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INTRODUÇÃO

MARIA CEL INA D’ARAUJO E CELSO CASTRO

Este livro reúne, na parte I, os trabalhos apresentados no seminário
Democracia e Forças Armadas no Cone Sul, realizado no Centro de Pesqui-
sa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fun-
dação Getulio Vargas em 26 e 27 de abril de 1999.1 Na parte II, é apresenta-
da uma seleção dos debates realizados na ocasião.

O objetivo principal do seminário foi examinar como os militares têm-
se inserido na nova ordem democrática que se seguiu ao fim dos regimes

1 A realização do seminário só se tornou possível com o decisivo apoio da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), agência que vem há muitos anos prestando assistência ao
CPDOC e, em particular, à linha de pesquisa iniciada em 1991 sobre os militares na histó-
ria contemporânea do Brasil, atualmente com o projeto Democracia e Forças Armadas no
Brasil e nos Países do Cone Sul. O seminário constitui também uma atividade do projeto
Brasil em Transição: um Balanço do Final do Século XX, do Programa de Apoio a Núcleos
de Excelência (Pronex), que tem o CPDOC como instituição-sede e o Programa de Pós-
Graduação em Antropologia e Ciência Política da Universidade Federal Fluminense como
instituição associada.
Para o desenvolvimento do projeto e a organização do seminário, contamos também com
o apoio decisivo e competente de nossa equipe de assistentes e bolsistas — Ludmila Cate-
la, Leila Bianchi Aguiar, Carlos Sávio, Tatiana Bacal, Priscila Brandão, Simone Freitas,
Suemi Higuchi, Micaela Bissio Neiva Moreira, Rosane Cristina de Oliveira, Samantha Viz
Quadrat, Simone Silva, Luiz André Gazir Soares, João do Valle e Carolina von der Weid —
e de Clodomir Oliveira Gomes, técnico de som. Para a edição do livro, contamos ainda
com o apoio providencial do Unibanco.
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militares nos países do Cone Sul, entendido aqui como um conjunto de seis
países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Trata-se de
uma unidade que, como tantas outras, pode ser facilmente criticada, mas
que, para nossos objetivos, possui em sua definição dois elementos históri-
cos fundamentais. Em primeiro lugar, todos esses países viveram, em déca-
das recentes, sob governos militares autoritários. Desse modo, experimenta-
ram questões relacionadas ao envolvimento direto da instituição militar na
política, à transição de governos militares para governos civis, à consolida-
ção das novas democracias e à discussão do papel que as Forças Armadas
devem assumir nesse novo cenário. Em segundo lugar, esses países vivem
hoje um esforço comum de integração em um bloco regional, através do
Mercosul. Ou seja, existe uma coincidência entre o que estamos tratando
por Cone Sul e o Mercosul (considerando que Chile e Bolívia são membros
associados).

Apontar essas proximidades não deve levar à idéia de que pretende-
mos avançar no sentido de explicações gerais para a questão militar no
Cone Sul. A perspectiva comparada, por nós adotada na pesquisa que esta-
mos desenvolvendo sobre o tema e que deu origem ao seminário, visava
principalmente a prevenir o estabelecimento de conclusões e generaliza-
ções apressadas. Se há similaridades entre os diferentes países quanto às
questões da democracia e das Forças Armadas, há também profundas dife-
renças e particularismos. Não pretendemos, portanto, enfatizar nem o pólo
das semelhanças nem o das diferenças, mas mover-nos entre eles. Esse mo-
vimento entre a experiência histórica de países por vezes tão próximos, por
vezes tão distantes, produziu uma alternância entre sensações de familiari-
dade e de estranhamento que, acreditamos, se mostrou produtiva.

A opção por esse esforço comparativo levou-nos a montar um seminá-
rio no qual se enfatizasse não a exposição “vertical” dos casos particulares de
cada país, mas a discussão “horizontal” de três eixos temáticos: a) do regime
militar à democracia; b) os militares sob o poder civil, e c) perspectivas para
o futuro. Para tanto, solicitamos previamente que seis especialistas no assun-
to produzissem trabalhos, estruturados em torno desses três eixos, acerca de
cada país, de modo a estabelecer uma certa padronização que facilitasse a
discussão. Os trabalhos específicos produzidos para cada país foram distri-
buídos com antecedência aos participantes do seminário e lá debatidos. A
função de estimular a discussão temática ficou a cargo de comentadores es-
colhidos para cada um dos três diferentes eixos temáticos. O resultado desse
esforço, incluindo os debates realizados, é apresentado a seguir.

No caso argentino, tratado por Marcelo Fabián Sain, a transição teve
como marco decisivo a derrota ante a Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas
(1982). Iniciou-se então um rápido processo de transferência do poder para
os civis, sempre caracterizado, na literatura sobre o tema, como um colapso.
A derrota político-militar das Malvinas converteu-se rapidamente em uma
crise do regime, alimentada pela fragmentação do poder militar. Com isso,
as Forças Armadas não conseguiram articular uma saída política controla-
da, o que as levou a iniciar uma retirada quase incondicional. Essa oportu-
nidade não foi claramente percebida nem aproveitada pela oposição civil,
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também ela dividida quanto ao relacionamento a ser estabelecido com o po-
der militar e a como deveriam ser tratados os crimes cometidos durante a
ditadura. Em conseqüência, o processo de transição que se seguiu ao gover-
no militar não foi forte o suficiente para negociar um pacto com setores po-
líticos civis (como nos casos do Brasil, do Chile e do Uruguai), mas também
não ocorreu a pronta ocupação, pelo poder civil, de todos os espaços aber-
tos pela democracia. Chegou assim ao fim a ditadura mais repressiva da his-
tória argentina, deixando para trás cicatrizes profundas na consciência na-
cional.

O primeiro governo civil, sob a chefia de Raúl Alfonsín (1983-89), da
Unión Cívica Radical, privilegiou a manutenção da estabilidade institucio-
nal democrática em detrimento da completa subordinação militar, a partir
de uma avaliação — segundo Sain equivocada — do grau de resistência e de
desestabilização que os militares poderiam oferecer e da possibilidade con-
creta de um retorno ao autoritarismo. Desse modo, a política do governo
em relação aos militares limitou-se à tentativa de revisão judicial das viola-
ções aos direitos humanos, sem que fossem implementadas reformas profis-
sionalizantes e democratizantes nas Forças Armadas.

A lógica de Alfonsín era que o peso do julgamento recaísse sobre os
membros das juntas e sobre alguns destacados chefes militares, ficando de
fora a maioria dos oficiais envolvidos na “guerra suja”, dentro da ótica de
que haviam cumprido ordens. A justiça federal conseguiu, no entanto, am-
pliar o universo dos militares processados, levando o governo, em reação, a
aprovar as leis “do ponto final” e, em seguida à primeira rebelião cara-pinta-
da (abril de 1987), de “obediência devida”, isentando de julgamento a gran-
de maioria dos militares.

A redefinição das relações civis-militares no sentido da imposição da
supremacia do controle civil levou à reformulação do papel institucional
das Forças Armadas, através da Lei de Defesa Nacional de abril de 1988,
fruto de amplo consenso partidário, e que implicou a desmilitarização da
segurança interna e a restrição das funções militares à defesa externa. O es-
pírito que regeu essa iniciativa, no entanto, foi logo reformulado no contex-
to que se seguiu à invasão, em janeiro de 1989, de uma unidade do Exérci-
to por um pequeno grupamento de esquerda, iniciativa prontamente repri-
mida. Alfonsín criou então um Conselho de Segurança, para atuar como
órgão de assessoramento presidencial em matéria de segurança interna e,
particularmente, com relação à “ação anti-subversiva” que incluía os chefes
das Forças Armadas.

Alfonsín, em um primeiro momento, privilegiou o Ministério da De-
fesa, subordinando a ele as Forças Armadas. No entanto, a oposição militar
e a falta de firmeza governamental impediram a implementação de mudan-
ças estruturais. Algo semelhante ocorreu em relação a duas outras questões
importantes: as promoções ao generalato e os orçamentos militares. Embo-
ra a renovação da cúpula militar tenha sido significativa e os gastos milita-
res tenham sofrido cortes consideráveis, essas medidas não foram acompa-
nhadas por iniciativas consistentes de reorganização da instituição militar, o
que reforçou a crise de identidade militar iniciada com o fim da ditadura.
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As três rebeliões caras-pintadas ocorridas durante o governo Alfonsín não
foram tentativas de golpe de Estado e sim provas evidentes da existência de
um sério conflito no interior do Exército.

Em julho de 1989, Carlos Menem, o candidato peronista vitorioso nas
eleições presidenciais, assumiu o governo com a preocupação principal de
controlar a hiperinflação em curso. Na área militar, Menem procurou, em
primeiro lugar, resolver as questões pendentes do governo anterior quanto à
revisão do passado. Com o intuito de promover a “pacificação” e o “reen-
contro” nacionais, Menem indultou tanto os que praticaram delitos durante
a ditadura, quanto os envolvidos nos levantes militares caras-pintadas. Não
obstante, a questão da revisão do passado voltou à tona quando o Senado
negou, em fins de 1994, a promoção de dois oficiais envolvidos na repres-
são, o que levou Menem a, pouco depois, defender publicamente a atuação
das Forças Armadas durante a “luta contra a subversão”. Em março de 1995,
porém, o ex-capitão-de-corveta Adolfo Scilingo tornou pública a existência
dos “vôos da morte”, gerando um clima que levou, no mês seguinte, o co-
mandante do Exército, general Martín Balza, a fazer um pronunciamento
público reconhecendo os erros cometidos por sua força durante o regime
militar. Esses fatos trouxeram de volta ao centro do debate político a ques-
tão da revisão do passado.

Em relação aos caras-pintadas, Menem procurou controlá-los designan-
do oficiais de perfil institucionalista para o comando do Exército. Em decor-
rência, estourou em dezembro de 1990 o maior e mais violento levante des-
se grupo, prontamente reprimido. Com isso, foi desarticulada a presença
política dos caras-pintadas dentro do Exército, o que Alfonsín não havia
conseguido, por interpretar as insurreições como tentativas de golpe de Es-
tado e não, como Menem, como conflitos fundamentalmente internos ao
Exército. Apesar disso, no que diz respeito ao papel institucional das Forças
Armadas, Menem, em diversas oportunidades, procurou criar um consenso
favorável à possibilidade de intervenção militar em assuntos de segurança
interna, contrariando o estabelecido nas leis de defesa nacional e de segu-
rança interna.

As iniciativas de Menem em relação às Forças Armadas também visa-
ram a adaptá-las às diretrizes governamentais de política externa, marcadas
pelo alinhamento com os Estados Unidos, pela busca de normalização das
relações com a Grã-Bretanha e pelo esforço de integração regional no âmbi-
to do Mercosul. Como resultados dessa orientação, a Argentina começou a
participar ativamente de forças de paz (por exemplo, enviando tropas ao
golfo Pérsico em 1991 e à Croácia em 1992), desativou o projeto de mísseis
de médio alcance Condor II e passou à condição de “grande aliado extra-
Otan” dos Estados Unidos em 1997.

A propósito da reforma da instituição militar, o governo Menem não
diferiu em muito das orientações de Alfonsín. A ampla margem de mano-
bra de Menem com relação aos militares não se traduziu em iniciativas de
fundo que visassem à reestruturação da instituição militar. Sua maior preo-
cupação foi simplesmente adequar as Forças Armadas à política econômi-
ca. Com isso, os gastos militares continuaram sendo reduzidos, o que resul-
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tou — como observa Sain — numa “virtual paralisia funcional” das Forças
Armadas. A extinção do serviço militar obrigatório, em 1994, também obe-
deceu mais a um clima conjuntural (no caso, o repúdio público ao assassi-
nato por espancamento de um recruta) do que a uma orientação política
global de redefinição do perfil profissional dos militares.

Em que pese às incertezas e aos desencontros, sob os governos civis
assistiu-se, na Argentina, ao surgimento de um novo tipo de relação civil-
militar. O longo passado de autonomia militar e de posicionamento político
ofensivo deu lugar a um padrão defensivo, limitado ao interior da burocra-
cia do Estado, com as Forças Armadas desempenhando um papel secundá-
rio e subordinado no cenário político. Mas, apesar do espaço e das possibili-
dades para desenvolver iniciativas que visassem a reformular mais profun-
damente a instituição militar e o conceito de defesa, a falta de políticas
claras e efetivas nesse sentido deixou evidente, segundo Sain, a incompetên-
cia com que os sucessivos governos civis abordaram a questão militar.

Hoje, segundo o autor, o alto grau de subordinação das Forças Arma-
das argentinas aos poderes constitucionais é um fato. O novo cenário mun-
dial, marcado pelo fim da Guerra Fria, contribuiu para a perda de relevân-
cia da dimensão militar no cenário internacional e, no âmbito do Cone Sul,
essas alterações foram acentuadas pelo processo de integração regional ini-
ciado em 1985. Apesar desse contexto favorável à implantação de profun-
das reformas nas Forças Armadas, necessárias inclusive para que chegue ao
fim a profunda crise de identidade e de papel institucional que vivem, os
governos civis não as implementaram porque não o quiseram.

Com isso, conclui Sain, corre-se o risco de perder uma oportunidade
histórica importante para assentar em novas bases institucionais, de espíri-
to democrático, a organização e o funcionamento da defesa nacional e das
Forças Armadas, em sintonia com as condições internacionais, regionais e
domésticas que se apresentam na atualidade. Se, nesse quadro, a Argentina
viesse a mergulhar no caos econômico e em situações de grave conflito so-
cial, e alguns dirigentes políticos e certos militares postulassem a interven-
ção militar, estaria aberta a possibilidade de um substancial retrocesso insti-
tucional, causado desta feita não pela atuação autônoma dos militares e,
sim, pela falha da classe política em exercer plenamente seu papel.

A história recente da Bolívia, tratada neste livro por Juan Ramón
Quintana, também é marcada, como a argentina, pela experiência de uma
derrota, embora mais antiga: a de 1952, quando as Forças Armadas foram
batidas nas ruas pelas forças populares da Revolución Nacional. O peso his-
tórico dessa derrota se fez presente por várias décadas no imaginário nacio-
nal, particularmente o militar, como mostra o autor.

A transição do ciclo autoritário militar iniciado em 1964 para um re-
gime democrático representativo começou em 1978 e só se completou 1982.
Nesse ínterim, a Bolívia viveu um dos períodos mais conflituosos de sua
história, ponto culminante — segundo Quintana — de um longo processo de
crise estatal acumulada e não resolvida desde os primeiros anos da Revolu-
ción Nacional. Essa situação, que se convencionou denominar “empate ca-
tastrófico” entre o Estado e a sociedade, teve como característica fundamen-
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tal uma permanente tensão entre o movimento sindical, reunido em torno
da Central Obrera Boliviana (COB), e as Forças Armadas como braço arma-
do do pólo hegemônico do Estado.

No caso boliviano, o processo de transição não teve, como em outros
países da região, um calendário mais ou menos pactuado. O retorno à de-
mocracia decorreu de uma decisão praticamente unilateral das Forças Ar-
madas, confiantes na vitória do candidato corporativo nas eleições de 1978.
A derrota sofrida pelo governo lançou a Bolívia numa situação de caos polí-
tico marcada por golpes e contragolpes violentos que levaram o país à beira
de uma guerra civil – dizia-se anedoticamente que cada dia marcava um
golpe frustrado e o início do planejamento do próximo. A situação de ano-
mia teve seu paroxismo na ditadura cleptocrática do general Luis García
Meza (1980/81), profundamente envolvido com o narcotráfico e com gru-
pos paramilitares de direita, e que recebeu o apoio de militares argentinos.

Em 1982, o efeito cumulativo das divisões internas nas Forças Arma-
das, da pressão do movimento sindical, da perda de apoio dos camponeses
(tradicionais aliados políticos dos militares), da oposição de um movimento
regional centrado na próspera região de Santa Cruz de la Sierra e da pres-
são internacional (particularmente a norte-americana) fez com que as For-
ças Armadas se retirassem incondicionalmente do centro do poder político,
humilhadas por uma derrota política e temerosas de que, a exemplo de
1952, essa derrota se transformasse em um desastre militar. Assumiu final-
mente a presidência o candidato eleito em 1979, Hernán Siles Zuazo, apoia-
do por um amplo setor de esquerda reunido em torno da Unión Democráti-
ca y Popular (UDP).

Ao contrário do ocorrido em outros países da região, os militares não
mantiveram prerrogativas jurídicas ou constitucionais condicionando a con-
solidação democrática, nem interferiram significativamente no processo po-
lítico, salvo episódios isolados. Por outro lado, como demonstra o autor, a
consolidação da supremacia civil sobre as Forças Armadas não foi produto
de uma estratégia explicitamente formulada pelos governos civis democráti-
cos. A desprofissionalização militar atingira seu ponto máximo durante a di-
tadura, que praticamente transformou as Forças Armadas em uma polícia
política. Além disso, a instituição havia mantido elevado grau de autono-
mia institucional por 18 anos. Por isso, fica difícil entender a conduta de su-
bordinação assumida pelas Forças Armadas sob o poder civil. Isso, contu-
do, segundo o autor, já é um fato, e prova disso são os 17 anos de democra-
cia representativa sem turbulências provenientes das Forças Armadas. A
rápida desarticulação da estrutura repressiva e a profunda depuração nos
quadros militares que se seguiu à ditadura de García Meza ajudam a expli-
car esse aparente paradoxo. Além desses dois elementos, o autor ressalta,
entre outros, a habilidade da engenharia política de Siles Zuazo no trato
com os militares e a já mencionada memória do trauma de 1952. Por outro
lado, a atomização do sistema partidário e a forte presença no Congresso da
Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido de Hugo Bánzer, ditador
no período 1971-78, impediram que se iniciasse imediatamente um julga-
mento dos delitos cometidos pelos militares.



I N T R O D U Ç Ã O s 13

O enquadramento dos militares ao sistema democrático contrasta, se-
gundo Quintana, com a precária liderança civil, carente de vontade, de re-
cursos e de objetivos políticos para institucionalizar sua supremacia e dar-
lhes segurança profissional. Esta seria, em seu entender, a característica
central a presidir a relação entre civis e militares na Bolívia após a transi-
ção. Até hoje falta uma definição estatal para o desempenho profissional
das Forças Armadas que corresponda às profundas mutações no novo cená-
rio internacional. Nos últimos anos, os recursos destinados às Forças Arma-
das foram cortados drasticamente, mas isso não se deveu a uma política de
defesa nacional. Resultou, segundo o autor, de um sério divórcio civil-mili-
tar, que, além de ser uma constante na democracia, é uma herança não su-
perada desde a ditadura.

Essa situação, além de afetar seriamente o desempenho operacional
das Forças Armadas, gera um clima de autonomia institucional incongruente
com o controle democrático. Os planejamentos estratégicos, deixados exclusi-
vamente nas mãos dos militares, correm o risco de reeditar velhos padrões e
lógicas de segurança das décadas de 1960 e 70. Além disso, em busca de sua
relegitimação institucional, as Forças Armadas engajam-se crescentemente
em atividades não-convencionais como a luta contra a pobreza, o narcotráfi-
co (sob forte influência norte-americana) e a degradação do meio ambiente.
O risco é que essas atividades, com ênfase no trabalho dos órgãos de inteli-
gência, passem a ser o princípio ordenador da adaptação da instituição aos
novos tempos e que, com isso, fique cada vez menos precisa a fronteira en-
tre defesa nacional e segurança interna.

Em resumo, o modelo de controle civil na Bolívia pode ser caracteri-
zado, segundo o autor, como um “modelo de integração negativa”, posto
que, ainda que se reconheça a adesão das Forças Armadas à democracia,
seu grau de profissionalização é muito baixo.

O caso brasileiro é tratado, neste livro, por Eliézer Rizzo de Oliveira e
Samuel Alves Soares. A transição do regime militar autoritário para a “No-
va República” iniciada em 1985 é caracterizada como um processo de demo-
cratização “pelo alto” e por um padrão peculiar nas relações civis-militares,
marcado principalmente pela lenta adequação ao novo contexto político.

Durante o primeiro governo civil, os militares mantiveram diversas
prerrogativas e exerceram uma função tutelar sobre o governo — fruto, em
grande medida, do baixo apoio institucional de Sarney no Congresso. Nesse
contexto, o ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, apre-
sentava-se como o elemento que garantia a transição política e usava sua li-
derança militar para opinar em assuntos de política interna e externa do go-
verno. O caráter híbrido do regime parlamentar-presidencialista, definido
na Constituição de 1988, é, segundo os autores, resultado da atuação dessa
tutela, na medida em que os militares explicitamente identificaram como de
interesse militar a preservação do regime presidencialista, contra a predomi-
nante tendência pró-parlamentarismo. Nesse contexto ainda, questões sen-
síveis herdadas do regime militar, como a tortura e os desaparecidos políti-
cos, foram tratadas pela maioria dos atores políticos segundo a lógica da pro-
telação, de modo a evitar um confronto direto com o aparelho militar.
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Apenas em 1990, com Fernando Collor de Mello (que, entre outras
medidas, extinguiu o Serviço Nacional de Informações e a Secretaria de As-
suntos de Defesa Nacional — Saden —, órgão sucessor do Conselho de Se-
gurança Nacional extinto pela Constituição de 1988, criando em seu lugar a
Secretaria de Assuntos Estratégicos — SAE), teve início uma lenta, embora
descontínua, elaboração de um novo perfil nas relações civis-militares. Para
os autores, a construção de uma efetiva responsabilidade civil sobre os mili-
tares ainda é um processo inacabado no Brasil, apesar da ocorrência de
avanços importantes, principalmente durante o governo Fernando Henri-
que Cardoso. Entre esses avanços destacam-se a elaboração da política de
defesa nacional, a distensão militar no Cone Sul, a criação da Comissão dos
Desaparecidos e a criação do Ministério da Defesa.

Mas, se o Executivo tem procurado estabelecer uma condução política
sobre as Forças Armadas, com resultados parcialmente favoráveis, o mesmo
não pode ser dito, segundo os autores, do Congresso Nacional, de “perfil acen-
tuadamente tímido, ineficiente e irresponsável mesmo” no tocante à temática
da defesa. A sociedade civil e especialmente a mídia também se manifesta-
riam de modo semelhante, mantendo uma espécie de “pacto de silêncio”, que-
brado apenas por eventuais temas negativos referentes à instituição militar.

Concluindo, as mudanças derivadas da direção política razoavelmen-
te eficaz dada pelos últimos presidentes civis ao tema da defesa nacional de-
bilitaram a histórica disposição dos militares brasileiros de “salvar a pátria”.
No entanto, ainda há muito a ser feito para se atingir um grau elevado de
institucionalização da supremacia civil sobre o poder militar no Brasil, devi-
do à falta de co-responsabilidade do Poder Legislativo.

No caso chileno, como mostra Francisco Rojas Aravena, a transição é
marcada pela continuidade da vigência da Constituição de 1980, imposta
em plena ditadura. Após a derrota do governo no plebiscito de 1988 — mar-
co do início do processo de transferência do poder aos civis —, a manuten-
ção do texto constitucional, mesmo não representando a vontade da maio-
ria dos chilenos, foi aceita pelos partidos reunidos na Concertación como
um mal necessário para que o processo transicional tivesse continuidade.
Em conseqüência, o Chile tem vivido, desde então, uma situação híbrida:
nem uma democracia plena, nem a simples tutela militar, mas um sistema
que, embora seja em sua forma e procedimentos democrático, é viciado pe-
los enclaves autoritários presentes na Constituição — uma espécie de “de-
mocracia tutelada”, ou um regime democrático de baixa qualidade. A esta-
bilidade da democracia chilena só será alcançada, afirma Rojas, quando sur-
gir uma nova Constituição, que reflita a vontade da maioria dos chilenos.

As relações civis-militares estão marcadas por essa ambigüidade mais
ampla que caracteriza a vida política chilena. Sua superação em direção a
um controle democrático efetivo sobre as Forças Armadas foi e tem sido um
dos principais desafios das administrações de Patricio Aylwin (1990-94) e de
Eduardo Frei (1994-2000). Embora o grau de subordinação militar tenha au-
mentado ao longo da década de transição, a persistência constitucional do
conceito de poder arbitral das Forças Armadas, unido ao seu alto grau de
autonomia, dificulta a construção de um regime político plenamente demo-
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crático. É importante observar que, ao contrário do que aconteceu, por exem-
plo, na Argentina, as Forças Armadas chilenas não foram derrotadas militar-
mente e mantiveram parcelas significativas de poder e autonomia, reforçadas
por uma auto-estima elevada e pelo apoio de parte expressiva da população
(lembremos que o governo militar obteve 43% dos votos no plebiscito).

Outra questão central e ainda não resolvida é a violação dos direitos
humanos durante a ditadura. O relatório da Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, de 1991, que documentou os graves crimes cometidos du-
rante o regime militar, não foi aceito como verdade pelas Forças Armadas
nem implicou, até o momento, o início da revisão judicial desses crimes.
Quanto à questão dos direitos humanos, como observa o autor, não existe
consenso na sociedade e na elite política chilenas, coexistindo memórias
históricas distintas, contraditórias e que dificilmente chegarão a um acordo.

As profundas divisões existentes na sociedade chilena em relação ao
passado autoritário vieram à tona quando, em outubro de 1998, Pinochet
foi preso em Londres, por delitos ligados aos direitos humanos. Esse fato
teve imediata repercussão no sistema político do Chile, embora, com o pas-
sar dos meses, o risco de transbordamento em uma crise política interna
fosse cedendo lugar a uma definição da situação restrita ao âmbito de uma
crise diplomática entre nações. Dois fatos ficam evidentes a partir desse epi-
sódio ainda não encerrado hoje (janeiro de 2000). Primeiro, que a questão
dos direitos humanos tornou-se, de fato, uma questão de direito internacio-
nal, ultrapassando os limites dos contextos políticos nacionais. Segundo,
que a ditadura chilena, sustentada pelas Forças Armadas mas altamente
personalizada na figura de Pinochet, deixou um legado histórico e institu-
cional que ainda demandará tempo e disputas políticas para ser superado.

A ditadura paraguaia também foi marcada, como a chilena, pela ex-
trema personalização do regime, permanecendo Stroessner no poder por 35
anos. No entanto, as diferenças entre os dois casos são profundas. No Chi-
le, manteve-se a separação entre a instituição militar e o governo e, após o
início da transição, Pinochet permaneceu durante vários anos como perso-
nagem central do cenário político. No Paraguai, a instituição militar mante-
ve vínculos estreitos com o Partido Colorado, e Stroessner, deposto em
1989, exilou-se no Brasil para não mais retornar. Além disso, antes do golpe
militar de 1973, o Chile viveu longos períodos de normalidade democráti-
ca, o que nunca ocorreu na história do Paraguai.

O pacto colorado-militar é anterior a Stroessner e constitui, como
mostra Carlos Martini, um eixo fundamental para compreendermos a his-
tória paraguaia recente. Usando a tipologia weberiana, pode-se dizer que
Stroessner soube aproveitar-se da “unidade granítica” entre militares e colo-
rados para fortalecer um regime patrimonialista de tipo sultanista. Estabele-
ceu-se a filiação obrigatória dos oficiais militares ao Partido Colorado e toda
a oposição foi excluída. Mas, se a lealdade militar a Stroessner foi consegui-
da graças à permanência, na cúpula da Forças Armadas, de um grupo de
oficiais que acumulou poder político e econômico (inclusive a possibilidade
de negócios ilícitos), esse fato produziu um fechamento na carreira militar.
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A falta de renovação na cúpula das Forças Armadas é justamente um dos fa-
tores que nos ajudam a entender o “envelhecimento” do regime stroessnista.

Quando o general Andrés Rodríguez derrubou Stroessner em 1989, o
pacto militar-colorado não foi desfeito. O que ocorreu foi apenas a substitui-
ção de uma facção por outras, vencendo a linha colorada mais afinada com a
direção tradicional do partido e sendo derrotada a linha mais dura do stroes-
snismo. As novas realidades do cenário internacional foram importantes
para que o golpe se convertesse em um processo de transição, mesmo que
sem a ruptura do eixo de poder do regime derrotado. Houve um imediato
restabelecimento de liberdades públicas e, posteriormente, durante a admi-
nistração Wasmosy (1993-98), foi-se gradualmente construindo uma institu-
cionalidade democrática, fato inédito na história paraguaia.

Contudo, o Estado manteve sua lógica assistencialista e permaneceu o
pacto colorado-militar que, com o passar do tempo, teria no general Lino
Oviedo seu expoente máximo, agora como candidato favorito em um regi-
me de eleições livres. Oviedo, entretanto, não contava com o apoio irrestri-
to das Forças Armadas, mas apenas da Cavalaria, a arma tradicionalmente
mais forte do Exército. Sua vitória nas eleições internas do Partido Colorado
que escolheria o candidato à presidência da República, realizadas em setem-
bro de 1997, mergulhou o Paraguai num quadro de crises políticas sucessi-
vas. Oviedo foi judicialmente afastado da disputa presidencial e preso, em-
bora permanecesse como candidato preferido nas pesquisas de opinião.
Mas, mesmo preso, conseguiu eleger seu sucessor na chapa colorada, Raúl
Cubas. O desfecho dramático desse quadro viria em março de 1999, com o
assassinato do vice-presidente Carlos Argaña, a posterior renúncia do presi-
dente Cubas e o exílio de Oviedo.

Nessa conjuntura, ficou evidente o peso da pressão internacional, a
dos países do Mercosul em particular, no sentido de impedir a quebra da inci-
piente constitucionalidade democrática paraguaia. Também ficou clara uma
mudança no comportamento da maioria da instituição militar, que se eximiu
de intervir na política, em contraste com a grande presença cidadã nas ruas
nos momentos cruciais da crise. Para que a democracia paraguaia se consoli-
de, falta ainda resolver a impunidade ante a corrupção generalizada e com-
pletar a desmilitarização do sistema político. Sem isso, a transição paraguaia
ainda pode ser considerada inconclusa.

Os militares uruguaios, como nos lembra Selva López, mantiveram-se,
no século XX, afastados do jogo político uruguaio até o processo de crescen-
te autoritarismo iniciado em 1968 e que culminou no golpe de Estado de
1973. Desde então e até 1985, quando assumiu o primeiro governo legitima-
mente eleito, as Forças Armadas estiveram no centro do poder, embora man-
tendo um presidente civil de fachada.

A sociedade uruguaia atingira, em mais de seis décadas de democra-
cia política, um elevado grau de mobilização social, que os 12 anos de dita-
dura conseguiram desarticular. Confiantes, como no caso chileno, na insti-
tucionalização do regime através do recurso à vitória em um plebiscito, o
governo sofreu, em 1980, uma derrota que tornou necessária a adoção de
um cronograma para a transição. Além da derrota política, atuaram nessa
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direção, como observa a autora, fatores externos e internos, como um con-
texto internacional desfavorável à continuidade de regimes autoritários e
uma grave crise econômica.

