcou no Brasil a missão naval americana com o 

intuito de desenvolver a marinha em termos administrativos e técnicos, esse objetivo foi 

alcançado (VIDIGAL, 1985, p.75), por outro lado, essa aproximação deixou enormes 

dificuldades para novos planos autônomos de reaparelhamento. Essa foi a primeira ação 

concreta de alinhamento da Força Naval com os Norte-Americanos. 

Após a descontinuidade do esforço de reaparelhamento de 1910, o Brasil buscou meios de 

sobrepujar as limitações do país e continuar na busca por meios materiais que desse suporte à 

Grande Estratégia nacional, não apenas isso, mas também autonomia em relação à sua 

capacidade bélica a fim de reduzir a dependência do exterior e permitir uma condução mais 

autônoma dos destinos do país. Os maiores problemas identificados naquele momento residem 

na inexistência de um parque industrial que permitisse ao Brasil realizar manutenções e também 

construir meios modernos; outro aspecto residiu na necessidade de profissionalização dos 

militares na condução da Marinha de Guerra. Para tanto, o Brasil necessitava de apoio 

estrangeiro para essa empreitada (VIDIGAL, 1985). 

Em 1942 foi assinado o primeiro tratado formal entre Brasil e Estados Unidos (CAMILO 

ALVES, 2005). Apesar de haverem sido assinados outros tratados, inclusive o de 1922 em que 

uma missão naval desembarcou no Brasil para modernização da estrutura da marinha, o de 1942 

representou um alinhamento pragmático do Brasil com a Estratégia norte-americana de 

considerar os soviéticos como únicos inimigos. Esta aproximação no campo militar encerrou-

se em 1977. Em 1952 foi assinado o MAP, e este tratado foi de enorme importância no período 

da Guerra-Fria (1945-1991). 
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Este Pseudo-Reaparelhamento se presta a demonstrar que o Reaparelhamento nos termos 

considerados neste texto deve estar alinhado à Grande estratégia do Brasil, fato que merece 

destaque. O parque industrial brasileiro começou a tomar corpo a partir da década de 1930, 

tomou impulso em 1956 e acelerou-se a partir de 1966 (CAMINHA, 1989, p.179), dessa forma 

o Brasil dependia de aquisição externa de armamentos no exterior neste período. 

Desde meados dos anos 30, Getúlio Vargas aproximara-se dos Estados Unidos. A orientação 

Estratégia brasileira consistia em apoiar os Estados Unidos como potência mundial, em troca 

do apoio pela supremacia brasileira na América do Sul (CAMILO ALVES, 2005). Getúlio 

também via essa aproximação como forma de industrializar o país. A Segunda Grande Guerra 

foi percebida como um trunfo do governo brasileiro em atingir seus objetivos, tanto que em 

troca da cessão de bases aos americanos, o Brasil recebeu auxilio na construção da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), além de ajuda militar com o recebimento de material para defesa 

do continente. 

Esse alinhamento foi materializado em diversos tratados, e era uma aposta brasileira em ter suas 

relações estreitadas e seriam reconhecidas as ações brasileiras a fim de se tornar parceiro 

preferencial dos americanos no pós-guerra (CAMILO ALVES, 2005), mas isso não ocorreu. 

No final da Segunda Guerra, o país saía nominalmente como principal aliado dos Estados 

Unidos, tendo mudado seus maiores parceiros exportadores para o eixo EUA-Canadá, em 

detrimento da Europa arrasada pela Guerra (VIDIGAL, 1985). Do ponto de vista do SI, este 

momento representou uma busca por um novo ponto de equilíbrio entre as ideologias 

comunistas, capitaneadas pela então União Soviética e o capitalismo representado pelos EUA, 

esses países buscavam cada vez mais aumentar suas respectivas áreas de influência, conforme 

aponta Rodriguez (2013) em seu estudo. 

Até os anos 60, a estratégia nacional era pragmaticamente alinha à dos Estados Unidos, em 

decorrência dos constrangimentos domésticos apresentados que impediam uma autonomia do 

executivo. No início dos anos 60, o Brasil engajou-se em uma política externa independente 

(AMORIM NETO, 2011, p.7). A frustração decorrente dos baixos ganhos esperados oriundos 

do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, levou o país à condução de um paradigma 

globalista, em que a alternativa de diversificação das relações exteriores do Brasil como 

condição de aumento de poder de barganha. Esse alinhamento estava de acordo com os 
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fundamentos de não-intervenção, autodeterminação que caracterizavam a tradição diplomática 

do país17. 

Essa política externa independente buscou diversos objetivos. O projeto nacional-

desenvolvimentista incrementou a indústria nacional, entretanto, o mercado interno não 

absorvia essa produção (CARDOSO, 1975, p.49), o que levou o governo a buscar parceiros a 

fim de aumentar as exportações brasileiras e escoar essa produção por meio do globalismo 

diplomático. Essa política considerou três atores: o Estado, a classe econômica dominante e as 

populações urbanas, e visava, entre outras coisas, a reativação do mercado, além de obter os 

benefícios fiscais oriundos das exportações.  

5.4- As Ambições da Marinha na Aliança com os Estados Unidos 

O Programa de Reaparelhamento da Marinha de 1910 deixou evidente a necessidade de maior 

profissionalização da Força Naval. Essa evidencia foi preenchida por medidas como por 

exemplo a criação da Escola de Guerra Naval (EGN), em 1914; no mesmo período houve a 

reformulação do currículo da Escola Naval e criação de diversas instituições na Marinha, com 

vistas a equacionar a questão do emprego da tecnologia nos meios navais com a preparação do 

pessoal. 

Outro ensinamento oriundo da Esquadra de 1910 diz respeito à necessidade de instalações aptas 

à manutenção dos meios. Essa preocupação foi constante durante o processo de aquisição dos 

meios naquele período, uma vez que a inexistência de instalações industriais acarretou extrema 

restrição da Marinha em relação à disponibilidade dos meios navais. Essa lacuna foi preenchida 

após a Primeira Guerra, com o grande incentivo à modernização das instalações de apoio às 

forças navais nas gestões de Guillobel (1935-1945) e Silvio de Noronha (1946-1951) 

(VIDIGAL, 1985, p.94; CAMINHA, 1989), e que supostamente garantiria o êxito dos 

programas de reaparelhamento vindouros. 

Cinco programas de reaparelhamento ocorreram desde 1910 até o de 1932 (CAMINHA, 1989). 

Este último programa merece destaque pois foi o único plenamente implementado e com meios 

totalmente construídos no país, apesar de possuir material importado da Europa. O aspecto 

importante desse plano é que foi concebido em uma base realista e influenciado por uma 

ideologia de desarmamento que assolou o mundo desde o final da primeira guerra mundial. 

                                                 
17Política externa Independente. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/ 

NaPresidenciaRepublica/A_politica_externa_independente. Acesso em 21 set. 2015. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/%20NaPresidenciaRepublica/A_politica_externa_independente
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/%20NaPresidenciaRepublica/A_politica_externa_independente
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Olhando para a Marinha, em 1932 ocorreu um movimento de reaparelhamento da Força. Esse 

programa teve como principal alvo a nacionalização, bem como a manutenção do status-quo 

do país na América do Sul, especialmente em face da Argentina. O país portenho naquele 

momento conseguira balancear conforme as premissas realistas, mas também alinhada aos 

Estados Unidos que buscava um continente mais seguro (ZAKARIA, 1999). O programa de 

reaparelhamento de 1932 ambicionava uma política externa com maior liberdade e flexibilidade 

no relacionamento do país com outras potências, além dos benefícios do incremento do 

prestigio do país que compensara o custo de investimento na Força, conforme pensara Rio 

Branco anos antes (VIDIGAL, 1985). Esse momento não acrescentou substancialmente a 

capacidade material ao país, conforme visualizamos no Gráfico 1. 

O referido programa buscou o incremento da base industrial e preparo do pessoal para 

construções mais complexas. Uma evidência foi a tentativa de aquisição do projeto de 

construção dos contratorpedeiros Classe “Cassin” (1913), ainda nas carreiras de lançamento 

dos Estados Unidos, o que elevaria a construção Naval brasileira a um patamar superior, 

entretanto não foram muito frutíferas essas negociações. A via de mão dupla entre o colosso 

norte-americano e o Brasil haveria de ser facilitado pelo fato de naquele período não haver 

grande restrição à transferência de tecnologia, o que seria modificado em 1941. A confirmação 

desse alinhamento se deu pela parceria entre os dois países até o período anterior à Segunda 

Guerra Mundial, onde essa aproximação intensificou-se e o Brasil foi o maior aliado dos 

Estados Unidos na América do Sul (CAMILO ALVES, 2005). 

5.5- Conclusões do Pseudo-Reaparelhamento 

Face o exposto, demonstra-se que o suposto incremento de meios materiais à Marinha, 

realmente ocorreu, sem, contudo, estar alinhado à estratégia nacional em decorrência de um 

fato contingente ao desenvolvimento do processo. Tanto é que a Grande Estratégia fora 

modificada em função da frustração dos anseios do país em relação à nação Norte-Americana 

na década de 60, pelo não atendimento às expectativas do Brasil e forçou a este a buscar outros 

meios de suprir as suas necessidades, especialmente dos meios navais. Além disso, a 

fragmentação das elites (convém ressaltar aqui também a deficiência de atenção das elites18) 

era tamanha que impediu que o Brasil se empenhasse mais no reaparelhamento da Força, esse 

ambiente doméstico tornara-se tão instável que em 1964 ocorreu um golpe que levou os 

militares ao poder, situação que perdurou até 1985. 

                                                 
18Trinkunas; Pion-Berlin, 2007; Amorim Neto, 2011, p.131. 
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Em 1967 foi lançado o plano decenal de renovação de meios, cujo foco seria a proteção do 

tráfego marítimo. Esse plano teve inspiração de defesa mútua (VIDIGAL, 1985, p.100), com o 

pressuposto ímpar de nacionalização dos componentes de forma a reduzir a dependência 

externa no que tange à manutenção, que já era um anseio de longa data do Brasil. Apesar de o 

país possuir um parque industrial considerável, ainda necessitava de conhecimento 

especializado para implementação dos objetivos do plano decenal de 1967, e para tanto, 

necessitava de nações dispostas a transferir tecnologia ao país; daí o mote do Programa de 

Reaparelhamento de 1977. 

Esse pseudo-reaparelhamento serve para ilustrar a relação entre o conceito de reaparelhamento 

e a Grande Estratégia Nacional. Pretendeu-se demonstrar que o simples incremento de 

capacidades materiais sem o devido alinhamento com a Grande Estratégia não atende às 

necessidades do país, e foi o que ocorreu, tanto que o alinhamento de décadas com os Estados 

Unidos se desfez exatamente por essa frustração em atender aos anseios da grande estratégia 

do país. 

Uma pretensão da Marinha, desde o Programa de 1910 foi a busca pela independência 

tecnológica. Essa independência passava pela transferência de tecnologia e modernização da 

indústria naval do país, com vistas à condução de uma política externa independente, que 

somente foi alcançada após a denúncia dos tratados firmados com os Estados Unidos e 

aproximação do Brasil com países Europeus. 

De acordo com o modelo utilizado neste trabalho, a deficiência de atenção das elites aliada ao 

MAP, deixou de lado o ímpeto de busca por uma autonomia, atrelando a estratégia nacional à 

dos Estados Unidos. As oportunidades oferecidas pelo SI de um alinhamento com os Estados 

Unidos foram exploradas pelo Brasil, porém sem o sucesso almejado, dessa forma o resultado 

final não foi alcançado, uma vez que as opções de alianças disponíveis não puderam ser 

adotadas pelo patrocinador do programa, no caso, os Presidentes da República nos períodos, e 

com isso não há de se falar em reaparelhamento neste momento, em decorrência da falta de 

congruência do reaparelhamento com a política externa brasileira. A maior confirmação desta 

assertiva reside no fato que entre 1932 e 1974 apenas 6 programas de reaparelhamento foram 

apresentados, sendo que 4 deles pautavam-se totalmente no MAP, com diversas frustrações na 

sua implementação (CAMINHA, 1989). 
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6- O PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO DE 1977, A POSTURA 

GLOBALISTA DO BRASIL 

A periodização deste Programa se deu em função do marco decorrente da denúncia do MAP, 

assinado em 1952 e desfeito em 1977. Além de rompimento de parte da cooperação militar, 

esse fato caracteriza uma postura mais globalista e independente do Brasil na condução da 

política externa. Adotou-se como término deste programa o ano de 1994, tendo como marco o 

término da construção e incorporação do submarino convencional “Tamoio” à MB, totalmente 

construído no Brasil. Isso marca um avanço na indústria naval, em decorrência da incorporação 

da competência de construir e manter submarinos convencionais no país.  

6.1- Antecedentes Históricos ao Programa de Reaparelhamento de 1977 

Em 1939, rompeu-se a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil relutou em apoiar os Estados 

Unidos e países aliados. Conforme Vidigal (1985), ao fim e ao cabo, o Brasil entrou na guerra, 

sendo o principal parceiro sul-americano no fornecimento de matérias-primas e meios materiais 

para patrulha no Atlântico Sul, além de enviar a Força Expedicionária Brasileira e Grupamento 

de Caça à Europa; o único país sul-americano a enviar pessoal para o conflito. 

Em 1946, um ano após o término da Guerra, o país vivenciou mais uma experiência 

democrática. Neste momento, o país saia da contenda como principal aliado Sul-Americano 

dos Estados Unidos, que por sua vez financiou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 

troca de apoio do país; fato que impulsionou a industrialização pesada, em consonância com a 

ideologia nacional-desenvolvimentista. Essa posição levou o governo a imaginar que o Brasil 

participaria dos espólios da guerra, além de parceria comercial preferencial com os EUA nos 

anos de recuperação da Europa. 

Essa situação legitimaria o país a requerer uma condição especial, em termos militares com a 

grande potência do Norte (CAMILO ALVES, 2005). Isso não ocorreu. Em busca de 

manutenção da balança de poder na América do Sul, os EUA impuseram uma tutela acerca dos 

meios a serem destinados aos países ABC, de forma a manter um equilíbrio na balança de poder 

sul-americana, independente de participação no conflito. 