A transição viu renascerem forças sociais e políticas profundamente
enraizadas na história do país. A sociedade civil readquiriu densidade e o
país voltou a viver sob a hegemonia de uma cultura política participativa na
qual o jogo eleitoral tem primazia. Contudo, como destaca López, a socieda-
de na qual essas mudanças ocorrem é bastante diferente da que existira an-
tes da ditadura, profundamente transformada que foi não só pelos anos de
terrorismo de Estado, como pelo impacto da nova configuração que a socie-
dade de mercado adquiriu, com seus efeitos sociais desintegradores. Com
isso, atores sociais que deram densidade à sociedade uruguaia na primeira
metade do século XX perderam grande parte de seu poder e influência.

Segundo a autora, a questão militar após a transição não pode ser
pensada fora desse quadro mais amplo. Os militares uruguaios saíram do
centro do poder político em 1985, porém mantiveram-se institucionalmen-
te coesos e com um significativo grau de autonomia. Faltou à democracia
emergente competência e, principalmente, vontade política para resolver
dois problemas pendentes: a solução dos crimes contra os direitos huma-
nos ocorridos durante as ditaduras e a necessidade de reinstitucionalização
das Forças Armadas no novo contexto democrático através da reforma de
seus padrões de socialização profissional e da supressão de prerrogativas
militares, como por exemplo a autodefinição de suas missões. Uma even-
tual vitória da esquerda nas urnas mostraria se esse quadro decorre de uma
deficiente subordinação militar pelo poder político, ou é uma característica
substancial da nova democracia uruguaia.

Foi contra o pano de fundo dos diferentes casos nacionais, aqui bre-
vemente introduzidos, que se realizou o seminário e se iniciou o debate re-
produzido na segunda parte deste livro. Incluímos ainda, em anexo, um
estudo de Ludmila Catela, nossa principal assistente na pesquisa, sobre o
tratamento dado à questão dos delitos contra os direitos humanos nos dife-
rentes países da região. Como resultará evidente da leitura do livro, este é
um tema sensível em todos os países, e que tem recebido tratamentos dife-
renciados.

Todos os autores reunidos no livro concordam em reconhecer a pou-
ca competência demonstrada pelas lideranças civis, já sob regimes demo-
cráticos, no trato de questões ligadas à defesa. Se essa deficiência pode ser
atribuída em parte ao trauma causado pela recente repressão a que essas so-
ciedades foram submetidas, ela certamente é mais fruto do pouco peso polí-
tico que as Forças Armadas passaram a ter num cenário político estabiliza-
do e num mundo globalizado. Trata-se de uma deficiência perigosa, caso se
tenha um mínimo de visão histórica. Mesmo sem cairmos numa visão pes-
simista do futuro, nada garante, por exemplo, que a eventualidade de crises
econômicas seguidas de graves conflitos sociais não façam vir à tona novas
variantes da antiga visão messiânica e das doutrinas de segurança interna
manifestadas, durante tantos anos, pelos militares da região. De nossa par-
te, procuramos dar uma contribuição à construção dessa expertise civil em
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questões de defesa, no terreno que nos é familiar: o do conhecimento e do
debate acadêmicos. Gostaríamos, finalmente, de enfatizar que a pesquisa e
o seminário representaram uma excelente oportunidade para estreitar laços
acadêmicos entre pesquisadores da região. A comunidade acadêmica brasi-
leira tem historicamente tido pouco contato com nossos pares dos países vi-
zinhos. Nosso desejo é, portanto, que esta pesquisa seja apenas o momento
inicial de um intercâmbio mais permanente.
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ARGENTINA

Democracia e Forças Armadas —
entre a subordinação militar e os “defeitos” civis*

MARCELO FAB IÁN SAIN

Do regime militar à democracia  

O traço distintivo que caracteriza o processo político argentino desen-
volvido entre os anos de 1955 e 1983 foi a crescente e ampla institucionali-
zação do poder militar como ator político. Nesse contexto, as Forças Arma-
das foram-se convertendo em sujeitos de poder altamente corporativizados
e com ampla margem de autonomia institucional no sistema político. Isso
não só se deveu à recorrente intenção militar de consolidar-se como ator tu-
telar do cenário político, mas também, e particularmente, à debilidade da li-
derança civil democrática, que aceitou, alentou e manteve esse papel como
necessário e legítimo. Por isso, o militarismo não resultou exclusivamente do
comportamento político dos militares, mas, em grande medida, das limita-
ções e do comportamento concessivo de grande parte dos dirigentes políti-
cos civis. E não só porque estes justificaram o intervencionismo político mi-
litar, mas também porque procuraram permanentemente tirar proveito tan-
to da exclusão de seus adversários políticos quanto da emergência de
formas de dominação militarmente sustentadas. Nesse sentido, é importan-
te destacar que, a partir da queda do governo do general Juan Domingo Pe-
rón, em 1955, o sistema político argentino seguiu três grandes orientações,

* Tradução de Alexandra Barbosa Silva.
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que se constituíram em condições de funcionamento desse cenário, a sa-
ber: a) a exclusão política do peronismo; b) o papel assumido pelas Forças
Armadas de guardiães tutelares e fiadoras dessa exclusão, e c) a aceitação
ativa pela classe política não-peronista dessas duas condições anteriores.1

Quando, em 24 de março de 1976, a Junta Militar composta pelos
comandantes-em-chefe das três Forças Armadas — o general Jorge Rafael Vi-
dela, o almirante Emilio Eduardo Massera e o brigadeiro Orlando Ramón
Agosti — assumiu o governo, iniciou-se a ditadura militar mais violenta e
transformadora da história argentina. Tal ditadura implicou uma fissura na
ação do poder militar, não só pela tendência autodefinida e auto-sustentada
da interferência castrense no sistema político, mas, particularmente, pela ca-
pacidade de reconstituição das condições de dominação social, pela redefini-
ção do papel do Estado e pela reestruturação social e política provocada por
essa ação, no quadro da mais cruel experiência de terrorismo de Estado obser-
vada no Cone Sul. Nessa ocasião, os objetivos da corporação militar no deno-
minado Processo de Reorganização Nacional (PRN) não se limitaram exclusi-
vamente à desarticulação coercitiva da estrutura político-social que dava sus-
tentação à sociedade “populista”, mas se estenderam à criação de novas bases
estruturais e à formação, nesse contexto, de novos sujeitos sociais dominan-
tes, tudo isso combinando repressão política e transformação econômico-social.2

A intensidade da repressão revela que o terrorismo de Estado não foi
uma reação lógica e proporcional à ação da “subversão”. As características
da máquina repressiva estatal e o número de vítimas desse sistema refletem
a magnitude do genocídio produzido e demonstram que os objetivos do PRN
iam mais além. Entre 1976 e 1979, foram dadas como desaparecidas cerca
de 9 mil pessoas (identificadas).3 Outras 1.898 foram assassinadas, sendo
seus cadáveres encontrados e identificados posteriormente,4 e calcula-se
que entre 5 mil e 9 mil pessoas tenham desaparecido sem haver denúncia.5

Em suma, ao longo de toda a ditadura, houve na Argentina entre 16 mil e
21 mil pessoas mortas pela repressão processista.6

1 Ver López (1991 e 1994a). Estas são as conclusões a que também chega Cavarozzi (1987 e 1988).
Ver também Rouquié (1986, t. 2) e Potash (1994).
2 Para uma abordagem dessas modalidades de dominação autoritária, ver O’Donnell (1972 e
1982), Collier (1979), Garretón (1985) e Rouquié (1982). Para a compreensão do processo de
transformação da economia e da sociedade argentinas a partir de 1976, ver, entre outros, Cani-
trot (1980 e 1981), Schvarzer (1986), Azpiazu, Basualdo & Khavisse (1987) e Azpiazu & Basualdo
(1989). Para uma abordagem do processo do PRN, ver Waldman & Garzon Valdes (1983), Duhal-
de (1984), Oszlak (1984), Fontana (1984), Castiglione (1992), Quiroga (1994) e Yannuzzi (1996).
3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1985).
4 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1988).
5 García (1995), cap. III.
6 NT: O termo “processista” — no original “procesista” — é a forma usual com que se faz referên-
cia, na Argentina, ao período do citado Processo de Reorganização Nacional (PRN).
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Por sua vez, ao longo de todo o PRN, as Forças Armadas não conse-
guiram criar uma estrutura de governo coesa, nem estabelecer uma situa-
ção político-institucional interna unificada. Fragmentadas institucionalmen-
te e antagonizadas politicamente, acabaram montando um sistema decisó-
rio subordinado a uma multiplicidade de lógicas e interesses políticos quase
sempre divergentes. Isso, somado à incapacidade demonstrada pelos chefes
militares de resolver conflitos sociais e políticos e estabelecer certas vincu-
lações com a sociedade política, afetou a implementação das políticas públi-
cas e fez com que a crise governamental e a instabilidade do regime fossem
padrões recorrentes durante todo o período autoritário.7

A derrota político-militar das Malvinas marcou o início da ruptura do
regime militar inaugurado em 1976. A crise na qual mergulharam as Forças
Armadas e, em particular, o governo militar converteu-se rapidamente
numa crise do regime. A fragmentação do poder militar acelerou os tempos
políticos da transição, e a pretensão castrense de articular uma saída políti-
ca controlada pelas Forças Armadas diluiu-se no exato momento em que se
soube da rendição das tropas argentinas no Atlântico Sul. Apesar de o po-
der militar não ter abandonado a pretensão de se manter como protagonis-
ta no processo político que se iniciava, a brusca redução das margens de
manobra disponíveis e as tensões e conflitos surgidos no aparato militar o
obrigaram a iniciar uma saída política com condicionamentos maiores do
que os pretendidos. Derrotadas militarmente e fragmentadas politicamen-
te, as Forças Armadas encontravam-se em meio a uma profunda crise pro-
fissional, que punha em xeque desde os pressupostos doutrinários vigentes
desde o início da década de 1960 até sua estrutura orgânico-funcional e seu
espírito de corpo. O fracasso político e econômico do PRN e a derrota béli-
ca no Atlântico Sul fizeram sentir seus efeitos sobre os militares e, nesse
quadro, as Forças Armadas não tiveram condições de buscar uma saída que
fosse conduzida a partir das esferas governamentais do regime e que fosse
regulada e determinada pela série de parâmetros impostos por elas ao res-
tante da sociedade política, ou pelo menos canalizados sob a forma de pac-
tos com os dirigentes políticos civis.

Essa situação favorecia os dirigentes civis, uma vez que lhes oferecia
novas oportunidades de enfrentar a transição sem substanciais condiciona-
mentos castrenses. Mas isso não foi percebido pela oposição civil. O grosso
desses dirigentes encontrava-se dividido na hora de avaliar a modalidade de
relacionamento com o poder militar. Havia uma acentuada divergência en-
tre os que preferiam estabelecer negociações com os militares a partir de
uma posição de confronto e os que preferiam contemporizar a partir de uma
situação de subordinação ao pólo castrense. Essas divergências não se refe-

7 Ver Fontana (1984), Ricci (1991), Castiglione (1992), Quiroga (1994), cap. II.
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riam apenas ao rumo institucional que o processo de transição deveria se-
guir, mas também às medidas a serem tomadas em relação aos crimes co-
metidos durante a denominada luta contra a subversão.8 Dessa maneira, a
classe política civil descartou de antemão a possibilidade de articular uma
alternativa de poder em relação ao regime.

Assim, a debilidade política do governo militar e a fragmentação ins-
titucional das Forças Armadas tiveram como contrapartida a fraqueza dos
dirigentes civis, dando lugar a um processo de transição singular. Como
bem descreveu Ernesto López, tal processo não implicou nenhum tipo de
acordo ou modalidade de conciliação entre civis e militares, isto é, não hou-
ve transição pactuada — como sucedeu pouco tempo depois em outros paí-
ses da região —, mas tampouco existiu “uma total derrota política dos mili-
tares e uma plena ocupação dos espaços e recursos de poder por parte dos
civis que os estabelecessem em uma sólida posição de predomínio e contro-
le em relação aos militares”.9 Esse processo não configurou uma transição
pactuada, mesmo que, em seu princípio e até a guerra austral, tudo pareces-
se apontar nessa direção. Tratou-se de uma transição por colapso, isto é, uma
transição determinada pela ruptura do regime militar, cujo desencadeador de-
cisivo foi a derrota das Malvinas. Não consistiu numa liberalização provoca-
da ou forçada pela oposição política ao poder militar, nem pela mobilização
da sociedade, e sim numa conseqüência da implosão da ditadura.10

8 As direções da Unión Cívica Radical (UCR) e do Partido Justicialista (PJ), os dois partidos majo-
ritários no cenário político argentino, inclinavam-se a adotar uma posição de contemporização
com o poder militar. A impressão era de que o impacto centrífugo que a experiência bélica havia
produzido nos militares tinha atingido também a classe política civil. Evidentemente, a posição
de subordinação que o grosso dos dirigentes partidários havia assumido perante o poder militar
durante a Guerra das Malvinas acabou criando profundos condicionantes que impediram a cons-
trução de um mínimo de consenso para enfrentar a saída do regime ou para posicionar-se quanto
às seqüelas da repressão ilegal e dos direitos humanos. Por sua vez, a reivindicação dos organis-
mos de direitos humanos em favor do julgamento e punição dos militares responsáveis pelos cri-
mes cometidos durante o combate à subversão começou a contar com forte respaldo social.
Contudo, os partidos majoritários mantiveram uma posição ambígua a esse respeito e, em seu
conjunto, não apoiaram decididamente aquela reivindicação. Ver López (1994a) e Caviglia (1992).
9 López (1994a:47-8).
10 Desde o começo da transição, iniciada com a convocação ao diálogo político lançada pelo ge-
neral Videla em março de 1980 até a Guerra das Malvinas, todo o espectro político e social de
oposição situou-se no terreno institucional e discursivo que o poder militar foi definindo, e ne-
nhum dos partidos políticos ou dos atores sociais — com a exceção dos organismos de direitos
humanos — conseguiu formular e articular uma posição diferenciada e alternativa à do governo
castrense, nem sequer quando este se encontrava em um estado de virtual fragmentação política.
Diante da decomposição do regime, a classe política, vacilante e dividida na hora de enfrentar os
militares, não demonstrou capacidade de superar as limitações que a impediam de conduzir o
processo político de então. Por isso, não houve uma transição pactuada ou negociada conduzida
pelo pólo militar, mas também não houve uma ocupação dos espaços de poder deixados pelo po-
der castrense por parte dos dirigentes civis. Ver De Riz (1984) e López (1994a).
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A partir do colapso do PRN, o cenário político argentino se redefiniu
substancialmente. A profunda transformação econômico-social levada a
cabo pelo regime militar desestruturou a matriz social e política que conver-
tia os setores populares e a classe operária em atores fundamentais do siste-
ma político local e, com isso, desarticularam-se as bases de sustentação do
peronismo como a mais importante força político-social desse cenário. Con-
figurou-se então um novo poder econômico, do qual surgiram novas fac-
ções políticas e sociais dominantes. Esse conjunto de mudanças estruturais
assentou as bases do novo cenário político. O papel central militar em tais
mudanças foi decisivo. Mas também foram importantes as mudanças e
transformações que tiveram lugar no interior das próprias Forças Armadas,
iniciando-se nelas uma etapa marcada por uma profunda crise profissional
que atingiu por inteiro suas instituições e afetou todos os seus quadros.11

Essa situação fez com que desaparecesse a condição de exclusão e proscri-
ção do peronismo como parâmetro central do cenário político local, ao mes-
mo tempo que provocou a desarticulação da projeção castrense como agen-
te dessa exclusão e, mais ainda, como sujeito de poder institucionalmente
autônomo. Assim, o ano de 1983 significou a falência da lógica política
inaugurada em 1955 e, em seu conjunto, do tipo de relações civis-militares
que correspondia a essa lógica.12

Civis e militares durante a democratização

O governo de Raúl Alfonsín (1983-89)

Em 30 de outubro de 1983, o dirigente da Unión Cívica Radical (UCR),
Raúl Alfonsín, venceu, por ampla margem, o candidato do Partido Justicialis-
ta (PJ), Ítalo Luder, nas eleições presidenciais. Era a primeira vez, desde a dé-
cada de 1950, que um candidato não pertencente ao peronismo triunfava em
eleições gerais sem proscrições ou condicionamentos tutelares por parte das
Forças Armadas. Com isso, institucionalizou-se um novo consenso político, ca-
racterizado pela inexistência de condições de exclusão e/ou proscrição de
qualquer setor político ou social, pela ausência de tutela militar e pela reivin-
dicação coletiva do sistema democrático como ordem política legítima por
parte de todo o espectro político e social nacional.

No que concerne à questão militar, impunha-se ao governo e aos diri-
gentes políticos democráticos um duplo desafio: efetuar a revisão judicial

11 López (1988a, 1988b e 1994a) e Talento (1987).
12 Abordei mais a fundo o conceito de relações civis-militares em Sain (1997). Neste trabalho re-
defini tal termo conforme a experiência política dos países latino-americanos.
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dos crimes cometidos durante a repressão ilegal e reinstitucionalizar as For-
ças Armadas no processo político democrático. Tudo isso devia contribuir
para a articulação de relações civis-militares marcadas, do lado civil, por
um exercício efetivo de governo sobre as Forças Armadas e, do lado militar,
pela subordinação castrense às autoridades governamentais.13 A partir des-
ses parâmetros, as relações civis-militares se apresentavam como um cená-
rio bastante conflituoso. Por um lado, as Forças Armadas tentariam resistir
e vetar as iniciativas do poder político que visassem à revisão do passado ou
à adoção de políticas de reforma institucional. Por outro, o poder político
estaria disposto a levar a cabo medidas tendentes a redefinir a presença cor-
porativista do poder militar e a anular as margens de autonomia que pare-
ciam sustentar as instituições castrenses. Assim mesmo, era evidente que o
controle civil democrático das Forças Armadas não resultaria da vontade de
subordinação dos militares, excluindo-se, desse modo e de antemão, a possi-
bilidade de uma auto-reforma nesse plano. Apenas a disposição e a capaci-
dade política do governo e dos dirigentes democráticos em geral consti-
tuíam os fatores que poderiam impulsionar a implementação das necessári-
as medidas reestruturantes.

A orientação militar seguida por Raúl Alfonsín teve como objetivo
central manter a estabilidade institucional democrática, a partir da interpre-
tação de que as tendências corporativas e autônomas dos militares configu-
rariam um sério obstáculo para esse objetivo de fundo e talvez viessem a
possibilitar um retorno ao autoritarismo.14 Sob esse enfoque, o governo vol-
tou-se para os quartéis, tentando neutralizar todo fato que pudesse prejudi-
car a planejada estabilidade institucional, e o fez através de uma política

13 A propósito, nos círculos políticos e acadêmicos da época sustentava-se, quase unanimemente,
que o exercício desse controle civil democrático sobre os militares era uma condição necessária e
indispensável — entre outras — para a estabilidade institucional democrática instaurada e que tal
controle deveria resultar da existência de poucas prerrogativas institucionais para os militares na
dinâmica democrática e da redução das margens de autonomia e corporativização alcançadas pe-
las Forças Armadas durante a etapa autoritária precedente. Concretamente, esses objetivos impli-
cavam um longo processo, no qual se impunham certas metas importantes, como a redefinição
do papel institucional das Forças Armadas e de suas missões e tarefas específicas; o desenho e a
implementação de uma ampla reforma nas estruturas orgânico-funcionais e doutrinais das insti-
tuições militares, visando a eliminar as profundas deformações que possuíam; e a revisão das vio-
lações dos direitos humanos cometidas sob o regime militar, demanda esta apoiada num abran-
gente consenso social.
14 Desse modo, o oficialismo dava às Forças Armadas capacidade suficiente para levar a cabo
ações desestabilizantes, quando, na realidade, a decomposição profissional dessas instituições e a
profunda revalorização da democracia por parte da sociedade política e civil local não só criavam
obstáculos a essa possibilidade, mas também cerceavam a capacidade militar de projeção tutelar
ou ofensiva, fatores que não foram devidamente considerados pelo governo.
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cujo eixo principal era a revisão judicial das violações aos direitos huma-
nos, mas sem iniciativas de reforma das Forças Armadas que visassem a
profissionalizá-las com um viés institucional politicamente democrático e
profissionalmente moderno.

Na noite de 13 de dezembro de 1983, a três dias de sua posse como
presidente da nação, Alfonsín anunciou que estava disposto a empreender
uma ampla revisão judicial do passado, a fim de “não deixar impune o con-
junto de delitos cometidos no passado” e de “restabelecer o Estado de direi-
to na Argentina”.15 Sua intenção era proceder ao julgamento dos militares
envolvidos nas violações de direitos humanos cometidas durante o PRN,
definindo claramente três níveis de responsabilidade para os participantes
desse processo: os que idealizaram e organizaram o plano repressivo, de-
ram as ordens e instigaram seu cumprimento; os que se excederam no cum-
primento das ordens recebidas, cometendo outros delitos; e os que cumpri-
ram estritamente as ordens recebidas, num contexto geral de terror e coa-
ção e supondo que o que faziam era legítimo. O governo propunha que o
peso do julgamento recaísse sobre os dois primeiros grupos, ou seja, sobre
os ex-comandantes do PRN e alguns destacados chefes militares, e sobre os
que se haviam excedido no cumprimento das ordens recebidas. Mas preten-
dia eximir do processo judicial os que haviam cumprido estritamente essas
ordens. Desse modo, o governo propiciava que a maioria dos militares en-
volvidos na guerra suja, em especial o oficialato médio e baixo, maciçamen-
te comprometido no grosso das violações aos direitos humanos, fosse excluí-
do desse julgamento, amparado na obediência devida e no erro irreparável,
de modo que a revisão judicial se concentrasse apenas nas três juntas mili-
tares e em alguns casos paradigmáticos. Além disso, para o governo, a revi-
são do passado devia abarcar também a investigação e o julgamento crimi-
nal das organizações guerrilheiras atuantes nos anos 1970.

Nesse mesmo dia 13, o presidente Alfonsín assinou o Decreto nº 157/
83, no qual declarava “a necessidade de abrir processo penal” contra os diri-
gentes nacionais das principais organizações guerrilheiras atuantes no país
durante os anos 1970, isto é, os Montoneros e o Ejército Revolucionario del
Pueblo16 pelos delitos de homicídio, associação ilícita, instigação pública a
delitos, apologia ao crime e outros atentados contra a ordem pública. Tam-
bém assinou o Decreto nº 158/83, pelo qual decidia “submeter a julgamen-
to sumário, ante o Conselho Supremo das Forças Armadas, os integrantes
da junta militar que usurparam o governo da nação em 24 de março de

15 La Prensa, Buenos Aires, 14-12-1983.
16 Eram eles: Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Armando Obregón Ca-
no, Rodolfo Gabriel Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor Pedro Pardo e Enrique Gorriarán
Merlo.
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1976 e os integrantes das duas juntas militares subseqüentes”,17 em função
dos “delitos de homicídio, privação ilegal da liberdade e aplicação de tortu-
ra aos detidos, sem prejuízo dos demais de que sejam autores imediatos ou
mediatos, instigadores ou cúmplices”.18 Em 15 de dezembro, promulgou
ainda o Decreto nº 187/83, criando a Comisión Nacional sobre la Desapari-
ción de Personas (Conadep) com o objetivo de “esclarecer os fatos relaciona-
dos ao desaparecimento de pessoas ocorrido no país”, ou seja, de empreen-
der uma ampla investigação a respeito.19

Por sua vez, em 22 de dezembro, o Congresso Nacional sancionou a
Lei nº 23.040, pela qual se abolia por inconstitucionalidade e se declarava
nula a Lei de Anistia nº 22.924, que havia sido promulgada em setembro
desse ano pela última Junta Militar e em razão da qual se haviam extingui-
do as ações penais decorrentes dos delitos cometidos por ocasião ou por
motivo da prevenção ou repressão de atividades terroristas ou subversivas,
e daqueles cometidos com motivação ou finalidade terrorista ou subversi-
va.20 Ficava, assim, aberto o caminho jurídico para que se iniciasse o pro-
cesso de revisão proposto pelo governo e pretendido pelo conjunto da socie-
dade. Mais tarde, no dia 9 de fevereiro de 1984, o Parlamento aprovou a Lei
nº 23.049, que introduziu uma série de reformas no Código de Justiça Mili-
tar, tais como a possibilidade de interposição de recurso de apelação ante a

17 Tratava-se do general Jorge R. Videla, do brigadeiro Orlando R. Agosti, do almirante Emi-
lio E. Massera, do general Roberto E. Viola, do brigadeiro Omar Graffigna, do almirante Ar-
mando J. Lambruschini, do general Leopoldo F. Galtieri, do brigadeiro Basilio Lami Dozo e
do almirante Jorge I. Anaya.
18 Tal norma estabeleceu que “a sentença do tribunal militar” seria “apelável ante a Câmara Fede-
ral nos termos das modificações que o Congresso introduziria no Código de Justiça Militar”.
19 Para tanto, a Conadep foi autorizada a “receber denúncias e provas sobre aqueles fatos e reme-
tê-las imediatamente à Justiça [...]; averiguar o paradeiro das pessoas desaparecidas [...]; deter-
minar a situação de crianças subtraídas à tutela de seus pais ou tutores [...], e intervir nos
organismos e tribunais de proteção de menores; denunciar à Justiça qualquer tentativa de oculta-
mento, subtração ou destruição de elementos comprobatórios [...]; [e a] emitir um relatório final,
com uma explicação detalhada dos fatos investigados, aos 180 dias a partir de sua constituição” e
a “requerer a todos os funcionários do Poder Executivo, dos organismos subordinados a ele, de
entidades autárquicas e das Forças Armadas e de segurança que lhe fornecessem relatórios, da-
dos e documentos, assim como permitissem o acesso aos lugares que a Comissão se dispusesse a
visitar em vista de seu dever [...]”, o que era de cumprimento obrigatório. Tal comissão foi inte-
grada por altos funcionários do serviço público nacional ou, segundo o governo, por “personali-
dades características por seu zelo na defesa dos direitos humanos e por seu prestígio na vida
pública do país”. Integravam a comissão o jurista Ricardo Colombres, o cardiologista René Fava-
loro, o ex-vice-reitor da Universidade de Buenos Aires, Hilario Fernández Long, o bispo da Igreja
Evangélica Metodista Carlos Gattinoni, o epistemologista Gregorio Klimosky, o rabino Marshal
Meyer, o bispo da Igreja Católica Jaime de Nevares, o jurista Eduardo Rabossi, a jornalista Mag-
dalena Ruiz Guiñazú e o escritor Ernesto Sábato.
20 Na Lei nº 23.040 estabeleceu-se que aquela “auto-anistia militar” carecia “de todo efeito jurídi-
co para o julgamento das responsabilidades penal, civil, administrativa e militar emergente dos
fatos que ela pretende cobrir [...]”.
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Justiça Federal contra as sentenças emitidas pelos tribunais militares e a
obrigação do Ministério Público Fiscal de promover tal recurso em suas res-
pectivas jurisdições. Com referência à competência da Justiça Militar sobre
as violações aos direitos humanos, a lei determinou que o Conselho Supre-
mo das Forças Armadas — supremo tribunal em matéria penal castrense —
ficaria encarregado do julgamento dos delitos “imputáveis aos militares das
Forças Armadas e aos integrantes das forças de segurança, policial e pe-
nitenciária sob controle operacional das Forças Armadas e que atuaram
desde 24 de março de 1976 até 26 de setembro de 1983 nas operações em-
preendidas com o motivo alegado de reprimir o terrorismo”. E, por último,
no que se refere ao princípio de obediência devida, dispôs-se que, com rela-
ção aos “atos cometidos pelo pessoal [...] que atuou sem capacidade decisó-
ria, cumprindo ordens ou diretivas que responderam a planos aprovados e
supervisionados pelos comandos superiores orgânicos das Forças Armadas
e pela Junta Militar”, era possível “presumir-se, salvo evidência em contrá-
rio, que se cometeu um erro irreparável com base na legitimidade da or-
dem recebida, exceto quando consistisse no cometimento de atos atrozes e
aberrantes”. Este último aspecto refletia o critério radical (da União Cívica
Radical) de diferenciação dos três níveis de responsabilidade mencionados
anteriormente.

Em 20 de setembro de 1984, a Conadep entregou ao presidente Al-
fonsín o relatório final sobre suas investigações acerca das conseqüências
da repressão ilegal. Nele, a comissão afirmava que “existiu uma metodolo-
gia repressiva concebida para produzir atos e situações” tomando por base a
“seqüência seqüestro-desaparecimento-tortura” e que os delitos cometidos
no âmbito desse esquema decidido, planejado, conduzido e levado a cabo
pelo Estado dificilmente poderiam ser entendidos como um conjunto de exces-
sos, tal como afirmado no discurso militar. Assinalava-se que, desde 24 de mar-
ço de 1976, dezenas de milhares de pessoas haviam sido privadas ilegalmente
de sua liberdade e, dessas, umas 8.960 continuavam então desaparecidas.21

21 No referido relatório afirmou-se que a particularidade da metodologia repressiva decorreu da
“total clandestinidade em que se atuara”, da “pertinaz negativa oficial em reconhecer a responsa-
bilidade dos organismos interventores” e da “existência e generalização da prática da tortura”. O
esquema clandestino de repressão foi posto em prática pelos denominados “grupos-tarefa” for-
mados por integrantes das diversas Forças Armadas e de segurança, que atuavam diretamente
sob as ordens dos respectivos comandos de zonas e subzonas nas quais as autoridades militares
dividiram o país. Esses grupos, por sua vez, atuaram nos “centros clandestinos de detenção” — a
comissão identificou cerca de 340 —, lugares onde se executou a política terrorista. Além disso,
especificou-se que muitas das pessoas ilegalmente detidas foram posteriormente exterminadas,
sendo sua identidade ocultada e, em alguns casos, sendo seus corpos destruídos para impossibili-
tar uma posterior identificação. E, finalmente, ressaltou-se que o regime militar havia organizado
“o crime coletivo, um verdadeiro extermínio em massa” e que isso não decorrera de “um excesso
na ação repressiva”, mas da “execução de uma fria decisão” (Comisión Nacional sobre la Desapa-
rición de Personas, 1985:223-4).
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No entanto, o Conselho Supremo das Forças Armadas, encarregado
do julgamento dos ex-comandantes militares do PRN e dos militares envol-
vidos nos crimes cometidos durante a repressão ilegal, não só foi dilatando
os prazos estabelecidos para a tarefa de que estava incumbido, como tam-
bém advogou, em muitas ocasiões, a ilegitimidade de tais julgamentos e até
reivindicou a atuação das Forças Armadas durante o PRN. Isso revelava a
má vontade desse tribunal para processar e condenar seus camaradas. Em
vista disso, em 4 de outubro de 1984, a Câmara Federal de Apelações da Ca-
pital Federal se reuniu e tomou conhecimento dos processos iniciados por
força do Decreto nº 158/83, e em 22 de abril de 1985 começaram as audiên-
cias do julgamento oral e público dos ex-membros das juntas militares que
conduziram a ditadura. Finalmente, em 9 de dezembro desse mesmo ano,
esse tribunal emitiu uma sentença condenatória dos implicados.22 Tais con-
denações decorreram do fato de se haver provado o cometimento de nume-
rosos e diversos delitos no quadro de “um plano criminal de combate ao ter-
rorismo” baseado em “procedimentos clandestinos e ilegais”, que havia sido
planejado, montado e posto em prática pelas Forças Armadas.23 Quanto à
responsabilidade penal dos subalternos que participaram da ação ilegal da
repressão, a Câmara, pelo inciso 30 da sentença, ordenou o julgamento dos
oficiais superiores sob cujas ordens agiram os diferentes subcomandos re-
pressivos, e de todos os militares que tivessem tido responsabilidade opera-
cional no combate à subversão, com o que, ao contrário da intenção gover-
namental, ficava aberta a possibilidade de que se ampliassem os processos
e, com isso, o número de militares processados e eventualmente condena-
dos pelos crimes cometidos no passado.

Desde fins de 1985 haviam sido abertos em todo o país mais de 1.500
processos judiciais contra membros das Forças Armadas e de segurança, a
maioria deles em atividade. Neste contexto e ante o fracasso das tentativas
do governo radical para que a Justiça pusesse um ponto final em tais jul-
gamentos, em 5 de dezembro de 1986 o presidente Alfonsín enviou ao
Congresso um projeto de lei determinando basicamente a extinção da ação

22 O tribunal condenou por unanimidade os seguintes oficiais da reserva: general Jorge Rafael
Videla, pena de reclusão perpétua; almirante Emilio Eduardo Massera, pena de prisão perpétua;
brigadeiro Orlando Ramón Agosti, pena de quatro anos e seis meses de prisão; general Roberto
Eduardo Viola, pena de 17 anos de prisão; almirante Armando Lambruschini, pena de oito anos
de prisão. O general Leopoldo Fortunato Galtieri, o brigadeiro Omar Rubens Graffigna, o almi-
rante Jorge Isaac Anaya e o brigadeiro Basilio Lami Dozo, todos da reserva, foram absolvidos.
23 Na introdução da parte dispositiva da sentença, o tribunal resumiu os fundamentos centrais
da mesma, indicando que, apesar de os comandantes militares disporem de todos os meios ope-
racionais e legais para enfrentar e impedir a ação das organizações subversivas, escolheram e
aplicaram indiscriminadamente “procedimentos clandestinos e ilegais” tais como “a prisão por
meios violentos, a detenção clandestina, o interrogatório sob tortura e, em muitos casos, a elimi-
nação física das vítimas” (El Diario del Juicio. Buenos Aires, Perfil, 28-1-1986).
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penal contra todo militar acusado de delitos durante a repressão proces-
sista. Em 23 de dezembro desse ano, essa iniciativa foi sancionada na Lei
nº 23.492, chamada de Lei do Ponto Final, pela qual se consagrou a extinção
da ação penal contra os que figurassem como autores dos delitos previstos
na Lei nº 23.049, isto é, os delitos imputáveis “aos militares das Forças Ar-
madas, e ao pessoal das forças de segurança, policial e penitenciária sob
controle operacional das Forças Armadas e que atuou desde 24 de março de
1976 até 26 de setembro de 1983 nas operações empreendidas com o moti-
vo alegado de reprimir o terrorismo”, sempre que o referido militar “não
fosse chamado a prestar declaração por tribunal competente dentro do pra-
zo de 60 dias corridos”, contados a partir da promulgação da lei, ou que, ha-
vendo sido chamado anteriormente, não tivesse sido processado nem o fos-
se dentro desse prazo.

Conhecidos os termos da Lei do Ponto Final, os tribunais federais de
todo o país decidiram suspender as férias judiciais de janeiro e acelerar os
processos em curso, com o intuito de julgar o maior número possível de mi-
litares envolvidos, pondo em evidência que seus juízes não estavam dispos-
tos a assumir a responsabilidade da isenção maciça de julgamento de milita-
res comprometidos com a guerra suja, tal como pretendia o governo radical.
Passados os 60 dias, o número de militares processados chegava a 450, sen-
do a maioria oficiais de alta patente, tanto da reserva quanto da ativa. Vale
dizer que dos 1.200 militares e policiais que, em dezembro de 1986, esta-
vam sendo processados judicialmente por crimes cometidos durante a re-
pressão processista, 750 se livraram do processo em conseqüência da apli-
cação da Lei do Ponto Final.24 A questão dos julgamentos não estava, po-
rém, resolvida para Alfonsín, que, depois da primeira rebelião cara-pintada,
ocorrida em abril de 1987, decidiu levar adiante uma nova tentativa legisla-
tiva. Assim, em 13 de maio, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacio-
nal um projeto de lei propondo a delimitação do alcance do dever de obedi-
ência no âmbito das Forças Armadas. Nele, se estabelecia a presunção, sem
admissão de prova em contrário, de que “aqueles que na data do cometi-
mento do ato eram oficiais comandantes, oficiais subalternos, suboficiais e
pessoal de tropa das forças armadas, de segurança, policiais e penitenciá-
rias não são passíveis de punição pelos delitos a que se refere o art. 10, inci-
so 1º da Lei nº 23.049, por haver agido em virtude de obediência devida”.25

24 Ver Fraga (1989:117-20).
25 Segundo o projeto de lei, tudo isso se fundamentava na interpretação de que os implicados ha-
viam agido “em estado de coerção sob subordinação a superior e em cumprimento de ordens,
sem faculdade ou possibilidade de inspeção, oposição ou resistência a elas quanto à sua oportu-
nidade e legitimidade”. Assim mesmo, no projeto se estabelecia a não-aplicabilidade do benefício
da obediência devida aos “delitos de violação, subtração e ocultamento de menores ou substitui-
ção de seu estado civil e apropriação extorsiva de imóveis”.
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Este era, pois, o critério de isenção de responsabilidade penal pelo qual o
governo pretendia dar um “ponto final” aos julgamentos em curso e, com is-
so, acabar de vez com a revisão do passado. Não obstante, no Senado, os
parlamentares governistas e alguns partidos provinciais introduziram uma
substancial modificação no projeto enviado pelo governo, ampliando o al-
cance da não-punição por obediência devida aos “oficiais superiores que
não fossem comandantes-em-chefe, chefes de zona militar, chefes de subzo-
na, ou chefes de força de segurança, policial ou penitenciária, caso não se
chegasse à conclusão judicial, antes de transcorridos 30 dias da promulga-
ção desta lei, de que tiveram capacidade decisória ou participaram da elabo-
ração de ordens”. Com essa modificação, em 5 de junho de 1987 o Congres-
so sancionou a Lei nº 23.521 de delimitação do alcance do dever de obe-
diência, livrando de processo a maioria dos militares imputados nos jul-
gamentos em curso. Com efeito, até dezembro de 1988, dos aproximada-
mente 450 militares, policiais e civis que no momento da promulgação da
Lei de Obediência Devida estavam sendo processados judicialmente, só fi-
caram enquadrados nessa condição 15 generais e dois almirantes, todos na
reserva.26

Por sua vez, em 1983, a redefinição das relações civis-militares em
função da imposição do controle civil sobre as Forças Armadas implicava,
entre outras coisas, a reformulação dos parâmetros institucionais que regu-
lavam a defesa nacional e, em seu quadro, o papel institucional das Forças
Armadas. Concretamente, isso supunha a anulação da legislação então vi-
gente e a sanção de um novo instrumento legal que assentasse a defesa na-
cional e as organizações armadas do Estado sobre novas bases conceituais e
institucionais, o que, por sua vez, implicava desmilitarizar a segurança in-
terna e privilegiar a defesa nacional como o âmbito de organização e atua-
ção das Forças Armadas. Não obstante, e apesar da importância do tema, só
em 13 de abril de 1988 se sancionou a Lei nº 23.554, de Defesa Nacional.
Esta definiu defesa nacional como a ação estatal destinada “à solução da-
queles conflitos que requerem o emprego das Forças Armadas, de forma
dissuasiva ou efetiva, para fazer frente a agressões de origem externa”. Des-
se modo, as Forças Armadas foram instituídas como “instrumento militar
da defesa nacional” e esta passou a ser um âmbito de competência institu-
cional particular e diferente do correspondente à segurança interna.27 Um
aspecto relevante da sanção da Lei nº 23.554 foi o fato de esta resultar de
um amplo consenso partidário, depois de um longo trâmite parlamentar, no
qual não foram poucas as pressões castrenses para obstá-la. Isso deixou cla-

26 Fraga (1989).
27 Ademais, nesta lei, determinou-se que a segurança interna fosse regida por uma “lei especial”
e estabeleceu-se que “as questões relativas à política interna do país” não podiam constituir “hi-
póteses de trabalho dos organismos de inteligência militar”.
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ro que os militares não contavam com suficiente poder político para impor
condições às autoridades governamentais e parlamentares quando estas atua-
vam de forma coligada e assumindo posições convergentes em um tema tão
importante para a institucionalização democrática.

Contudo, não levou muito tempo para que os objetivos que levaram à
promulgação da Lei nº 23.554 passassem por profunda revisão e reformula-
ção. Em fins de janeiro de 1989, ou seja, uma semana depois de cerca de 40
militantes do pequeno grupo de esquerda Movimientos de Todos por la Pa-
tria (MTP) protagonizarem a violenta invasão do 3º Regimento de Infanta-
ria do Exército, no bairro de La Tablada, em Buenos Aires, o presidente Al-
fonsín promulgou o Decreto nº 83/89, criando o Conselho de Segurança
como órgão de assessoramento presidencial em matéria de segurança inter-
na e, particularmente, de “ação anti-subversiva”. Os comandantes das Forças
Armadas compunham esse conselho. Esse decreto foi reforçado em 10 de
março de 1989, quando o mandatário promulgou o Decreto nº 327/89, esta-
belecendo as bases institucionais para “prevenir e evitar a formação ou a
atividade de grupos armados cuja atitude ponha em perigo a vigência da
Constituição Nacional, ou atente contra a vida, a liberdade, a propriedade
ou a segurança dos habitantes da nação”. Para a efetivação de tais medidas,
a norma fixava que o presidente da nação contasse com o assessoramento
do Conselho de Segurança criado pelo Decreto nº 83/89. Assim, com essas
duas normas o governo rompeu o acordo de base que havia propiciado a
sanção da Lei nº 23.554, posto que elas permitiam a intervenção das insti-
tuições militares em ações destinadas a pôr fim às atividades de grupos ter-
roristas.28

Linhas de pensamento semelhantes ditaram a orientação militar de
Alfonsín quanto à questão da reestruturação castrense. A intenção de refor-
mar a área da defesa constava do programa de governo da UCR.29 Assim,
em um primeiro momento, o governo viabilizou uma série de mudanças
significativas na estrutura de comando das Forças Armadas, designando o
Ministério da Defesa como principal instância de gestão institucional des-

28 Alfonsín optou por essa saída em nome da estabilidade institucional. Mas a invasão de La Ta-
blada não significou o ressurgimento do fenômeno subversivo na Argentina. Tratou-se de um
fato isolado, produzido por um grupo minúsculo e sem ramificações nem inserção política. O
que, por certo, tornava vulnerável a estabilidade institucional era o desajuste econômico e social
existente nessa época, que alguns meses mais tarde provocou a saída prematura de Alfonsín do
governo. Em conseqüência, aqueles decretos responderam, antes, ao impulso concessivo com
que o governo radical considerou a questão militar durante os cinco anos e meio de sua gestão.
29 Nesse programa de governo, a UCR propunha-se conseguir um “novo tom moral” entre os mili-
tares, redimensionar e desenvolver as três Forças Armadas, modernizar sua organização funcional
e operacional, re-hierarquizar o Estado-Maior Conjunto (Emco), unificar as doutrinas e as estraté-
gias de planejamento, capacitar seus quadros e desburocratizar sua estrutura orgânica; em suma,
promover uma profunda reestruturação orgânico-funcional nas Forças Armadas.
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sas forças e os estados-maiores gerais como escalão básico para sua gestão
operacional.30 Não obstante, o projeto de reestruturação orgânico-funcio-
nal das Forças Armadas, que, durante os primeiros meses do governo radi-
cal, o ministro da Defesa, Raúl Borrás, e o titular do Emco, general Fernán-
dez Torres, tentaram viabilizar, foi rapidamente abandonado após a morte
do primeiro e a saída do cargo do segundo. As reformas efetuadas foram
parciais e levadas a cabo em um clima marcado pelo antagonismo militar —
originado, principalmente, pelo repúdio castrense aos julgamentos — e pela
falta de firmeza governamental, sendo insuficientes para produzir as mu-
danças estruturais planejadas com o fito de fazer frente à profunda crise
profissional por que passavam as Forças Armadas.

Essa insuficiência, por seu turno, manifestou-se em relação a outras
duas questões importantes, como a da administração das passagens para a
reserva e das promoções das cúpulas das Forças Armadas e a dos gastos or-
çamentários destinados à defesa. No que se refere ao primeiro aspecto, hou-
ve uma permanente renovação das chefias militares. Com efeito, durante
toda a gestão alfonsinista, passaram para a reserva 80 generais, 33 almiran-
tes e 47 brigadeiros, e foram promovidos 53 generais, 33 almirantes e 34
brigadeiros, o que, na verdade, diminuiu as chances de uma relação estável
do governo com as Forças Armadas.31

Quanto à questão orçamentária, o governo promoveu uma conside-
rável redução nos gastos militares. Em 1983, esses gastos representavam
3,47% do PIB, enquanto que em 1984 caíram para 2,31%, em 1985 e 1986,
para 2,30%, em 1987, para 2,28% e em 1988, para 2,12%. Além disso, tal
processo se deu no contexto de uma brusca redução do gasto público e de
uma paralisação geral da atividade econômica, o que, em seu conjunto, fez
com que a referida redução fosse superior a 50% em termos reais.32 Contu-
do, essa queda dos gastos militares não se fez acompanhar de medidas para

30 Essas mudanças consistiram na supressão dos cargos de comandante-em-chefe das três forças
e na criação dos cargos de chefe de estado-maior geral de cada força, como escalão hierárquico
superior de cada uma delas; na hierarquização do Emco como instância mais importante da con-
dução militar das Forças Armadas, concentrando o comando castrense, o emprego conjunto e a
integração das forças; na transferência para o Ministério da Defesa da atribuição de decidir sobre
nomeações, deslocamentos, baixas e passagem à reserva dos oficiais superiores; na transferência
para o Ministério da Defesa do controle acionário das empresas pertencentes à Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares — que estava subordinada ao Exército — e de todas aquelas cuja
propriedade cabia às Forças Armadas; e na implementação de um novo sistema de planejamen-
to, programação e orçamento na área desse ministério, mediante o qual se melhorou substancial-
mente a gestão e o controle dos recursos orçamentários na área da defesa. Além dessas, não
foram muitas as mudanças efetuadas. Em outubro de 1984 decidiu-se a dissolução do I Corpo de
Exército, mas as duas grandes unidades que o compunham apenas foram remanejadas para ou-
tros corpos.
31 Fraga (1989:168-70).
32 Scheetz (1995).
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reorganizar as instituições armadas, readaptando-as às necessidades econô-
micas e orçamentárias do país, o que acentuou a crise militar.

Quanto à atitude governamental frente às rebeliões castrenses ocorri-
das durante a gestão radical, as diretrizes seguidas não pareceram distanciar-
se dos déficits observados nos outros aspectos analisados. As tensões e os
conflitos que se vinham desenvolvendo no interior dos quartéis desde a der-
rota das Malvinas, somados às limitações oficiais para estabilizar as relações
civis-militares, explodiram com a primeira rebelião cara-pintada, ocorrida em
abril de 1987, e se estenderam ao sistema político. A essa rebelião, conheci-
da como Rebelião da Semana Santa, seguiram-se outras, como a de Monte
Caseros, em janeiro de 1988, e a de Villa Martelli, em dezembro de 1988.33

Durante o primeiro levante, os rebeldes — comandados pelo tenente-
coronel Aldo Rico — pediram a destituição do chefe da força e reivindica-
ram uma saída política para os julgamentos em curso, esclarecendo que o
movimento não tencionava dar um golpe de Estado, nem supunha uma
ação contra as autoridades constitucionais, mas que se tratava de um proble-
ma interno do Exército. De qualquer modo, a gravidade dos acontecimentos
causou uma rápida mobilização popular em defesa da ordem institucional.
Por seu turno, o governo, que inicialmente havia descartado a possibilidade
de fazer concessões aos rebeldes, dialogou com estes e negociou os termos
para o fim do levante.34 

As outras rebeliões ocorridas durante a gestão alfonsinista foram pi-
pocando à medida que se agravava o conflito surgido em abril de 1987 en-
tre os caras-pintadas e o comando do Exército.35 Diante do agravamento da si-
tuação, as medidas governamentais não se revelaram eficazes para solucio-
nar a crise. Primeiro, o governo não percebeu que essas rebeliões não se
limitavam a reivindicar uma solução política para os julgamentos em curso
dos militares que haviam cometido crimes durante a repressão ilegal, mas
que significavam um confronto entre setores que competiam pela condu-
ção do Exército e que, além disso, tinham visões e estratégias diferentes
para operacionalizar um objetivo comum, dado pela rearticulação do prota-
gonismo político do Exército. Segundo, o tipo de solução ensaiado pelo go-
verno deixou aberta e latente tal confronto na medida em que não promo-
veu a desarticulação de um dos setores em luta e, em particular, não impli-

33 Examinei mais a fundo esse processo em Sain (1994).
34 Ibid., cap. IV.
35 No decorrer das três primeiras rebeliões, aumentou o número de militares delas participantes
— 150 na da Semana Santa, 350 na de Monte Caseros e mil na de Villa Martelli —, sua duração
ampliou-se — quatro dias na primeira, cinco dias na segunda e oito dias na terceira —, mais unida-
des se envolveram nos fatos e elevou-se o nível hierárquico dos que as encabeçaram. Ao fim des-
ses levantes, foram processados 432 militares, entre oficiais e suboficiais. A maioria desses
processos deu lugar a sanções disciplinares no âmbito da Justiça Militar. Em princípios de 1990,
os processos existentes não passavam de 100 e apenas se mantinham 340 sanções disciplinares.
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cou a exclusão do setor rebelde do Exército.36 Por fim, a atitude do governo
em relação à crise militar e às rebeliões caras-pintadas, longe de permitir a
superação do conflito político surgido e da fragmentação institucional exis-
tente, contribuiu decisivamente para o aprofundamento da crise.

O governo de Carlos Menem (1989-98)

Em 14 de maio de 1989, o candidato presidencial do Partido Justicia-
lista (PJ), Carlos Menem, venceu as eleições gerais presidenciais por ampla
margem em relação ao candidato radical, Eduardo Angeloz. Segundo o cro-
nograma constitucional, o eleito devia assumir o cargo presidencial em 10
de dezembro desse ano, mas a profunda crise econômico-social desencadea-
da entre os meses de fevereiro e junho de 1989 e a incapacidade governa-
mental de controlá-la anteciparam a saída de Alfonsín do governo nacional,
e este passou o governo a Menem em 8 de julho.37

Diferentemente do ocorrido durante o mandato de Alfonsín, em fins
dos anos 1980 os militares não eram mais vistos como uma ameaça à or-
dem institucional democrática, nem eram atores com capacidade de vetar e/
ou pressionar o poder político; por isso, as Forças Armadas não ocuparam
um lugar privilegiado entre as prioridades governamentais. Estas, ao contrá-
rio, se concentraram na necessidade de conter o colapso econômico que se
instalou em meio à feroz hiperinflação eclodida no início de 1989, fazendo
com que a administração menemista se preocupasse em resolver a profun-
da crise fiscal e em reorientar a economia local aplicando um modelo de re-
forma capitalista de caráter ortodoxo.38

36 As negociações que puseram fim ao primeiro levante implicaram a passagem para a reserva do
chefe do Emge, general Ríos Ereñú e sua substituição pelo general Dante Caridi, que não se identi-
ficava com os caras-pintadas, mas como subchefe do Exército foi nomeado o general Fausto Gon-
zález, aceito pelos rebeldes. Finalizada a rebelião, Rico e seus seguidores foram detidos e proces-
sados pela Justiça Militar, sendo que em 5 de junho desse ano foi sancionada a Lei de Obediência
Devida. Por seu turno, o término do levante de Villa Martelli ocorreu mediante negociações nas
quais o governo só participou como mero observador. Tratou-se de um acordo militar, levado a
cabo na tarde do domingo, 4 de dezembro de 1988, entre o coronel Seineldín — na ocasião, chefe
dos rebeldes — e o general Caridi. Como o eixo do conflito e das negociações girou em torno do
confronto interno do Exército entre os caras-pintadas e o comando dessa força, os termos do acordo
determinaram a saída de Caridi do Emge, a aplicação de uma anistia interna aos processados pelos
levantes anteriores e o julgamento de Seineldín como único responsável por esse levante. O gover-
no, que sempre negou a existência desse pacto militar, submeteu Seineldín à Justiça Militar como
único responsável pelo levante e decidiu manter o general Caridi à frente da instituição, ainda que
em pouco tempo tenha sido substituído no cargo pelo general Gassino.
37 Ver Palermo & Novaro (1996).
38 Ver Smith (1993), Bouzas (1993) e Bustos (1995).
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Nesse contexto, a diretriz política adotada pelo presidente Menem
para lidar com a questão militar seguiu duas grandes orientações. Numa
primeira etapa, concentrou-se na solução dos dois principais problemas sur-
gidos durante a gestão alfonsinista e que, em 1989, ainda configuravam
questões altamente conflituosas nas relações civis-militares. O primeiro re-
lacionava-se com a ainda persistente reivindicação castrense de uma solu-
ção política para a revisão do passado, isto é, a demanda de alguma medida
governamental — anistia, comutação de penas e/ou indulto — que benefi-
ciasse os poucos militares que ainda estavam sendo processados judicial-
mente e os ex-comandantes do PRN já condenados. O outro problema era a
ativa presença, no Exército, do setor político cara-pintada, que protagonizara
três rebeliões durante o governo radical e que pretendia assumir o coman-
do da arma. Numa segunda etapa, a política militar menemista se limitou a
iniciativas em matéria castrense decorrentes fundamentalmente do modelo
de reforma econômica e da política de inserção internacional formulada
pelo governo, tentando adaptar as instituições armadas e a política militar
aos parâmetros centrais da política externa e às novas condições econômico-
orçamentárias vigentes no país.

O rumo seguido por Menem com relação à problemática dos julgamen-
tos diferiu daquele seguido por Alfonsín.39 Durante a campanha eleitoral que
antecedeu sua eleição a presidente da nação, Menem defendeu a necessida-
de de se chegar à “pacificação nacional” “resolvendo de uma vez por todas os
mais graves problemas que enfrenta o país”, entre eles a questão militar. Já
no governo, para o mandatário peronista, a questão central consistia em dar
algum tipo de solução às condenações e aos processos pendentes envolvendo
membros da ativa ou da reserva das Forças Armadas, de maneira que essa
questão e suas eventuais derivações não gerassem nenhum tipo de conflito
político com as instituições castrenses. Para tanto, em fins de setembro de
1989, Menem declarou publicamente que estava disposto a acabar com as se-
qüelas dos julgamentos, indultando não só os militares que ainda estavam
sendo processados e os ex-comandantes condenados, mas também os proces-
sados e condenados pelas rebeliões ocorridas durante o período de Alfon-
sín.40 Pretendia pôr um fim em tal situação e estabelecer, conseqüentemen-
te, novos padrões de relacionamento com os militares. Em conseqüência desse

39 Durante a gestão de Alfonsín, Carlos Menem havia-se oposto a todo tipo de medida que ten-
desse a restringir ou dar um ponto final na revisão judicial das violações aos direitos humanos
cometidas durante a repressão ilegal. Em 30 de novembro de 1986, em pleno debate público so-
bre a Lei de Ponto Final, Menem sustentou que não era “partidário nem do Ponto Final nem da
anistia”. Em dezembro de 1988, reiterou que não estava de acordo com a anistia.
40 Em junho de 1989, 460 membros das Forças Armadas estavam sendo afetados por algum tipo
de decisão judicial ou sanção disciplinar: havia sete condenações e 18 processos por crimes co-
metidos durante o combate à subversão; três condenações em função da Guerra das Malvinas; e
92 processos em curso e 340 sanções disciplinares de militares envolvidos nos três levantes caras-
pintadas ocorridos até o momento (Fraga, 1989:162-3).
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anúncio, em 6 de outubro de 1989, Menem promulgou os decretos nºs 1.002/
89, 1.003/89, 1.004/89 e 1.005/89, indultando militares, policiais e civis con-
denados e/ou processados por delitos cometidos durante sua participação na
repressão à subversão e ao terrorismo entre os anos de 1976 e 1983; os civis
pertencentes a organizações guerrilheiras na década de 1970 que haviam sido
condenados e/ou processados por sua participação em ações subversivas ou
terroristas; os militares e civis indiciados, processados e/ou condenados por
seu envolvimento nos três levantes militares realizados até o momento; e os
militares responsáveis pela condução política e castrense do conflito bélico
no Atlântico Sul. Posteriormente, em 29 de dezembro de 1990, promulgou o
Decreto nº 2.741/90, indultando os ex-comandantes da última ditadura que
haviam sido condenados em 1986. Nesse mesmo dia, também promulgou o
Decreto nº 2.742/90, indultando o ex-chefe da organização guerrilheira Mon-
toneros, Mario Eduardo Firmenich. Com isso, Menem pôs em prática sua po-
lítica de pacificação e reencontro nacional.

Essas medidas tiveram um duplo efeito sobre o conjunto das rela-
ções civis-militares. Por um lado, significaram o fim da etapa marcada pe-
los julgamentos e pelas problemáticas resultantes da revisão judicial do pas-
sado, cujos pormenores haviam ocupado o centro do cenário político na
gestão anterior. A partir desse momento, tanto a reivindicação militar de
uma solução política para os processos e condenações judiciais pendentes,
quanto a tácita reivindicação da atuação militar no passado autoritário fo-
ram esvaziadas de conteúdo e politicamente superadas. Com isso, a revisão
do passado deixou de ser a questão mais conflituosa das relações civis-mili-
tares e, como se verá, seu desenvolvimento posterior não implicou o cercea-
mento do controle civil sobre as Forças Armadas ou, mais especificamente,
da subordinação castrense aos poderes governamentais, mas uma proble-
mática atinente ao âmbito da Justiça. Por outro lado, os indultos simboliza-
ram, tanto para o governo quanto para os militares em seu conjunto, uma
expressão concreta de aproximação e convergência entre Menem e as For-
ças Armadas. Desde esse momento a administração menemista contou com
um elevado grau de controle efetivo sobre as Forças Armadas, o que nunca
havia sido conseguido por Alfonsín.

Não obstante, em fins de 1994, o tema da repressão ilegal no passado
autoritário voltou à cena pública quando o Senado Nacional, contrariando
decisão de Menem, rejeitou o acordo constitucionalmente necessário para a
promoção dos capitães-de-fragata Antonio Pernías e Juan Carlos Rolón, dois
militares que haviam participado do combate à subversão.41 Algumas sema-

41 O cap. Pernías havia sido processado em 1984 por crimes cometidos durante a ditadura e pos-
teriormente beneficiado pela Lei de Ponto Final; e o cap. Rolón havia sido acusado de numerosos
delitos cometidos durante a repressão ilegal. Em outubro daquele ano, ambos os oficiais haviam
reconhecido perante o Senado sua participação na repressão ilegal durante a guerra anti-subversiva
e na tortura de inúmeros detidos (Clarín e Página 12, 20-10-1994).
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nas depois, o presidente Menem defendeu publicamente a atuação das For-
ças Armadas durante a luta contra a subversão desenvolvida nos anos 1970,
defesa que se repetiu muitas vezes durante esses meses. Em março de 1995,
entretanto, o capitão-de-corveta Adolfo Scilingo, ex-membro de uma força-
tarefa que funcionou na Escola de Mecânica da Armada (Esma), exigiu do
comando do Exército que esclarecesse publicamente acerca dos lugares, mé-
todos e outras particularidades da repressão ilegal ordenada pelo comando
da Armada durante a ditadura militar, depois do que efetuou uma denúncia
penal a esse respeito.42 Estes fatos deram lugar, nos meses seguintes, a um
amplo debate público acerca daqueles acontecimentos, cujo ponto culminan-
te foi o comunicado público feito em 26 de abril pelo comandante do Exérci-
to, o general Martín Balza, no qual assumia a responsabilidade institucional
que cabia a sua força na repressão ilegal desencadeada na última ditadura,
sustentando que a chegada das Forças Armadas ao governo nacional havia
ocorrido com base numa avaliação equivocada da situação do país e recha-
çando como ilegítima a metodologia adotada por tais forças para fazer frente
à violência.43 Vale dizer que, enquanto o presidente Menem elogiava ou fa-
zia menção à ação das Forças Armadas no combate à subversão, o titular do
Exército assumia a responsabilidade institucional dos delitos e erros cometi-
dos por sua força durante a repressão ilegal, elaborava uma nova concepção
de obediência militar e condenava toda forma de intervenção castrense na
vida política do país além da estrita subordinação legal-constitucional ao po-
der político.

Esses fatos fizeram a questão do passado voltar ao cenário político. Os
organismos de direitos humanos começaram a reclamar ao governo e à Justi-
ça o início de novas investigações que levassem ao conhecimento de todos o
ocorrido durante a repressão processista, o que foi reforçado pelos processos
judiciais iniciados em 1997 na Espanha contra comandantes militares do
PRN responsáveis pelo desaparecimento de muitos cidadãos espanhóis. Nes-
te quadro, em 5 de janeiro de 1998, o deputado federal de oposição Juan Pa-
blo Cafiero, da Frepaso — acompanhado por outros cinco parlamentares des-
sa força política — apresentou um projeto de lei propondo a revogação e a de-

42 Segundo este oficial arrependido, essa força havia sido responsável pela morte de 1.500
a 2 mil detidos ilegalmente, que haviam sido jogados com vida no mar por aviões da pró-
pria Marinha. Para a confissão completa do capitão-de-corveta Adolfo Scilingo acerca da
repressão ilegal levada a cabo na Esma, ver Verbitsky (1995).
43 Mesmo assim, Balza afirmou que a violência na Argentina havia sido instaurada pelo terroris-
mo e que, como resposta a isso, as Forças Armadas haviam tomado ilegitimamente o poder e em-
preendido uma violenta repressão que se valeu da tortura e do assassinato como métodos
ilegítimos para a obtenção de informações. E frisou que “o fim nunca justifica os meios”. Também
declarou que quando está em risco a vida republicana de um Estado “não é o Exército a única re-
serva da pátria”, mas o conjunto da sociedade, através de suas instituições políticas e sociais, ins-
tâncias entre as quais as Forças Armadas eram apenas uma parte (Clarín e Página 12, 26-4-1995).
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claração de nulidade absoluta da Lei do Ponto Final e da Lei da Obediência
Devida. Essa apresentação gerou novo e amplo debate sobre o assunto, até
que em 25 de março o Congresso sancionou, com o respaldo dos partidos da
situação e da oposição, a Lei nº 24.952, que anulava as anteriores.