Em uma primeira análise, isso não se apresentou como um problema aos interesses do Brasil. 

A assinatura de um acordo com os EUA em 1952, onde haveria a entrega de meios ao Brasil, 

pareceu tentadora, pois imaginava-se que seria um acesso à tecnologia de ponta sem maiores 

custos, entretanto a realidade não se revelou favorável, uma vez que os meios entregues eram 
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obsoletos combatentes da guerra, e que privavam a Marinha do Brasil de acesso à tecnologia 

(VIDIGAL, 1985; CONCA, 1997), frustrando seus anseios. 

Em meados dos anos 70, o Brasil modificou sua orientação estratégica, de posse de meios 

materiais obsoletos. Apesar de uma maior autonomia na condução da política externa, os meios 

materiais para apoio a essa nova orientação não eram capazes de impor uma efetividade, sendo 

necessário um reaparelhamento de forma diferente da que fora conduzida e frustrada até aquele 

momento. 

O período que antecedeu essa nova postura da política externa presumia uma enorme 

dificuldade em implementar qualquer movimento de balanceamento. O país possuía uma elite 

fragmentada no período pré-64, tanto que houve o golpe militar; a indústria bélica estava 

bastante defasada, desestimulada pelo MAP e a orientação da política externa ainda permanecia 

atrelada à dos Estados Unidos. 

6.2- A Bipolaridade Equilibrada e o Avanço da União Soviética 

O término da Segunda Guerra dividiu o mundo entre o Oeste, capitaneado pelos Estados Unidos 

e o Leste Soviético. Essas duas superpotências dividiram o mundo entre capitalismo e 

socialismo, e buscavam aumentar suas áreas de influências, e essa passou a ser a estratégia 

norte-americana no decorrer da guerra fria (1945-1991). A América do Sul passara a ser uma 

área de atenção dos Estados Unidos, entretanto este país estava envolvido em outras questões 

em âmbito mundial que tomavam parte considerável de seus esforços. 

Mais uma vez o Brasil se apresentava como uma opção aos Estados Unidos, ainda mais em 

decorrência de acordos de cooperação militar de defesa mútua. O alinhamento estratégico do 

Brasil, da mesma forma que o norte-americano, enxergava a União Soviética como inimigo, e 

toda a doutrina militar naval se lançara contra ameaças submarinas oriundas daquele país do 

Leste. 

Conforme mencionado, a política externa brasileira era totalmente alinhada à do Colosso do 

Norte. Esse alinhamento se manteve meados da década de 60, quando o Brasil modificou sua 

Grande Estratégia, lançando-se ao globalismo (CARDOSO, 1975), e buscava aproximação com 

outras nações para fins comerciais, haja vista neste período o Brasil atravessava uma crise e 

necessitava de mercados. Esse globalismo é uma condição necessária, pois passa pelo teste 

decisivo, uma vez que o custo de diversificação seria maior do que continuar seguindo as águas 

norte-americanas e sem essa posição, o Brasil permaneceria sob a tutela daquele país. 
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O Programa de Reaparelhamento do país de 1977 foi fruto de uma análise mais apurada do SI.O 

contexto em que ocorreu esse momento é substancialmente diferente do abordado no Programa 

de 1910. Em comum possuíamos a situação da Marinha, que estava de posse de meios 

tecnologicamente ultrapassados, e em total impossibilidade de efetividade à luz da Grande 

Estratégia nacional naquele período, e neste sentido era necessário o país buscar o incremento 

material da Força Naval para suporte à orientação da política externa. 

6.3- A Supremacia do Executivo na Arena Doméstica, a Ditadura 

A década de 1960 representava para o Brasil um período de enorme instabilidade doméstica. 

Os Governos de Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1961-1964) foram marcados por 

profundas instabilidades. Uma delas foi a econômica que fez que o Brasil se lançasse em busca 

de mercados para a indústria nacional (CARDOSO, 1975). Outro aspecto de primordial 

importância foi a ruptura institucional que ocorrera em 1964 com o Golpe Militar que levou, 

mais uma vez, os militares ao poder. 

Neste ponto, será levantada uma discussão acerca da dicotomia Defesa e Segurança, muito bem 

abordada por Proença Júnior e Diniz (2008). O movimento de 64 recebeu apoio de alas elitistas, 

além do próprio Estado Unidos, o que forneceu certa legitimidade ao governo militar. Essa 

legitimidade somente seria consolidada pelo desenvolvimento econômico, que será abordado à 

frente. A mentalidade do Exército, condutor de fato do processo e posteriormente do poder 

Executivo (BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2014), estava centrado na premissa realista 

defensiva, pautada na doutrina de segurança interna contra movimentos insurgentes de cunho 

comunista que marcariam o regime. A Marinha permanecia com a vertente da defesa em 

consonância com o realismo defensivo, uma vez que os planos apresentados em 1967 e 1974 

(CAMINHA, 1989, p.194) deixaram claras as orientações de defesa dos interesses brasileiros, 

bem como a retomada da mentalidade de Atlanticismo da Força, que havia sido substituída pela 

atenção em relação ao ambiente fluvial na tensão contra a Argentina, fato que se confirma pela 

solução das tensões entre esses países em 1979, ano da assinatura do Tratado Tripartite. Neste 

contexto, percebe-se que entre as FFAA, não havia uma unidade doutrinaria (PROENÇA 

JÚNIOR, 2011), da mesma forma como se observa nas distensões dentro do Exército na 

condução do país. Essas ambiguidades não representam tanta diferença para a análise em tela, 

pois 

“ (...) alianças entre classes ou facções não significa a eliminação de interesses 

contraditórios, mas a subordinação desses a outras mais significativas. Aliança 
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para tornar possível a oposição a outros interesses contra os quais convém 

estabelecer acordos entre classes dominantes que compartilham algo em 

comum. ” (CARDOSO, 1975, p.128) 

E neste sentido, Brigagão e Proença Júnior (2014) evidenciaram o axioma de unidade 

indissolúvel como uma condição necessária para a estabilidade do regime, e que evidências 

sugerem a ocorrência disso, haja vista o prosseguimento do regime. 

Conforme exposto, a coesão das elites era relativa, uma vez que se dava de forma impositiva. 

Uma evidência se deu no início do período ditatorial, em que a coesão das elites foi obtida pela 

nomeação de interventores, além dos superpoderes do Poder Executivo herdados de Vargas, 

restando ao parlamento um papel de referendar as ações do executivo, principalmente após 

1970 (DO REGO, 2008, p.158). Esse comportamento decorre do consenso e dessa forma é 

considerada uma condição INUS ao resultado final. 

Esse aspecto deixou grande margem de manobra ao governo que, em última análise, era a 

própria elite dominante, pois representava a sustentação deles próprios. O Poder Executivo era 

forte e a agenda congruente com a das elites que patrocinavam o regime, mantendo o Brasil no 

quadrante Q1 da Tabela 1. Esses superpoderes permitiram que fosse implementada uma agenda 

desenvolvimentista; por outro lado, foram alijados do poder as elites tradicionais e substituídas 

pelos grupos mais modernos, especialmente as industriais (CARDOSO, 1975, p.179). No 

campo militar, grande autonomia foi dada a cada força singular, nos dizeres de Ken Conca 

(1997, p.86) “se voa, é controlado exclusivamente pela força aérea. Se flutua, pertence à 

Marinha. Se anda na terra, é do Exército”. Isso representou uma confirmação da independência 

na condução de cada projeto das respectivas Forças Singulares, e que aumentara a probabilidade 

dos ganhos, especialmente para a Marinha em sua ambição nuclear, uma condição suficiente, 

conforme o modelo proposto. 

A legitimidade do regime deveria ser conseguida de alguma forma, e fora de forma autoritária. 

Apesar disso, parte da legitimidade se deu por meio do crescimento econômico, onde a 

eficiência do regime geraria resultado às elites dominantes e estas manteriam o apoio ao 

Executivo (DO REGO, 2008, p.156; CARDOSO, 1975, p.195). Isso é uma evidência de que 

esse mecanismo atendia aos interesses dos atores envolvidos. O crescimento econômico se deu 

pela aliança entre atores como o Estado e a elites tecnocráticas, o que Cardoso (1975, p.208) 

denominou de “anéis burocráticos”, onde formava-se um círculo de interessados em torno de 

um problema a ser solucionado. Essas alianças mais ágeis são condições suficientes ao 
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Reaparelhamento, uma vez que os custos de implementação das agendas eram muito baixos, 

pois contavam com essas elites, com o benefício da solução da questão. Esse mecanismo afetou 

tanto o consenso das elites como a coesão das elites, bem como reduziu a vulnerabilidade do 

regime, que é afetada pelo contexto daquele período e pode ser considerada uma condição 

SUIN. Sem isso, outras condições também seriam propicias, mas sem esse resultado político 

positivo. 

A burocracia representativa foi substituída por mecanismos de decisão mais instáveis e ágeis. 

Isso permitiu ao país chegar ao milagre econômico (1968-1973). Enorme concentração de renda 

e aumento das desigualdades foram observadas, maculando a coesão social no modelo de 

Schweller (2006). Quando Ernesto Geisel assumiu em 1973, o país crescia a taxas superiores a 

12% ao ano, e nesse momento começou-se a falar em reabertura para democracia. Essa posição 

do presidente não agradou todas as alas das Forças Armadas, entretanto, a efetividade da 

abertura somente veio a ocorrer em 1985, após sucessivas crises econômicas e pressões de 

ordem domésticas que não serão abordadas neste texto. 

O golpe de 1964 per-se pode ser uma forte evidência do nível de fragmentação das elites 

nacionais, pois o golpe é um estágio em que nenhuma negociação entre interesses antagônicos 

frutificou. Os custos de governabilidade tornam-se extremamente elevados e com o único 

benefício de manutenção do status-quo. No período pré-64, o Executivo era forte na condução 

da política externa, mas com enorme oposição, o que mantinha o país no quadrante Q2 da 

Tabela 1.  Por outro lado, o golpe recebeu, inicialmente grande apoio de diversas alas das elites 

dominantes, que viam no regime uma forma de o governo responder melhor aos interesses 

desses grupos que viam suas posições ameaçadas pelos acontecimentos políticos do país. 

As elites que apoiaram o regime não permaneceram por grande período nesta condição 

(CARDOSO, 1975, p.179). Os militares cooptaram outras parcelas de grupos que serviriam ao 

atendimento de seus interesses, qual seja a burguesia industrial. Ken Conca (1997, p.78) chama 

de “tripla aliança” a conjunção das empresas multinacionais, Estado e capital doméstico como 

forças motrizes da indústria bélica nacional. Convém ressaltar que essa configuração se fez 

presente na década de 70, uma vez que o inicio do regime militar se caracterizou pela 

intervenção de forças políticas mais alinhadas à ala esquerdista, avessa à participação de 

empresas estrangeiras. A coesão das elites, que representa a fragmentação do governo central 

em face de divisões internas, naquele momento histórico era alta, o teste decisivo se apresenta 

positivo, mas não no teste confirmatório, pois o parlamento não atuava de forma independente, 

e o chefe do executivo gozava de poderes que permitiam implantar e conduzir a sua agenda sem 



82 

 

 

grande oposição parlamentar gerando um consenso das elites artificial, porém efetivo, apesar 

das dissenções internas do Exército que não chegavam a abalar essa vertente 

desenvolvimentista, haja vista a oposição a esse programa poderia representar um 

comprometimento do regime a um elevado custo na distribuição do poder. 

O papel do parlamento no regime militar foi de forte submissão ao Executivo. Esse fato condiz 

com o consenso das elites, e passa pelo teste eliminatório, pois as discussões na arena política 

eram substancialmente favoráveis aos militares, e caso o país não estivesse sob tutela militar, o 

resultado seria diferente, similar a como era antes da ditadura. Medidas de exceção acarretaram 

a uma concentração de poderes nas mãos do Executivo (DO REGO, 2008), inclusive com 

períodos de recesso no congresso após o Ato Institucional n° 5. Se formos tomar o conceito de 

consenso das elites, que diz respeito à vitória na arena política, teremos que o consenso das 

elites nesta fase histórica era artificialmente enorme, guardadas as questões afetas aos direitos 

individuais, democracia e legitimidade, esta última, a maior questão referente ao regime era: o 

apoio ao governo central seria obtido de alguma forma. 

Os movimentos revolucionários que ocorreram, especialmente em 1968, foi uma evidência da 

vulnerabilidade do governo, pois isso demonstrava uma baixa legitimidade, aumentando a 

instabilidade institucional. Apesar de chamar atenção, não eram acomodados em função da 

discrepância das demandas destes grupos em relação aos anseios dos militares, e dessa forma o 

custo político de tentar angariar esse apoio era maior do que o reprimir, em função dos 

benefícios oriundos de cada uma das opções. Essa hipótese se fortalece no teste confirmatório, 

haja vista os custos de oposição ao regime eram enormes. O aparato repressivo foi intensificado, 

de modo que essa “legitimidade” fosse alcançada de uma forma não ortodoxa, entretanto, 

conforme visto pelo modelo, essa era uma condição SUIN para que ocorresse o Balanceamento 

de Poder. As hipóteses rivais se enfraquecem em face desta, pois esta é a mais rara e próxima 

aos agentes políticos do período. 

A coesão social caracterizou o início do regime, pois o golpe de 64 recebeu o apoio de parcela 

considerável das elites. No decorrer do tempo, essa coesão, que pode ser resumida como o 

respeito às regras vigentes e a existência de clivagens ideológicas, logo se dissipou por meio do 

alijamento de parcelas importantes das elites. A desigualdade social que marcou o período pela 

enorme concentração de renda. Apesar disso o governo seguia com a agenda. A legitimidade 

foi alcançada em meio à tripla aliança acima mencionada, uma vez que o regime proporcionou 

ao país um elevado crescimento econômico (CARDOSO, 1975), além de medidas adotadas 
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pelo Estado de modo a estimular a industrialização, não apenas a militar, mas em infraestrutura 

e bens de capital. 