Por outro lado, no plano dos problemas internos do Exército, a heran-
ça recebida pela administração menemista com relação ao conflito entre o
comando do Exército e o setor cara-pintada era também considerada uma
pesada carga para o governo instalado em 1989. Para enfrentar essa proble-
mática e pôr fim a esse conflito, Menem seguiu nova orientação. Isso se ob-
servou quando assumiu a presidência e designou para o comando do Exér-
cito oficiais não pertencentes a nenhum dos setores em luta, e sim aqueles
que apresentavam um perfil institucionalista, como os generais Isidro Cáce-
res, Martín Bonnet e Martín Balza, com o que pretendia limitar a esfera de
influência interna do setor rebelde. Desde então, os caras-pintadas se vi-
ram diante de um comando composto por oficiais com o perfil por eles mes-
mos reivindicado como adequado e necessário para a chefia do Exército.

Mas, além disso, por seu caráter institucionalista, esses comandantes
rechaçavam toda forma de insubordinação ou de atos que atentassem con-
tra a hierarquia e a disciplina interna do Exército, e, em função disso, esta-
beleceram como seu objetivo principal a exclusão dos caras-pintadas das filei-
ras dessa força.44 Tal fato acabou resultando na rebelião de 3 de dezembro
de 1990 — o maior e mais violento dos levantes ocorridos até então.45 Dian-
te do fato consumado da rebelião, Menem em nenhum momento se mos-

44 Sain (1994).
45 Neste levante, os rebeldes tomaram a sede do Estado-Maior Geral do Exército — o edifício Li-
bertador —, situado em frente do palácio do governo; as instalações dos quartéis de Palermo, em
plena capital federal; a fábrica de tanques Tamse, em Boulogne; e alguns estabelecimentos e uni-
dades blindadas da província de Entre Ríos. Quanto ao número dos envolvidos nesses fatos, cal-
cula-se que só em Buenos Aires os rebeldes fossem mais de 600, e em Entre Ríos o movimento
contou com a participação de mais de 1.500 pessoas. Em sua grande maioria — isto é, mais de
90% —, os rebeldes eram suboficiais. Com relação à violência do enfrentamento, apenas me limi-
tarei a mencionar que na madrugada do dia 3, nas instalações de Palermo, foram mortos o tenen-
te-coronel Pita e o major Pedernera, militares leais ao governo. Segundo informações colhidas
nos interrogatórios levados a cabo durante o julgamento dos responsáveis e participantes na re-
belião, essas mortes, embora decorrentes do enfrentamento havido no interior desse prédio,
ocorreram praticamente por “fuzilamento”. Em Entre Ríos, a coluna de blindados que se desloca-
vam em direção a Buenos Aires foi detida mediante o bombardeio de aviões Canberra da Força
Aérea Argentina. Em Palermo, os quartéis foram retomados após o bombardeio das intalações
por peças de artilharia fixas e de tanques. Com o tiroteio no edifício Libertador, muitos projéteis
atingiram a própria Casa Rosada. Em Boulogne, depois de alguns tanques dirigidos por caras-pin-
tadas conseguirem sair da fábrica Tamse, rompendo o cerco mantido pelas forças leais ao gover-
no, na fuga atropelaram, na via Panamericana, um ônibus de passageiros da linha 60, causando a
morte de cinco civis que nele viajavam. Durante todo esse dia, cinco civis e 12 militares acaba-
ram mortos em razão dos cruéis entrechoques ocorridos entre rebeldes e leais. Ver Clarín e Página
12, 3, 4, 5 e 6-12-1990.
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trou disposto a negociar ou entrar em acordo com os rebeldes, embora estes
tenham tentado isso em muitas oportunidades; além disso, ordenou ao co-
mandante do Exército a imediata repressão aos focos rebeldes, ordem que
foi estritamente cumprida pelas tropas leais, à frente das quais colocaram-se
os militares institucionalistas, que com isto vislumbraram uma oportunidade
ímpar para desarticular a presença política dos caras-pintadas no Exército.46

Não obstante, a coerência e a predisposição governamental para aca-
bar com a rebelião diminuíram quando, ao longo do julgamento dos prota-
gonistas desses episódios, vieram a público as vinculações que Menem e o
coronel Seineldín haviam mantido durante 1989 e 1990.47 Por certo, essas
relações, longe de permitir a superação do conflito político e da fragmenta-
ção institucional existentes, contribuíram para o agravamento da crise, e a
elas se remetem as causas da rebelião de 1990. De qualquer modo, Me-
nem, junto com os generais Cáceres, Bonnet e Balza, desarticulou a presen-
ça política dos caras-pintadas no Exército, o que a administração anterior
não conseguira realizar. Alfonsín interpretou as insurreições caras-pintadas
como tentativas de golpe de Estado, mas acabou fazendo concessões e enta-
bulando negociações secretas com seus líderes, mas não conseguiu afastá-
los da força. Menem, ao contrário, firmou um acordo com os caras-pinta-
das e elogiou Seineldín, mas levou a cabo uma estratégia — contraditória,
sinuosa e mesmo arriscada — que terminou com o afastamento definitivo
do líder rebelde e de seus seguidores das fileiras do Exército.

Quanto ao papel institucional das Forças Armadas, as diretrizes segui-
das por Menem significaram uma certa redefinição em relação à gestão pre-
cedente. O caráter remilitarizante da segurança interna contido nas normas
promulgadas por Alfonsín na última etapa de seu governo foi reforçado por
Carlos Menem quando, poucos meses depois de assumir a presidência, e em
resposta à situação de grave crise político-social decorrente da hiperinflação
instalada no início de 1990, promulgou, em 26 de fevereiro desse ano, o De-
creto nº 392/90, alterando o Decreto nº 327/89 e ampliando sua competência

46 Após o levante, seus responsáveis e participantes foram presos e imediatamente processados
por ordem do Poder Executivo. Ao final da revisão judicial dessas atuações, as sentenças emitidas
pelo Conselho Supremo das Forças Armadas e, em segunda instância judicial, pela Câmara Fede-
ral de Apelações da Capital Federal — sentenças posteriormente ratificadas pela Corte Suprema
de Justiça da nação — resultaram na condenação e em severas penas para os líderes e autores da
rebelião.
47 Menem e alguns de seus assessores haviam tido inúmeras entrevistas secretas com o chefe
cara-pintada enquanto esse estava detido por haver encabeçado o último levante realizado durante
o mandato de Alfonsín. Nesses contatos, o candidato justicialista, e depois presidente, empreendeu
negociações com o militar rebelde acerca de muitas questões, como a passagem para a reserva de
oficiais superiores e comandantes do Exército, a nomeação de seus correligionários como funcio-
nários de direção na área de defesa — tanto o ministro e secretário de Defesa quanto o chefe do
Emge —, o planejamento do combate ao narcotráfico, a implementação dos indultos etc. Ver Sain
(1994).
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funcional à prevenção e à repressão de “fatos que constituam um estado de
comoção interna”. Não obstante, em dezembro de 1991, a distinção jurídico-
institucional entre defesa nacional e segurança interna foi restabelecida atra-
vés da sanção e promulgação da Lei nº 24.059 de Segurança Interna. No refe-
rente à eventual intervenção das forças castrenses em assuntos de segurança
interna, a lei estabeleceu a possibilidade de que estas o fizessem em três si-
tuações diferentes, a saber: fornecendo apoio logístico às ações de segurança
interna empreendidas pelas forças policiais e de segurança; evitando qual-
quer ataque armado a uma unidade militar — mas apenas no âmbito da mes-
ma — e restabelecendo a situação de segurança interna naqueles casos excep-
cionais em que o sistema federal de segurança fosse insuficiente para contro-
lar e evitar fatos que viessem a tornar vulnerável a segurança pública. Não
obstante, o emprego subsidiário das Forças Armadas em tais situações excep-
cionais não poderia incidir na “doutrina, organização, equipagem e capacita-
ção das Forças Armadas”. Essas prescrições, por fim, supunham a anulação
tácita do Decreto nº 327/89, modificado pelo Decreto nº 392/90.

Não obstante, e apesar do estabelecido nas citadas normas, nos últi-
mos anos não têm sido poucas as tentativas governamentais e militares de
chegar a um consenso favorável à intervenção castrense em assuntos de segu-
rança interna. Em abril de 1996, o secretário-geral do Estado-Maior Geral do
Exército (Emge), general Ernesto Bossi, postulou a necessidade de que sua
força começasse a produzir “inteligência relativa à ‘política interna’” como
um requisito para fazer frente ao eventual emprego da mesma “no restabele-
cimento da segurança interna”.48 Um ano depois, em julho de 1997, a Subse-
cretaria de Assuntos Militares do Ministério da Defesa elaborou um docu-
mento de trabalho no qual se propunha aos países do Mercosul um mecanis-
mo de “prevenção de crises” baseado na intervenção das Forças Armadas a
fim de “determinar, prevenir e desincentivar processos de desestabilização so-
cial, cultural e/ou política nos Estados-membros” e para “prevenir e desesti-
mular possíveis grupos armados clandestinos” e de “explosões de violência”
originados em função de “indigenismo, fator camponês, subversão, terroris-
mo, narcotráfico etc”.49 Finalmente, em 16 de dezembro desse ano, o próprio
presidente Carlos Menem afirmou que os militares deviam estar “plenamen-
te capacitados e preparados” para enfrentar “as novas agressões” do mundo
atual que resultam “dos fundamentalismos, da depredação de recursos natu-
rais, do narcotráfico e do terrorismo internacional”.50

Ora, essas intervenções, além de questionarem o que está claramente
estabelecido nas leis de Defesa Nacional e de Segurança Interna, e de dar lu-
gar a interpretações que contemplam formas de intervenção castrense em

48 Página 12, 3 e 10-10-1997.
49 Clarín, 28 e 29-7-1997.
50 Clarín e La Nación, 17-12-1997.
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assuntos de segurança interna, indicam que não está findo o debate sobre
as funções institucionais das Forças Armadas ante os novos desafios que se
impõem em matéria de segurança, nem tampouco acerca de sua estrutura
doutrinária, orgânica e funcional para fazer frente a tais questões. Por seu
turno, essa problemática se acentua ainda mais pela não regulamentação da
Lei nº 23.554 e sobretudo pela falta de uma lei orgânica das Forças Arma-
das que estabeleça e regulamente as funções principais e subsidiárias e as
atividades específicas e conjuntas de tais forças.

Por sua vez, a partir das novas condições que se impuseram nos pla-
nos internacional, regional e sub-regional no começo da década de 1990, a
gestão menemista desenvolveu uma política externa baseada, entre outros
aspectos, no alinhamento com os Estados Unidos, aceitando a liderança
norte-americana no Ocidente e sua projeção dominante no plano interna-
cional; na anulação do conflito existente com a Grã-Bretanha; e no aprofun-
damento das relações de integração com os países vizinhos.51 Em função
desses objetivos, a gestão militar de Menem começou a assumir um perfil
próprio, quando se decidiu enviar tropas argentinas ao golfo Pérsico para
integrar a aliança bélica encabeçada pelos Estados Unidos contra o Iraque
em janeiro e fevereiro de 1991.

Tal tendência teve um segundo momento relevante com a decisão do
governo de desativar o projeto de mísseis Cóndor II.52 Esse projeto previa o
planejamento e a construção de um míssil balístico de médio alcance no âmbi-
to do Plano de Satelização iniciado pela Força Aérea Argentina após a derrota
militar das Malvinas. Sua continuidade prejudicava os objetivos de inserção
internacional perseguidos pelo governo menemista, na medida em que impe-
dia o restabelecimento de relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, contra-
riava a política norte-americana de controle internacional de tecnologia de
mísseis, ia contra a decisão do Conselho de Segurança da ONU, que em 1992
definiu a proliferação de armas de destruição em massa como uma “ameaça à
paz e à segurança internacionais” e representava um fator de instabilidade na
região.53 Por sua vez, nesta mesma ordem de coisas se inscreveu a participa-
ção de tropas argentinas nas novas operações de paz organizadas pela ONU,

51 Ver Russell & Zuvanic (1990) e Escude (1992).
52 Em 20 de julho de 1990, o Poder Executivo promulgou um decreto secreto deixando sem efeito
o Decreto nº 604/85 e o Decreto nº 1.315/87 — ambos secretos até 1991 — mediante os quais o
governo Alfonsín havia aprovado o desenvolvimento do programa Cóndor II. Essa decisão com-
pletou-se com a promulgação do Decreto nº 995/91, determinando que “todos os elementos, par-
tes e componentes do míssil Cóndor II em todas as suas versões e etapas de desenvolvimento”
fossem “desativados, desmantelados, reconvertidos e/ou inutilizados, segundo suas possibilida-
des de uso em aplicações e destinos pacíficos, de modo a efetivar de forma definitiva o cancela-
mento total e irreversível do referido projeto (...)”.
53 Ver Santoro (1992), Barcelona & Villalonga (1992).
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intervenção iniciada com o envio, em maio de 1992, de um batalhão do Exér-
cito argentino composto por 900 soldados à Croácia em missão de paz.

Até 1990, esse tipo de intervenção havia-se circunscrito ao envio de al-
guns observadores militares a diversas zonas de conflito. Mas, desde esse ano,
a participação argentina se generalizou até chegar, em 1993 e 1994, ao envio
de batalhões inteiros a diferentes partes do mundo para desempenharem di-
versas funções e tarefas, desde operações de fiscalização de tréguas ou de ces-
sar-fogo e o cumprimento de tratados de paz até tarefas humanitárias, sanitá-
rias e de assistência social. Durante 1994, a Argentina manteve em serviço
1.321 militares e agentes de segurança nas 10 missões de manutenção da paz
de que participou o país, destacando-se as missões da Croácia e de Chipre.
No total, nos últimos anos, 10.082 militares argentinos participaram desse
tipo de missão, ou seja, 42,8% do total dos efetivos enviados pela Argentina,
Uruguai e Brasil.54 Finalmente, esse processo resultou na designação da Ar-
gentina como Grande Aliado Extra-Otan dos Estados Unidos, o que se deu
em outubro de 1997, quando o Poder Executivo norte-americano comunicou
o fato ao Congresso dos EUA e este o ratificou em janeiro de 1998, conforme
a Lei de Assistência Externa dos Estados Unidos. Tal designação não supõe a
formação de uma aliança militar ofensiva-defensiva, implica apenas a possi-
bilidade de o país designado ter acesso a um conjunto de benefícios e recur-
sos para a defesa; participar de um fundo para projetos conjuntos de pesqui-
sa científico-tecnológica ligados à defesa nacional e ao combate ao terroris-
mo; adquirir material de defesa excedente de caráter letal e não-letal; instalar
em seu território depósitos de material bélico; articular acordos de treina-
mento militar; ter acesso a linhas de crédito no contexto do programa de fi-
nanciamento militar externo dos Estados Unidos etc.55 Tudo isso, por fim, ra-
tificou o alinhamento argentino com a potência americana como um dos ei-
xos centrais da nova orientação externa seguida por Menem.

No que diz respeito à referida reforma militar, as diferenças de orienta-
ção entre Alfonsín e Menem não foram significativas. Em termos gerais, a
ampla margem de manobra do governante peronista com relação à área mili-
tar não se traduziu em importantes iniciativas de reestruturação, o que indi-
ca uma orientação de continuidade no que respeita as limitações observadas
na gestão anterior no atinente à reestruturação orgânico-funcional das Forças
Armadas. Desde o primeiro momento da gestão menemista ficou claro que as
medidas reformistas na área militar haviam sido concebidas principalmente
como uma forma de adequar as instituições militares ao ajuste econômico, à
racionalização fiscal e à reforma privatista do Estado, empreendida desde
meados de 1989. 

54 Para uma avaliação regional, ver Fraga (1997/98).
55 Ver Grossi (1999), cap. X.
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Como se viu, ao longo da década passada, os gastos com a área da defe-
sa foram bruscamente reduzidos, tanto no nível dos gastos reais quanto no de
valores relativos em comparação com os gastos fiscais e com o PIB. Contudo,
durante a administração Menem, a redução foi maior. Em 1994, os gastos mi-
litares ficaram apenas em 1,74% do PIB e em 11,4% do total de gastos fis-
cais.56 Nessa ocasião, a redução dos gastos militares tampouco se fez acom-
panhar de medidas para reorganizar e adaptar as instituições castrenses às
condições e necessidades fiscais do país. Tratou-se de um profundo corte or-
çamentário para instituições que mantinham o mesmo esquema de organiza-
ção e funcionamento. Desse modo, a falta de recursos levou essas institui-
ções a uma situação de virtual paralisia funcional, em um quadro em que, à re-
dução do tamanho das Forças Armadas em efetivos, unidades e armamentos,
somou-se a queda do nível de profissionalização e de capacidade operacio-
nal. Por fim, esse processo, ao invés de ser o resultado de uma política mili-
tar e de defesa orientada para a reforma e a modernização castrense, configu-
rou o que se bem se denominou “desmobilização e desarmamento de fato”.57

Seguindo essa lógica, todos os planos de reestruturação militar anuncia-
dos durante esses anos não passaram de medidas de racionalização organiza-
cional baseadas na transferência, no reagrupamento e reposicionamento de
unidades, na dissolução de outras, na venda de prédios e imóveis, na descen-
tralização da estrutura de apoio logístico, na modificação do esquema de des-
locamento de tropas, na concentração de centros de ensino e formação mili-
tar, na criação de centros regionais conjuntos, na constituição de forças de
deslocamento rápido e na redução do pessoal das três forças. Nada disso
implica uma reestruturação orgânico-funcional das Forças Armadas, apenas
uma mera readequação das forças ao corte orçamentário. Nesse quadro, em
1995, foram apresentados no Congresso Nacional alguns projetos de refor-
ma castrense, até que, em abril de 1998, sancionou-se — com o apoio de to-
dos os blocos parlamentares — a Lei nº 24.948, fixando “as bases políticas, or-
gânicas e funcionais fundamentais para a reestruturação das Forças Arma-
das” e determinando um considerável aumento dos gastos militares, mas sem
que se propusesse uma política de reforma do aparato e do funcionamento
militar.58 De qualquer modo, em 1999, esse aumento não se concretizou,
nem se traçaram, a partir do Ministério da Defesa, diretrizes específicas para
levar a cabo a referida reestruturação castrense. Em conseqüência, a adapta-
ção de cada força militar às restrições orçamentárias impostas nesses anos é
decidida e posta em prática autonomamente pelos respectivos comandos, que
são obrigados a administrar suas instituições com recursos escassos e sem
pautas político-institucionais. Todavia, isso não implica uma forma de rearti-

56 Scheetz (1995).
57 López (1994b).
58 Examinei essa questão em Sain (1998).
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culação de certa projeção autônoma por parte das instituições castrenses,
mas, sim, reflete a deficiência com que as sucessivas administrações governa-
mentais têm atendido aos assuntos militares.

A extinção do serviço militar obrigatório vigente na Argentina desde a
promulgação, no começo do século, da Lei Ricchieri, merece menção espe-
cial. Em dezembro de 1994, aprovou-se a Lei nº 24.439, de Serviço Militar
Voluntário, que instituiu um regime de serviço militar optativo. Isso foi o resul-
tado de um processo iniciado com o assassinato por espancamento do recru-
ta Omar Carrasco, perpetrado em 6 de março desse mesmo ano no Grupo
de Artilharia 161 do Exército, na cidade de Zapala, província de Neu-
quén.59 O impacto desse fato na opinião pública acentuou o repúdio que a
sociedade civil há muito manifestava contra o serviço militar obrigatório e
predispôs a opinião pública a dar seu aval a toda iniciativa que visasse a re-
formulá-lo ou suprimi-lo.60 Nesse contexto, o presidente Menem, disposto a
fazer eco a esse consenso e em face das eleições de 14 de maio do ano se-
guinte, anunciou a extinção do serviço militar obrigatório e sua substitui-
ção por um sistema de voluntariado, sem que se fizessem estudos e se exa-
minassem alternativas institucionais que permitissem pôr em prática a re-
formulação anunciada e sem que se levasse em conta a opinião técnica das
instituições castrenses afetadas pela medida.61 Essa decisão não foi inse-
rida, por fim, numa política global de redefinição do perfil profissional cas-
trense.

A conflituosa construção do controle civil e perspectivas futuras

Como se viu, o processo de democratização iniciado em 1983 fez sur-
girem novas tendências e um novo tipo de relação civil-militar. No tocante
às Forças Armadas, pode-se observar que, desde então, estas sofreram os
impactos das novas condições sociopolíticas e, particularmente, das profun-
das mudanças que se produziram no âmago da própria organização. Os im-
pulsos corporativos que as cúpulas militares tentaram conservar a fim de
preservar certas prerrogativas institucionais e de projetar-se, na medida do
possível, como atores autônomos na nova ordem democrática, foram neu-
tralizados pela profunda crise de identidade e de papel político que eclodiu

59 Ver Urien Berri & Marín (1995).
60 Ver Seguridad Estratégica Regional en el 2000, Servicio militar obligatorio; encuesta nacional,
ago. 1994. Nesse trabalho constata-se que 81,2% dos entrevistados manifestaram-se de acordo
com a instauração de um regime de recrutamento voluntário.
61 Nesse momento, o Exército contava com 16 mil soldados, e a Marinha e a Força Aérea com 3
mil cada uma. Em nenhuma dessas duas forças esses soldados faziam parte das unidades milita-
res operacionais que as compunham. Essa não era, em compensação, a situação do Exército,
onde a tropa desempenhava funções-chave em sua estrutura operacional.



C A S O S  N A C I O N A I S s 47

nos quartéis com o colapso da ditadura. Assim, do comportamento castren-
se ofensivo e desestabilizante que prevaleceu nos últimos 50 anos passou-se
a um padrão defensivo, baseado numa ação intraburocrática, no qual as For-
ças Armadas começaram a desempenhar um papel secundário e subordina-
do dentro da trama de poder que se instalou a partir de dezembro de 1983.
Tratou-se, por certo, da conformação de uma nova modalidade de relações
civis-militares, nas quais as Forças Armadas deixaram de constituir um ator
político com capacidade de exercer o poder estatal através da montagem de
um regime autoritário sustentado por elas, ou com possibilidade de tutelar,
de alguma maneira, o sistema político ou, pelo menos, de empreender ações
desestabilizantes da ordem institucional democrática como forma de pres-
são. Desde então, as Forças Armadas passaram a ser um ator intra-estatal,
cuja inserção no âmbito institucional começou a aparecer mediante o exercí-
cio combinado de algum grau de influência sobre o círculo governamental
através de posicionamentos pontuais, proposições e, no extremo, mediante
pressões ou questionamentos ao poder civil, mas sem que tais manobras te-
nham podido traduzir-se em modalidades tutelares de projeção política, nem
sequer no que se refere à revisão do passado — única questão, na verdade,
em que os distintos setores castrenses haviam encontrado uma base discur-
siva e institucional comum, nem tampouco em relação à brusca redução or-
çamentária que suas instituições sofreram durante todos esses anos, e que
também havia constituído um sério problema comum.62

Tudo indica, pois, que desde 1983, o governo civil constituiu, de uma
ou outra maneira, e ao contrário do ocorrido nas décadas anteriores, a ins-
tância dominante e principal do jogo político e, em conseqüência, o eixo de
gravitação das relações civis-militares passou pelos estilos e orientações que
guiaram o desempenho da classe política civil, assim como também pelos
resultados e efeitos obtidos pela projeção desta frente à problemática cas-

62 Algumas situações de conflito foram resolvidas de modo favorável à perspectiva ou aos inte-
resses militares, como, por exemplo, o término negociado do primeiro e do terceiro levantes
caras-pintadas ou as leis do Ponto Final e da Obediência Devida e os indultos pelos quais se pôs
fim à revisão judicial do passado. Contudo, tais fatos parecem indicar que as saídas encontra-
das para os levantes resultaram mais de certas táticas concessivas do poder político, que de
uma imposição autônoma e unilateral das Forças Armadas, e que se fundamentaram mais na
crença governamental de que o confronto produzira uma situação de desestabilização institu-
cional — primeiro levante cara-pintada; na imperícia demonstrada no processamento dos fatos
— terceiro levante cara-pintada; na forma de enfrentar o fracasso e a inconsistência com que se
encarou o processo de revisão do passado — leis do Ponto Final e da Obediência Devida; ou no
predomínio de uma modalidade pragmática de solução de situações de conflito — os indultos.
Inclusive, uma clara expressão disso foi a efusiva defesa da atuação militar no combate à sub-
versão, efetuada por Menem ao longo dos anos de 1994 e 1995. Essa defesa ocorreu em mo-
mentos em que a revisão judicial das responsabilidades penais do passado já havia acabado, as
cúpulas militares da época não faziam referências ao tema e o general Balza efetuava sua auto-
crítica, cujo conteúdo se contrapunha àquela defesa.
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trense. Como se disse, a presença autônoma dos militares no Estado foi qua-
se nula, inclusive até para a definição dos aspectos mais relevantes da vida
institucional das próprias Forças Armadas. O espaço e as possibilidades
para desenvolver iniciativas visando à reformulação das instituições arma-
das foram consideráveis; por isso, a falta de políticas nesse sentido eviden-
ciou a relativa incompetência com que os sucessivos governos civis aborda-
ram a questão militar. A indefinição governamental no estabelecimento de
prioridades e objetivos gerais para questões relativas à defesa nacional e a
inexistência de políticas militares globais foram uma constante ao longo de
todo o período. Isso refletiu as limitações com que os governos alfonsinista
e menemista encararam os temas militares.

Durante a primeira etapa democrática, a problemática decorrente dos
crimes cometidos durante a ditadura processista constituiu um pesado ônus
para o governo radical. A magnitude da repressão desencadeada na época e
a gravidade das seqüelas do terrorismo de Estado, assim como a forte pres-
são social em favor da implementação de uma revisão ampla desse passa-
do, condicionaram substancialmente o primeiro governo da democracia re-
cém-instaurada. Contudo, a centralidade que esse governo atribuiu ao te-
ma, as ambigüidades e contradições com que o enfrentou e o simultâneo
abandono de uma política militar baseada na reforma das Forças Armadas
criaram um cenário altamente conflituoso e, por vezes, incontrolável para o
próprio governo. Diante dessa situação, este, mais preocupado em buscar
saídas de curto prazo para os conflitos oriundos da revisão do passado do
que em delinear um novo perfil institucional e profissional para os milita-
res, restringiu a reforma militar a um conjunto de medidas menores, sem
que estas fossem acompanhadas de uma reformulação conceitual da defesa
e, em seu âmbito, de uma reestruturação geral das Forças Armadas.

Neste quadro, cabe dizer que a administração alfonsinista careceu de
eficácia na instrumentação de decisões e iniciativas conducentes à estabili-
zação das relações civis-militares. Essa falta foi significativa no momento de
tentar solucionar as questões altamente conflituosas herdadas da ditadura
militar, particularmente em tudo o que dizia respeito à revisão do passado,
ou no momento de assentar as bases políticas e institucionais para a refor-
ma do aparato militar. Ao término do governo Alfonsín, continuavam tangí-
veis as deturpações orgânico-funcionais das Forças Armadas em relação às
novas condições institucionais, econômicas e internacionais e, em conse-
qüência, a reforma militar continuava pendente, do mesmo modo que as
questões da revisão do passado e do conflito existente no Exército entre o
comando dessa força e o setor cara-pintada permaneciam como assuntos in-
solúveis. Estas certamente foram as principais deficiências da administra-
ção radical e suas conseqüências constituíram heranças conflituosas para o
futuro governo constitucional.
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Em 1989, a conjuntura política diferia substancialmente da existente
quando da instauração democrática em 1983. No que se refere à questão
militar, o desafio de Menem não incluía a redefinição das relações civis-mi-
litares a fim de obter a estabilidade institucional da democracia, uma vez
que a sorte desta não estava vinculada ao risco de uma regressão autoritá-
ria pela via de um possível golpe de Estado castrense. Apesar da persistên-
cia de situações de franco conflito na segunda metade da década de 1980 —
como o enfrentamento cara-pintada/Emge — e do predomínio de um discur-
so militar favorável à atuação castrense no passado autoritário, a subordina-
ção das Forças Armadas aos poderes constitucionais era então um fato.
Após a saída antecipada de Alfonsín da presidência, ficou claro que os dile-
mas da democracia na Argentina passavam pela capacidade governamental
de estabilizar a economia e fazer frente aos desafios das novas condições fi-
nanceiras, produtivas e comerciais vigentes nos planos internacional, regio-
nal e local. No atinente às relações civis-militares, essa situação supunha a
emergência de novas oportunidades de reforçar a subordinação castrense às
autoridades civis, oportunidades diferentes daquelas que prevaleceram du-
rante a gestão de Alfonsín. Esse panorama interno era reforçado no plano
externo pelas transformações ocorridas em fins da década de 1980 no cená-
rio internacional e regional, em particular no âmbito sub-regional do Cone
Sul, mudanças que provocaram o surgimento de novas condições geopolíti-
cas e estratégicas para a Argentina. O término do conflito Leste-Oeste, da
ameaça comunista e da busca permanente de supremacia militar pelas gran-
des potências como coordenadas centrais das relações internacionais contri-
buiu para a perda de importância e para a secundarização da dimensão mili-
tar no cenário internacional. Por seu turno, na América Latina, e particular-
mente no Cone Sul, essas mudanças foram acompanhadas do processo de
integração sub-regional iniciado e aprofundado desde 1985 até hoje, dando
lugar, no início, à adoção de políticas de cooperação e complementação regio-
nal e, depois, de integração. Tudo isso contribuía, por fim, para um contexto
regional de paz e estabilidade.

Nesse quadro, Menem interpretou corretamente as novas condições
políticas que se impunham tanto no cenário internacional quanto no do-
méstico e utilizou melhor do que Alfonsín os recursos de poder disponíveis
para aumentar a capacidade de controle governamental sobre os militares,
ainda que isso não se tenha traduzido em uma política militar global na
hora de efetuar mudanças de base na estrutura institucional das Forças Ar-
madas. Por um lado, o mandatário peronista foi eficaz e bastante competen-
te na instrumentação de decisões e iniciativas conducentes à estabilização
das relações civis-militares e no aprofundamento da subordinação castren-
se ao poder político, seja desarticulando com êxito os problemas mais gra-
ves herdados da gestão radical, seja impondo de modo eficaz seus próprios
critérios aos comandos militares em assuntos-chave, ou seja, tornando se-
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cundárias as questões atinentes à defesa nacional e delimitando o âmbito de
desdobramento institucional das Forças Armadas. Neste aspecto, as diferen-
ças em relação ao mandatário radical foram importantes. Contudo, assim
como Alfonsín, não formulou nem levou a cabo uma política militar global,
baseada na reestruturação orgânico-funcional das Forças Armadas, a fim de
superar as deformações existentes no funcionamento e na organização das
mesmas e de dar-lhes um novo perfil profissional em sintonia com as novas
condições políticas, econômicas e internacionais. No caso de Menem, esse
déficit foi substancialmente maior se comparado com a gestão alfonsinista,
já que a eliminação das situações de conflito herdadas, a ampla margem de
subordinação militar ao governo civil, a existência de uma situação interna-
cional e local mais favorável e os êxitos obtidos quanto à estabilização e ao
crescimento da economia propiciaram um contexto mais favorável que o
existente nos anos 1980 e criaram novas oportunidades de viabilizar iniciati-
vas passíveis de produzir as mudanças necessárias nas Forças Armadas. O
único obstáculo foi a indiferença com que o governo tratou as questões mi-
litares e de defesa nacional, que já não ocupavam um lugar central no cená-
rio público como haviam ocupado na década anterior. Vale dizer que duran-
te a presidência de Menem, não se implementou a reforma das Forças Ar-
madas porque o poder político não quis.

Em suma, as relações civis-militares mantidas ao longo da década de
1990 na Argentina indicam a existência de um alto grau de subordinação
castrense ao poder civil. No entanto, como vimos, essa subordinação não
resultou de políticas globais visando especificamente a uma redefinição dou-
trinária, orgânica e funcional das Forças Armadas, e sim da combinação de
um conjunto de condições situacionais gerais, como a ampla revalorização
social da democracia, o respaldo internacional à consolidação democrática,
as profundas mudanças internacionais e regionais, a política externa ten-
dente a privilegiar os processos de integração regional, a crise fiscal e o
ajuste econômico, assim como a esporádica, mas não menos importante,
convergência alcançada entre a situação e a oposição em questões-chave
como a Lei de Defesa Nacional, a desmilitarização da segurança interna e o
reforço do sistema institucional ante as rebeliões caras-pintadas. Apesar de,
pelo lado civil, se irem impondo certas modalidades parciais de exercício efeti-
vo do mando ou do governo político-institucional às Forças Armadas, sobretu-
do durante o mandato de Menem, os defeitos e as insuficiências das autorida-
des governamentais no exercício do poder sobre as instituições castrenses
foram uma constante ao longo de todo o período analisado. As tangíveis defor-
mações orgânico-funcionais que há muito as instituições castrenses apresen-
tam e a conseqüente necessidade de levar a cabo uma reforma militar global
evidenciam que o atual controle civil sobre os militares não exclui a existên-
cia de tarefas pendentes neste aspecto da vida nacional. Este, certamente, foi o
principal déficit de ambos os governos.
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A experiência argentina — particularmente a dos últimos anos —
mostra que o fato de não se abordar de forma global as questões de defesa
nacional ou a não reestruturação institucional da matriz doutrinária, organi-
zacional e funcional das Forças Armadas não dá lugar necessariamente a si-
tuações de conflito nas relações civis-militares nem induz à insubordinação
militar em relação às autoridades civis. Ao contrário, o que se observou em
nosso caso é que as questões da defesa nacional e da reforma militar não fo-
ram tratadas pelo poder político como temas prioritários e, mesmo assim, a
subordinação militar às autoridades constitucionais se acha consolidada e
as relações civis-militares se encontram estabilizadas sobre a base de um es-
trito controle civil, mesmo que venham a surgir situações que alterem es-
sas tendências.

A falta de uma abordagem integral das questões militares e da defesa
nacional pelos sucessivos governos civis refletiu a má vontade e/ou incapa-
cidade da classe política para aproveitar as oportunidades surgidas com
o colapso da ditadura e nos anos seguintes. A não regulamentação da Lei
nº 23.554 impediu que se utilizasse o Conselho de Defesa Nacional (Codena)
como instância privilegiada para o desenho, a formulação e a implementa-
ção de políticas de defesa nacional e militares. Por sua vez, a inexistência de
uma lei orgânica das Forças Armadas impediu a determinação precisa das
funções de cada força militar, assim como suas funções combinadas e con-
juntas. Atualmente, o preenchimento desse vazio institucional não só não
seria objeto de resistências ou questionamentos militares, como, ao contrá-
rio, contaria com o respaldo institucional das chefias castrenses. Ou seja, a
responsabilidade pela falta de um mando integral sobre as Forças Armadas
cabe exclusivamente aos governos civis.

Esse estado de coisas explica a falta de perspectiva estratégica dos diri-
gentes políticos nacionais. Como na Argentina não existe a possibilidade
iminente de uma guerra externa e como os militares não constituem uma
ameaça à institucionalidade democrática, os dirigentes políticos assumem
posições que vão desde a indiferença para com as questões castrenses até
a premeditada decisão de nada fazer a respeito. Essas orientações contri-
buem para um exacerbado conjunturalismo, que impede qualquer tentativa
de empreender, pelo menos a médio prazo, uma avaliação dessas problemá-
ticas. Mas o mais grave dessa deficiência é que ela impede o aproveitamen-
to das oportunidades que, nesta conjuntura, permitiriam assentar novas ba-
ses institucionais para a organização e o funcionamento da defesa nacional
e das Forças Armadas em sintonia com as condições internacionais, regio-
nais e domésticas da atualidade. 

Por outro lado, não seria ilusório considerar a possibilidade de que,
no quadro da estabilidade institucional obtida nestes anos, a Argentina ve-
nha a enfrentar algum conflito social grave e que alguns dirigentes e certos
militares postulem a volta dos militares como fator de estabilidade e de con-
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tenção político-social. A profunda crise de identidade que atravessam os mi-
litares e a necessidade de maximizar posições para obter mais recursos or-
çamentários não contribuiriam para aplainar o caminho em favor da manu-
tenção de uma posição de renúncia política e de repúdio a uma eventual
participação castrense em assuntos de segurança interna. Isso significaria
um substancial retrocesso institucional para a Argentina, cuja característi-
ca mais notável não resultaria de um avanço autônomo dos militares, mas
de uma falha da classe política em exercer pleno controle sobre as Forças
Armadas.

Conseqüentemente, a subordinação castrense ao poder civil atual-
mente existente não exime o governo democrático da responsabilidade de
conduzir as Forças Armadas, ainda mais se se observa que tal subordinação
não resulta de políticas que visaram a uma redefinição global da área mili-
tar. A utilização eficiente das atuais condições de subordinação castrense ao
poder político, após o desenvolvimento de um conjunto de reformulações
mais profundas nas relações civis-militares, depende da capacidade da clas-
se política de aproveitar estrategicamente tais fatores, o que necessariamen-
te pressupõe a revisão da indiferença e do comportamento débil com que
esses dirigentes consideraram o tema castrense e as questões ligadas à defe-
sa nacional. Trata-se apenas de dar a devida importância às problemáticas
surgidas das instituições militares e de abordá-las institucionalmente como
questões que, de alguma maneira, se referem ao processo de consolidação
democrática.
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Regime militar e transição democrática (1978-82)  

Os fatores globais da crise militar

A transição do ciclo autoritário para um regime democrático repre-
sentativo, iniciada em 1978 e encerrada em outubro de 1982, foi um dos
momentos mais conflituosos e intensos da história política boliviana do sé-
culo XX. Foi, sem dúvida, o ponto culminante de um processo de crise esta-
tal acumulada e não resolvida desde os primeiros anos da Revolução Nacio-
nal de 1952. Alguns analistas convencionaram denominar esta situação
“empate catastrófico” entre o Estado e a sociedade.1 Sua principal caracte-
rística foi uma espécie de hábito político beligerante entre o movimento sin-
dical, reunido em torno da Central Obrera Boliviana (COB), e as Forças Arma-
das, como representação do pólo hegemônico do Estado.2

1 Segundo Mayorga (1991) o “empate catastrófico” deve ser entendido, em termos de poder estatal,
como um bloqueio mútuo e como a incapacidade política e ideológica das forças políticas em dar
solução de hegemonia e consenso em escala nacional à questão estatal. Ver também Lazarte (1986).
2 Embora se possa situar formalmente o aparecimento desse duelo contínuo no momento em
que as Forças Armadas ocuparam o poder, em novembro de 1964, na realidade ele começou
muito antes: quando deixou de ser possível a dualidade de poder entre o governo do MNR e a
COB, pacto de Pirro quebrado em 1954. Os momentos de desequilíbrio entre ambos os pólos,
operários e governo, foram sempre resolvidos com o uso da força — das milícias algumas ve-
zes, outras do Exército (Zabaleta, 1995).

* Tradução de Paulo Martins Garchet.
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O clima de beligerância entre esses atores teve solução dramática e
atribulada quando o governo militar, após seu estrepitoso fracasso, deu iní-
cio à transição para um regime constitucional. No caso boliviano, o proces-
so de transição não teve, como em outros países da região — Brasil, Peru ou
Uruguai —, acordos e calendários estabelecidos por consenso para que as
Forças Armadas deixassem o poder de forma ordenada. Foi, antes, um ciclo
turbulento, cheio de desacordos e rupturas sistemáticas que aprofundaram
a crise, levando-a a extremos incontroláveis. A programação política para o
retorno à democracia foi uma decisão praticamente unilateral das Forças
Armadas, que tentaram utilizar um artifício para obter o poder por delega-
ção. Em 1978, nas primeiras eleições presidenciais, apresentaram seu can-
didato corporativo, mas fracassaram fragorosamente.

Essa primeira iniciativa, mais libreto de opereta política do que uma
efetiva saída institucional, revelou o interesse militar em manter-se no po-
der. O fracasso da fraude eleitoral desencadeou uma das maiores tormen-
tas políticas, e um período de repressão e violência sustentado por uma cul-
tura política intolerante.

O general Bánzer (1971-78), após quase sete anos ininterruptos de go-
verno, inaugurou o processo de abertura política que resultou em três elei-
ções malogradas entre 1978 e 1980 e em dois dos golpes militares mais san-
grentos da história boliviana do último século. Até outubro de 1982, data
em que foi restaurada a democracia, o país atravessou uma traumática ex-
periência de golpes, conspirações e contragolpes que o levaram à beira de
uma guerra civil.

Após a candidatura do general Pereda à presidência, frustrada no pri-
meiro turno das eleições de 1978, este comandou um golpe de Estado con-
tra seu padrinho político, o general Bánzer, refutando antecipadamente o
resultado das eleições em que as próprias Forças Armadas haviam montado
uma vergonhosa e ingênua fraude. Em novembro do mesmo ano, um setor
institucionalista das Forças Armadas encabeçado pelo general Padilla deu
novo golpe de Estado com a intenção declarada de restabelecer a ordem
constitucional, mas, sobretudo, para atenuar a atmosfera de violência so-
cial que ameaçava fugir ao controle militar. Foram convocadas eleições em
1979, nas quais um amplo setor da esquerda reunido em torno da Unión
Democrática y Popular (UDP) e dirigido por Siles Z., obteve uma vantagem
mínima. O espectro de ameaça que se abateu sobre as Forças Armadas e so-
bre os partidos de direita impediu seu acesso ao poder.

A indecisão partidária no momento de eleger constitucionalmente o
presidente da República entre os três candidatos mais votados obrigou os
parlamentares a designar um Executivo interino, com a missão de convocar
novas eleições para 1980. Nestas, venceu Guevara Arce, cuja gestão foi fu-
gaz. Em novembro de 1979, o coronel Natusch Busch, apoiado por um gru-
po de civis do Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), deu novo
golpe de Estado que durou apenas 16 dias.

A sangrenta operação militar produziu uma das maiores mobiliza-
ções sociais da história, que resistiu ao golpe e inviabilizou o acesso do
coronel Natusch ao poder. Como resultado de difíceis negociações entre o
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Executivo de fato e representantes do Parlamento, elegeu-se a presidente da
Câmara dos Deputados, Lidya Gueiler, para uma segunda presidência civil
interina em menos de dois anos.

O resultado das eleições de 1980 praticamente ratificou a terceira vi-
tória da UDP. Contudo, antes da posse, em 17 de julho do mesmo ano, pro-
duziu-se um sangrento golpe de Estado protagonizado pelo general Luis
García Meza, que governou até agosto de 1981. Sua ligação com redes de
narcotraficantes, paramilitares, e o peso da conduta repressiva do governo
causaram profundas divisões nas Forças Armadas. A mobilização social e o
débil apoio institucional provocaram sua destituição e posterior substitui-
ção por uma junta de comandantes, que passou a presidência ao general
Torrelio em agosto de 1981.

O governo do general Torrelio, que não passou de um mandato tam-
pão do anterior, sofreu irresistível pressão civil, agravada pela profunda cri-
se econômica que a sociedade experimentava. Torrelio foi deposto da presi-
dência em julho de 1982, substituído pelo general Vildoso, último presidente
militar de fato. Coube a este oficial administrar a etapa final de uma transi-
ção que se perdera no caos e na repressão sistemática. A incontrolável pres-
são do movimento sindical, o surgimento do movimento regional e as pres-
sões internacionais fizeram as Forças Armadas se retirarem, humilhadas pela
derrota política. Ainda que não se tenha reeditado a célebre derrota de abril
de 52, abandonaram o poder incondicionalmente.

Após esse crônico e turbulento ciclo, cabe perguntar: o que causou
esse bloqueio tão drástico do processo de transição? Terá sido somente o
peso histórico da crise de Estado de 52 que levou o país a este ponto, ou ou-
tros fatores concorreram para isso? A transição foi determinada mais por fa-
tores internos do que externos, ou teria havido uma combinação de ambos?
Finalmente, o que levou as Forças Armadas à institucionalização política? 

Diversos analistas assinalam acertadamente que a dissolução da von-
tade coletiva e da capacidade de enfrentar uma crise tão aguda que impe-
diu a saída negociada do governo autoritário obedeceu principalmente à
acumulação da crise orgânica do Estado de 52. Essa crise, caracterizada pelo
“empate catastrófico”, transcendeu os meros limites do exercício de domina-
ção militar. Neste sentido, a transição simplesmente conteve o processo de
derrubada da Revolução Nacional pelo elo mais fraco, isto é, pela via pura-
mente repressiva. Assim, as diversas formas de ocupação militar do poder
iniciadas em 1964, algumas marcadas pelo nacionalismo (1969-71), outras
por um liberalismo repressivo (1971-78) com prolongamentos erráticos
(1978-82), revelam finalmente uma crise crônica de hegemonia no país. As-
sim, as distintas fórmulas autoritárias constituíram simplesmente soluções
falsas de força ante uma crise de ordem estrutural da qual foi parte substan-
tiva a própria ditadura militar.

De certa maneira, a crise foi constante, e sua manifestação mais obje-
tiva foi o enfrentamento e o bloqueio mútuo entre as Forças Armadas e a
COB. Os partidos políticos de esquerda que orbitaram em torno da COB su-
cumbiram, ao longo da Revolução Nacional, não só pelo controle autoritá-
rio, mas também pelo peso de seus dogmas: sem capacidade de autocrítica,
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sem iniciativa para ir além do próprio discurso e legitimar-se socialmente, e
sem uma adequada leitura da realidade, construíram um muro ideológico
intransponível. Além de sua interpretação inconsistente da realidade nacio-
nal, acabaram eles mesmos fragmentados e antagônicos em posições irredu-
tíveis, além de profundamente debilitados pela repressão militar.

Os partidos políticos de esquerda não apenas mantiveram princípios
de pureza ideológica até o esgotamento, como muitas vezes se refugiaram em
um moralismo intransigente cultivado à luz de dogmas ilusórios. Outras ve-
zes, motivados por ira circunstancial, empunharam armas, tentando enfren-
tar o Exército com armamento tosco e artesanal. Apesar de terem existido as
condições necessárias para a articulação de um bloco compacto de esquerda,
isso nunca foi possível.3

Paradoxalmente, a COB, protagonista de diversas formas de resistên-
cia à ditadura, conseguiu desenvolver uma enorme capacidade de organiza-
ção, de mobilização e de oposição às Forças Armadas. Contudo, não foi ca-
paz de romper o equilíbrio estratégico nos momentos mais importantes des-
sa luta, porque não contou com apoio suficiente dos partidos políticos de
esquerda, que sempre propugnaram mais discursos do que práticas demo-
cráticas.4

Suas emblemáticas palavras de ordem — “tomar o céu de assalto” —
sempre que se pôde foram sensivelmente reduzidas. Uma cega resistência
antimilitar levou a COB a trágicas derrotas, que muitas vezes, além da per-
da de posições durante o enfrentamento com o governo militar, acabaram
provocando a repulsa da sociedade. A prioridade sindical cobista, de talhe
eminentemente salarial, monopolizou toda forma de interpelação. Durante
muito tempo impediu o surgimento de outras forças sociais como vetores
de apoio e resistência, como no caso dos camponeses. Sua férrea organiza-
ção operária, sua lógica de guerra e sua intolerância política impediram ali-
anças estratégicas com outros setores da sociedade. A COB só veio a de-
monstrar um certo grau de abertura sindical quando os camponeses opta-
ram por criar um movimento paralelo e independente. Seu dogma indiscutível
da construção de uma “ditadura do proletariado” bloqueou a participação ati-
va de outros atores e, sobretudo, mostrou sua intolerância com a pluralidade

3 Dois momentos foram propícios à superação de sua histórica divisão ideológica e política:
quando houve a possibilidade de construir um bloco consistente, durante o governo nacionalista
do general Tórrez, argumentos fracos e sua tradicional falta de comunicação ideológica acabaram
fazendo-os perder a oportunidade de passar à práxis política; uma segunda oportunidade ocorreu
durante o golpe de Estado de Natusch Busch, em novembro de 1979. Esta também se perdeu sem
ser aproveitada. A UDP, o bloco de esquerda que se acreditava mais compacto, mostrou-se total-
mente incapaz de organizar e comandar a resistência antimilitar. Ao contrário, foram as forças
sindicais, a COB e a CSUTCB, que terminaram liderando o movimento de resistência. 
4 A experiência sindical autônoma da COB, privilegiada pela primeira fase da Revolução Na-
cional, e sua vocação sempre latente para administrar um poder dual tiveram efeitos perversos.
Essa situação levou a COB a esgrimir posturas maximalistas e a sustentar ideologias radicais
que restringiram perigosamente os espaços de negociação e de abertura democrática.
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de ideologias e princípios de outros setores, que acabou cooptando pela via
dissuasiva.

Essa fase crítica do Estado em 52, de bloqueio mútuo e de debilidade
social, que se deu paralelamente à desagregação corporativa das Forças Ar-
madas, pode bem corresponder às características assinaladas por Mayorga
(1991): “a) ausência de um pacto de dominação apoiado na hegemonia e no
consenso; b) falta de uma alternativa política consistente, independente de
sua orientação ideológica; c) fragmentação política das forças sociais e dos
partidos, bem como crise ideológica dos partidos de esquerda; d) preemi-
nência de um aparato estatal sobre a sociedade civil, que, apesar de desa-
gregada e desarticulada, jamais perdeu sua capacidade de resistência e veto
a projetos de institucionalização autoritária do poder estatal; e) ante o vazio
político que implica a crise de hegemonia, a irrupção das Forças Armadas
no sistema político e no controle do aparato estatal se impôs como única
resposta que as forças políticas dominantes poderiam dar ao problema da
crise estatal”.

Neste contexto, tratou-se de resolver a instabilidade política e a crise
econômica via golpe, o que certamente constitui uma saída pouco feliz, de-
sesperada e inviável. Em todo caso, mostra a acumulação de outra caracte-
rística central da tentativa de construir o Estado Nacional desconsiderando
a autodeterminação social. Trata-se da intolerância política, que revela um
dos traços centrais do desenvolvimento cultural boliviano: pretender resol-
ver os momentos de crise por meio de uma lógica de guerra.

A discussão global da crise não tem relação apenas com a memória
de 52. Nela também intervêm outros fatores significativos, que precisam
ser levados em conta pelo peso político específico que adquiriram em todo
o processo de incerteza e indefinição estatal: a) uma economia frágil e de-
sestruturada, baseada essencialmente no padrão de exportação de minérios
e complementarmente agrícola; b) uma composição étnico-cultural que,
desde a República, sofreu graves processos de exclusão, marginalização e
repressão; c) uma forte desarticulação política e ideológica, que nunca per-
mitiu conciliar interesses gerais, menos ainda quando se viveu intensamen-
te, e sem pausa, entre os fogos da dependência externa e dos fortes desejos
de autodeterminação nacional, e d) finalmente, a desarticulação regional,
que, juntamente com a falta de integração social ao Estado, impediu a am-
pliação do mercado interno.

Os fatores que contribuíram para a transição foram sobretudo inter-
nos, ainda que no último período da ditadura a pressão norte-americana te-
nha tido efeito residual, como veremos adiante. Essa pressão deveu-se mais
à natureza delituosa do governo do que à convicção democrática.

A situação econômica e seus reflexos na sociedade estiveram entre os
principais motivadores e aceleradores da transição. Embora, nos primeiros
anos do governo Bánzer, a situação econômica fosse favorável devido ao au-
mento dos preços do petróleo e do estanho e, ainda, à exportação diversifi-
cada da agroindústria da região oriental, em 1974 a economia entrou numa
espiral descendente.
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Apesar do modesto crescimento econômico, as estatísticas oficiais
mascaravam uma modernização apenas aparente. Um exemplo disso foi a
estimativa de um PIB per capita de US$600 em 1976 e de US$729 em 1977,
enquanto o Banco Mundial calculava, para este último ano, US$360. Quais-
quer que sejam as causas do declínio da economia, a mais grave foi certamen-
te o recurso a empréstimos externos, na falta de investimentos estrangeiros.
Em 1971, a dívida externa era de aproximadamente US$780 milhões, passan-
do a US$3,1 bilhões ao final de 1978. Esse aumento desmedido, que jamais
foi acompanhado de um crescimento correspondente nas exportações, ele-
vou drasticamente o serviço da dívida, que passou de 17,3 para 32% do valor
das exportações naqueles anos. A situação se agravou porque as fontes de fi-
nanciamento não foram os governos estrangeiros, mas os bancos privados.5

A economia sofreu, assim, acelerada deterioração durante a ditadura
da década de 1970 e o ciclo da transição. A decomposição do sistema produ-
tivo, tanto estatal quanto privado, coincide com um ciclo de depressão nos
preços das matérias-primas no mercado mundial. Essa situação pôs em xe-
que o modelo clássico de inserção da economia boliviana no âmbito da eco-
nomia dos países industrializados. Sem controlar a dimensão macroeconô-
mica, o regime militar promoveu ajustes graduais na política salarial que le-
varam a um descontentamento social agudo e provocaram uma onda de
mobilizações. Associou-se assim o fracasso na orientação da economia com
o fracasso administrativo.

A mobilização social e a exacerbação repressiva do regime em conse-
qüência da crise econômica acabaram deteriorando o pacto implícito com a
classe média. Da mesma forma, o célebre pacto militar-camponês chegou a
seu ponto crítico em 1974. Este foi, sem dúvida, um dos maiores golpes po-
líticos infligidos à capacidade de governo das Forças Armadas.

A ruptura do pacto contribuiu para a organização da Confederación
Sindical de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), em 1979, que iria reforçar
o poder sindical da COB. O surgimento da poderosa aliança mineiro-campo-
nesa assinala o momento do verdadeiro declínio e fracasso das Forças Ar-
madas no controle dos camponeses e o fim do modelo clientelista do Esta-
do de 52. Pode-se afirmar que é aí que as Forças Armadas começam a admi-
nistrar o poder de forma pretoriana.

Outra característica da transição foi a pulverização dos partidos. Bas-
ta um breve olhar para a situação partidária para se constatar um profundo
processo de fragmentação, conflito, marginalização e proliferação partidária.

5 O que fica claro é que em nenhum momento o crescimento da dívida foi acompanhado por
um desenvolvimento autêntico. Ao contrário, entre 1971 e 1978, a média de greves foi a mais
alta das três últimas décadas e o poder aquisitivo dos salários caiu de 47 para 31%. Desde
1981, a taxa do crescimento do PIB foi negativa, segundo informações da Cepal (–1,1% em
1981, –9,2% em 1982). Em conseqüência, o PIB per capita caiu nesse mesmo período de –4,1
para –11,11%. As exportações, que haviam chegado a US$1,036 bilhão em 1980, caíram para
US$994 milhões em 1981 e para US$897 milhões em 1982. A taxa de inflação, que havia subi-
do a 35%, explodiu em 1981, chegando aos 300%. Enquanto o pagamento de juros chegava a
43,6% em 1982, o desemprego pulava de 9,7 para 12% (Dunkerley, 1985).
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Não se trata apenas da fragmentação dos partidos existentes, mas do surgi-
mento de novos partidos, como a Acción Democrática Nacionalista (ADN),
organizada pelo general Bánzer, que teria papel-chave tanto na transição
quanto na consolidação da democracia.6

Um fator adicional de pressão se agregou à polarização política entre
as Forças Armadas e a COB e à pulverização partidária: surgiu um movi-
mento civil regional que entrou em choque com o governo militar, minan-
do ainda mais sua parca capacidade de governar.7 Por outro lado, a ilegiti-
midade do governo e a ruptura das alianças entre as Forças Armadas e seus
antigos aliados afetaram profundamente sua própria unidade interna, o que
acabou prejudicando sua capacidade de administrar o poder.

Neste clima de anomia política e perda de controle governamental
podem ser identificados cinco conjuntos de fatores que presidiram o colap-
so e posterior retirada militar: a) a crise ideológica e moral da instituição
militar; b) sua crise profissional; c) a crise de gestão e administração gover-
namental; d) o deslocamento do eixo geográfico de sustentação do poder mi-
litar e e) a incapacidade de resistir a pressões externas.

Crise ideológica e moral das Forças Armadas

Os últimos governos militares viveram, indiscutivelmente, no mais
absoluto isolamento político. Não apenas enfrentaram a perda de seus alia-
dos políticos — os empresários, a classe média e, fundamentalmente, os
camponeses, fator de contrapeso — como, na esteira da profunda decompo-
sição ideológica, viram-se sem apoio em seu próprio entorno institucional.
Sua orfandade política e a fragmentação interna contribuíram para a derru-
bada de seus mitos autolegitimadores, que haviam sustentado seu acesso ao
poder, e a permanência nele.

6 Na convocação das eleições de 1978, 23 partidos se apresentaram. Três meses depois, e em
meio ao debate sobre a reforma eleitoral, surgiram 53 novos partidos, em um processo de divi-
são que não se encerrou em 1979: para as eleições de 1980, a Corte Nacional Electoral regis-
trou 72 partidos, revelando profundas polarização e atomização sociais.
7 Na verdade, é o movimento civil regional (fator de agregação final) que acaba rompendo a
unidade militar e deslocando o cenário das negociações: enquanto este movimento não entrou
em cena as decisões políticas se concentravam na sede do governo. Por isso mesmo, o surgi-
mento desse novo fator desestabiliza a lógica espacial do controle militar concentrado no alti-
plano boliviano, situação aproveitada pelas facções militares dissidentes, que, por sua vez,
buscam o apoio de seus conterrâneos da região oriental da Bolívia. A identidade cultural dos
dissidentes orientais em seu espaço natural torna-se fator relevante na negociação e solução do
conflito. Desse modo, a incorporação política às decisões nacionais de uma zona marginal e o
ânimo regional de neutralizar projetos de desenvolvimento que pudessem reduzir seu cresci-
mento evidenciam uma nova fase estatal caracterizada pelo deslocamento do eixo econômico e
político do ocidente para o oriente. A queda do regime militar inaugura esta nova fase, consti-
tuindo-se em momento formativo de um novo projeto de modernização nacional.
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Ao longo do ciclo autoritário, a instituição militar jamais conseguiu
estabelecer uma ordem política estável em sua relação com a sociedade,
nem tampouco satisfazer às múltiplas demandas corporativas. Os diversos
governos militares, além de usarem a rede clientelista com certo grau de su-
cesso, recorreram repetidas vezes à força para conter a revolta social. A dé-
bil articulação ideológica das Forças Armadas e a pouca legitimação de seu
governo foram os fatores que, desde o começo, se salientaram na transição. 

Durante a última década, as Forças Armadas passaram por crises po-
líticas inesperadas, que evidenciaram a persistência de um forte sentimen-
to nacionalista, como os protagonizados pelos governos de Ovando-Torrez
até a instalação do nacionalismo de direita dirigido por Bánzer. A oscilação
ideológica das Forças Armadas gerou a desordem interna, pois, enquanto al-
guns repetiam o libreto progressista da Revolução Nacional da soberania e
da autodeterminação do Estado boliviano, os governos militares de direita
assestavam duros golpes contra a matriz produtiva, a capacidade de gestão
e negociação estatal e as alianças estratégicas que de algum modo manti-
nham um equilíbrio, ainda que instável, nas arenas política e econômica.

Essa tensão ideológica caracteriza a administração militar entre 1969
e 1978. A partir de então, tende a desaparecer, cedendo lugar às manifesta-
ções do tradicional discurso da segurança nacional, que seria o sustentácu-
lo básico do poder militar. Em conseqüência, as administrações militares já
não se esforçam para legitimar um programa de governo dotado de conteú-
do ideológico-político. Antes, reforçam anodinamente um discurso hobbe-
siano de ordem e segurança. O traço mais patético dessa espécie de “levian-
dade ideológica” é a circularidade de sua lógica de desenvolvimento, que
consiste em separar, quase totalitariamente, as premissas de ordem, paz e
trabalho. Por isso mesmo, os governos militares não resistem ao mais leve
questionamento e se esforçam, por outro lado, para culpar os outros por suas
falhas administrativas.

Como Mayorga (1991) muito bem assinalou, ao longo de toda a transi-
ção, as Forças Armadas foram-se atribuindo uma espécie de princípio ontoló-
gico de representatividade pura da nação e de intangibilidade histórico-políti-
ca, pela qual se tornavam a instituição depositária da soberania nacional, fi-
cando acima da história, dos conflitos sociais e dos interesses particulares.

O discurso da doutrina de segurança nacional, vinculado à instauração
de uma ordem política fundada em lógicas binárias excludentes, como a de
amigo-inimigo, ou de pátria-antipátria, ordem-caos, constitui o traço mais
destacado do receio de perder seu valor institucional maior — sua autono-
mia. Este é um dos suportes ideológicos mais fortes que começou a se esgo-
tar durante a transição por dois motivos: primeiro, porque tal autonomia ins-
titucional revelou-se absolutamente insuficiente para garantir a unidade mili-
tar em processo de decomposição e, segundo, porque sua vitalidade corpora-
tiva desabou diante dos dramáticos efeitos da administração do governo de
García Meza. O conluio entre o narcotráfico e os paramilitares em benefício
de uma casta cleptocrática feriu profundamente os princípios profissionais da
maioria dos militares. Esta situação pôs por terra a típica argumentação da ra-
zão estatal e sua correspondente deificação.

A capacidade de organização e a força sindical que cresceu vertigino-
samente entre 1978 e 1982 levaram as Forças Armadas ao emprego da vio-
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lência quase como um fim em si mesmo. Essa conduta tem uma explicação
histórica, relacionada com a frágil formação ideológica, fustigada pelos fra-
cassos militares do século XIX e princípios do XX: as conseqüências trau-
máticas da Guerra do Chaco e a dramática derrota política sofrida durante a
Revolução Nacional. Todos estes fatos impediram o adequado desenvolvi-
mento doutrinário e militar e, devido a isso, sua plena integração e legitima-
ção institucional frente à sociedade.

Vale dizer, a memória institucional das Forças Armadas não se estru-
turou, como devia, em correspondência com a construção de um Estado
Nacional, simplesmente porque tal Estado foi, como afirma Almaráz (1989),
provisório. Ao contrário, tal memória serviu essencialmente à eficácia insti-
tucional contingente articulada em torno de seu êxito no que diz respeito à
segurança e ao controle social internos. Por isso a morte de “Che” Guevara
na guerrilha de Ñancahuazú aparece como seu maior feito institucional no
século XX.