Ken Conca (1997) chama atenção para a convergência de interesses que ocorreu no período de 

industrialização. Essa convergência se deu entre indústria militar brasileira, que tinha acesso à 

tecnologia, às multinacionais que estavam acessando mercado e podiam recuperar os custos 

investidos em pesquisa e desenvolvimento, e o Estado que garantiria mercado interno e, 

posteriormente as exportações dos itens se necessário. Essa convergência é uma evidência do 

incremento e do desenvolvimento da indústria-bélica no Brasil. A confirmação dessa hipótese 

se dá pelo fato de na década de 70 o Brasil era o maior exportador de armamento de média 

tecnologia entre as chamadas nações sub-desenvolvidas (CONCA, 1997). 

Essa convergência dos interesses pode ser tomada como suficiente e próxima ao Programa 

Reaparelhamento de 1977. O modelo prevê que as quatro variáveis formam uma cadeia causal, 

onde o consenso das elites é a principal, sendo uma condição necessária, e no caso em tela, esse 

consenso existiu com a organização das condições pelos militares, em observação às 

necessidades dos outros atores da “tripla aliança”. 

Neste contexto, qual foi o papel da ditadura no reaparelhamento da Marinha? Essa questão está 

intimamente relacionada com a moldura em que se inseriu o balanceamento de poder no país. 

Esse regime fomentou o incremento do parque industrial nacional, não sendo necessariamente 

da forma como ocorreu com a indústria militar, que veio algum tempo depois patrocinado pelo 

governo militar. 

Em face do exposto, verifica-se a mitigação dos constrangimentos domésticos neste período. A 

autonomia dos militares na chefia do poder Executivo reduz o poder da análise neoclássica, 

redirecionando a análise para o campo do realismo centrado no Estado, pois as contendas com 

a Argentina foram sanadas ainda na década de 70 e daí o Brasil passou a conduzir uma política 

externa mais independente com foco na ampliação da influência em áreas de interesse, sem 

responder a determinados atores que possuíam poder de veto no período antes de 64. 

O projeto nacional-desenvolvimentista adotado pelos militares se pautou no crescimento 

econômico, que é um vetor de política externa brasileira (AMORIM NETO, 2011, p.80), esse 

pensamento foi exclusivo dos militares? Essa política foi a forma encontrada pelos militares de 

promover o crescimento econômico e com isso legitimar sua posição dominante na Chefia do 

Executivo; entretanto, não foi uma política exclusiva da caserna, mas adotada por ela. Por outro 

lado, a redução dos atores com poder de veto neste período agilizou a adoção de medidas, que 
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geravam respostas rápidas às demandas estruturais, e sendo assim, o regime militar em seu 

arcabouço administrativo e repressivo formou uma condição propícia para o Reaparelhamento 

da Marinha, como consequência do aguçamento da percepção dos militares acerca da estratégia 

a ser seguida, o que não ocorria com as elites civis. A confirmação dessa hipótese se verifica 

no projeto nacional-desenvolvimentista com viés da agilidade proporcionada pelos anéis 

burocráticos, em detrimento das oposições exercidas pela classe política representada no 

parlamento (CARDOSO, 1975, p.208). 

A análise demonstra que o principal papel dos militares no governo, foi o de orientador do 

mercado. Da mesma forma que o Regente exercia o papel moderador no período monárquico, 

guardadas as devidas proporções, o papel dos militares foi de um mediador dos interesses das 

elites (CARDOSO, 1975, p.176). Neste sentido também Brigagão e Proença Júnior (2002) 

entendem a auto percepção que o Exército possui como detentor deste poder estabilizador do 

país. O governo ficava como um protetor dos interesses, criando condições para a instalação 

das industrias, fazendo ajustes que incentivassem essa elite industrial. Atendidas as expectativas 

dessas elites, as mesmas geravam o retorno ao Executivo, e isso alimentava o ciclo de interesses 

entre as partes do processo, em detrimento da exclusão de enorme parcela da população das 

decisões políticas. Observa-se uma causalidade reversa. 

Essa relação representa um caminho de mão dupla. Os industriais, sejam eles nacionais ou 

estrangeiros, beneficiam-se das medidas do governo e este por sua vez colhe os louros do 

crescimento econômico, de acordo com sua perspectiva de grande nação, alcançado êxitos 

retumbantes, foi obtida a legitimação (CARDOSO, 1975; CONCA, 1997, p.85). 

Neste ponto, fica evidente a necessidade de um Estado regulador ou orientador da economia 

para o Programa naquele momento. Esse papel interventor do Estado sempre foi observado no 

país, e em outros lugares também, onde os liberais não aceitam muito bem o ônus do liberalismo 

(CARDOSO, 1975, p.177), e dessa forma cria-se uma situação bastante cômoda para a relação 

de dependência entre as elites nacionais e o Estado. De um lado, os interesses eram atendidos 

e do outro, as soluções aos problemas eram concretizadas. 

Posto isso, verificamos que não é uma questão de regime militar, mas de poder 

controlador/orientador do Estado. Esse papel é bem visto por alas liberais da sociedade, desde 

que permitam o retorno esperado em termos de crescimento do negócio. Em outras palavras, 

não foi o regime, mas a intervenção estatal que permitiu o crescimento econômico industrial do 

Brasil nas décadas de 60 e 70; claro que as ferramentas repressivas utilizadas pela caserna 
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aumentaram a probabilidade do resultado, mas isso não é exclusividade das Forças Armadas 

pois, filosoficamente, o Estado é detentor legitimo do uso da força. 

Outra diferença reside nos fatores que interferiram nos respectivos momentos. Enquanto no 

início do século passado, o consenso das elites acerca da percepção de ameaça era 

potencializado por atores de peso como o Barão do Rio Branco e os Ministros da Marinha 

(MARTINS FILHO, 2010; ALSINA JUNIOR, 2015), neste momento a autonomia de cada 

Força Singular foi determinante na consecução de seus objetivos, mas considerando 

importantíssima a questão do globalismo no relacionamento com outros países, que permitiu o 

acesso e a transferência de tecnologia ao Brasil (CONCA, 1997). 

6.4- O Globalismo e a Retomada das Rédeas da Política Externa na Década de 60 

A política externa independente, iniciada por Jânio Quadros (1961) e continuada por João 

Goulart (1961-64) representou uma retomada do pragmatismo autônomo do país em relação à 

condução de sua política externa. Entretanto, em 1964, o país viveu um revés por ocasião da 

ascensão dos militares ao poder. Esse momento foi de enorme importância para a industrial 

bélica nacional e também para o reaparelhamento da Marinha (CONCA, 1997). 

O governo militar não representou uma ruptura de todos os laços oriundos dos momentos 

antecedentes, como era tradição no Brasil. Permaneceu a mentalidade nacional-

desenvolvimentista, a autonomia do executivo na condução da política externa, porém com a 

intervenção direta dos militares na política. 

Neste período, a autonomia era uma proposição axiomática de que “As armas de que uma nação 

necessita para a sua defesa têm (sic) de ser forjadas basicamente por suas próprias mãos” 

(CAMINHA, 1989, p.196). Essa visão permeia a Marinha desde idos dos anos 30, mas com 

uma enorme lentidão e constrangida pelo apoio conferido pelos Estados Unidos no 

fornecimento de meios navais até os anos 70, que desestimulou qualquer desenvolvimento da 

indústria naval (CONCA, 1997) e mostrou sua face maléfica quando o país viu seus anseios na 

condução de sua política externa independente serem frustrados em termos materiais pelos 

parceiros do Norte. 

No campo da política externa, o presidente recém empossado em 1974 retomou o globalismo 

nas relações exteriores, iniciada na década de 60. O Brasil, vislumbrou a necessidade de uma 

orientação mais afeta ao interesse do país e não mais objetivos genéricos, como a defesa mútua 

(VIDIGAL, 1985, p.103), sendo essa nova postura necessária ao reaparelhamento, pois sem ela 
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o país permaneceria sob os ombros dos Estados Unidos e nada mudaria, conforme o pseudo-

reaparelhamento. O país incorporou novos elementos à avaliação estratégica, a ponto de o plano 

de 1977 explicitar uma impossibilidade de guerra entre EUA e URSS, o que fez com que o país 

reorientasse sua estratégia para maior possibilidade de guerra regionais. Essa nova avaliação do 

SI levou o país a alçar voos mais altos em relação ao reaparelhamento da MB. 

Os militares viam a indústria de defesa como um trampolim para o desenvolvimento econômico 

(CONCA, 1997, p.3), da mesma forma como ocorre nos dias atuais, de acordo com a END. 

Entretanto o desenvolvimento da indústria no país nunca esteve atrelado ao desenvolvimento 

do setor de defesa, necessitando para seu desenvolvimento de aliados políticos (ibid, p.32). Os 

entraves ao incremento do setor de defesa no país que eram a capacidade industrial, falta de 

investimentos, mão-de-obra com baixa qualificação e ausência de fornecedores de suprimentos, 

e estes fatores haviam sido minimizados pela ideologia industrial-desenvolvimentista, gerando 

uma alavancagem na área. Atualmente esse arrasto tecnológico é uma das premissas da 

Estratégia Nacional de Defesa que será abordada mais à frente (ERVILHA, 2011). 

A indústria de defesa possuía nesse momento as condições para seu desenvolvimento, 

entretanto necessitava de tecnologia, além de estímulo em termos de mercado que absorvesse 

a produção. O Estado seria garantidor dessas condições; além disso, o ente estatal organizaria 

o mercado a fim de promover um desenvolvimento que equipasse as Forças Armadas, mas que 

também permitisse a exportação de material, tanto que na década de 80 o país passou a ser o 

maior exportador de armamentos de média tecnologia entre os países denominados sub-

desenvolvidos (CONCA, 1997). 

Apesar de o MAP ainda fornecer armamentos ao país, existia enorme restrição no tocante à 

transferência de tecnologia desde 1941 (VIDIGAL, 1985, p.101; CONCA1997, p.31). O país 

viu-se obrigado a voltar-se novamente para a Europa em busca de parceiros que fornecessem a 

capacitação do pessoal, além de transferência da tecnologia tão almejada pela Força Naval no 

decorrer do século XX. Essa evidência toma força ao verificar que a voga de restrição à 

transferência de tecnologia norte-americana não era a mesma dos países europeus, e se confirma 

na efetivação dessa posição. 

Neste ponto chega-se à grande diferença em relação entre os programas de reaparelhamento até 

então. O país não desejava apenas o acesso ao armamento, mas também buscava incorporar o 

conhecimento necessário para poder caminhar com os próprios pés nessa empreitada, de modo 
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a alcançar a independência na construção militar-naval, perseguida já há algum tempo nos 

Programas de Reaparelhamento articulados pela MB (CAMINHA, 1989). 

Em 1974, fruto de um novo programa de reaparelhamento, o país aproximou-se da Grã-

Bretanha e da Alemanha em busca de tecnologia militar.  Neste momento a Marinha dispunha 

de uma administração mais profissional com a instituição do Plano Diretor em 1963, que 

permitiu um enorme incremento no planejamento de longo prazo da Força (CAMINHA, 1989, 

p.194). O fruto dessa busca foram os projetos das Fragatas Classe “Niterói”, nos anos 70 e 

Submarinos Classe “Tupi” nos anos 80, os quais foram construídos uma parte nos respectivos 

países de origem e outra parte no Brasil. Esse fato trouxe a reboque o programa nuclear alemão, 

inicialmente visando a produção de energia, mas posteriormente possibilitou o 

desenvolvimento e a pretensão do país em construir o submarino de propulsão nuclear 

(CONCA, 1997, p.194). 

O grande mote deste programa é que o Brasil não buscava apenas a construção de meios, mas 

também incorporar tecnologia (CAMINHA, 1989) que permitisse que este caminhasse com as 

próprias pernas. Esse objetivo foi necessário ao Programa de Reaparelhamento de 1977, uma 

vez que se o país apenas necessitasse de meios, teria continuado a aliança com os Estados 

Unidos, com custos financeiros baixos, mas enormes custos estratégicos negativos de longo 

prazo. Também podemos afirmar que foi uma condição suficiente, pois a Marinha possuía seus 

interesses, e no nível político mais amplo, o país desejava independência na condução de sua 

política externa; isso se observa pela submissão da hipótese ao teste decisivo, pois poderiam 

haver outras opções, como a postura de soft-power (BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2014), 

mas o objetivo de independência na construção militar-naval somente seria alcançado por esta 

ação. 

A aproximação do Brasil com países europeus não foi bem vista pelos Estados Unidos, e 

representou um momento de distensão no relacionamento com aquele país. O ápice dessa 

distensão se deu em 1977, ocasião em que o Governo daquele país impôs como condição à 

continuidade do MAP a apresentação àquele congresso de atividades relacionadas a direitos 

humanos no Brasil. Geisel entendeu aquilo como uma afronta e denunciou o acordo vigente 

desde 1952. 

Desde início dos anos 70, os acordos com a Grã-Bretanha e Alemanha resultaram na aquisição 

de conhecimento, capacitação de pessoal e a possibilidade de construir e manter meios 

modernos em território nacional. Esses resultados não significaram um completo afastamento 
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com os EUA, pois ainda realizavam exercícios conjuntos, além de intercâmbio de oficiais e 

outros programas de cooperação militar. 

6.5- A Autonomia da Marinha em Conduzir o seu Próprio Destino 

Em 1977 foi elaborado um documento denominado Politicas Básicas e Diretrizes, que 

representou um marco na organização administrativa da Força (CAMINHA, 1989). Mas de que 

forma ocorreu o processo que levou a Marinha do Brasil a adquirir o conhecimento na 

construção, manutenção e operação de equipamentos, de forma a não repetir os erros do 

Programa de Reaparelhamento de 1910? 

Retornamos para olhar mais amiúde o caso da Marinha. Desde meados da década de 70, as 

Forças Armadas possuíam condições de incorporar tecnologia e construir navios com 

tecnologia recebida, contando com assessoria dos países parceiros no fornecimento da 

tecnologia, e neste contexto se inserem os programas desse período (CONCA, 1997). 