Para as Forças Armadas, a possibilidade de perder o controle do po-
der numa situação de profunda crise política significava reeditar seu trau-
mático passado, que configurara sua memória da derrota durante a Revolu-
ção Nacional. Pelo mesmo motivo, ante a pressão social, a instituição ape-
lou para aquilo que se pode denominar seu “ídolo ético”. Vale dizer, apelou
para essa memória, como efeito psicológico, para produzir uma conduta cor-
porativa uniforme. Foi essa memória traumática que subsistiu como denomi-
nador comum neste ciclo de transição política violenta.8

A lógica tutelar, a que continuamente as Forças Armadas recorreram
para defender sua intervenção na política, sofreu um rápido desgaste du-
rante a transição. As Forças Armadas, que sempre se apoiaram no recurso à
força para lograr sua modernização, viram na transição a certeza da perda
dessa lógica. Para mantê-la intacta, recorreram ao típico expediente de apre-
sentar a UDP como a versão mais perigosa para a viabilidade política e eco-
nômica do país. Acusaram-na de encarnar “o reino do terror marxista”, ar-
gumento que serviu igualmente, ainda que de modo menos explícito, ao
golpe do general Padilla, mas que adquiriu contornos quase grotescos du-
rante o golpe de García Meza.

A intervenção militar na Bolívia tem sido repetidamente precedida
pelo peso de seus traumas históricos. Esta situação fez com que as Forças
Armadas reagissem diante de qualquer tipo de ameaça a sua autonomia. A
renúncia a tal autonomia quase sempre foi associada à perda de sua possibi-
lidade de modernização, já que esta é a dimensão a partir da qual, historica-
mente, sempre conseguiram se desenvolver.

8 Embora o golpe de Estado na Bolívia revele muito pouco como fato em si, já que o hábito de
mudar governos por esta via ocorre aqui constantemente, é um meio de revelar uma crise mili-
tar. De nosso ponto de vista, ainda que expressem um determinado grau de unidade corporati-
va diante de uma ameaça externa, os golpes de Estado na Bolívia são utilizados, ainda que não
de maneira explícita, como recurso para manter a coesão militar. Os tradicionais argumentos
de “caos social”, “anarquia”, “debilidade do Estado” fizeram a instituição se ver como detentora
da razão do Estado, o que permitiu que se convencesse de sua tutela política da sociedade.
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A desprofissionalização

Outro fator que presidiu o colapso do regime militar foi, sem dúvida,
sua profunda crise profissional, situação que impediu o planejamento de
uma retirada ordenada. Sua transformação pretoriana, desde meados da dé-
cada de 1970, obrigou as Forças Armadas a maximizar o emprego de seus re-
cursos repressivos, com a conseqüente debilitação de suas próprias bases de
apoio orgânico. O crescente inconformismo, dentro do setor institucionalis-
ta, não apenas com a forma de governar, mas também com o insucesso go-
vernamental, acabou por interpor-se na já difícil tarefa de administrar os
conflitos sociais.

A rápida deterioração do governo militar e a iminente transferência
do governo aos civis inquietaram ainda mais grandes grupos militares que
ainda não haviam usufruído do poder. Tais grupos afirmavam que não esta-
vam dispostos a abdicar facilmente dos privilégios e prerrogativas das sine-
curas que se haviam tornado costumeiras nas Forças Armadas. Aferrados a
essa lógica, converteram as Forças Armadas em um campo de batalha, ten-
tando convencer uns e outros de que ainda não havia chegado a hora de en-
tregar o poder aos civis.

Essa lógica explica de certa maneira por que os governos militares
nunca assumiram a administração governamental como um projeto institu-
cional coerente, e sim como uma expressão de poder apoiada numa “lógica
utilitária de caráter hereditário e messiânico” que encontrava justificação
nos vazios conjunturais de poder.

Durante o longo ciclo governamental de Bánzer, por exemplo, o rodí-
zio de oficiais na burocracia governamental, como parte de um butim políti-
co mascarado como “prestação de serviços patrióticos à nação”, foi menor
nas Forças Armadas e, de certo modo, bloqueou o acesso aos benefícios esti-
pulados nos tradicionais códigos burocráticos utilitários. Contudo, uma vez
aberta a comporta da transição, a desesperada busca de usufruto estatal de-
sencadeou uma luta surda e tenaz por promoções, situação que se repetiu
entre os oficiais que diziam encarnar um mandato e uma liderança institu-
cionais indiscutíveis.

Não se sabe com certeza quantas tentativas de golpe de Estado ocor-
reram entre 1978 e 1982 em conseqüência dessa lógica messiânica. Afirma-
se anedoticamente que cada dia que passava constituía um golpe frustrado
e o início do planejamento do próximo. Isso explica o grau de politização da
carreira militar e seu extravio profissional, já que o parâmetro de competên-
cia militar havia se deslocado para o plano político, deixando o desenvolvi-
mento profissional na orfandade.

Entre 1974 e 1978, várias tentativas malsucedidas de golpe de Estado
tiveram como argumento a retomada do profissionalismo. A de Padilla, em
1978, teve êxito, mas outras que se apoiaram neste mesmo argumento, prin-
cipalmente as que foram comandadas pelo tenente-coronel Emilio Lanza, a
partir da cidade de Cochabamba, e as de Añez e Cayoja, a partir de Santa
Cruz, contra García Meza, tiveram de esperar um pouco mais para ver seus
esforços coroados de êxito. 
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O fracasso das aventuras golpistas causou muitos problemas nas For-
ças Armadas. Os vínculos corporativos — o chamado “espírito de corpo” —
sofreram tanto com a arrogância dos vencedores quanto com a humilhação
dos vencidos. Armas, turmas e gerações assimilaram o trauma dessa cons-
tante oscilação política.9 As deportações, os exílios, as baixas ou processos
de depuração constituem os sintomas mais agudos da fragmentação inter-
na. Tudo isso assinalava que o território da disputa pelo poder entre as For-
ças Armadas e a sociedade havia sido incorporado ao próprio cenário insti-
tucional. A profunda divisão entre as armas durante o governo de García
Meza é testemunho disso. García Meza sofreu assédio militar de vários flan-
cos geográficos, mas também conspirações provenientes de diversas frentes
institucionais. Em muitos casos, as profundas divisões internas foram apla-
cadas provisoriamente por um conjunto de sinecuras corrosivas denomina-
das bonos de lealtad (bônus de lealdade).

Assim, as conseqüências de uma longa permanência no poder se fa-
ziam sentir através do que se pode denominar a reinstalação da cultura ple-
biscitária, sinecurista e clientelista nas Forças Armadas, hábito de politiza-
ção e desprofissionalização que operava de forma paralela a seus registros
hierárquicos. Tais práticas não eram novas, já que o MNR as praticara, pro-
vavelmente com menos sofisticação, durante seu governo (1952-64).

Conquanto a desprofissionalização militar tenha se produzido no go-
verno civil do MNR, as fases mais críticas se desenrolaram durante os regi-
mes de Bánzer e García Meza. Incapazes de conseguir a unidade militar, es-
tes entregaram a círculos muito próximos, marcados pela corrupção, cargos
da máxima responsabilidade administrativa.

Particularmente durante o governo Bánzer, violaram-se sensíveis có-
digos corporativos. Nunca, até então, os próprios militares haviam dado fim
misterioso e trágico a seus camaradas de oposição. As mortes misteriosas do
coronel Andrés Selich, principal aliado no momento do golpe, assim como o
estranho assassinato de Zenteno Anaya na França e a brutalidade com que as-
sassinaram Torrez em Buenos Aires geraram profundo mal-estar nas Forças
Armadas.

O prolongado ciclo de governo das Forças Armadas produziu um proces-
so de conversão funcional de suas tarefas de defesa para as de ordem interna.
Isso deteriorou profundamente seu padrão de profissionalização. A ditadura
praticamente transformou as Forças Armadas em polícia, a ponto de transtor-
nar os padrões convencionais de competência profissional.10 Não só se en-

9 Durantes as décadas de 1960 e 70, as Forças Armadas enfrentaram inúmeros conflitos de ge-
rações derivados das fases históricas que marcaram a memória das gerações através do desen-
volvimento profissional no Colégio Militar do Exército. A presença de oficiais que haviam
conquistado suas patentes em combate durante a Guerra do Chaco, a geração que estudou de-
pois da guerra nos institutos militares, amparada por um modelo educativo ideológico e oligár-
quico, e os que fizeram parte das reformas provocadas pela Revolução Nacional enfrentaram
conflitos ideológicos e corporativos insolúveis em muitos casos. Para compreender como se
formaram as memórias corporativas cíclicas, ver Quintana (1996).
10 Quintana (1995).
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volveram na ocupação dos centros mineiros, como chegaram até a utilizar
instalações militares para práticas policiais, tanto para detenção e confina-
mento, quanto para tortura. Assim, os oficiais se viram envolvidos em práti-
cas policiais, ferindo com isso seu decoro e sua orientação ética e profis-
sional.11

Os movimentos institucionalistas reprimidos por meio de depura-
ções radicais foram deslegitimando o poder governamental das Forças Ar-
madas e instalando um clima de suspeita e incerteza. Essa situação refor-
çou o vezo centralizador, autoritário e arbitrário do presidente, que em vá-
rias ocasiões exerceu uma tríplice função: chefe do Executivo, capitão-geral
das Forças Armadas e comandante-em-chefe das mesmas. Contudo, a im-
possibilidade de administrar o descontentamento militar levou ao desenvol-
vimento não só de práticas clientelistas, como de um vasto sistema de inteli-
gência doméstica no interior das Forças Armadas.

O uso discricionário e instrumental das normas para conferir, ampliar
ou reforçar prerrogativas, juntamente com a falta de um projeto de moderni-
zação institucional produziram também uma notável irritação na tropa. Apro-
fundou-se a crise de identidade entre os que aderiam incondicionalmente ao
governo e os que mantinham uma conduta profissional, produzindo-se crises
disciplinares muitas vezes incontroláveis. Por exemplo, o fracasso da política
internacional do Poder Executivo quanto à reivindicação marítima do Chile,
em 1976, levou a uma tentativa de golpe de Estado.12

Durante o governo de García Meza, a transformação do padrão de
competência profissional, que se apoiou na eficiência repressiva dos órgãos
de inteligência, foi um dos elementos que mais afetou o desenvolvimento
profissional. A ligação de membros das Forças Armadas com paramilitares,
militares argentinos e narcotraficantes prejudicou ainda mais a unidade mi-
litar, abatendo profundamente o moral do corpo de oficiais não envolvidos
na trama governamental.

Dunkerley denomina este período “ditadura da delinqüência”, deno-
minação que corresponde com propriedade ao padrão atípico de interven-
ção militar e à forma de administrar o poder entre 1980 e 1981. Este foi, sem
dúvida, um dos golpes mais cruentos da história do século XX, no qual se
combinaram três elementos jamais registrados até então: financiamento e
apoio de certos grupos pertencentes ao mundo do narcotráfico; forte apoio
de militares argentinos, da linha mais dura da repressão, no processo de pla-
nejamento e execução do golpe; e, finalmente, a presença de grupos parami-
litares ligados a redes internacionais de terrorismo e tráfico de drogas.

11 As Forças Armadas viveram em constante crise e questionamento quanto à forma pela qual
se articulou e se projetou a imagem do governo. Não observaram qualquer fronteira entre o
processo de policialização e de politização institucional. A transformação que sofreu em razão
da aliança firmada com os partidos de direita converteu a instituição militar no braço armado
da Frente Popular Nacional. Da mesma forma, os efeitos visíveis do poder eram assimilados
tanto pelos partidos, quanto pelas Forças Armadas. Assim, o empanamento da imagem institu-
cional debilitou o compromisso de muitos oficiais com o governo. 
12 Prado (1985).
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Até 1980, as intervenções militares tinham dois traços característi-
cos. O primeiro era um bom grau de autonomia com pouca participação ci-
vil, como foram os casos de Barrientos, Padilla e Pereda. Já outros golpes
militares contaram com importante apoio e participação de partidos políti-
cos, empresas privadas e membros destacados da sociedade, como os de
Ovando-Torrez, Bánzer e Natusch. Mas o golpe de García Meza diferiu de
ambos os esquemas, como já mencionamos. Esse golpe frustrou temporaria-
mente as aspirações sociais de consolidar um modelo democrático de poder
e introduziu graves transtornos na sociedade boliviana. Foi, sem dúvida, um
governo carente de legitimidade e sua existência dependeu em grande parte
do uso puro da força e da repressão. Comparativamente, esse foi um dos go-
vernos militares mais distantes da sociedade. Foi, em muitos sentidos, a ex-
pressão de uma aguda crise da instituição militar e de sua dificuldade em arti-
cular-se com a democracia.

O inesperado aparecimento de García Meza no cenário converteu a ca-
pacidade de negociação das Forças Armadas em uma derrota catastrófica. O
golpe militar de julho de 1980 foi produto não só da débil articulação interna
para fazer frente a uma sociedade que se obstinava em retornar aos cami-
nhos da democracia, como uma reação a dois fatores convergentes: primei-
ro, a incapacidade da instituição em articular-se em um modo de convivên-
cia democrático e, por isso mesmo, sua incapacidade de definir os termos da
transição. Os golpes e contragolpes ocorridos antes de julho de 1980, junta-
mente com os discursos institucionais, revelam a sensação de perda de con-
trole dos acontecimentos e, diante disso, a melhor solução encontrada foi o
uso da força. Segundo, os interesses circunstanciais da máfia do narcotráfi-
co, que se associou às figuras mais proeminentes do golpe militar.

Esse governo se sustentou puramente na força, posto que não encon-
trou justificativas plausíveis — pior ainda, não tinha qualquer convicção —
para negociar com a sociedade. Por isso, converteu-se em duplo refém. Primei-
ro, das máfias de paramilitares e narcotraficantes, das quais extraía bons lu-
cros em troca de sua livre atuação. Segundo, também se transformou em re-
fém dos marcantes efeitos que essa associação ilícita produziu entre um vasto
número de oficiais que controlavam não só a máquina burocrática do gover-
no, mas também o aparato de segurança responsável pela ordem pública e
pelo aparente combate ao narcotráfico.

A decomposição acelerada do regime desenvolveu-se a partir do des-
contentamento social. O governo imaginou, simplesmente, reagir pela via
da repressão. O massacre dos principais dirigentes do MIR e a ocupação do
Colegio Militar del Ejército, a cargo de paramilitares bolivianos e estrangei-
ros, são dois fatos que expõem o grotesco do governo. Por outro lado, a pro-
funda corrupção que caracterizou a compra de trigo da Argentina, a aquisi-
ção de um lote de armas imprestáveis, as demandas regionais dos movimen-
tos cívicos, a concessão de terras reservadas do fisco a consórcios estrangeiros,
a adjudicação discricionária de terras ricas da região oriental às famílias do
Alto Comando e o desprezo do regime pelos oficiais não-comprometidos com
a ditadura terminaram convulsionando as Forças Armadas.
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O motim encabeçado pelos cadetes do Colegio Militar, os levantes mi-
litares do coronel Lanza, em Cochabamba, do Regimento Ranger e da VIII
Divisão, em Santa Cruz, e os levantes liderados por outros oficiais revelam
na prática o enfrentamento entre dois exércitos inconciliáveis.

O fracasso da gestão militar 

A incapacidade de gerir uma saída política adequada, a crise econô-
mica, a recomposição sindical e a formação de alianças partidárias de es-
querda erodiram o regime e aceleraram o processo de transição.

O grau de vulnerabilidade do governo contrastava com a inábil pro-
posta de governar sem um mínimo de consenso. Pode-se verificar o grau de
incerteza e dissensão interna que caracterizou essa situação no compromis-
so feito pelo general Bánzer em 1977 para governar até 1980. Do mesmo
modo, em 1980, García Meza afirmou que seu regime duraria duas déca-
das, tempo suficiente para que a sociedade, de acordo com o critério mili-
tar, amadurecesse politicamente e não se deixasse enganar pelos “políticos”.

Por outro lado, não havia nas Forças Armadas nenhum interlocutor
legítimo e confiável com quem se pudesse negociar a saída, pois os negocia-
dores militares aceitáveis estavam na oposição, alguns na clandestinidade.
Este foi, provavelmente, o fim da crise militar, da impotência dos militares
para continuar administrando o poder. Se García Meza e seu sucessor, o ge-
neral Torrelio, representaram os extremos do descalabro militar, o general
Vildoso constituiu-se no fator de contenção da ascensão social. O recuo ins-
titucional dirigido por Vildoso obedeceu, em certo sentido, a um sentimen-
to de preservação institucional e, ao mesmo tempo, a uma dose de raciona-
lidade diante uma realidade irreversível: sua inexorável queda ante a pres-
são da sociedade.13 A essa altura, as Forças Armadas haviam descartado
todas as alternativas que tinham para avançar na direção de um regime
constitucional, inclusive sua transformação em partido político.

Deslocamento do eixo espacial de sustentação do poder militar 

Até 1980, era praticamente inimaginável um golpe de Estado fora da
sede do governo, a cidade de La Paz. Esta cidade sofreu, ao longo de todo o
século XX, as conseqüências das sinuosidades e dos azares da política boli-
viana. Foi o epicentro da Revolução Nacional em 1952 e, ainda que a con-
tra-revolução se tenha iniciado em Cochabamba, em 1964, o regime movi-
mientista sucumbiu nas alturas do Laikakota.14

Não foi diferente o desenlace do golpe militar de Bánzer, que iniciou
sua aventura em Santa Cruz para terminá-la, inevitavelmente, no Palácio
Quemado, em La Paz. Igualmente, o próprio García Meza monitorou o gol-

13 Barrios (1988).
14 N. do T.: La Paz.
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pe sediado em Trinidad, capital do Beni, mas os quartéis-generais dos para-
militares e da equipe de assessores militares argentinos concentraram-se no
Estado-Mayor de Miraflores. Mas, se La Paz condensa a vida política do país
é porque nela não só converge a tradição mineira e sua capacidade de mobi-
lização camponesa, como se manifesta a estrutura do poder central e sua
tensa e insuportável pressão política cotidiana. Contudo, mais que centro
político do país, La Paz o resume, pois o verdadeiro eixo político nacional se
articula entre La Paz, Cochabamba e Santa Cruz.

O final do regime militar teve algo de paradoxal em termos espaciais.
Enquanto a maior parte dos golpes de Estado terminou na cidade de La Paz, o
fim do regime militar teve muito a ver com o deslocamento do poder político
para a zona oriental de Santa Cruz. Isso não se deu por mero acaso. Antes, cor-
respondeu ao pujante desenvolvimento oriental, iniciado na década de 1950
com a Revolução Nacional, e a seu desenlace como capital econômica, ao final
da década de 1970. Foram precisos quase 20 anos para que Santa Cruz entras-
se no calendário político, precisamente nos estertores finais do regime militar.

De Santa Cruz, em 1981, García Meza foi intimado a deixar o poder
por uma forte aliança política entre militares dissidentes e o Comitê Cívico,
que se opôs tenazmente à construção de um pólo de desenvolvimento con-
corrente no norte do departamento de La Paz. De igual modo, as intenções
do fracassado golpe do tenente-coronel Lanza, em Cochabamba, foram ca-
pitalizadas, e assimiladas em Santa Cruz, pelos coronéis Añez e Cayoja. Sem
dúvida, a pujante economia agrícola e a própria economia informal da cocaí-
na contribuíram para forjar, ou pelo menos outorgar a Santa Cruz um peso
político específico na nova configuração do poder na Bolívia. Deve ficar cla-
ro que a própria conversão da matriz produtiva do Estado de 52 foi gradual-
mente voltando-se para o pólo oriental, passo a passo com o acelerado declí-
nio da economia mineira do ocidente.

Ao crescimento demográfico do departamento oriental somou-se não
só seu próprio peso político, como também o poder maior da estrutura mi-
litar da VIII Divisão do Exército e boa parte das unidades de aviação, que
constituem, sem dúvida, vetores significativos do poder de dissuasão mili-
tar frente à região ocidental. Em todo caso, a transição permitiu revelar que
o ocidente já não é o único espaço em que se decide a política boliviana.

A variável externa durante a transição

Um dos fatores que caracterizaram a transição militar para um regime
democrático sem condicionamento foi o importante papel, ainda que não de-
cisivo, desempenhado pelo ator internacional. Reconhecer a debilidade crôni-
ca da Bolívia no concerto internacional é lugar-comum. Da mesma forma,
seu vínculo com o exterior, sobretudo com os Estados Unidos, tem sido de
uma notável e significativa dependência desde a década de 1950.15 Com os

15 Barrios (1989).



C A S O S  N A C I O N A I S s 71

países europeus, dadas as distâncias e as relações de baixo perfil, a dependên-
cia tem sido significativamente menor.

Desde meados da década de 1970, a agenda bilateral Bolívia-Estados
Unidos sofreu importante reorientação, com a inclusão de temas ligados à
democratização e à promoção dos direitos humanos, reflexos, essencialmen-
te, da política norte-americana da administração Carter. Tal agenda, porém,
não teve caráter essencialmente impositivo, devido à necessidade de seguir
mantendo o equilíbrio estratégico na região, no contexto da Guerra Fria.

Apesar disso, quando a questão das drogas se acentuou, o regime mi-
litar começou a sofrer pressões mais fortes do governo norte-americano. As-
sim, a agenda bilateral se tornou mais intensa e muito mais condicionada e
cooperativa em relação aos temas do narcotráfico. Como destaca Barrios, o
golpe de García Meza em 1980 modificou a agenda externa da Bolívia com
os Estados Unidos, incorporando traços conflituosos e de confronto.

O cruento golpe de García Meza provocou o pior isolamento que o
país já conhecera em toda a história nacional. Esse isolamento criou gran-
des obstáculos econômicos e financeiros, convertendo o país num pária in-
ternacional, e motivou um forte bloqueio econômico, levando o país a um
severo isolamento político, assim como à estigmatização nacional no que diz
respeito às drogas.

Durante a última fase do regime militar, a dependência em relação
aos Estados Unidos aprofundou-se, e a intervenção americana ultrapassou
todos os limites na Bolívia. Dessa forma, o regime militar provocou, indire-
tamente, uma das maiores vulnerabilidades à intervenção estrangeira. Em
decorrência, a segurança nacional se viu gravemente afetada, situação que
aumentou a vulnerabilidade e incrementou as condições de incerteza inter-
nacional com relação ao país. O final do período militar praticamente mar-
ca a monotematização da agenda bilateral com os Estado Unidos, restringin-
do-a à questão do tráfico de drogas.

O isolamento internacional foi, portanto, catastrófico para o governo
militar, posto que este mereceu a condenação das organizações regionais e
dos países europeus. Assim, a agenda do combate às drogas terminou condi-
cionando o retorno do regime militar ao sistema democrático. Nessas condi-
ções, desfez-se toda a capacidade de manobra política no plano internacio-
nal, e o efeito disso no cenário doméstico foi a melhoria da situação da opo-
sição, pela condenação moral e política do regime militar. 

Política de defesa e política militar na democracia (1982-98)

Ainda que pareça paradoxal, o tortuoso retorno à via democrática em
outubro de 1982 e a posterior consolidação da democracia na Bolívia não
sofreram, como em outros países da região, interferências significativas das
Forças Armadas, salvo episódios isolados que não comprometeram a estabi-
lidade política. O recuo não implicou nenhuma prerrogativa militar, e as
Forças Armadas também não criaram esquemas constitucionais ou jurídi-
cos que impedissem processos posteriores por violação do regime constitu-
cional e dos direitos humanos.
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Uma segunda constatação, um tanto alheia aos cânones convencio-
nais da pós-transição, mostra que, na Bolívia, a consolidação da suprema-
cia civil sobre as Forças Armadas não foi produto de uma estratégia explici-
tamente formulada pelos governos civis democráticos. Foi, principalmente,
resultado específico do desenvolvimento de uma nova cultura política cons-
truída à luz das transformações globais do Estado e da sociedade em um
marco democrático liberal, que obrigou as Forças Armadas a percorrerem o
mesmo itinerário.

Levando-se em conta esses antecedentes, torna-se às vezes bastante
complexo entender a conduta democrática assumida durante todo esse tem-
po pelas Forças Armadas, que cultivaram um alto grau de autonomia insti-
tucional ao longo dos 18 anos da ditadura. Sua democratização, contudo, já
é um fato, ainda que não se possa dizer o mesmo em relação à instituciona-
lização das regras do jogo sob a administração civil. Embora essa conduta
errática faça parte do aprendizado democrático, dificulta prever o compor-
tamento profissional das Forças Armadas.

Com efeito, as Forças Armadas se integraram à democracia com a
vantagem de não terem sofrido o assédio social da pós-transição. Neste sen-
tido, podemos assinalar que os 17 anos de democracia representativa trans-
correram sem sobressaltos políticos originados nas Forças Armadas. Embo-
ra seu maior anseio fosse recuperar a legitimidade, enfrentaram, contradito-
riamente, um poder civil carente de vontade, recursos e objetivos políticos
para institucionalizar sua supremacia e dar-lhes segurança profissional. Esta
é a característica central que preside a relação entre civis e militares na Bo-
lívia após a transição.

Convém então formular algumas perguntas: quais foram as precondi-
ções que contribuíram para a consolidação democrática sem interferência
nem ameaça de veto militar? Qual o curso seguido pela política militar dos
governos democráticos para manter o controle institucional? Que traços
caracterizam a relegitimação e as relações civis-militares atualmente? Nas
seções seguintes procuraremos responder a cada uma dessas perguntas, le-
vando em conta o contraste existente entre a firme adesão militar ao siste-
ma democrático e a precária liderança civil.

O declínio da autonomia militar 

Apesar de ter tido de suportar a crise da implosão orgânica do Estado
de 52, o primeiro governo democrático de Siles Z. (1982-85) conseguiu, fe-
lizmente, manter a estabilidade política, garantindo a continuidade da de-
mocratização do país. Sem dúvida, vários foram os fatores que convergi-
ram, concorrendo positivamente para esse objetivo. Primeiro, o profundo
cisma e desprestígio das Forças Armadas, que impossibilitou a rearticula-
ção de setores reacionários. Segundo, o alto grau de legitimidade política e
social outorgado ao primeiro governo democrático, que lhe permitiu assu-
mir com firmeza os assuntos do Estado, ainda que nem sempre com êxito,
como no caso do manejo da economia nacional. É necessário destacar que,
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ainda que Siles Z. tivesse o governo nas mãos, a correlação de forças parti-
dárias no Congresso lhe era totalmente adversa, situação que levou o país a
extremos de ingovernabilidade. Terceiro, a habilidade política característica
do governo da UDP, que foi essencial para a articulação de uma base confiá-
vel de apoio em um setor das Forças Armadas capaz de neutralizar reações
antidemocráticas. Nesse mesmo plano, a concessão de certo grau de autono-
mia e flexibilidade tática para julgar e depurar a instituição militar teve pa-
pel relevante. Finalmente, e mais como uma questão complementar, o
acompanhamento do desempenho militar feito pela sociedade internacio-
nal atuou como um fator de dissuasão política.

A retirada incondicional das Forças Armadas, em meio a uma das mais
profundas fragmentações internas, favoreceu a rápida desarticulação da es-
trutura repressiva que os governos anteriores, principalmente o de García
Meza, haviam conseguido montar na instituição militar e, paralelamente, em
determinados enclaves policiais controlados pelo Ministério do Interior. 

Além disso, o governo, através das próprias Forças Armadas, empreen-
deu um acelerado processo de depuração de seu pessoal comprometido com
delitos do narcotráfico e com a violação sistemática dos direitos humanos.
Ambas as medidas tiveram notável efeito persuasivo, que conteve a reorgani-
zação interna e, ao mesmo tempo, permitiu isolar e excluir elementos deses-
tabilizadores. 

Deixar que as próprias Forças Armadas realizassem a depuração de
seu pessoal constituiu um verdadeiro acerto. Isso impediu que o governo e a
instituição militar se enfrentassem abertamente. Apesar disso, diversos seto-
res afetados em sua tentativa de recobrar ânimo após a derrota acusaram o
governo de vendeta política, de antimilitarismo visceral e de demonstração
de princípios marxistas antinacionalistas no julgamento das Forças Armadas
como um todo. A acertada condução e o manejo político do Alto Comando
militar desarmou e neutralizou essas reações.

A escolha do Alto Comando foi outro acerto-chave. O Poder Executivo
conseguiu selecionar com extrema cautela autoridades militares que no pas-
sado haviam apoiado projetos progressistas e, posteriormente, no exílio ou na
reserva, aderido ao projeto da reconquista democrática. Essas pessoas, além
de procederem com firmeza na depuração institucional, tiveram a habilidade
de configurar uma arquitetura organizativa com comandos intermediários
fiéis ao sistema político e capazes de exercer controle efetivo sobre o eixo geo-
gráfico-chave da estrutura do poder militar, com o objetivo de neutralizar a
reorganização interna e possíveis golpes do setor militar afetado.

Os comandos das unidades com maior poder de fogo, assim como os
principais institutos, foram ocupados por oficiais identificados com a neces-
sidade de estabilizar a democracia e afastar as Forças Armadas do jogo polí-
tico.16 As ordens gerais de nomeação seguiram os critérios de prudência e
firmeza. Buscou-se, quase sempre, obter uma espécie de “equilíbrio político
e controle interno” que possibilitou não só o acesso de oficiais que manifes-

16 Escobar (1987).
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tavam explicitamente sua lealdade ao regime democrático, como também a
incorporação gradual do pessoal sobre o qual pairava alguma suspeita de
conspiração, tudo com o objetivo de impedir que aumentasse novamente o
grau de insatisfação e de interferências profissionais excludentes. Assim, a
aplicação dessa espécie de engenharia política tornou possível a subordina-
ção militar ao poder civil com um mínimo de resistência interna, e, funda-
mentalmente, sem perigosas provocações.

Um quarto elemento que contribuiu para o controle das Forças Ar-
madas foi a nomeação de um civil para o Ministério da Defesa. Apoiado em
sua relativa experiência política no manejo do problema militar, Ortíz Mer-
cado catalisou dificuldades e insatisfações por meio de um bom contato
com o presidente da República. Depois de mais de uma década de gestão
ministerial exclusivamente militar, Ortíz Mercado assumiu o Ministério da
Defesa, cargo que já exercera durante o governo nacionalista do general
Torrez, em 1971. Embora controvertida, sua gestão serviu como um firme
sinal de autoridade, indicando que o governo não estava disposto a ceder
nenhum espaço de autonomia institucional. 

Um quinto elemento que ajudou a restabelecer uma relação civil-mi-
litar relativamente harmônica foi o importante apoio político que o presi-
dente da República deu aos comandos e, por extensão, a todo o conjunto
das Forças Armadas, bem como o interesse e o tempo que concedeu aos te-
mas ligados à segurança nacional através do Consejo Supremo de la Defen-
sa (Cosudena). Provavelmente, nenhum outro mandatário na democracia
conseguiu criar um verdadeiro clima de comunicação, confiança e diálogo
permanente com as Forças Armadas como o de Siles Z. em sua curta ges-
tão. A revalorização dos temas estratégicos no início da consolidação demo-
crática foi vital para as Forças Armadas, já que o próprio governo autoritá-
rio havia se encarregado de diminuir a importância estratégica da segurança,
relegando-a ao plano da ordem interna. Mediante essa inesperada conduta
presidencial, tratou-se de restabelecer o prestígio e a auto-estima profissio-
nal, para manter desimpedido o caminho da reinserção das Forças Armadas
na democracia.

O elemento mais importante e de peso decisivo na consolidação da
subordinação militar em meio a uma anárquica mobilização sindical contra
o governo foi a inédita convergência política entre a Central Obrera Bolivia-
na e as Forças Armadas, para conjurar uma tentativa fracassada de golpe de
Estado provocado por uma aliança entre militares e policiais exonerados e
ambiciosos.17 Ainda que não se tenha firmado um pacto explícito e docu-
mentado entre ambos os atores, historicamente antagônicos, o grau de coor-
denação, comunicação e controle dos eventos ocorridos durante o seqües-
tro do presidente demonstrou que ninguém estava disposto a retroceder no
caminho da consolidação democrática.

Finalmente, dada a gravidade da situação em que se encontrava o
país devido à exacerbação das demandas salariais e à dimensão conflituosa

17 Claure & Prado (1990).
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que haviam alcançado, o setor reacionário das Forças Armadas não conse-
guiu apresentar nenhum argumento capaz de estruturar um golpe de Esta-
do. É provável que o temor de desencadear novamente as traumáticas jor-
nadas de abril de 52 pesasse no ânimo dos grupos golpistas.

Em suma, as medidas políticas adotadas para restabelecer a autorida-
de civil sobre as Forças Armadas transcorreram com relativa rapidez devi-
do essencialmente à inexistência de prerrogativas militares condicionando a
consolidação democrática. A atomização partidária e a forte presença do
partido do general Bánzer no Congresso impediram o início imediato do jul-
gamento das responsabilidades de seu governo e das ditaduras subseqüen-
tes. O processo judicial iniciado em 1988 contra o governo de García Meza
foi praticamente um acordo político entre os partidos conservadores, que
condicionaram seu apoio à exclusão do general Bánzer, que fazia parte da
coalizão governista.18

O profundo recuo militar, os processos judiciais contra alguns respon-
sáveis da ditadura, o férreo controle interno e uma sociedade em contínuo es-
tado de alerta impediram que setores marginais das Forças Armadas desesta-
bilizassem o governo. Em contrapartida, o governo da UDP e os próprios co-
mandos militares insistiram na necessidade de incentivar um rápido processo
de profissionalização. Não se conseguiu, contudo, nem conceber, nem, o que
é pior, elaborar um programa que desse fim à profunda crise de politização e
desmoralização institucional. Decerto, isso não foi possível devido, essencial-
mente, à prioridade dada pelo governo à solução dos problemas sociais e eco-
nômicos acumulados nas duas últimas décadas e desencadeados nos cinco
anos anteriores.

Uma vez restabelecido o clima de confiança, o governo da UDP se
viu inexoravelmente obrigado a reintroduzir as Forças Armadas no cenário
político, para restabelecer a ordem pública. A presença militar em funções
policiais teve o objetivo de impor limites e conter a explosiva e caótica mo-
bilização popular produzida pelos dramáticos efeitos da hiperinflação, nun-
ca antes registrada na história econômica da Bolívia. Ante o colapso políti-
co e econômico do país, Siles Z. se viu obrigado a renunciar ao governo um
ano antes do término constitucional de sua gestão. Para tanto, convocou
eleições para maio de 1985, ocasião em que a ADN, o partido do general
Bánzer, obteve sua primeira vitória eleitoral. Embora o general não tenha
assumido o poder, por não contar com o apoio de outros partidos, inaugu-
rou, junto com o MNR, o ciclo dos acordos e pactos partidários pragmáti-
cos e desideologizados.

18 Seis anos depois do restabelecimento da democracia teve início o assim chamado “Julgamen-
to do Século”, contra o governo de García Meza, Arce Gómez e os responsáveis pelo golpe de
julho de 1980. Após mais de 2.500 dias de julgamento, García Meza foi condenado a 234 anos
de prisão e 4 mil dias de multa por nove tipos de delitos. Cf. El Diario, 23-4-1993. Ver também
Justicia y dignidad; alegato presentado por la parte civil acusatoria en el juicio de responsabilidades
contra la dictadura de García Meza (Sucre, 1992).
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Obediência militar e controle civil no contexto neoliberal

Um dos traços que caracterizou o retorno às formas liberais nos últi-
mos 17 anos é a singular assimetria entre o desenvolvimento político-econô-
mico alcançado pelo Estado e pela sociedade e a precária institucionalização
da supremacia civil em relação às Forças Armadas. Até hoje, na Bolívia, está
pendente aquilo que se pode denominar provisoriamente o dilema da segu-
rança e da defesa, isto é, a falta de definição estatal quanto a uma estratégia
que oriente e afirme o desempenho profissional das Forças Armadas, em cor-
respondência com as profundas mutações na segurança internacional.

A falta de diretrizes institucionais e a primazia de uma liderança civil
difusa colocaram as Forças Armadas na difícil posição de sujeitar-se a pa-
drões que bem podem corresponder aos traços do modelo de autonomiza-
ción desprofesionalizada proposto por Varas (1988). Neste sentido, a forma de
integração militar à democracia está reproduzindo padrões de continuidade
histórica preocupante. Por outro lado, não se conseguiu superar na democra-
cia seu baixo grau de profissionalização. Pelo contrário, esta tornou-se ainda
mais fraca, devido às características da política militar. 

O impacto das reformas estruturais que modificaram a matriz estatal
da Revolução Nacional, da qual as Forças Armadas foram importante tribu-
tário, significou uma mudança radical em seu posicionamento histórico em
relação ao Estado e à sociedade. O neoliberalismo exigiu delas um profun-
do redimensionamento institucional, não só em seus recursos econômicos,
mas também em sua ideologia tradicional.

Um breve esboço geral das ações empreendidas por todos os governos
democráticos até esta data revela uma espécie de inércia e adaptação passiva
das Forças Armadas. Ao que parece, o maior interesse político da autoridade
civil foi garantir a obediência e, com isso, a governabilidade, sem considerar
que tal obediência deve atender à profissionalização institucional. Provavel-
mente, o indicador mais objetivo dessa conduta política seja o de haver conse-
guido transformar o setor da defesa em um fator de ajuste político interpar-
tidário.

Ao longo de todo esse período democrático, a política militar dos distin-
tos poderes executivos com referência ao Ministério da Defesa tem sido, sem
exceção, não apenas confusa, como também, e fundamentalmente, errática.
Não se conseguiu, por exemplo, resolver a dualidade funcional e o bloqueio
mútuo dos titulares da Defesa e do Alto Comando. Essa pesada estrutura bu-
rocrática que define a trama normativa de civis e militares constitui um dos
maiores obstáculos a uma adequada reforma institucional. Ambas as instân-
cias funcionam de maneira paralela, mas autônomas, ao mesmo tempo blo-
queando e duplicando funções e recursos institucionais.

O cálculo pragmático na nomeação dos titulares dos ministérios feriu a
auto-estima profissional das Forças Armadas pelo fraco desempenho adminis-
trativo. Considerando que os titulares obedecem a determinações partidárias,
e levando-se em conta a crônica instabilidade funcional, a administração mi-
nisterial se transformou, em geral, em um atraente reduto clientelista para
partidários militantes, gerando com isso uma burocratização extremada e um
vezo clientelista na estrutura da Defesa.
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Em 15 anos de liderança civil não se conseguiu formular uma política
de defesa nacional. Essa é a maior deficiência no estabelecimento de relações
civis-militares consistentes e, de forma substantiva, na estruturação da Defesa
para enfrentar os desafios externos do país. A administração ministerial con-
centrou-se mais na rotina burocrática e na gerência dos escassos recursos eco-
nômicos de que dispõe. Sua pesada organização burocrática não se alterou sig-
nificativamente nos últimos 50 anos, e não há sinais visíveis de mudanças no
futuro imediato. Nem reforma administrativa no Ministério da Defesa, nem
maior eficácia estratégica das Forças Armadas: este é o resultado de um sério
divórcio civil-militar que, além de ser uma constante na democracia, é uma
herança ainda não superada desde a ditadura.

Em matéria de defesa, a liderança civil tem sido precária e incapaz de
canalizar e satisfazer as demandas profissionais das Forças Armadas. Ao con-
trário, num contexto democrático liberal, que deveria se caracterizar por um
mínimo de racionalidade e eficiência, o desempenho ministerial reproduziu
padrões populistas apegados ao clientelismo partidário. A designação de 12
ministros da Defesa em menos de 15 anos de democracia mostra inequivoca-
mente a orientação da política militar na democracia (ver quadro).

A marginalização político-estratégica da Defesa somou-se a uma agen-
da institucional irrelevante. Os temas mais importantes tratados reiterada-
mente pelo ministério foram três: promoções, a questão do orçamento da de-
fesa e as designações do Alto Comando. O modo de tratar e resolver cada um
desses itens expressa a dimensão das preocupações governamentais, assim
como um complexo jogo de dissonâncias entre a formalidade normativa e o
exercício real das autoridades civis.

No caso das promoções, a tradicional subordinação do Poder Legisla-
tivo ao Executivo permitiu que este último conseguisse se sobrepor aos pro-
cedimentos na elaboração das listas finais de aspirantes ao generalato. Essa
tarefa desperta o interesse dos partidos políticos no governo, e dos próprios
oficiais, que buscam angariar e consolidar simpatias e interesses comuns e
favoráveis ao controle interno, reiterando o processo de politização. Apesar
de o próprio Alto Comando e o governo reconhecerem repetidas vezes a in-
fluência de “fatores externos” no momento de definir as promoções ao gene-
ralato, até hoje nada de concreto foi feito para superar essa anomalia.19

Uma prova clara é que nenhuma comissão parlamentar conseguiu ve-
tar a promoção de oficiais, apesar de denúncias de irregularidades. Pelo
contrário, algumas listas elaboradas aparentemente em concordância com
as normas e regras de mérito profissional foram alteradas por decisão do
Executivo, e aprovadas por um submisso Poder Legislativo.20 Este fato não

19 A esse respeito, o comandante das Forças Armadas destacou que a “ascensão à alta hierar-
quia militar é político-institucional, porque, ainda que haja uma avaliação de currículo, a deci-
são acaba sendo do mais alto nível político, com o correspondente aval do Poder Legislativo”
La Razón, 5-1-1997.
20 Houve muitos casos em que oficiais não incluídos nas listas de promoção aprovadas pelo coman-
do-em-chefe das Forças Armadas e pelos tribunais militares de cada força foram promovidos por
decisão presidencial em cumplicidade com representantes das comissões de defesa do Legislativo.
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Ministros de Defesa: profissão,
partido de origem e tempo no cargo

(1982-97)

Nº Nome Profissão
Coalizão no

governo
Partido

de origem
Tempo 

de origem
Presidente da

República

11.

12.

13.

José Cruz M.

Manuel Cárdenas*

Elias Gutierrez*

Advogado

Militar

Militar

UDP

UDP

UDP

Indep.

MNRI

Indep.

10-10-1982 a 
25-8-1983

25-8-1983 a 
10-5-1985

25-5-1985  a 
6-8-1985

Hernán Siles Z.
1982-85

14.

15.

Luis F. Valle

Alfonso Revolto

Advogado

Adm. emp.

MNR-ADN

MNR-ADN

ADN

MNR

6-8-1985 a 
4-4-1987

8-4-1987 a 
6-8-1989

Victor Paz. E.
1985-89

16.

17.

Hector Ormachea

Alberto Saenz K.*

Advogado

Militar

ADN-MIR

ADN-MIR

ADN

ADN

6-8-1989 a 
9-8-1991

9-8-1991 a 
6-8-1995

Jaime Paz Z.
1989-93

18.

19.

10.

11.

Antonio Céspedes

Raúl Tovar P.

Jorge Otasevic

Alfonso Kreidler

Advogado

Adm. emp.

Médico

Adm. emp.

MNR-UCS-MBL

MNR-UCS-MBL

MNR-UCS-MBL

MNR-UCS-MBL

UCS

UCS

MNR

Indep.

6-8-1993 a 
25-3-1994

26-3-1994 a 
30-8-1995

31-8-1995 a 
31-9-1996

1-12-1996 a 
6-8-1997

Gonzalo Sánchez
1993-97

12. Fernando Kieffer Adm. emp. ADN-MIR-UCS
Condepa-NFR

ADN 6-8-1997 / Hugo Banzér S.
1997-2002

Siglas Partidárias

UDP: Unión Democrática y Popular

MNR: Movimiento Nacionalista Revolucionario

MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Condepa: Conciencia de Patria

Indep.: Independiente

MNRI: Mov. Nac. Revolucionario de Izquierda

ADN: Acción Democrática Nacionalista

UCS: Unidad Cívica Solidariedad

MBL: Movimiento Bolivia Libre

* Militar na reserva
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só torna mais informal a relação entre civis e militares, como contribui para
criar uma atmosfera de intermediação partidária entre oficiais de alta pa-
tente e partidos políticos.21 A falta de um sistema adequado de depuração,
não apenas militar, mas também parlamentar, permitiu a infiltração e a pro-
moção de alguns oficiais envolvidos com a repressão e a ditadura a cargos
do primeiro escalão das Forças Armadas.22  

A questão do orçamento da defesa nacional é outro dos temas pouco
institucionalizados da agenda. Na Bolívia, como em outros países da Améri-
ca Latina, a rotina orçamentária reitera e define a orientação do gasto mili-
tar com base no resultado das contas nacionais dos anos precedentes.23 Na
realidade, o gasto militar, apesar de declarações de respeito à soberania na-
cional por parte dos políticos, depende fundamentalmente dos condiciona-
mentos e compromissos externos fixados pelos organismos de financiamen-
to internacional. Mais que um fator voltado para a preservação da seguran-
ça e da defesa nacional, o orçamento destina-se a manter uma estrutura
burocrática ineficiente sem benefício estratégico tangível. Na prática, sub-
venciona indiretamente as tarefas de segurança interna e de ordem públi-
ca, duplicando com isso os gastos policiais.

Nos últimos anos, os recursos destinados à defesa nacional foram corta-
dos drasticamente. De US$390 milhões em 1980 passaram a apenas US$120
milhões em 1990 e, entre 1990 e 1998, o montante reduziu-se ainda mais, de
maneira alarmante, para menos de US$90 milhões. Do mesmo modo, a sub-
venção estatal destinada às empresas da Corporación de las Fuerzas Armadas
para el Desarrollo Nacional (Cofadena) foi cortada, assim como os recursos que
sustentavam os programas da Acción Cívica. Esses cortes, sem dúvida, cons-
tituíram-se nos golpes mais traumáticos sofridos pela instituição militar nesse
período.24

A curva de rendimento estratégico cai pela falta de renovação do ma-
terial bélico e um esmagador crescimento dos gastos com pessoal. Esse item
chegava a mais de 80% do orçamento global da Defesa em 1998, e estima-se

21 É ilustrativo o conteúdo de uma carta enviada pelo presidente da Comissão de Defesa na le-
gislatura de 1990/91 ao subchefe de seu partido. Recomendava nesse documento a promoção
de um oficial empenhado diretamente em campanhas de propaganda, tanto municipal quanto
nacional. Carta oficial de la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputa-
dos, 6-11-1990, CTTE CDN 192/90 (Barrios & Mayorga, 1994).
22 No contexto do atual processo de investigação do assassinato do líder socialista Marcelo Qui-
roga Santa Cruz, a imprensa conseguiu identificar importantes membros do Exército que cola-
boraram com a repressão durante o governo García Meza. Alguns encontram-se atualmente
prestando serviço em áreas nas quais, precisamente, estiveram envolvidos em princípios da dé-
cada de 1980. Um registro jornalístico afirma que atualmente “existem resquícios garciamecis-
tas que sobrevivem nas Forças Armadas e exercem funções em níveis importantes do sistema
de inteligência militar do comando-em-chefe”. Presencia, 31-8-1997, p. 7.
23 Rojas (1994).
24 A contração da Cofadena, como instância de produção empresarial com traços monopolis-
tas, e da Acción Cívica, como mecanismo de mediação militar no assistencialismo desenvolvi-
mentista do Estado em favor das populações rurais, constituem os sinais mais visíveis do
declínio militar num sistema democrático e de abertura liberal.
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que ultrapassará a barreira dos 90% no ano 2002, se não houver um corte ra-
dical. A falta de uma política de gastos, investimentos e aquisições militares e
a pouca transparência na gestão dos recursos comprometem ainda mais a cre-
dibilidade dissuasiva das Forças Armadas. A difícil situação econômica que as
Forças Armadas atravessaram em 1992 foi motivo de duras críticas por parte
de alguns oficiais que reclamavam do descaso do sistema político.25

No caso das nomeações periódicas das cúpulas militares, optou-se pela
eleição pragmática e tendente a práticas de cooptação partidária. Com isso
pretendeu-se garantir a subordinação militar à autoridade civil. Mas essa prá-
tica, que revela a escassa confiança na instituição militar, distorce a compe-
tência profissional, incorpora traços clientelistas e debilita os códigos de con-
duta e disciplina das Forças Armadas. O poder discricionário da Presidência
na eleição dos altos comandos gerou duras críticas de três altos chefes milita-
res, que solicitaram sua passagem para a reserva. Os argumentos eram a “fal-
ta de respeito às condições hierárquicas”,26 a “manipulação política”27 e uma
repugnância profissional pela falta de “ética” dos políticos.28

Além desses procedimentos irregulares, as contínuas trocas de coman-
do em decorrência das crises de gabinete, a alternância governamental e o
uso da norma de transitoriedade no comando geraram um verdadeiro colap-
so administrativo nas Forças Armadas. Em contraste com o grau de institu-
cionalização estatal, as Forças Armadas apresentam um quadro totalmente
adverso, devido à crônica instabilidade de comando. Em menos de 17 anos
de democracia, as Forças Armadas tiveram 15 comandantes-em-chefe, 14 co-
mandantes de Exército, 14 da Força Aérea e 13 da Força Naval.

O desinteresse do sistema político pelos temas relativos à defesa impe-
diu o adequado funcionamento dos próprios órgãos de assessoramento e de-
finição de políticas na área. Este é o caso do Consejo Supremo de la Defensa
Nacional (Cosdena), cuja existência, desconhecida pela maioria da socieda-
de, reflete a inconsistência e a inadequação da política militar boliviana às
mudanças na segurança internacional. Apesar de sua dependência direta do
Poder Executivo, o Cosdena foi praticamente ignorado. Por seu lado, serviu
de refúgio para os oficiais que expressavam seu desacordo com o governo,
ou para os que perdiam a chance de promoção na cadeia de comando.

A falta de uma política de defesa, além de afetar severamente seu de-
sempenho, gera um incongruente clima de autonomia institucional. Seus
planos sobre hipotéticos cenários de ameaça apresentam um curso errático
e idealizado que reitera padrões e lógicas de segurança das décadas de 1960
e 70. Em correlação com um lúbrico panorama estratégico externo, o Cos-

25 Um oficial reclamou publicamente da “marginalização” e do “menosprezo político” pelos as-
suntos da Defesa Nacional, afirmando que “nestes 10 anos de democracia, apoiados plenamen-
te pelos militares, não se investiu sequer um boliviano no item defesa nacional. Estamos
preocupados com o divórcio absoluto entre planejamento, desenvolvimento e segurança nacio-
nal”, comentou. Hoy, 25-5-1993.
26 El Diario, 12-9-1993.
27 El Diario, 5-6-1997.
28 El Diario, 24-12-1995.
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dena sofre de uma espécie de orfandade institucional, por privilegiar até ho-
je, quase que exclusivamente, o trabalho de militares. Sua atualização pela via
multidisciplinar e em associação com estudiosos civis foi praticamente im-
possível. É natural que, nesse contexto de debilitamento institucional, sua
própria agenda de trabalho se concentre em reiterar visões clássicas de segu-
rança e em introduzir temáticas marginais, como a questão da vigência ou
prescrição do serviço militar obrigatório, ou a fronteira entre a função poli-
cial e militar, que faz ressurgir velhas disputas institucionais.

Na contracorrente da inserção internacional boliviana, segue manten-
do percepções de segurança fortemente territorialistas que limitam a inte-
gração e a cooperação militar vicinal. Isso revela uma desvinculação entre a
política de defesa nacional e a de relações exteriores que até o momento
não foi possível superar.

O papel do parlamento e dos partidos políticos na questão militar não
tem sido diferente do que se verifica na administração global dos assuntos
militares na democracia. Dadas as características de nossa recente demo-
cracia, o trabalho atual do Legislativo não possui a tradição de controlar e
fiscalizar os espaços sob sua responsabilidade, como ocorre com as demo-
cracias arraigadas na legitimação cidadã. Por isso, tampouco existe uma me-
mória legislativa histórica que sirva de referência ao exercício das tarefas
inerentes ao controle das Forças Armadas. Essas limitações de caráter histó-
rico e normativo prejudicam o fortalecimento da democracia e reduzem a
interação construtiva entre Forças Armadas, parlamentares e sociedade. Sig-
nifica que, na democracia, o papel do Poder Legislativo com respeito à defe-
sa viu-se podado, não tanto pela falta de normas, mas pela falta de tradição
e por limitações de ordem técnica.

Com respeito ao papel dos partidos, cabe destacar que, até este mo-
mento, sua mediação tem sido certamente anêmica e, em muitos casos, com
efeitos perversos. Está claro que nenhum partido político conseguiu incor-
porar ou estimular o debate sobre o papel das Forças Armadas. Pelo contrá-
rio, no caso específico dos tradicionais, seguem reeditando velhas práticas
conspirativas na hora de tomar decisões que envolvem essa instituição. Isto
se deve em parte à pouca maturidade democrática, mas também às defici-
ências de suas próprias estruturas organizativas. Como o tratamento da re-
forma militar não traz benefícios políticos de monta, impera entre os par-
tidos uma lógica utilitária e o cálculo pragmático imediatista. Em alguns
partidos políticos subjaz, como no passado, a idéia de vincular às Forças Ar-
madas o cumprimento de tarefas relativas à ordem social interna, mais que
o planejamento da defesa do Estado. Assim, não é por acaso que a principal
preocupação dos partidos do governo seja manter uma estrutura de coman-
do militar que concilie uma concepção conservadora e negativa da governa-
bilidade democrática. 

Os partidos políticos que se revezaram no governo tampouco têm dei-
xado de agir com mentalidade patrimonial a respeito da democracia arma-
da. Quem assumiu o poder viu no estamento militar o prolongamento de
sua hegemonia circunstancial. Por essa razão, foi afastada toda e qualquer
possibilidade de tratar a questão militar no marco de uma política pública
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de longo prazo. A nomeação discricionária de comandos, sua instabilidade
funcional e a existência de uma atmosfera tendente ao condicionamento de
benefícios políticos, sem medir riscos e custos institucionais, constituem
suas seqüelas objetivas.

O low profile dos partidos motivou fortes interpelações de militares da
reserva, que exigiam a primazia das normas estabelecidas, a “despolitiza-
ção” de cargos e “o respeito à institucionalidade castrense”,29 assim como
maior atenção às decisões civis relativas à política militar. Têm sido cons-
tantes sugestões implícitas de nomeação de militares para o cargo de minis-
tro da Defesa.30

A questão da defesa nacional só tem sido tratada com particular es-
mero por ocasião de disputas eleitorais e de conflitos no seio das Forças Ar-
madas. No mais, são os acidentes, denúncias de violação de direitos huma-
nos de soldados, orçamento limitado, promoções e atos de corrupção insti-
tucional os temas que em geral criam conflitos partidários. Até o momento,
só em duas breves oportunidades foram debatidos com certo grau de inte-
resse temas relacionados à segurança e à defesa. A primeira, quando da
aprovação da Lei Orgânica das Forças Armadas no final de 1991. A segun-
da, durante as disputas eleitorais de 1993 e 1997, respectivamente.

Com relação ao primeiro caso, e depois de quase 10 anos de democra-
cia, foi aprovada a Lei Orgânica das Forças Armadas. Este novo instrumen-
to legal substituiu as normas baixadas em 1976, aprovadas num regime de
fato. Ainda que a oposição tenha qualificado a nova lei orgânica de ortodo-
xa, por considerar que não continha mudanças substanciais,31 o certo é que
se conseguiu ampliar o papel das Forças Armadas no desenvolvimento, re-
definir as condições para o ingresso de tropas estrangeiras no território na-
cional, substituir o rótulo de “instituição tutelar” pelo de “instituição funda-
mental” da pátria, além de reafirmar com maior nitidez a subordinação das
Forças Armadas à autoridade civil.

As reformas de maior significado para as Forças Armadas foram a
ampliação do tempo de serviço de 30 para 35 anos, a prioridade produtiva e
a intervenção em programas e planos estratégicos de desenvolvimento sus-
tentável e controle do meio ambiente.32 Como em poucos casos na Améri-
ca Latina, as Forças Armadas não fizeram qualquer esforço para manter

29 Hoy, 1-8-1993.
30 Em abril de 1994, assessores militares da Escuela de Altos Estudios Nacionales enviaram
uma carta ao presidente da República solicitando a incorporação de um “representante” no mi-
nistério, sob o argumento de um “maior conhecimento em questões de defesa e comportamen-
to neutro em assuntos de segurança e defesa”. Hoy, 4-7-1994.
31 O partido de oposição mais importante nesse momento, o MNR, questionou o conteúdo da
nova Lei Orgânica, argumentando que essa norma não avaliava a relação custo-benefício da defe-
sa, que não estava clara a participação militar em atividades de desenvolvimento e na capacidade
de monitoramento do ingresso de tropas estrangeiras. Presencia, 29-11-1992.
32 Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas de la Nación, nov. 1992.
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constitucionalmente prerrogativas corporativas que signifiquem interferên-
cia ou debilidade institucional.

Durante o debate eleitoral, ainda que anodinamente, os partidos pro-
puseram um conjunto de reformas visando a modificar as condições de de-
sempenho profissional das Forças Armadas. Embora nem sempre as pro-
messas se convertam em realidade, o certo é que os partidos estão aprenden-
do a coexistir democraticamente com as Forças Armadas. Sem dúvida, isto se
deve à ampliação de sua base cidadã e, conseqüentemente, ao crescimento de
seu potencial eleitoral, favorecido pelo voto dos soldados.33

No mais, e independentemente de pequenas divergências, a maioria
dos partidos políticos concordava até 1997 com a não-participação das For-
ças Armadas no combate ao narcotráfico. Contudo, a atual coalizão no go-
verno, da qual participam cinco partidos políticos (ADN, MIR, UCS, Conde-
pa e DC), não se pronunciou a respeito, apesar de sua intervenção na região
produtora de coca, onde se encontram aproximadamente 10% dos efetivos to-
tais das Forças Armadas.

Por sua vez, a instituição militar ingressou numa perigosa fase de “poli-
cialização”, concomitantemente com a ampliação de atividades de controle da
ordem pública, vigilância e proteção de estruturas produtivas privadas, apoio
a atividades de controle aduaneiro, além de uma ativa participação em ações
municipais de controle da aplicação da Lei Seca em áreas urbanas. Essa reori-
entação funcional das Forças Armadas propicia práticas que infringem os di-
reitos humanos e põem em risco a própria segurança dos cidadãos, além de
fomentar o descrédito social.34

Essa realidade não só nos ilustra, como também nos alerta para a ree-
dição de uma típica situação de modernização enganosa e de desprofissionali-
zação acelerada das Forças Armadas, em combinação com falta de autorida-
de e liderança civis. Isso em si acarreta um grau desconhecido de risco políti-
co para a governabilidade democrática, em relação direta com a profunda
deslegitimação do sistema político representativo, cujos protagonistas — os
partidos políticos — encabeçam indicadores crônicos de desprestígio e crise
de representatividade junto à opinião pública.

Finalmente, os distintos estilos de gerir as questões militares e de
exercer a autoridade civil produziram atitudes difusas e um alto grau de de-
sencanto e frustração profissional. O modo de tratar as questões militares

33 Uma vez reformada a Constituição e introduzido o voto dos jovens de 18 anos, em 1997, a
Corte Nacional Electoral, em coordenação com as Forças Armadas, apoiou e garantiu a partici-
pação dos soldados, apesar das suscetibilidades e suspeitas de manipulação eleitoral por parte
dos militares.
34 Uma drástica queda de sua eficiência profissional na defesa externa soma-se a um maciço
apoio às políticas governamentais em questões de ordem pública. Essa situação, por certo, esti-
mula a autonomia perversa das Forças Armadas, cujo pior efeito político é uma perda crescen-
te de sua auto-estima profissional, em paralelo a um processo de politização e desvalorização
da ordem democrática que aparece, junto com o sistema político, negando as possibilidades de
seu desenvolvimento e modernização profissional.
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explica um traço singular e controvertido da política e da democracia boli-
vianas: a recusa civil de promover uma reforma substantiva do Estado. Ne-
nhuma das quatro administrações conseguiu definir políticas e/ou estraté-
gias de institucionalização militar. Isto, sem dúvida, não se deve apenas às
condições herdadas da tradição, mas também à oscilante correlação de for-
ças, ao pragmatismo, à vontade e aos interesses partidários incapazes de
convergir e possibilitar o tratamento da defesa nacional como um bem pú-
blico. Em conseqüência, o modelo de controle civil na Bolívia pode ser ca-
racterizado como um modelo de integração negativa, visto que, ainda que
se reconheça sua adesão à democracia, seu grau de profissionalização é críti-
co. Essa situação impede que a instituição militar aprofunde seu compromis-
so democrático, em conformidade com suas funções constitucionais. Pelo
contrário, a supervalorização de ações desprofissionalizantes desestimula sua
cultura política.

A relegitimação militar na democracia

O fim do ciclo de 1952, marcado pela aplicação de um modelo econô-
mico neoliberal que impôs a abertura do mercado e a radical suspensão de
subsídios, desnudou por completo os traços de uma modernização militar en-
ganosa, mantida por mais de três décadas. Desde então, setembro de 1985,
esse modelo exigiu das Forças Armadas um drástico redimensionamento, que
até hoje não foi posto em prática. Apesar de dispor de menos recursos e de
estar sujeita a maior controle estatal e social, a instituição militar se move
com dificuldade entre duas águas: nem renuncia por completo ao passado,
porque o sistema político não criou as condições necessárias para tanto, nem
se incorpora ao projeto de modernização estatal, devido às restrições econô-
micas e também funcionais que o modelo do qual depende atualmente exige.

A convergência de múltiplos fatores, como a queda do socialismo real
e a globalização, a reinterpretação do tradicional conceito de soberania, o
declínio do nacionalismo impulsionado pela força do mercado, a volatiliza-
ção da tutela militar devido à democratização dos Estados, afetou notavel-
mente suas referências supranacionais. Faz parte dessa pressão moderni-
zante a dessacralização dos mitos histórico-institucionais que lhes davam
uma certa coerência ideológica e unidade corporativa. A erosão de seus ído-
los éticos fortemente vinculados à idéia da defesa territorial, da soberania
do Estado e ao sentimento de último depositário do espírito nacional foi
praticamente extirpada pela via do mercado. 