Em relação à autonomia de cada força na condução de sua própria estratégia, é importante 

expandir a ideia de continuidade de cada programa. A Marinha do Brasil, por ocasião da 

construção das Fragatas, Corvetas e Submarinos, realizou parte disso no Arsenal de Marinha 

do Rio de Janeiro, sendo que o conhecimento transferido pelos países detentores dos projetos 

ocorreu para a própria Força; e que não só manteve o projeto, mas consegui modificar, como 

exemplo foi a construção do Navio-Escola “Brasil”, baseado no projeto das Fragatas Britânicas. 

Em oposição o Exército delegou a absorção da tecnologia para firmas privadas, como exemplo 

a Engesa, e a consequência nefasta foi que após a falência dessas empresas, a Força Terrestre 

perdeu o know-how na construção de meios terrestres (CONCA, 1997, p.191). 

Muito mais do que a simples aquisição de capacidade industrial, tecnológica e em termos de 

pessoal, esse processo ocorrido na MB representou uma maior autonomia do país no tratamento 

de assuntos de seu interesse. Neste contexto inicia-se o programa nuclear brasileiro. Por mais 

que diversas agencias civis tenham participado do programa, vários foram os óbices 

encontrados de modo que esse programa findou por se internacionalizar na Força Naval, e os 

resultados obtidos (CONCA1997, p.204), e que colocaria o país na vanguarda da independência 

e defesa de seus interesses no SI. Entretanto, essa pretensão nuclear não se frutificou de forma 

simples, pois os países detentores da tecnologia se opuseram à empreitada, especialmente 

Alemanha e Estados Unidos. 
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Um fato que deve ser considerado é que o programa nuclear da Marinha foi iniciado na década 

de 70 e foi mantido dentro da instituição, mesmo sem apoio político. Essa falta de apoio sobre 

os programas militares ficou bastante evidente quando em 1992, o então Presidente Fernando 

Collor, simbolicamente, lançou uma pá de cal sobre uma área de teste nuclear da aeronáutica 

na serra do Cachimbo (CELSO; CELINA D’ARAUJO, 2001, p.26). 

Esse Programa de Reaparelhamento enveredou por direção diferente do Programa de 1910, 

inclusive com produtos bastante diferentes. Naquele momento o país deteve a posse dos mais 

poderosos armamentos disponíveis no mercado internacional, e a hegemonia regional do país 

foi momentânea; Neste Programa de 1977, não apenas o país dispunha de meios modernos, mas 

também obtivera a tecnologia para construção e manutenção, mantendo-se como uma força 

equilibrada, e sua composição manteve-se coerente por mais tempo com relação ao aspecto da 

disponibilidade dos meios para operações. Neste ponto verificamos a equifinalidade, pois nos 

dois momentos o país atingiu o objetivo de possuir meios condizentes com a grande estratégia 

nacional, mas que foram obtidos de forma bem diferente e com escopos mais ou menos 

abrangente, dependendo da abordagem. 

Esse programa desenvolveu-se por longo período, continuando muito além da 

redemocratização, quando os militares se retiraram da cena política. Isso pode ter ocorrido em 

função da prerrogativa das Forças em manter seus projetos, além da persistente deficiência de 

atenção em assunto de defesa, marca patente da política nacional. Jorge Zaverucha (1994) 

descreve quinze prerrogativas19 que foram mantidas em prol dos militares na redemocratização; 

sendo a autonomia uma delas, tanto que fruto dessa prerrogativa, decorre o Programa de 

modernização da MB de 2007.  

Enfim, esse momento não teve uma data certa em que foi encerrado, mas adotamos a data de 

1995 como encerramento pelo motivo de ser nesta data prevista para o término da construção 

                                                 
19a) Forças Armadas garantem os poderes constitucionais, a lei e a ordem; b) potencial para os militares se tornarem 

uma força independente de execução durante intervenção interna; c) militares controlam principais agências de 

inteligência; parca fiscalização parlamentar; d) Polícia Militar e Bombeiros sob parcial controle das Forças 

Armadas; e) grande possibilidade de civis serem julgados por tribunais militares mesmo que cometam crimes 

comuns ou políticos; f) pequena possibilidade de militares federais da ativa serem julgados por tribunais comuns; 

g) falta de rotina legislativa e de sessões detalhadas sobre assuntos militares domésticos e de defesa nacional; h) 

ausência do Congresso na promoção de oficiais-generais; i) Forças Armadas são as principais responsáveis pela 

segurança do presidente e do vice-presidente da República; j) presença militar em áreas de atividade econômica 

civil (indústria espacial, navegação, aviação etc.); l) militares da ativa ou da reserva participam do gabinete 

governamental; m) inexistência do Ministério da Defesa; n) Forças Armadas podem vender propriedade militar 

sem prestar contas totalmente ao Tesouro; o) política salarial do militar similar à existente durante o regime 

autoritário; p) militar com direito de prender civil ou militar sem mandado judicial e sem flagrante delito nos casos 

de transgressão militar ou crime propriamente militar (Zaverucha, 1994, p.37) 
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do último submarino da Classe Tupi no país (CONCA, 1997, p.188). Nas décadas de 80 e 90, 

as Forças Armadas passaram por um momento de distanciamento em relação à sociedade civil, 

em função de sua saída do governo e o espírito de revanchismo existente entre as FFAA e a 

sociedade civil. Além das agendas complexas, crises econômicas e desconfiança das elites civis, 

o orçamento das forças foi cortado sobremaneira, incrementando o controle subjetivo dos civis 

sobre os militares (BARANY, 2012), que por sua vez saíam do regime com prerrogativas que 

permitiram a manutenção da busca dos objetivos estratégicos da Forças, independente de apoio 

político. 

6.6- Conclusões do Programa de Reaparelhamento de 1977 

Este Programa analisado, apesar de se confundir com o período do pseudo-reaparelhamento, 

discorrido no capítulo 5, passa a ser uma consequência da distensão entre Brasil e Estados 

Unidos. Essa ruptura com a potência americana ocorreu em um momento de reativação do 

mercado internacional de armamento, e que o Brasil aproveitou a ponto de ser o maior 

exportador de armamentos de média tecnologia nos anos 80 (CONCA, 1997). Essa retomada 

do mercado foi propicia ao país na medida em que a Grã-Bretanha e a Alemanha se dispuseram 

a transferir tecnologia para construção em solo nacional de meios modernos. 

O Brasil havia se preparado para receber essa tecnologia. A autonomia buscada desde o início 

do século XX atingiu o apogeu neste período, quando o país dispunha de parque tecnológico, 

industrial e mão de obra capaz de absorver tecnologia. Essa preparação se apresenta como uma 

condição necessária, pois os anéis burocráticos permitiram que essas lacunas industriais fossem 

preenchidas. 

Em relação ao modelo utilizado, não havia ameaça clara no período, mas sim uma busca pela 

condução da política externa mais autônoma em relação aos interesses do Brasil. No plano 

doméstico a ditadura distorceu as variáveis de Schweller (2006), pois apesar de estarem em 

direção oposta ao necessário para o reaparelhamento, o governo permaneceu conduzindo a 

agenda, uma vez que as forças domésticas, especialmente o legislativo estava totalmente 

submisso ao Poder Executivo, além das ferramentas repressivas aplicadas à coesão social e 

vulnerabilidade do regime, deixando de lado a necessidade de uma análise neoclássica.  

O Estado, com seu papel organizador do mercado, alavancou esse processo. Este capítulo 

demonstrou que a intervenção estatal se deu como uma força organizadora da produção, 

aproximando o Estado de setores produtivos da indústria bélica, onde o primeiro garantiria as 
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condições para o desenvolvimento da segunda, em troca de apoio na solução dos problemas 

domésticos que viessem a surgir. 

A autonomia das Forças Armadas estava em seu ápice, e dessa forma não existiram 

constrangimento de ordem doméstica ao Reaparelhamento, uma vez que os militares 

compunham o corpo político e deram seguimento ao processo. 

Um ponto importante neste momento foi o programa nuclear que se iniciou nos anos 70. Apesar 

de os programas oficiais falharem em seus resultados, a Marinha internalizou a tecnologia e 

deu prosseguimento nas pesquisas, com algumas dissidências de ordem interna (MARTINS 

FILHO, 2011), em que alas da Marinha não apoiavam o prosseguimento do programa, de modo 

que a decisão da Força Naval de mantê-lo ativo logrou êxito no longo prazo, especificamente 

frutífero no Programa de 2007, que será abordado no próximo capítulo. 

Um resumo se apresenta o quadro abaixo.
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Tabela 3- Sumário das condições presentes no Programa de 1977 

 Condição Necessária ou 

Suficiente 

Custo Envolvido Benefício Colhido Justificativa 

Ambiente Externo 

Disponibilidade de países 

dispostos a transferir tecnologia 

Necessária   As restrições impostas pelos EUA colidiram com os interesses 

do país, que buscou outros parceiros no campo militar, como a 

Grã-Bretanha e Alemanha. 

Oportunidade de posicionamento 

globalista 

Necessária Modificação do 

relacionamento com 

EUA 

Aumento da área de 

influência no SI. 

A aproximação com outras áreas, especialmente Europa, 

facilitaram a transferência de tecnologia. 

Ambiente Doméstico 

Executivo Forte Necessária   O Executivo eram os militares 

Consenso das Elites Necessária   As elites políticas referendavam as decisões do Executivo que 

estimulava a industrialização por meio dos anéis burocráticos. Coesão das Elites INUS   

Vulnerabilidade do Governo SUIN Acomodação de 

interesses das 

tecnocracias 

Milagre econômico Legitimidade se alcançara por meio de desenvolvimento 

econômico, e com isso o governo recebia apoio das elites 

Coesão Social SUIN Repressivo Redução de oposição As demandas eram reprimidas, pois apresentavam menor custo 

Autonomia da Marinha Suficiente   Na ditadura havia grande autonomia para cada Força conduzir 

seus Programas. Em relação a essa condição não havia outra 

opção à proposta de reaparelhamento 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 5- Diagrama causal do Reaparelhamento de 1977 
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7- A END E O PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO (2007-2014), O 

BRASIL BUSCANDO SEU LUGAR NA REDISTRIBUIÇÃO DE PODER NO SI 

O Programa de Reaparelhamento de 2007, é relativamente difícil de ser periodizado, uma vez 

que o programa de construção de submarino de propulsão nuclear na Marinha, que será tratado 

nesta parte, iniciou-se na década de 70. A Marinha do Brasil permaneceu sozinha no programa 

nuclear paralelo, uma vez que o programa oficial não produziu os objetivos desejados 

(CONCA, 1997; MARTINS FILHO, 2011), e por este motivo foi incorporado pela Força Naval 

desde fins dos anos 70 até 2007, quando recebeu a devida atenção do corpo político. 

Convém ressaltar que os Oficiais que atualmente compõem os altos cargos da administração 

naval possuem, em média, 40 anos de serviço, ou seja, no mesmo período em que Marinha vivia 

a materialização da sua busca de independência com o programa nuclear brasileiro. Esse fato 

incrementa a possibilidade de sucesso do programa neste período, pelo menos dentro da força, 

pois de acordo com Rosen (1994), o sucesso da inovação militar se dá pela internalização do 

avanço por meio de militares “dissidentes” (Mavericks), apoiados politicamente ou então por 

meio da ascensão dos oficiais aos altos postos, e também mais receptivos à inovação. No Brasil, 

essa inovação se deu tanto pela persistência desses militares dissidentes (MARTINS FILHO, 

2011), quanto pela ascensão funcional de militares mais receptivos à inovação. 

Dois aspectos importantes neste programa é que ainda não apareceram os resultados materiais 

previstos eque o enfoque deste capítulo será no programa de construção do submarino de 

propulsão nuclear (PROSUB), lançado em 1979. A Marinha possui, em consonância com a 

END, 4 programas em voga20, e como forma de evidenciar o aspecto da inovação militar, 

escolhemos esse programa de maior envergadura e que, ao término, proverá o Brasil com um 

ativo com enorme poder de dissuasão, além de deixar o país em um seleto grupo com 

capacidade de construir e operar esse tipo de armamento, o que garantirá enorme prestígio nas 

arenas internacionais, além de ampliar o leque das capacidades da MB (PROENÇA JÚNIOR, 

2011). 

Outros programas, especialmente o destinado à aquisição de meios de superfície (PROSUPER), 

apesar de preverem a construção de meios navais, também realiza “compras de oportunidade21”. 

Esse fato pode ser uma contradição em relação à busca pela independência, entretanto devemos 

                                                 
20 Programas em voga na Marinha, disponível em: http://www.mar.mil.br/dgmm/prm/listas.html. Acesso em 21 

set. 015. 
21 Esse termo “compras de oportunidade” são aquisições de meios oferecidos no mercado internacional, onde o 

custo de aquisição se sobrepõe ao de construção, apesar das limitações de ordem logística que isso impõe à MB. 

http://www.mar.mil.br/dgmm/prm/listas.html
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analisar o fato de o país não dispor de recursos que permitam a condução de todos os programas, 

sendo necessária a priorização, e em decorrência dos motivos a serem expostos, o PROSUB se 

apresenta como opção mais coerente, inclusive com a Estratégia Nacional de Defesa (END). 

Desde o colapso da União Soviética em 1991 até a invasão ao Iraque, em 2003, o mundo 

presenciou um momento de unipolaridade desequilibrada com proeminência dos Estados 

Unidos como potência militar e econômica (RODRIGUEZ, 2013). O mesmo autor considera 

que esse momento foi de 1985 até 2000, entretanto essa periodização não afetará o proposito 

deste trabalho, qual seja, analisar a posição do Brasil no século XXI, período de uma clara 

multipolaridade desequilibrada. 

O início do século XXI ofereceu ao Brasil grandes oportunidades nos âmbitos internacionais e 

domésticos. O crescimento econômico do país, aliado ao gradativo enfraquecimento de seu 

entrono estratégico consolidou a posição de liderança regional. No campo doméstico, o 

amadurecimento da democracia aliado a um vertiginoso incremento do PIB, juntamente com a 

descoberta de reservas de petróleo na camada do pré-sal e um poder executivo capaz de 

implementar uma agenda mais ampla, propiciaram um terreno bastante fértil para um 

posicionamento mais assertivo em termos de política externa de seus instrumentos militares e 

diplomáticos. 

O período anterior à moldura temporal utilizada no Programa de Reaparelhamento de 2007, 

caracterizava-se pelo amadurecimento de algumas instituições, que favoreceram o início do 

reaparelhamento. Desde 1985, o país buscava uma consolidação da democracia, o governo era 

eleito por meio de grande participação da população, o Executivo possuía certo apoio do 

Legislativo em função do presidencialismo de coalizão. Essa burocracia tratava de uma agenda 

prioritariamente de atendimento das demandas sociais, especialmente na redução das 

desigualdades. Em relação às FFAA, ainda persistia um estado de ineficácia em função da 

fraqueza material das Forças, apesar do controle civil objetivo eficaz (BARANY, 2012; 

BRUNEAU; MATEI, 2013). 

7.1- Oportunidades ao Brasil na Nova Configuração de Poder 

A alteração da ordem unipolar para uma multipolaridade naturalmente acarretou uma 

redistribuição de poder no SI (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ, 1998). Os maiores beneficiados 

dessa nova configuração são os países emergentes, liderados pela China, e os Europeus, 

agregados na Comunidade Europeia. Neste contexto o Brasil também obteve a sua parcela de 

poder, principalmente na consolidação de sua proeminência regional (RODRIGUEZ, 2012). 
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Essa hipótese de nova configuração de poder se comprova no teste eliminatório, pois não foi 

uma condição suficiente, porém necessária para o país atingir a sua posição no SI. Essa assertiva 

diz respeito à observação de outros momentos em que o congelamento do SI não acarretou 

grande modificação na distribuição de poder. Isso poderia ser diferente se houvesse alguma 

superpotência que estimulasse a reorientação de determinados países para manutenção de suas 

posições numa visão realista defensiva, como foi o caso do Brasil em relação ao Paraguai em 

meados do século XIX, e dos países europeus em relação à Alemanha antes da segunda guerra 

mundial.  

A contemporânea configuração do SI, no caso brasileiro, veio aliado a um incremento na sua 

capacidade econômica, estabilização política e também uma atuação diplomática mais assertiva 

em detrimento de uma postura mais reativa (AMORIM NETO, 2011; VILLA; VIANA, 2010), 

de cunho defensivo na busca da manutenção do status-quo. A política externa do país neste 

início do processo, comportou-se com um posicionamento mais retórico em conformidade com 

um posicionamento de soft-power22 (BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 2014), recorrendo a 

arenas de discussões multilaterais e pela aproximação do país com outros Estados emergentes 

no cenário internacional, especial para a China, o qual se tornou o maior parceiro comercial do 

Brasil, sendo destino de maior parte das exportações de commodities no início do século XXI. 

Essa modificação na orientação do país em relação à política externa ficou bastante evidente no 

segundo mandato do Presidente Lula (2003-2007) (VILLA e VIANA, 2010), similar ao 

globalismo ocorrido nas décadas de 60 e 70. 

A hipótese de um comportamento similar às das nações adeptas ao soft-power não passa no 

teste decisivo, uma vez que apesar de apresentar baixos custos, isso não traria tantas 

recompensas ao país, que necessitaria de ações mais concretas para alcançar seus objetivos 

previstos na Grande Estratégia. Atualmente, o Brasil possui um parque industrial mais 

proeminente do que qualquer outro período histórico abordado neste trabalho, assim como 

instituições de Pesquisa e Desenvolvimento aptas a produzirem e incorporarem inovações; por 

outro lado houve uma reprimarização e desindustrialização do país (ALSINA JUNIOR, 2015), 

em razão do incremento da demanda de commodities no mercado externo, e este papel de 

fornecedor é uma vocação natural do Brasil.  

                                                 
22 “soft balancing” holds that weaker states confronting a unipolar power may leverage “non military tools, such 

as international institutions, economic statecraft, and strict interpretations of neutrality,” to constrain the 

superpower” (FRIEDMAN; LONG, 2015) 
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Uma evidência dessa possibilidade apresentada pelo SI se deu pela supervalorização no preço 

das commodities. O estímulo à produção em razão do impulso da produção industrial mundial, 

criou mercados consumidores desses itens primários. Esses fatos encadeados tiveram por 

consequência, um incremento das exportações brasileiras. Macroeconomicamente estes fatos 

são extremamente positivos, pois canalizam recursos ao governo, e assim permite a 

acomodação de mais demandas políticas (AMORIM NETO, 2011), e por este motivo é uma 

condição INUS ao Reaparelhamento. Entretanto, para assuntos de defesa não é suficiente que 

haja recursos para investimento, mas é necessário que haja vontade política à sua 

implementação (CONCA, 1997; BATTAGLINO, 2013). 

Os custos de um reposicionamento em um SI em busca de novo equilíbrio são relativamente 

mais baixos para um país em fase de incremento material das FFAA. A manutenção ou 

modificação do posicionamento relativo de um país se pauta pelos ganhos a serem obtidos na 

defesa de seus interesses, sendo que qualquer ameaça a esse equilíbrio no SI sancionará o 

iniciador. Determinado país somente obterá êxito se sua capacidade material for sobremaneira 

alta a ponto de moldar o SI às suas necessidades, como foi o caso dos Estados Unidos após a 

Primeira Guerra Mundial (ZAKARIA, 1999). 

Em relação à posição do Brasil no cenário internacional, ela se pauta no aspecto da liderança 

regional. Desde 1979, as animosidades em relação à Argentina se dissiparam, criando um 

ambiente estratégico mais seguro. Essa evidencia se sustenta com a criação de órgãos regionais 

de cooperação mutua, entre elas a UNASUR (União das Nações Sul-Americanas) e o CDS 

(Conselho de Defesa Sul-Americana). O Brasil em face de sua importância em âmbito mundial, 

obtendo a posição de sexta economia mundial em 2008, se apresentou como liderança regional. 

Essa posição, conforme argumenta Malamud (2011), é bastante questionável em decorrência 

da ausência de coesão nos órgãos multilaterais da região, além do comportamento errático dos 

membros desses grupos. Por outro lado, o Brasil ainda é o que possui maiores capacidades 

materiais na região, e por consequência se apresenta como líder regional, incrementando seu 

prestigio no SI (VILLA; VIANA, 2010). 

Outro aspecto de suma importância neste período, deu-se na postura do país no âmbito 

internacional. A orientação mais assertiva na condução da política externa colocou o país em 

posição de destaque no cenário internacional (VILLA; VIANA, 2010). Suas ações expansivas, 

em busca de maior participação nas arenas multilaterais fizeram reaparecer a percepção da 

importância de uma diplomacia reforçada com o apoio de Forças Armadas mais preparadas. 
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Esse comportamento em busca da inserção em arenas importantes fez do país um participante 

comparável às grandes potências, e se isso foi necessário para desencadear o Reaparelhamento. 

A característica mais evidente presente no SI se dá em função da formação de blocos cada vez 

mais assimétricos. Os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), são o exemplo mais 

eminente de um bloco com diferentes culturas, ideologias e padrões econômicos, tendo em 

comum a busca por um posicionamento mais efetivo no SI. O Brasil vê neste grupo um 

potencializador da possibilidade de moldagem do SI em seu favor, inclusive em termos de 

defesa. 

Neste período, no final do primeiro mandato de Lula em 2007, o país assistiu à descoberta de 

petróleo de qualidade em altas profundidades (LOPES, 2014). Era o pré-sal. Essa descoberta 

abriu portas à almejada autossuficiência do combustível, e também proporcionara mais um item 

na pauta de exportação nacional, com enorme valor estratégico para diversos países. Esse fato 

foi de decisivo aos anseios da Marinha na concretização do reaparelhamento. 

7.2- Consenso das Elites e Desenvolvimento do País 

No período considerado (2007-2014), não haviam problemas institucionais que viessem a 

constranger o Poder Executivo. O país, apesar de possuir uma economia exportadora pautada 

em produtos primários, conseguia manter uma estabilidade macroeconômica. Os anos 80 e 90 

caracterizados pela hiperinflação não permitiam que os Presidentes estabelecessem uma agenda 

de longo prazo, e viviam às voltas com instabilidades de cunho econômico e social. O teste 

eliminatório demonstrou que hipótese de estabilidade econômica era condição necessária para 

a retomada de uma agenda que atendesse às demandas nacionais, uma vez que sem essa 

condição, o país já havia passado por um enorme período sem avanços em áreas importantes, 

como as sociais. 

O período antes da estabilização econômica iniciada em 1994, na presidência de Itamar Franco 

(1992-1995), mantinha o país no quadrante Q2, da Tabela 1. Apesar da legitimidade alta dos 

governantes, a agenda estava muito mais voltada para solução de problemas internos 

decorrentes de clivagens sociais oriundas da concentração de renda e desigualdades sociais. O 

teste eliminatório é acolhido e impõe essa restrição ao chefe do executivo no atendimento das 

demandas sociais reprimidas em face da instabilidade econômica do período entre as décadas 

de 80 e 90. Apesar de o custo político da distribuição de renda ser alto, os benefícios a longo 

prazo são grandes. A confirmação dessa hipótese reside nas medidas redistributivas de renda 
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adotadas pelo poder executivo logo após a estabilização econômica e a partir disso permitiu 

avanço da agenda em outras áreas, como a de defesa. 

 Antes da denominadas era Lula, iniciada em 2003, o país atravessara uma fase onde a discussão 

do assunto de defesa estava com uma prioridade baixíssima. Até aquele momento, vigorava 

uma disputa por recursos nas arenas decisórias com base nas carências sociais do Brasil e não 

havia espaço para que se vislumbrasse uma continuidade ou mesmo a implantação de qualquer 

agenda que gerasse gastos com defesa (ALMEIDA, 2010). Esse comportamento gerou um sub-

balanceamento, e se justifica pela ausência de ameaças, porém, como foi visto, não são apenas 

ameaças que devem ser consideradas na decisão acerca do reaparelhamento, mas também 

outros objetivos estratégicos e também a vontade política em relação ao assunto 

(BATTAGLINO, 2013). 

Após as eleições de 2002, o Executivo contava com um cenário doméstico bastante estável. As 

eleições ocorreram de forma organizada e houve a aceitação plena dos resultados. Além disso, 

o Poder Executivo contava com uma ampla base de apoio no Congresso Nacional. Esse aspecto 

está diretamente relacionado à governabilidade e com isso a capacidade de implementação de 

sua agenda. O Presidente Lula em seu primeiro mandato (2003-2007), contava com apoio 

parlamentar substancialmente menor que a de Fernando Henrique (1999-2002), porém foi 

capaz de construir uma coalizão que permitiu a implementação de sua agenda. 

Desde a eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, até os dias atuais, todos os 

Presidentes vieram de partidos políticos com ideologias mais voltadas para esquerda, e após 

serem eleitos reposicionam-se mais ao centro. Esse aspecto chama atenção pelo fato de o PSDB 

(Partido da Social Democracia Brasileira) e o PT (Partido dos Trabalhadores) terem deslocado 

sua ideologia mais para o centro (AMORIM NETO, 2011). Esse fato ilustra que as agendas 

sociais aumentaram substancialmente de importância no país, elevando a importância da coesão 

social na formulação da política externa. 

Os Chefes do Executivo formulam suas respectivas agendas e contam com o apoio do Poder 

legislativo para implementá-las. Neste aspecto, no Brasil essa base de apoio forjou o termo 

Presidencialismo de Coalizão, onde o partido do Presidente não possui ampla maioria e lança 

mão de partidos aliados para conduzirem suas agendas (AMORIM NETO, 1994). Esse aspecto 

denota que quanto melhor formada essa coalizão, maior a governabilidade. Esse aspecto de 

governabilidade é uma condição necessária para a introdução de qualquer assunto na agenda do 

país, entre eles a política externa. 
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A política externa possui um caráter derivativo. Essa característica decorre da 

 “dependência de uma séria de políticas setoriais domésticas, entre as quais a 

política de defesa[...]não pode haver política externa desvinculada da realidade 

interna de um Estado, a efetividade da primeira depende dos insumos fornecidos 

pela segunda” (ALSINA JUNIOR, 2015, p.170).  

Esta afirmação coaduna com o que estava ocorrendo no país naquele momento, onde o 

incremento dos indicadores sociais e econômicos estimularam o país a lançar-se no SI com 

maiores ambições em face da forte unidade política em torno do Chefe do Executivo a partir de 

2003, posicionado no quadrante Q1 da Tabela 1, onde se percebia enorme autonomia na 

condução da política externa.  

O Presidencialismo de Coalizão é uma solução que incrementa o principalmente o consenso 

das elites, e indiretamente na coesão das elites e na redução da vulnerabilidade do governo, 

evidenciado pela submissão ao teste eliminatório. Os resultados positivos alcançados nas arenas 

decisórias permitem a plena condução da agenda política do governo, ao mesmo tempo que 

acomoda diversos interesses, apesar de haver uma certa fragmentação, essas divergências são 

solucionadas por meio de instrumentos políticos que não serão abordados neste trabalho, mas 

o importante é a manutenção desse consenso que é uma condição necessária para a percepção 

das oportunidades oferecidas pelo SI. Sem esse consenso, conforme demonstrado 

anteriormente, ocorre uma paralisia do executivo, congelando a efetividade de qualquer agenda 

política. 

A reboque do consenso dessas elites, temos a coesão das mesmas. No país, pelo número de 

partidos que compõem o Congresso Nacional (quatorze legendas na legislatura iniciada em 

2015), podemos inferir que haja uma enorme fragmentação de interesses, mas essa verificação 

não é totalmente correta quando analisamos a força desses partidos, colocando essa condição 

como INUS. Apesar de se apresentarem com plataformas diferentes, a cooptação por parte da 

coalizão reduz drasticamente essa condição, uma vez que as divergências não interferiram 

sobremaneira nos resultados de apoio ao Programa de Reaparelhamento da Marinha de 

2007.Neste ponto é importante frisar que Lula exerceu dois mandatos (2003-2007 e 2008-

2011), sendo que o primeiro foi marcado por alguns deslizes que foram reparados após a 

reeleição (AMORIM NETO, 2011). 

A legitimidade alcançada pelo Presidente Lula sempre foi bastante expressiva. Não apenas pelo 

resultado na arena eleitoral, mas também pela condução do seu governo. Por ser um partido 
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historicamente de esquerda, as demandas sociais foram atendidas, muito mais pela 

disponibilidade de recursos do que por iniciativa do governo, uma vez que, até a estabilização 

econômica, essas demandas não puderam ser comportadas nas agendas dos presidentes da 

década de 1990. Não apenas as demandas sociais, mas também foram criados incentivos a 

determinados setores produtivos que impulsionaram a melhora dos indicadores 

macroeconômicos do país. Dessa forma, o governo atendia às demandas da sociedade, 

reduzindo a vulnerabilidade de seu governo, sendo essa uma condição necessária ao 

reaparelhamento, uma vez que esse processo se deu desde o início de seu governo, e apenas por 

meio do atendimento das demandas sociais outras políticas, como a de defesa poderiam ser 

contempladas, haja vista que no primeiro mandato não se observou uma priorização da área de 

defesa no país. Além disso, a consolidação da democracia pode ser outra comprovação da baixa 

vulnerabilidade do governo. 

Uma evidência deste momento se observa em decorrência das votações no legislativo de 

propostas oriundas do executivo. Apesar de haverem algumas oposições, as matérias de maior 

impacto social, ou seja, com maiores benefícios, sofriam relativamente baixa oposição, o que 

demonstrava a avaliação dos custos da oposição ao governo forte como era no início dos anos 

2000. 

O Brasil apresenta historicamente elevadas clivagens sociais oriundas da má distribuição de 

renda. Até então, essas clivagens apareciam como condição SUIN na meta-condição capacidade 

de o governo extrair recursos da sociedade para investimento em defesa (SCHWELLER, 2006). 

Entretanto, conforme exposto, essas demandas tomaram vulto após a redemocratização e 

começaram a ser atendidas por Fernando Henrique (1995-2002) e incrementadas por Lula 

(2003-2011), passando a uma condição necessária para a continuidade do governo na condução 

de sua agenda. Assim, após o atendimento dessas demandas, essa condição tornou-se favorável 

ao assunto defesa, pois não mais havia o histórico argumento de que “em um país com extrema 

miséria, por que adquirir armamento ao invés de construir escolas”. Naquele momento o 

governo não apenas conseguiu atender as demandas sociais, como também a incorporar outras 

em sua agenda. 

Outra fonte de clivagens reside no aspecto do federalismo. A descentralização da administração 

por vezes gera constrangimentos ao governo central, como foi o caso recente em que um grupo 

de governadores de Estados produtores de petróleo criaram complicações acerca da partilha dos 

royalties do petróleo extraído da camada do pré-sal em 2012. Essas tensões não afetam a área 

de defesa por um motivo bastante simples: o déficit de atenção do corpo político nessa área 
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(AMORIM NETO, 2011; TRINKUNAS; PION-BERLIN, 2007), não impactando 

sobremaneira a condução da política externa. 

Apesar de haver tido um incremento de normatização na agenda de defesa, ainda persiste uma 

desatenção do corpo político. Essa afirmação fica bem evidente no despacho do Congresso por 

ocasião da publicação do Decreto que sancionava a Política Nacional de Defesa, onde apesar 

de questionar a baixa participação do parlamento, a lei foi aprovada pelas casas legislativas. A 

END foi fruto da articulação de dois políticos, Mangabeira Unger (então Secretário de Assuntos 

Estratégicos) e Nelson Jobim (então Ministro da Defesa) em 2008, não tendo maiores 

participações do corpo político. Proença Júnior (2011) advoga em favor de que a END foi uma 

legitimação de acordos entre agências envolvidas na formulação do documento, e não em um 

direcionamento da política de defesa. 

Já podemos inferir daqui uma característica presente em momentos anteriores, qual seja, a 

autonomia das Forças Armadas. Apesar de haver tido um esforço do corpo político em elevar 

as discussões de defesa para ambientes acadêmicos, o qual prestou bastante apoio ao 

reaparelhamento (LOPES, 2014, p.51), também marcaram esse esforço brasileiro a confecção, 

discussão e promulgação de três documentos relacionados à defesa: A Estratégia Nacional de 

Defesa (END), a Política Nacional de Defesa (PND) e o Livro Branco da Defesa, sancionados 

em 2008. Apesar disso, ainda pairam dúvidas acerca da preocupação do Congresso Nacional 

com a área de defesa. Essa comprovação é notada no relatório apresentado ao plenário na sessão 

que apreciou as propostas, e que dizia: 

“Nossa principal reticência no que diz respeito à matéria repousa no fato de que o 

Poder Legislativo não foi convidado a participar, de forma mais estrita e técnica, da 

produção desses documentos. Ora, entendemos aí uma falha do Poder Executivo que, 

apesar de ouvir segmentos da sociedade como o meio acadêmico para elaborar o texto 

da Política, da Estratégia e do Livro Branco, simplesmente desconsiderou as 

contribuições que poderiam vir do Congresso Nacional, ainda, repito para a 

elaboração. Certamente, o Legislativo possui corpo técnico qualificado para compor o 

Grupo de Trabalho que produziu os documentos e teria, não tenho dúvida, excelentes 

contribuições para o processo. De toda maneira, temos esses documentos agora em 

nossas mãos e buscaremos apreciá-los de forma acurada e atenta aos interesses 

nacionais. [...] 

Nesse sentido, alertamos para a responsabilidade da tarefa ora em curso. Temos que 

nos pronunciar sobre a Política e a Estratégia que serão adotadas pelo Brasil para sua 
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Defesa Nacional e sobre o Livro Branco produzido pelo Poder Executivo. Trata-se de 

processo sem precedentes nessa área, e revela a importância que deve ter o Congresso 

Nacional, o Poder Legislativo, ao tratar de questões de Estado. ” (BRASIL, 2008) 

Esses dizeres chama atenção pelo alarmismo do relator em relação à matéria em pauta. Esse 

comportamento do Congresso Nacional é uma condição INUS, pois um comportamento 

tradicional nos assuntos de defesa é a autonomia e centralização dos investimentos pelas FFAA 

(LOPES, 2014, p.48), fazendo com que a elite civil não determine o papel das FFAA, em 

oposição à ideia de relacionamento civil-militar proposto por Bruneau e Matei (2013). 

A análise do ambiente doméstico nos demonstra que no Programa de Reaparelhamento de 2007, 

houveram condições propicias para o governo se lançar em uma política externa mais assertiva. 

O governo do Presidente Lula (2003-2011) ocorreu em um país, onde as diversas demandas da 

sociedade foram comportadas, elevando as condições Schweller (2006) em níveis que 

permitissem a retomada de uma orientação da política externa do país mais autônoma e 

assertiva. Essa retomada, entretanto, se deu em busca de um reposicionamento do país no SI, e 

para tanto deveria haver uma moldagem do SI para comportar as pretensões do Brasil. 

7.3- Os Interesses Nacionais na Política Externa 

O aumento dos preços das commodities internacionais no início do século XXI levou ao país 

angariar recursos oriundos do comércio internacional e prestígio no SI. Isso permitiu que o 

Brasil vivenciasse um período de crescimento econômico, alcançando a posição de sexta maior 

economia do mundo em 2008, e também melhorando de seus indicadores sociais 

(BATTAGLINO, 2013), incrementando a legitimidade de um governo que conseguiu contar 

com grande apoio político. Estando apaziguados os constrangimentos internos que tomaram 

considerável esforço dos governos anteriores no período pós redemocratização, concomitante 

à modificação na redistribuição de poder no SI; mais uma vez o presidente saiu em busca dos 

interesses nacionais por meio da diplomacia do Executivo (AMORIM NETO, 2011). 

A estabilização política doméstica permitiu que o país conduzisse uma política mais assertiva. 

O Brasil no final dos anos 2000, capitaneou a criação da UNASUR e CDU (SAINT-PIERRE, 

2009), como um fórum de segurança regional, onde diversas áreas fossem discutidas, entre elas 

a indústria de defesa e o conceito de defesa mutua. Battaglino (2013) discorre acerca de três 

condições que orientaram o incremento da aquisição de armamento na América do Sul; a 

avaliação estratégica expansiva, a disponibilidade de recursos para a área de defesa e atenção 

política nos assuntos de defesa. Nenhuma dessas condições pode ser abordada isoladamente, 
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implicando na necessidade de uma cadeia causal, com a hierarquização relativa de cada uma 

delas. 

A natureza expansiva da avaliação estratégica de defesa, a disponibilidade de orçamento para 

defesa e o grau de atenção política para o assunto são condições que se apresentaram neste 

momento e que orientaram o Programa de Reaparelhamento da Marinha de 2007. Entretanto, o 

mesmo autor considera neste contexto as atribuições oriundas de compromissos internacionais 

assumidos pelo país para a ocorrência dos gastos. Essa abordagem é correta quando observamos 

apenas o papel do EB. Em relação à MB, a capacidade da Força (PROENÇA JÚNIOR, 2011) 

sobrepõe-se à missão em sentido stricto, haja vista a aquisição do Submarino de Propulsão 

nuclear, caracterizando um comportamento expansionista do país, uma vez que esse armamento 

é doutrinariamente destinado ao ataque, mas retoricamente será aplicado na defesa em 

profundidade em razão da extensa área marítima do país. De qualquer forma, tanto as missões 

de paz quanto a construção do submarino são ações de cunho expansionistas do Brasil. 

Em 1998 foi instituído o Ministério da Defesa, como uma orientação da Organização dos 

Estados Americanos, de que as Forças Armadas se subordinassem ao controle civil. Apesar da 

extinção dos ministérios militares, o controle civil sobre os militares atualmente não é pleno, e 

se dá em termos de orçamento, sendo o mais efetivo de acordo com Zoltan Barany (2012). Por 

outro lado, apesar das críticas relativas à efetividade desse controle, este fato foi o início da 

aproximação da sociedade civil nos assuntos de defesa e culminou com a elaboração de três 

documentos, quais sejam, a END, PND e Livro Branco da Defesa. Esses documentos, apenas, 

não significam que houve uma modificação de postura do corpo político em relação aos 

assuntos afetos à defesa, mas principal fato reside na atenção prestada pelo chefe do Executivo 

para a área, sendo esse um dos aspectos abordados por Battaglino (2013) para o gasto com 

defesa. Tanto é que os documentos foram instituídos por decreto, sem ampla discussão 

legislativa (ALMEIDA, 2010). 

Esses documentos são de extrema importância e positivam a Grande Estratégia brasileira no 

Programa de Reaparelhamento de 2007. O Brasil abandona uma postura realista defensiva, e 

adota uma orientação mais expansionista, decorrente de sua proeminência internacional, e 

assim o país sai em busca de seus interesses neste ambiente (ZAKARIA, 1999), sendo essa 

hipótese uma condição necessária ao reaparelhamento. Esse é um ponto de suma importância, 

pois contemporaneamente não existem ameaças evidentes para a segurança do país, mas o 

Brasil necessita assegurar a sua influência no SI, e para tanto, lança mão dos instrumentos 

diplomáticos e militares. 
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As intenções do Brasil, durante o período da diplomacia presidencial (AMORIM NETO, 2011; 

SAINT-PIERRE, 2009) não estavam claras à comunidade internacional até a divulgação dos 

documentos citados afetos à defesa. O clima de estabilidade política doméstica fez o Brasil a 

voltar-se mais efetivamente na condução de sua política externa. A liderança regional, 

comprovada pela iniciativa de criação de fóruns afetos à cooperação regional (UNASUR e 

CDS) em 2008, previstas nos documentos de defesa foram ponto de partida para se lançar a 

aspirações mais amplas, como o lobby por uma reforma da ONU, reivindicando o assento 

permanente no Conselho de Segurança (ALMEIDA, 2010). 

A atenção aos assuntos de defesa pelo Presidente Lula foi incentivada pelo Primeiro Ministro 

francês Jacques Chirac (LOPES, 2014, p.126). O autor em sua obra discorre de forma 

jornalística, e dessa forma não há como saber se foi esse fato que levou o Presidente a voltar 

suas atenções para assuntos de defesa. Apesar de não haver certeza deste ponto de inflexão, há 

de se deixar claro que o Brasil realmente procurou incremento das capacidades materiais. Não 

há como negar, entretanto, que houve de fato uma maior atenção em relação aos assuntos de 

defesa no segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010), coadunando com Battaglino 

(2013) nos condicionantes aos gastos com defesa. 

Anteriormente à descoberta do pré-sal (2007), o país já reivindicava a extensão de sua Zona 

Econômica Exclusiva (ZEE) para uma área abrangendo a plataforma continental junto à 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). Essa proposta apresentada 

pelo Brasil em 17 de maio de 2004 expande os direitos do país sobre uma área de 960 mim km² 

além da área já de responsabilidade do país. Esse incremento quantitativo de áreas sob sua 

responsabilidade converge com os interesses do país, aliado à necessidade de repotencialização 

da MB, deram um novo impulso ao Programa de Construção de Submarino de propulsão 

Nuclear. 

A END inicia seu texto com menção ao pacifismo. Diversos autores advogam que se trata de 

uma estratégia que não percebe inimigos, e de cunho declaratório (PROENÇA JÚNIOR, 2011). 

Essa postura que não se pauta no realismo defensivo, é mais uma evidência de que o país não 

visa a nenhum tipo de agressão ou intervenção, mas sim a um reposicionamento mais favorável 

no SI. Fica bastante clara a intenção de o país moldar o SI de forma a acomodar seus interesses, 

em uma postura menos isolacionista e mais expansionista em convergência com a obra de 

Battaglino (2013) nos determinantes de gastos com defesa. Entretanto, as diversas arenas 

decisórias não mais se prestam a atendimento de demandas baseadas na retórica, onde o país 

sempre se destacou por meio da atuação do seu corpo diplomático extremante profissional. 
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E neste contexto que surge a necessidade de incremento material do outro instrumento de 

política externa, a vertente militar. A Marinha do Brasil caracteriza-se por uma degradação em 

termos materiais, sendo que a descoberta do pré-sal e a disposição do país em contribuir com a 

manutenção da paz mundial, por meio da liderança de forças de paz da ONU levaram o governo 

a voltar sua atenção para este componente. 

O ambiente doméstico apresentava custos políticos baixos à governabilidade do Poder 

Executivo, já os benefícios a serem auferidos pela sociedade civil eram enormes. O ambiente 

doméstico apresentava-se com os principais atores com poder de veto e suas respectivas 

demandas atendidas, especialmente as de cunho social, isso ofereceu uma grande autonomia ao 

Executivo na condução da política externa. A reconfiguração do SI foi outro fator de peso para 

o expansionismo do país em busca de uma maior visibilidade e prestígio internacional, e a 

possibilidade de moldar esse ambiente em prol dos interesses nacionais expressos nos 

documentos de defesa eram factíveis. A isso tudo se juntou um programa já em andamento na 

MB desde a década de 70 e a disponibilidade de recursos financeiros fez a perfeita adequação 

ao modelo de Battaglino (2013), em igual adequação ao realismo neoclássico no papel dos 

fatores domésticos. 

Em sua obra, Jorge Battaglino (2013) analisa a multidimensionalidade das despesas com defesa. 

Uma orientação mais expansiva da política externa ocorreu concomitante com o incremento do 

orçamento de defesa; possibilitado pelo aumento das receitas oriundas do incremento das 

exportações de commodities, sobrevalorizadas no mercado internacional na década dos anos 

2000. Igualmente verificou-se uma atenção prestada pelo Presidente da República com o 

assunto de defesa. Conforme mencionado, esses fatores individualmente classificam-se em 

INUS, porém, atuam em uma cadeia causal resultante de suficiência em relação ao resultado de 

gasto com defesa. 

Apesar de Battaglino (2013) abordar a multidimensionalidade na análise, sua obra deixou bem 

clara a atuação dos atores domésticos e algumas condições de cunho defensivo. A cadeia causal 

apresentada é bastante consistente, e aborda diferença entre a orientação da MB e do EB, como 

sendo uma estratégia híbrida, inexistindo uma unidade doutrinária (PROENÇA JÚNIOR, 

2011). Essa taxonomia é de suma importância para orientar a aquisição de armamento para 

efetividade cumprimento das tarefas preconizadas na PND e END a cada uma das Forças 

Singulares. 
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A indústria de defesa no país é vista como uma ponte para o desenvolvimento, conforme 

preconiza a END. Neste sentido, este documento concorda com Ken Conca (1997) e Battaglino 

(2013), sendo que o segundo autor avança no sentido de essas indústrias além do exposto 

também são geradores de ativos eleitorais, possuindo grande apelo na classe política. 

Neste contexto, a MB já possuía um programa em andamento na década de 70, contemplando 

um armamento com enorme poder de dissuasão. O Submarino de propulsão nuclear era um 

anseio da MB desde os anos 70, mas a internalização desse programa na Força permitiu que no 

momento em que corpo político percebeu a necessidade de incremento material e o país 

vislumbrava uma disponibilidade de recursos, na ocasião do expansionismo brasileiro, criaram-

se condições para a retomada do Programa de Reaparelhamento que estava em estado 

vegetativo dentro da MB. 

7.4- As Renovadas Velhas Perspectivas para a Marinha 

Até 1999, o Brasil possuía suas três Forças organizadas em Ministérios diferentes. A partir 

daquele ano, as FFAA foram organizadas sob o Ministério da Defesa, responsável entre outras 

“coordenar os esforços integrados de defesa”23, cujo titular da pasta é um civil. Esse avanço 

requer que o titular da pasta tenha considerável força política, pois o mesmo será o interlocutor 

entre Forças Armadas e líderes eleitos (BARANY, 2012). Neste processo ocorreram diversas 

distensões entre os chefes militares e o governo, mediador pelo Ministro da Defesa. 

Uma das maiores crises ocorreu em 2006, conhecida como crise do “apagão aéreo”. Essa 

contenda culminou com o recebimento pelo Presidente da República de carta de renúncia dos 

três Comandantes Militares em função de o mesmo governo atuar em prol dos Controladores 

Aéreos, do corpo de praças da aeronáutica, desconsiderando a disciplina. Neste episódio, após 

a queda do então Ministro Waldir Pires (2006-2007), o governo colocou como Ministro da 

Defesa o Ministro Nelson Jobim, um nome de enorme peso político até 2011. Para as Forças 

Armadas, em 2007 foram incluídos no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) projetos 

importantes para as Forças, no caso da Marinha, o projeto de construção e submarino de 

propulsão nuclear. 

Em 2007, no segundo mandado do presidente Lula, o país presenciou um incremento de atenção 

do poder executivo em relação aos assuntos de defesa. O Chefe do Executivo incluiu o 

PROSUB no PAC, e com isso destinou recursos para prosseguimento do programa, uma vez 

                                                 
23 Atribuições do Ministério da Defesa, disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm. Acessado em 21 set. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
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que até então a Marinha destinava parte de seus recursos de manutenção para prosseguimento 

do projeto de forma autônoma (MARTINS FILHO, 2011; VILLA; VIANA, 2010). 

As evidências de conexão a crise aérea e o aporte de recursos para gastos militares não foram 

comprovadas, mas o importante neste trabalho diz respeito ao termino da crise e o incremento 

dos investimentos no projeto. Aplicando os testes empíricos, essa hipótese fica fraca ao 

encontrar guarita no teste preliminar e não nos demais. 

No caso da Marinha, o programa nuclear existe dentro da Força desde os anos 70, em 

decorrência do fracasso do plano oficial. Apesar de permanecer em estado vegetativo por longo 

tempo, esse sempre foi um anseio da Força Naval (LOPES, 2014) em busca de maior 

efetividade e que na elaboração dos documentos de defesa, a ênfase nuclear foi exposta posta 

pelas elites civis na END como um papel da MB (BRASIL, 2008). 

Em relação à Marinha essa reviravolta foi de enorme valia, pois, a Força percebe a 

concretização de um objetivo estratégico com mais de quatro décadas (MARTINS FILHO, 

2011). Um aspecto importante deste Programa de Reaparelhamento (2007-2014), não diz 

respeito apenas à construção, mas também o incremento do parque industrial de defesa, nicho 

que o país havia perdido posição ainda na década de 80, ocasião em que o Brasil se destacava 

por ser o maior exportador mundial de armamento de media tecnologia (CONCA, 1997). Esse 

também é uma das premissas da END, a fim de promoção do arrasto tecnológico (ERVILHA, 

2011) com o desenvolvimento do parque industrial de defesa. 

Essa constante preocupação da Marinha encontrou uma oportunidade com a descoberta do 

petróleo na camada do pré-sal. A exploração de óleo bruto em águas profundas levantou uma 

possibilidade de o país contar com outras reservas no leito oceânico e para uso dessa riqueza, o 

país necessita ter capacidade de exploração e controle sobre essa área (CNUDM, 1995), e esse 

foi o mote publicitário da Marinha para angariar apoio ao seu projeto: A defesa da Amazônia 

Azul (BRASIL, 2008). 

Ao lado de outros três programas de renovação de meios em fins dos anos 2000, na Marinha, o 

PROSUB é o que possui maior proeminência. Os demais buscam incremento de capacidades 

materiais, entretanto esse programa busca desenvolver a tecnologia de construção de um reator 

para ser aplicado em um submarino. A justificativa deste programa se dá em face da enorme 

área de responsabilidade do país e com isso a necessidade de meios que possuam a capacidade 

de locomoção de grandes distâncias e a ocultação panóptica. A opção pelo submarino se deu 
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em face do elemento dissuasório dessa arma, apesar das críticas à concepção tardia do 

armamento. 

Tanto a END quanto a PND dão ênfase no elemento dissuasório e também na atenção à área 

marítima. Para obtenção de sucesso no controle dessa área, os mesmos documentos estruturam 

o PROSUB e as ações decorrentes para a consecução desse objetivo. Um ponto importante 

reside na necessidade de desenvolvimento de uma base tecnológica e industrial de forma a 

reduzir a dependência do país em relação a fornecedores estrangeiros, por meio da 

nacionalização de itens (BRASIL, 2008). Essa é uma bandeira que vem sendo defendida desde 

o início do programa de modernização do início do século XX. 

A END prevê, em um de seus eixos estruturantes que haja busca pela nacionalização dos itens 

e incremento do parque industrial de defesa. Ken Conca (1997) argumenta que não há uma 

conexão entre industrialização e indústria de defesa, pois são nichos independentes e necessitam 

de apoio político para florescimento, tal qual o Programa de Reaparelhamento. Por outro lado, 

os documentos de defesa advogam em prol da premissa de que a indústria de defesa incrementa 

a industrialização do país. Essa diferença de ideias não é uma incoerência, haja vista o papel do 

Estado como consumidor e organizador da indústria de defesa em função da especificidade dos 

itens e do impacto internacional dessa indústria. 

Essa assertiva deve ser analisada mais amiúde. A indústria de defesa se pauta fortemente pela 

inovação e tecnologia (CONCA, 1997; RESENDE-SANTOS, 2007), entretanto, conforme já 

analisado, esse nicho é bastante específico e dependente de apoio político. É bem verdade que 

o investimento neste tipo de indústria traz retornos em termos de tecnologia, empregos e pauta 

de exportações24, mas o mercado consumidor é bastante restrito e depende de ações 

governamentais para o florescimento, não podendo ficar totalmente à mercê do aparato 

industrial. 

Da análise, se permite que hajam algumas inferências acerca das perspectivas da Marinha neste 

momento. A manutenção do programa de forma autônoma, a descoberta do pré-sal 

concomitante ao pleito do Brasil junto a CNUDM e a visão política na Defesa expresso na END 

e PND são condições necessárias ao Programa Nuclear da Marinha, uma vez que caso não 

houvesse nenhuma das três condições, não haveria incentivos ao governo aplicar recursos na 

área de defesa. 

                                                 
24 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDUSTRIA DE DEFESA. Cadeia de valor e importância 

socioeconômica da indústria de defesa e segurança no Brasil. São Paulo. Abr/2015.  
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Além disso a opção pelo submarino de propulsão nuclear restringiu o leque de opções acerca 

da escolha estratégica pelo tipo de armamento. Essa pretensão da Marinha vinha se arrastando 

desde a década de 70 e encontrou terreno propicio em meados dos anos 2000 como sendo uma 

opção do país para fins de autonomia e nacionalização da indústria de defesa. Apesar de 

existirem opções disponíveis, o SI impõe enormes restrições à transferência de tecnologia e no 

impacto inovador na configuração da Armada Brasileira. 

7.5- Considerações Acerca do Programa de Reaparelhamento de 2007 

O mapeamento de processos nos permitiu identificar as condições relacionados ao Programa de 

Reaparelhamento de 2007.Apesar de a análise parar em 2014, a partir de 2015, presenciamos 

um momento de turbulência política em meio ao desenvolvimento do programa em tela, ainda 

assim é possível identificar condicionantes de ordem doméstica e sistêmica para o 

reaparelhamento. 

A modificação do eixo de poder no início do século XXI, gerou um desequilíbrio que 

naturalmente encontraria um novo ponto de equilíbrio, e neste processo o Brasil buscou seu 

posicionamento no SI. A Grande Estratégia do país para esse momento reside na obtenção de 

uma posição de potência regional e com mais voz em arenas de discussão multilaterais (VILLA; 

VIANA, 2010), conforme expresso nos documentos afetos à defesa, por esse motivo o país 

necessita de meios materiais para esse pleito. 

Esse reposicionamento do país não é um mero devaneio, mas possui apoio de diversos países, 

especialmente o dos emergentes. A oportunidade criada pela redistribuição de poder 

apresentou-se como uma condição necessária ao desencadeamento do Programa de 

Reaparelhamento de 2007. O ambiente de estabilidade doméstica permitiu que o país avançasse 

nas agendas, especialmente no segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010), nesse ponto, 

o consenso das elites foi condição necessária e a coesão das elites individualmente adotada 

como INUS, mas necessárias quando analisadas em conjunto. O crescimento econômico 

ocasionado pela alta dos preços das commodities é uma condição INUS, uma vez que permitiu 

a inclusão do PROSUB no PAC em 2007. 

A coesão social, que em momentos anteriores não possuía evidências de importância nos 

respectivos programas de reaparelhamento, surge neste momento como necessária à 

continuidade do PROSUB. As clivagens sociais operacionalizadas pela concentração de renda 

e desigualdade social no país foram amenizados na era Lula (2003-2010), uma vez que até 

aquele momento não havia justificativa para gastos em defesa em um país com enormes 
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problemas sociais (ALMEIDA, 2010). A Vulnerabilidade do governo era baixa, em função do 

presidencialismo de coalizão, e se apresenta como uma condição SUIN, ao lado da coesão social 

é agrupada na meta-condição capacidade de extração de recursos da sociedade para o Programa 

de Reaparelhamento de 2007. 

Posto isso, as condicionantes domésticas permitem a obtenção de poder que venham a alavancar 

o reposicionamento do país. A cadeia causal apresentada coloca a proeminência no papel do 

apoio do Poder Executivo como fator determinante ao Programa de Reaparelhamento de 2007, 

uma vez que a condução da política externa mais assertiva se viu deficiente na sustentação em 

relação ao aspecto militar, uma vez que a diplomacia vinha se consolidando com destaque no 

SI. Essa percepção fez o Chefe do Executivo utilizar um programa que já estava em voga na 

Marinha há quatro décadas, o PROSUB, para apoiar. 

Apesar de a cadeia causal convergir para a consecução do Programa de Reaparelhamento de 

2007, o mesmo ainda não possui resultados concretos no que tange à efetividade da Marinha. 

O parque industrial está sendo implementado em Itaguaí-RJ; as pesquisas para o 

desenvolvimento do reator estão avançando em Taubaté-SP; entretanto isso não é suficiente 

para apontar em um sucesso ou fracasso do programa. Outrossim convém ressaltar a crise 

política e econômica em voga no país após a reeleição da Presidente Dilma Roussef (2015). 

Neste ponto o controle do processo pela Marinha pode incidir em uma continuidade a longo 

prazo, independente das animosidades políticas presentes na arena doméstica, da mesma forma 

como ocorreu no final da década de 70, onde o conhecimento internalizado na MB e não foi 

perdido, ao passo que no Exército a empresa Engesa, responsável pela absorção da tecnologia 

na Força Terrestre faliu e levou junto o projeto de viatura blindada da Força (CONCA, 1997). 

Apesar de críticas, a MB permanece na coordenação do PROSUB, e isso é um alento em face 

da atual situação de instabilidade política do país. 

A instabilidade política iniciada em 2015, causa enorme problema na governabilidade, fazendo 

o corpo político voltar suas atenções a problemas domésticos. O crescente déficit nas contas 

públicas, o cenário macroeconômico depressivo, a fragmentação das elites, a tensão entre o 

Legislativo e o Executivo impactam sobremaneira o programa em curso, uma vez que da mesma 

forma ocorreram as condições para o PROSUB, em igual sentido essas variáveis se deterioram 

colocando, no curto prazo, em xeque a continuidade do programa, em função da política externa 

fraca e possível aparecimento de ameaças ao país. 
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Este trabalho não visa a estabelecer previsões acerca do futuro, mas um ponto em comum com 

o Programa de Reaparelhamento de 1977, é que a Marinha já possui autonomia na coordenação 

do programa (ALSINA JUNIOR, 2015), mas com a diferença que as estruturas a serem 

sustentadas se apresentarem mais robustas e dispendiosas para a condução solitária por parte 

da MB, sendo essa depressão um aspecto contingente ao prosseguimento e sucesso do 

programa.  

Essas condições são sumarizadas na Tabela 4.  
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Tabela 4- Sumário das condições presentes no Programa de 2007 

Condição Necessária ou 

Suficiente 

Custo Envolvido Benefício Colhido Justificativa 

Ambiente Externo 

Reconfiguração 

do SI 

Necessária   Participação em arenas multilaterais, caso 

não houvesse reconfiguração, haveria status-

quo. 

Expansionismo 

brasileiro 

Necessária Maior participação em arenas 

multilaterais e hegemonia regional 

Incremento do prestígio O país se lança para buscar o prestígio que 

lhe cabe em função de sua posição 

econômica. 

Ambiente Doméstico 

Executivo Forte Necessária   Acomodação de interesses latentes até então 

elevaram força do Executivo. 

Consenso das 

Elites 

Necessária   A governabilidade é essencial às decisões e 

se originou no presidencialismo de coalizão 

Coesão das 

Elites 

INUS Alto em termos de negociação com a 

coalizão 

Benefício de governabilidade Presidencialismo de coalizão impactou por 

intermédio do consenso das elites 

Vulnerabilidade 

do Governo 

SUIN A consolidação da democracia reduziu 

esta condição à luz da participação da 

população 

Atributo acessório à 

governabilidade; atrela-se ao 

consenso das elites 

A legitimidade foi decorrência natural do 

consenso das elites, coesão das elites e 

coesão social 

Coesão Social Necessária Alto, em termos financeiros com a 

redistribuição 

Paz social e incremento dos 

indicadores 

Diretamente relacionada ao consenso das 

elites e impacto alto na distribuição de poder 

doméstico 

Opção ao 

Reaparelhamento 

Suficiente Custo em relação ao SI, amenizados 

coma divulgação da PND, END e Livro 

Branco 

Elemento de dissuasão e sinalização 

de comportamento condizente com 

país de evidência 

Caso não houvesse, o corpo político não 

seria capaz de prover uma alternativa 

Fonte: Próprio Autor 
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Figura 6- Diagrama causal do Reaparelhamento de 2007 
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8- CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou fazer uma análise dos três principais Programas de Reaparelhamento da 

Marinha do Brasil (1910, 1977 e 2007), a fim de hierarquizar as condições determinantes para 

a repotencialização da Força Naval. O modelo proposto por Schweller (2006) se aplica com 

algumas modificações a fim de melhor ser replicável à realidade do Brasil. Um dos objetivos 

deste trabalho foi encontrar um modelo que explique as condicionantes que permitiram o 

reaparelhamento naval, bem como fazer uso do mapeamento de processos (process tracing) 

como forma de encontrar a hierarquia relativa das condições que contribuíram para o resultado. 

O ponto de partida do modelo de Balanceamento de Schweller (2006) é afeto à percepção de 

ameaças oriundas do SI a um país e de que forma os país reagiriam a isso em termos de 

incremento de capacidade material. No país, a ameaça historicamente manifesta foi a Argentina 

desde final do século XIX que justificassem o reaparelhamento da MB, e nos dois outros 

programas não existiam ameaças reais, apenas uma que pode ser considerada latente no período 

pós Segunda Guerra Mundial, em que a bipolarização do mundo fez o país seguir a estratégia 

norte americana contra a ameaça soviética. Dessa forma, foi necessário promover uma extensão 

do conceito (GOERTZ, 2006) a fim de comportar outros contextos, e no caso foi acrescido 

como ao lado da percepção das ameaças, as oportunidades oriundas do SI (ZAKARIA, 1999). 

Essa amplificação do modelo permite que seja possível a replicação aos outros momentos 

apresentados. Isso se fez mais presente no Programa de Reaparelhamento de 2007, onde a busca 

por uma posição mais efetiva do Brasil no SI fez com que o PROSUB tomasse folego após 

quatro décadas de seu início. 

Conforme argumentado pelo autor do modelo, o consenso das elites é fator necessário para o 

reaparelhamento. Esse fator se apresenta nos três momentos analisados e de fato, os respectivos 

processos somente tomaram forma após períodos de estabilização política e convergência da 

agenda. A acomodação de interesses de novos atores políticos no Programa de 1910, no de 1977 

e no de 2007, foram decisivos para a promoção dessa coesão, mas no terceiro momento essa 

absorção foi muito mais evidente. 

O consenso das elites nos três períodos trouxe a reboque a coesão. Pelo próprio sistema 

brasileiro, em sua maior parte pluripartidário e representativo, a redução da fragmentação 

normalmente era observada nos resultados das arenas políticas com a acomodação das 

demandas de grupos específicos. Convém ressaltar que esse consenso e coesão nunca foram 

absolutas, porém com menor impacto no resultado do reaparelhamento, uma vez que o déficit 



116 

 

 

de atenção da burocracia política sempre delegou a condução desses assuntos ao poder 

executivo. Neste ponto a política externa, de caráter derivativo eram, e ainda são prerrogativas 

de um executivo capaz de conduzir a agenda externa do país. 

Um dos principais motivos de consenso em relação ao Programa de Reaparelhamento de 2007, 

se deu em decorrência da melhoria dos indicadores econômicos e sociais do país após a 

estabilização econômica de Fernando Henrique Cardoso em 1994. Isso aumentou a 

legitimidade em função do atendimento das demandas sociais; em igual sentido, o Programa de 

1977 também testemunhou essa legitimidade, porém com atores diferentes que no caso, foi a 

elite tecnocrática (CARDOSO, 1975). Neste ponto verificamos a forte conexão das condições 

e que muito mais do que cadeias causais, as mesmas são convergentes ao resultado final. No 

Programa de 1910, essa redução da vulnerabilidade foi alcançada pela mitigação das dissenções 

em âmbito regionais por meio da política dos governadores (1898), que ofereceu legitimidade 

ao Chefe do Executivo e permitiu o avanço na agenda de defesa. 

A variável menos impactante reside na coesão social nos dois Programas de Reaparelhamento 

de 1910 e no de 1977, mas não node 2007. O país tradicionalmente não possui clivagens de 

ordem étnica ou religiosa, transparecendo as de cunho ideológico, social e regionalista, onde a 

disputa pelo poder gerou alguns percalços, mas nenhum que viesse a impactar os anseios do 

país em busca de uma Marinha efetiva no apoio à orientação da política externa do país, uma 

vez que sempre foram contornados por meio de mecanismos que mitigassem o efeito dessa 

condição na repontecialização da Força Naval. 

A hierarquia dessa condição ascendeu sobremaneira no terceiro momento, uma vez que a 

herança de desigualdade social e concentração de renda ficaram evidentes e foram sanadas por 

uma agenda de centro-esquerda da era Lula (2003-2010), aliada ao presidencialismo de coalizão 

ofereceu enorme legitimidade e capacidade governativa do Executivo na implementação de 

suas agendas, especialmente relacionadas à política externa. 

A orientação da política externa do país se deu de forma bastante diversa nos períodos 

analisados. O Programa de 1910 contou com a participação do Barão do Rio Branco na 

formulação da Grande Estratégia do país, no de 1977, observou-se um alinhamento com os 

Estados Unidos e posterior rompimento para condução de uma política externa independente e 

globalista. Em igual mote, no PROSUB, visualizamos uma maior assertividade na condução 

dos pleitos do país em arenas multilaterais em busca de um posicionamento mais favorável aos 

anseios do Brasil. 
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As condições até aqui postas não teriam sucesso no reaparelhamento caso a Marinha não 

oferecesse opções materiais ao processo. A autonomia na definição da composição da Força 

Naval foi uma constante nos três Programas discorridos, isso pode ser atribuído a um persistente 

déficit de atenção do corpo político com os assuntos de defesa. Outro ponto de convergência 

reside no fato de o reaparelhamento sempre contar com o suporte de algum ator de político de 

proeminência no Brasil. No programa de 1910, o patrono da Diplomacia brasileira em face da 

percepção da ameaça que representava a Argentina; em 1977, pela própria elite militar que 

estava no poder e no PROSUB, pelo anseio de reposicionamento do país levado a cabo pelo 

Chefe do Executivo. Todas elas em consonância com o realismo neoclássico, com enorme 

influência dos fatores domésticos. 

Esses atores domésticos com poder de veto adotavam a opção posta pela Marinha e saíam em 

defesa da efetivação. No início do século XX, Rio Branco e uma coalizão formada pelo 

Almirante Alexandrino, principalmente, alavancaram a aquisição da Esquadra de 1910; na 

década de 70, a autonomia da Marinha no período ditatorial permitiu que o processo fosse 

conduzido pela Força; e na de 2007, o Presidente assumiu o PROSUB como forma de 

reaparelhar a Marinha na busca pela efetivação da Grande Estratégia no cenário internacional 

e regional. 

Estes argumentos submetem o oportunismo tecnológico defendido por João Roberto Martins 

Filho (2010) a algumas considerações. Esse oportunismo tecnológico não pode ser definido 

como uma opção do corpo político, uma vez que ela é dada, sem maiores discussões no âmbito 

legislativo do país. O oportunismo tecnológico se dá pela escolha de determinada tecnologia 

para suportar os interesses do corpo político, entretanto a tecnologia não é escolhida e sim 

apresentada aos atores domésticos. 

O aspecto do profissionalismo na Marinha merece destaque neste contexto. Essa é uma 

condição que não determina o reaparelhamento, entretanto o êxito destes programas depende 

fortemente esse aspecto fica explícito no Programa de 1910, no qual o país dispunha dos 

maiores vasos de guerra, entretanto a falta do preparo do pessoal desencadeou a Revolta dos 

Marinheiros e também foi um dos motivos da frustração da efetividade do referido programa. 

Desde então a Força Naval tem adotado medidas de modo a manter sempre elevado esse 

preparo, tanto que os movimentos políticos não afetaram a MB, em oposição ao EB sempre 

interferiu na arena política até 1985. 
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Enfim, em face do exposto, presenciamos que os incentivos e oportunidades internacionais 

contribuem sobremaneira ao reaparelhamento. Entretanto esse resultado somente se torna 

efetivo no momento em que o corpo político mobiliza-se e conduz o processo, ou seja, o 

consenso se apresenta como causa mais próxima do reaparelhamento, trazendo a reboque a 

natural coesão neste processo e coloca a capacidade de resposta ao estímulo internacional como 

variáveis INUS, o que depreende que a capacidade de balancear está mais afeta ao papel do 

apoiador político do processo, na ação de despertar o interesse das elites e direcionar o país a 

balancear. 

Futuras pesquisas poderão replicar o estudo proposto para verificar a ocorrência deste fenômeno 

de reaparelhamento em outros países. A replicabilidade é possível em decorrência da 

flexibilização do modelo, e dessa forma se presta à aplicação em outras realidades, tendo, 

especialmente, a contextualização como premissa básica para análise. 

Houve uma preocupação com o papel da contingência na história. Alguns Programas da 

Reaparelhamento sofreram de choques exógenos para seu completo sucesso, como exemplo do 

programa de 1910, em que a revolta da chibata foi um fato inesperado ao pleno sucesso do 

programa, parcialmente completado; no pseudo-reaparelhamento em que o tratamento 

equitativo dado pelos Estados Unidos aos países da América do Sul, apesar de o Brasil ter se 

aliado fortemente àquele país e que frustrou os anseios brasileiros; e a profunda depressão que 

impacta o programa de reaparelhamento de 2007 a partir de 2015, são contingência que devem 

ser consideradas para a robustez do modelo.   

Os três momentos se apresentam com determinadas similaridades e diferenças. A hierarquia 

das condições dos referidos programas demonstra que o reaparelhamento como resultado final 

desenvolveu-se de formas distintas, e aí verifica-se a atuação do conceito elaborado por Goertz 

(2006) de equifinalidade, onde os caminhos diferentes levaram ao mesmo resultado em relação 

à repotencialização da MB. Ressaltando o PROSUB, que ainda está incompleto, seguindo as 

proposições que geraram sucesso nos programas anteriores, mas questionando fortemente a 

continuidade dentro do calendário previsto, em função do cenário político que se apresenta ao 

país desde a reeleição de 2014. 
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