Diante das profundas mudanças estatais e internacionais que, no mo-
mento, parecem irreversíveis, as Forças Armadas modificaram tanto o tom,
quanto o apelo a seus tradicionais discursos emblemáticos. Estão tratando
de ajustar suas idéias à orientação seguida pelo modelo estatal. Em conse-
qüência, seu esforço maior parece concentrar-se em demonstrar um franco
compromisso de adaptação democrática e, por isso, estão no caminho de
sua relegitimação institucional.
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A luta contra a pobreza e, em especial, sua disposição de enfrentar fa-
tores não-convencionais que dizem ameaçar a segurança nacional, como o
narcotráfico, o terrorismo, a depredação do meio ambiente e outros estão
abrindo espaço para sua neo-ideologização. Apesar da dimensão do “efeito
narcotráfico” não comprometer a segurança do país, nem muito menos a
saúde pública, as Forças Armadas estão tendendo a sacralizar esse argu-
mento como princípio norteador de sua adaptação aos novos tempos da se-
gurança. Na falta de uma definição política, convencionaram, quase auto-
nomamente, que sua flexibilidade institucional no novo espectro de amea-
ças é essencial para obterem a legitimidade que lhes foi negada pelo modelo
estatal.

Além de controvertida, essa redefinição ideológica é traumática para
Forças Armadas que não tenham conseguido consolidar uma doutrina coe-
rente com as necessidades reais de defesa do Estado. Essa situação implica
não só reconhecer seu fracasso institucional, como admitir sua própria des-
valorização estratégica. Em conseqüência, mais que um processo de adapta-
ção ao novo formato da segurança, a flexibilidade funcional é um cômodo
expediente mimético para mascarar sua profunda crise orgânica.

Nesse contexto, a busca de legitimação institucional baseia-se numa
forte demanda de inserção em três âmbitos simultâneos: a) intervenção
mais ampla no combate às drogas; b) intervenção institucional na luta con-
tra a pobreza, e c) inserção no âmbito da segurança internacional. Embora o
primeiro e terceiro cenários assinalem uma demanda de modernização vin-
da de fora, visto que existe forte intervenção e ajuda norte-americanas, o se-
gundo cenário é mais uma espécie de prolongamento atualizado das ativida-
des exercidas no passado pela Acción Cívica. Convém lembrar que a nova
mudança funcional das Forças Armadas, que passa pela desvalorização ou
subsunção de sua função constitutiva, expressa aquilo que se pode chamar
de sua “liberalização funcional centrífuga”, a perda de um horizonte estraté-
gico e, em conseqüência, o esvaziamento profissional.

Sua ampla intervenção na luta contra as drogas revela uma fase de
franca politização. O apoio da Força Aérea, através dos Diablos Rojos, da For-
ça Naval, com os Diablos Azules e, finalmente, do Exército, com os Diablos
Verdes, fecham o círculo do que hoje se denomina na Bolívia “militarização
antidroga”. Se, no início, essa participação se limitava a apoio logístico, hoje,
além de operacional, estendeu-se à erradicação das plantações de coca. Des-
de fins de 1995, mais de 2 mil soldados foram deslocados para as regiões de
plantio da coca. Praticamente 10% das Forças Armadas estão concentrados
em dois dos 311 municípios do país.35

Esta nova situação gera diversos efeitos nas relações das Forças Arma-
das com a polícia e com a sociedade. Em primeiro lugar, a intervenção mili-
tar em ações de interdição e erradicação está em vias de perturbar os pa-

35 Durante o governo de Paz Estenssoro foi restabelecida a cooperação e a ajuda militar dos Es-
tados Unidos. Isso deu início às manobras militares Bolívia-EUA, assim como à intervenção
militar em operações de combate às drogas (Gamarra, 1994).
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drões tradicionais de profissionalização. O atual deslocamento militar, a re-
formulação da estrutura operacional, a ênfase no trabalho dos órgãos de
inteligência, assim como o forte apoio militar norte-americano à capacita-
ção e ao treinamento das Forças Armadas estão condicionando as novas for-
mas de competência profissional.

É inegável a relação direta entre a participação militar e o aumento
da ajuda econômica dos EUA às Forças Armadas.36 As novas funções milita-
res conseguiram restabelecer a parca ajuda militar que se havia reduzido
desde o final da década de 1960 até meados da de 1980. O refluxo da ajuda
militar norte-americana promoveu o aumento da intervenção externa na Bolí-
via e reforçou a dependência das Forças Armadas no que diz respeito a esse
item importante para a segurança norte-americana.

Segundo, o combate às drogas reviveu memórias de conflitos entre as
Forças Armadas e a polícia que datam da Revolução Nacional de 1952. Nos
últimos anos, espaços que tradicionalmente se encontravam em poder da
polícia foram ocupados pelo Exército, provocando conflitos institucionais. A
demanda de recursos e uma concorrência hostil na atribuição de êxitos no
combate às drogas entraram na própria agenda de conflito entre os ministé-
rios de Governo e da Defesa Nacional. Assim, o combate às drogas revela,
através de uma ácida disputa militar-policial, fortes demandas externas de
modernização e profissionalização.

Terceiro, a fronteira entre a segurança interna e a ordem pública é cada
vez mais imprecisa, situação que também contribui para acentuar os atritos
institucionais. A repetida intervenção militar nas manifestações sociais urba-
no-rurais, a incursão em ações de repressão ao contrabando, a participação no
controle de produtos químicos, a intervenção sindical, a garantia da seguran-
ça física de instalações privadas e públicas, assim como a mobilização militar
para fiscalizar o cumprimento da Lei Seca em alguns departamentos levaram
estas instituições a uma situação de franco conflito.37

A presença militar no âmbito da ordem pública e do combate às droga
causou sensíveis enfrentamentos com a sociedade. Uma vulnerabilidade so-
cial maior ao abuso militar assim como condutas que resvalam na violação
dos direitos humanos por membros das Forças Armadas são o resultado des-
sa situação que tem forte impacto sobre o prestígio institucional. Há dezenas
de denúncias até hoje não apuradas no âmbito parlamentar, assim como na
defensoria pública e nas organizações civis de direitos humanos. O processo
de “policialização” militar, que mostra o lado crítico da liderança civil, pratica-

36 Mais ainda, o governo de Paz Estenssoro não só restabeleceu o vínculo militar com os EUA,
como se encarregou de fortalecê-lo a ponto de fazer as primeiras compras de equipamento e
material de transporte norte-americanos, enquanto as Forças Armadas se haviam privado du-
rante quase uma década de realizar aquisições militares.
37 A apropriação militar de espaços policiais, sujeita à decisão e à permissividade dos governos
democráticos, obedece fundamentalmente à necessidade de implantar uma drástica ordem so-
cial no contexto de aplicação do modelo neoliberal. Pode-se aqui afirmar, sem equívoco, que a
militarização da ordem pública foi diretamente proporcional à incapacidade estatal de contro-
lar o elusivo movimento social.
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mente conseguiu converter as Forças Armadas no fator-chave do ajuste polí-
tico e no recurso mais eficaz de contenção social.

Um segundo plano em que se pode observar o forte desejo de relegiti-
mação é, sem dúvida, a ampla participação das Forças Armadas nas assim
chamadas ações de apoio ao desenvolvimento nacional. Contudo, no fun-
do, essas ações revelam novamente a face crítica de sua desprofissionaliza-
ção. Em que pese à boa vontade de restaurar sua imagem institucional, sua
vigorosa intervenção neste campo tende a deslocar seu centro de gravidade
profissional.

A impossibilidade do auto-redimensionamento das Forças Armadas
tenta sublimar-se através de sua disposição de assumir essas tarefas. Seu
próprio discurso impregnou-se de apelos relativos ao investimento de recur-
sos humanos e materiais na “luta contra a pobreza”. A criação do Vice-Mi-
nistério de Apoio ao Desenvolvimento Nacional e do Departamento de
Ação Cívica e Operações Comunitárias nas Forças Armadas são exemplos
desse novo enfoque funcional.38

Impedidas de dirigir e protagonizar politicamente os efeitos das ações
de apoio ao desenvolvimento, sem capital político e sem recursos para a ma-
nipulação comunitária, a instituição militar finalmente obedece à ênfase que
a sociedade civil atribui a seu desempenho institucional. Nesse sentido, seu
maior trabalho de cobertura concentra-se na assistência à saúde pública, à
construção de infra-estrutura básica, meio ambiente, capacitação técnica de
soldados e apoio à formação de recursos humanos em programas sanitários.
Devido à abrangência do envolvimento militar, os valores de competência
profissional tendem a modificar-se. A esse respeito, é ilustrativa a reconver-
são de unidades tradicionalmente operacionais, localizadas na fronteira, em
unidades produtivas e de proteção ecológica.

Não mais havendo uma notável incapacidade política para estabelecer
novos padrões de relacionamento civil-militar, as Forças Armadas desenvolve-
ram atitudes autônomas, mas construtivas, com a sociedade. Os laços cada vez
mais fortes entre as Forças Armadas e a universidade refletem um notável
avanço nesse âmbito historicamente conflituoso. O maciço acesso de oficiais
às universidades, públicas e privadas, está estabelecendo um novo tipo de co-
municação, que, além do mero benefício educativo, contribui para desenhar e
desenvolver projetos conjuntos em prol do serviço militar. Essa obrigação
constitucional também foi reformada. Constitui, atualmente, a plataforma au-
xiliar mais importante do processo de reconversão, tanto técnica quanto políti-
ca, das Forças Armadas à democracia. O serviço militar já não é mais um re-
curso de legitimação via militarização e integração social unívoca, ou recurso

38 Surgiu nas Forças Armadas uma nova visão de apoio ao desenvolvimento estreitamente rela-
cionada com as reformas estruturais do Estado. A este respeito, a autonomia de que gozara para
impor um modelo nacional de Acción Cívica cedeu lugar a uma nova lógica, que vincula o desen-
volvimento às necessidades locais e departamentais. Por isso, a participação militar nessas ativi-
dades, além de diminuir em escala e autonomia, efetua-se atualmente no quadro das demandas
locais, canalizadas principalmente pelos municípios e pelas organizações não-governamentais.
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civilizador exclusivo. Essa instituição de alcance nacional converteu-se em um
espaço misto: militarização para a defesa, mas ao mesmo tempo acesso a am-
plas facilidades e oportunidades educativas para a capacitação técnica e a for-
mação de mão-de-obra voltadas para os soldados, por origem social e geográfi-
ca, mais pobres do país. Assim, a renovação desse instrumento institucional
por parte das Forças Armadas foi essencial para a melhoria da própria ima-
gem institucional, ainda que continuem existindo práticas racistas, de discri-
minação e de violação dos direitos humanos que cerceiam direitos cidadãos.39

O restabelecimento do serviço pré-militar para os jovens estudantes do
último ano do secundário, provocado pelo declínio no recrutamento para o
serviço militar tradicional, respondeu a um interesse instrumental para cap-
tar votos do governo que saía em 1997, mas foi decisivo para a inserção das
mulheres nas Forças Armadas. Essa inédita decisão institucional reflete um
dos passos mais significativos na melhoria de sua capacidade defensiva, de
sua imagem institucional e, ao mesmo tempo, de seu vínculo com a comuni-
dade. Com grande impacto social, os programas experimentais executados
em 1997 e 1998 conseguiram introduzir práticas de organização social de
base tendentes a institucionalizar sua relação com as Forças Armadas. Esse
serviço, que a princípio enfrentou a resistência das Forças Armadas, mas que
foi finalmente exigido pelas jovens, pôde ser desenhado em consonância com
as políticas públicas do país e com um inovador enfoque de gênero, eqüida-
de e igualdade de oportunidades para acesso a espaços públicos como o quar-
tel.40 Após a inserção das mulheres nas Forças Armadas, está em curso um
estudo para sua profissionalização a partir do ano 2000.

As reformas dos serviços militar obrigatório e pré-militar têm a ver,
fundamentalmente, com a crise e o declínio do prestígio profissional das For-
ças Armadas. A drástica queda verificada nos padrões de convocação social
à carreira militar, de 5 mil candidatos em 1980 para 400 em 1998, constitui
um excelente indicador. Em conseqüência, para melhorar sua imagem e dar
a seus integrantes melhores condições democráticas, as Forças Armadas ado-
taram uma nova política de proteção e garantia dos direitos humanos. A ins-
talação de um escritório de direitos humanos em cada unidade militar, as-
sim como a incorporação dessa matéria em todo o sistema educacional, reve-
la o interesse na garantia da condição cidadã de seus membros, assim como
na melhoria do nível de confiança da comunidade.

O âmbito acadêmico-militar também está em processo de reforma.
Além de se reconhecer o status profissional dos egressos das Forças Arma-
das, deu-se início a uma fase de renovação de seus programas de estudo. Os
espaços de ligação com a sociedade, como a Escuela de Altos Estudios Na-

39 Em novembro de 1998, produziu-se um dos fatos mais vergonhosos para as Forças Armadas do
país. Dezenas de soldados da guarda presidencial foram alugados a uma empresa privada pelo
próprio comandante-geral do Exército. Embora não se tenha conseguido processar o responsável,
sua posterior exoneração resultou deste fato. A exoneração não veio a público. As condições indig-
nas em que os soldados se encontravam foram repudiadas pela sociedade. La Razón, 3-11-1998.
40 Quintana (1997).
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cionales e a Universidad Militar de Ingenieros estenderam seus espaços
acadêmicos às cidades de Santa Cruz e Cochabamba.

A própria política de defesa está sendo elaborada com base em pro-
gramas de pesquisa que se desenvolvem atualmente no âmbito institucio-
nal da Unidad de Análisis de Políticas de Defensa, importante espaço acadê-
mico de debates e pesquisas integrado por civis e militares.41 Essa experiên-
cia, inovadora e original, está permitindo trazer a agenda da segurança para
o debate público, com o objetivo de melhorar a cultura estratégica da socie-
dade. A esse respeito, a mesma unidade está conduzindo um programa de
relações acadêmicas com a universidade que contempla a assistência recípro-
ca em matéria de pesquisa e apoio técnico no campo da história e da pesqui-
sa sociológica.

Embora não se trate de um fenômeno novo, nos últimos anos vem se
fortalecendo a tendência de participação de militares da reserva no sistema
político partidário. Os partidos políticos, em especial os tradicionais como a
Acción Democrática Nacionalista (ADN) e o MNR, são os que conseguiram
cooptar a maioria dos oficiais da reserva. Os partidos de esquerda são os
que menos se beneficiam com esse tipo de adesão militar. Apesar dos im-
portantes avanços na relação civil-militar, persistem enclaves de autonomia
que o sistema político não conseguiu modificar. Trata-se da independência
dos tribunais de justiça militar, redutos pouco confiáveis e de duvidosa
transparência, que interferem com o princípio da universalidade jurídica e
a respectiva qualidade democrática. Apesar da rapidez com que levam a
cabo seus processos, os tribunais militares são alvo de críticas pela incom-
petência profissional de seus membros, pela lógica de funcionamento cor-
porativo, pela extremada parcialidade e inconstitucionalidade. A Carta Mag-
na não reconhece foros de nenhuma natureza.42 Por outro lado, as institui-
ções militares geradoras de recursos não foram até hoje fiscalizadas por
qualquer autoridade pública.

Em todo o período democrático houve apenas uma tentativa fracassa-
da de reformar a instituição militar, levada a cabo pelo governo de Zamora
(1989-93). Em 1991, essa iniciativa foi expressa através de uma directiva pre-
sidencial que propôs “planejar a adequação da estrutura das Forças Arma-
das da nação no marco das atuais situações nacional, latino-americana e
mundial e das perspectivas de seu desenvolvimento no próximo século”.43

Os aspectos fundamentais que deviam ser tratados pelas comissões de estu-
do e planejamento eram: a) o ordenamento jurídico e legal das Forças Ar-
madas; b) a eficiência militar e operacional das Forças Armadas; c) a produ-
ção destinada a potencializar e apoiar o desenvolvimento nacional e, d) a

41 A Unidad de Análisis de Políticas de Defensa foi criada em fins de 1997 com o objetivo de inte-
grar esforços civis e militares para desenhar e debater uma ampla agenda de política de defesa.
Nesse contexto, estão sendo realizadas pesquisas sobre o papel do parlamento, dos partidos políti-
cos e dos meios de comunicação na segurança e na defesa. Faz parte, ainda, da agenda de trabalho,
pesquisas sobre economia de defesa, e política internacional e Forças Armadas (Udapde, 1999).
42 Justicia Militar, privilegio de casta que debe terminar. La Razón, 21-2-1999.
43 Cf. Directiva presidencial para las Fuerzas Armadas. La Paz, 2-5-1991.
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melhoria psicossocial do pessoal profissional. Apesar da vontade do gover-
no, a directiva presidencial não produziu resultados.44

O esforço de modernização da diplomacia boliviana para inserir dina-
micamente o país no processo de integração regional e levar a cabo iniciati-
vas fundamentais em matéria de relações exteriores não conseguiu superar
seu absoluto divórcio em relação à política de defesa. Além de não renovar
a tradicional concepção das relações de poder, acentuaram-se os sentimen-
tos militares nacionalistas quanto ao processo de capitalização das empre-
sas estratégicas. Atualmente, e devido à presença de um militar na Presi-
dência, a política marítima deu uma guinada previsível. A decisão do gover-
no do general Bánzer de nomear para comandante-em-chefe das Forças
Armadas um oficial de alta patente da Força Naval reforça a tendência na-
cionalista, mas, na realidade, é mais uma retórica política do que uma práti-
ca construtiva. Essa tentativa emblemática que aponta para a manutenção
da memória territorial sobre o Pacífico reitera a errática política boliviana
em matéria de relações internacionais.

Apesar da inércia e da desvinculação entre diplomacia e defesa, as
Forças Armadas bolivianas conduziram gestões visando a sua participação
nas forças de paz das Nações Unidas. Do mesmo modo, a Chancelaria, com
o apoio do Ministério da Defesa, tenta desenvolver um de seus ambiciosos
projetos, relacionado com a criação de um Centro de Prevención de Conflic-
tos para América Latina, com sede na Bolívia, no marco do Grupo do Rio.45

Nesse mesmo contexto preventivo de conflitos, e com a intenção de fortale-
cer as capacidades dos Estados em matéria de segurança da Região Amazô-
nica, o governo boliviano pleiteou a ampliação do Tratado de Cooperação
Amazônica (TCA), com o objetivo de criar uma agenda de segurança e pro-
mover uma integração maior em medidas de fomento da confiança entre os
países participantes do tratado.46

A inserção das Forças Armadas em operações de manutenção da paz
fora do território nacional sem que se decidisse um desenho mínimo de capa-
cidade dissuasiva externa revela os problemas estruturais e o errático curso
que segue a defesa nacional. Neste sentido, e apesar do que foi dito, o interes-
se militar no que diz respeito à segurança e à paz internacionais permitiu an-
tecipar sua reestruturação parcial, convertendo as maiores unidades mili-
tares do país, a VII e a VIII divisões do Exército, em unidades de forças espe-
ciais.

Não há hoje, na Bolívia, a menor condição de levar a cabo um projeto
de reforma institucional. Pelo contrário, as Forças Armadas enfrentam grave

44 O modo de planejar a reforma reiterou a tradicional autonomia das Forças Armadas, que, junta-
mente com a escassez de tempo, impossibilitou não só a intervenção civil, como a primeira fase
de sua execução. O resultado da Directiva presidencial indica que qualquer tentativa de dar um
cunho democrático a reformas militares exige basicamente consenso entre os poderes estatais, os
partidos políticos, a sociedade e as próprias Forças Armadas.
45 El Mundo, El Deber e El Día, 3,4 e 5-12-1997. Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.
46 Cf. Perspectivas para la cooperación militar amazónica. Proposta do Ministerio de Defensa
Nacional na I Reunión de Ejércitos Amazônicos. Manaus, set. 1998.
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crise econômica. Na atual gestão, o Ministério da Defesa reduziu em 30% o
efetivo de soldados, a fim de compensar o corte orçamentário sofrido pelo
setor. Nessas condições, a demanda de profissionalização das Forças Arma-
das não só continuará sendo adiada, como a abrangência de sua profissiona-
lização será cada vez menor, devido à precariedade de recursos, ao baixo ín-
dice de incorporação tecnológica e à obsolescência do armamento.

Algumas observações finais acerca do grau de abertura das
Forças Armadas

O reconhecimento do prestígio profissional das Forças Armadas e a
valorização social de seu papel na democracia são essenciais para se pensar
o futuro das relações civis-militares. Apesar de só existirem duas pesquisas
de opinião sobre as Forças Armadas, realizadas em 1992 e em 1998, seus
resultados evidenciam importantes progressos.47 Os parágrafos a seguir ba-
seiam-se nessas duas pesquisas.

47 As duas únicas pesquisas de opinião sobre as Forças Armadas foram efetuadas pela empresa
Encuestas e Estudios, da Gallup Internacional. A primeira, em setembro de 1992, e a segunda,
em março de 1998. Ver Las FFAA en democracia. Así piensan los bolivianos. sept. 1992, v.1-2;
e mar. 1998. (Informe final.)

Grau de confiança nas instituições
sociais e estatais da Bolívia

Confiança Institucional Set. 90 Maio 92 Abr. 93 Maio 94 Nov. 95 Jul. 96 Maio 97 Mar. 98

Meios de comunicação 5,32 4,8 4,6 4,7 4,5 4,6 – 4,8

Igreja 5,18 4,7 5,0 4,8 4,9 5,0 4,8 4,8

Empresa privada – 3,5 3,7 – – 3,9 4,3 4,2

Sindicatos 3,74 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8 3,5 3,2

Forças Armadas 3,63 3,3 3,4 3,5 3,7 3,7 4,2 3,8

Governo 3,78 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2 – –

Corte Suprema 3,50 2,8 3,1 3,0 3,6 3,5 3,0 2,8

Parlamento 3,24 2,7 3,0 3,2 3,1 3,4 3,2 3,1

Partidos políticos 3,31 2,5 2,8 3,0 3,2 3,0 2,9 2,6

Corte Nacional Electoral 3,37 – 3,6 – 3,8 4,1 4,0 –

Fonte: E & Estudios. Así piensan los bolivianos (jul. 1996). Todos os valores são médias (1 a 7).
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Um dos temas-chave e de enorme peso na opinião dos cidadãos sobre
as Forças Armadas é a valorização da qualidade de seu vínculo mais extenso
— o serviço militar obrigatório. Os cidadãos, sobretudo os jovens, crêem me-
nos nesse dever constitucional. A avaliação social do benefício prestado pelo
serviço militar obrigatório em 1992 era bastante alta (85%), em comparação
com a de 1998 (78%). Para a população, o maior problema desse serviço é o
tempo de duração. Um dado interessante sobre esse tema é o grande apoio
das mulheres à idéia de prestarem serviço militar nas Forças Armadas. A op-
ção que lhes foi oferecida desde 1999 de fazer o serviço pré-militar contri-
buiu para o aumento de sua adesão a esse serviço. Em 1998, 71% considera-
vam que deviam ingressar no serviço militar, contra 52% em 1992.

A opinião dos cidadãos sobre a existência das Forças Armadas está em
declínio. Apenas 84% da população achavam, em 1998, que estas deviam
existir, contra 92% em 1992. Uma esmagadora maioria de 92% crê que as
Forças Armadas não estão preparadas para enfrentar um conflito bélico com
os vizinhos. Por isso, exige uma preparação maior, embora, paradoxalmente,
não concorde em custeá-la. Pelo contrário, as pessoas acham que as Forças
Armadas devem contribuir para a proteção do cidadão e, por isso, uma maio-
ria de 71% concorda em que participem do combate às drogas, devido ao apa-
rente aumento do consumo urbano entre os jovens, assim como pelo efeito
que esse negócio ilícito produz na sociedade.

À medida que o tempo passa, a população avalia melhor o desempe-
nho democrático das Forças Armadas, assim como o apoio que dá à estabili-
dade do sistema político. Nesse sentido, está praticamente afastada a dúvida
sobre o retorno das Forças Armadas ao governo autoritário; 71% da popula-
ção consideram que as Forças Armadas assumiram plenamente seu papel de-
mocrático e esperam delas um continuado apoio à comunidade. Por isso, a
maioria sustenta que as Forças Armadas não devem participar da política.

O descrédito do sistema político e a grande nódoa da corrupção que
atinge a sociedade boliviana na democracia presidem a pesquisa de opinião so-
bre a transparência administrativa das Forças Armadas. Com o passar do tem-
po, a sociedade tende a avaliar melhor o desempenho dos governos militares
em comparação com os governos civis. Em sua avaliação sobre a corrupção, as
Forças Armadas aparecem como uma instituição pouco corrupta. Comparati-
vamente, as Forças Armadas ocupam uma posição positiva e intermediária em
relação ao conjunto das instituições arroladas. Encontra-se abaixo dos jornais,
da Igreja, e das pessoas em geral e acima dos políticos, sindicatos, emprega-
dos públicos e policiais.

Em geral, e como se observa na tabela, as Forças Armadas ocupam um
importante lugar entre as instituições democráticas mais importantes do país
na confiança dos cidadãos. Em média, de 1992 até hoje, mantêm-se no quinto
lugar entre 10 instituições. Além de ver crescer seu prestígio institucional, as
Forças Armadas se colocam abaixo da Igreja, dos meios de comunicação, das
empresas privadas e da Corte Nacional Electoral, e acima dos sindicatos, do
governo, da Corte Suprema de Justicia, do Parlamento e dos partidos políticos.
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Perspectivas para o futuro: as Forças Armadas no contexto do
Mercosul

Numa fase de crescente liberalização econômica e integração comer-
cial, e ante a perda de sustentação doutrinária da Guerra Fria, resultante do
desaparecimento do inimigo comum, a agenda da segurança internacional
tende a adquirir maior peso em relação aos processos de restabelecimento
da supremacia civil e o conseqüente redimensionamento militar regional.

Os importantes processos de integração regional da América do Sul,
como o Mercosul e a Comunidad Andina de Naciones (CAN), estão impri-
mindo novo impulso às relações internacionais e, conseqüentemente, modi-
ficando os tradicionais comportamentos em relação tanto à segurança dos
Estados quanto a sua projeção internacional. Apesar de seu breve tempo de
vida, o Mercosul, provavelmente mais que a CAN, conseguiu imprimir um
ritmo intenso nas negociações e na busca de consenso em matéria econômi-
ca, comercial e de segurança. Quanto a este último tópico, o acordo firma-
do entre os membros e seus associados — Bolívia e Chile — sobre o “Merco-
sul como Zona de Paz” é, sem dúvida, um dos maiores êxitos, por ora em-
blemático, de sua diplomacia, e que augura um auspicioso futuro regional e
sua vinculação ao restante do mundo. A Bolívia, um país com desenvolvi-
mento relativo menor na América do Sul, tem diante de si a difícil tarefa de
buscar um ponto de equilíbrio nesse processo de cooperação e integração dos
esquemas sub-regionais. Sua posição geográfica entre o Mercosul e a CAN,
longe de causar problemas de integração, deveria propiciar vantagens com-
parativas e oportunidades de redução de assimetrias estruturais com seus no-
vos parceiros. Embora o país goze de uma posição privilegiada no continen-
te, suas possibilidades de participar de ambos acordos de integração reque-
rem inevitavelmente um processo de modernização prévia e sustentável.

Ao que parece, a nova política internacional boliviana tende para
uma projeção mais ampla. Nem encravada nas encostas andinas, nem inte-
grada plenamente ao Mercosul, a perspectiva até o momento explicitada
pela Chancelaria é a integração simultânea aos dois esquemas, através do
fortalecimento da “Zona de livre comércio com nossos parceiros andinos e
promoção de uma união alfandegária com os do Mercosul”.48 Sem dúvida, a
lógica que preside essa estratégia de integração entre as sub-regiões consis-
te em aproveitar as oportunidades oferecidas pelos mercados andinos para
a crescente produção agrícola da região oriental e as vantagens que tam-
bém oferece o potencial industrial do Mercosul. Os projetos de distribuição
energética através de gasodutos ligados ao Brasil e ao Peru parecem refor-
çar a posição da Chancelaria.

Este é o marco internacional em torno do qual terá que girar a agen-
da da segurança boliviana, marco sem dúvida difícil, fundamentalmente em
sua relação com o Mercosul, já que, até hoje, aparece como um parceiro
passivo e quase invisível. Apesar disso, as perspectivas e oportunidades

48 Seoane & Gómez (1995).
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para a inserção da agenda de segurança boliviana na região são promisso-
ras. Ao que tudo indica, três temáticas poderiam contribuir para esse objeti-
vo: a) uma dinâmica ativação das iniciativas relacionadas com a diplomacia
preventiva; b) o desenvolvimento de um novo enfoque em matéria de segu-
rança e cooperação fronteiriça e transfronteiriça; e c) a ampliação e o apoio
a projetos de segurança que favoreçam um maior grau de cooperação mili-
tar sub-regional.

No primeiro caso, o clima histórico de paz reinante na América Lati-
na constitui uma boa oportunidade para fazer prosperar iniciativas de diplo-
macia preventiva, fundamentalmente relacionadas com a prevenção de con-
flitos. Este é um contexto favorável para ampliar a escala e a intensidade de
medidas de fomento de confiança no Mercosul. Um clima de maior con-
fiança entre os membros sem dúvida melhoraria as condições de governabi-
lidade democrática e tenderia a reforçar mecanismos de transparência na
gestão da agenda de segurança.

Em segundo lugar, a integração exige mais segurança e confiança no
trato da problemática fronteiriça entre os membros do Mercosul. Os confli-
tos jurídico-normativos associados à migração de trabalhadores, às ques-
tões de insegurança dos cidadãos, à transnacionalização dos delitos ligados
ao narcotráfico nas zonas de fronteira, ao tráfico ilícito de armas e a outras
formas de ameaças não-convencionais geram tensões nas relações vicinais.
Diante disso, a cooperação fronteiriça e transfronteiriça pode ser um bom
substituto para a estabilidade vicinal e a abertura de canais de informação
conjuntos. Para tanto, será necessário mudar as velhas concepções de fron-
teira para revalorizá-la como área de diálogo, pacificação, cooperação e in-
tervenção institucional no campo da preservação ambiental.

À ampla agenda de tópicos de cooperação fronteiriça, que abarcam
desde aspectos culturais até econômicos, deve-se acrescentar a intensifica-
ção dos mecanismos de cooperação na área de segurança e coordenação mi-
litar recíproca. A tradicional proteção de fronteiras pela via militar deve ser
superada com a participação ativa e permanente dos comitês civis de fron-
teira. Vale dizer, a fronteira deve permitir uma participação maior da so-
ciedade civil, melhor presença estatal e a singular intervenção da empresa
privada para desmilitarizar o imaginário da região limítrofe. Nessa trama
cooperativa deve-se levar em conta que a Bolívia faz fronteira com quatro
países-membros do Mercosul. Ainda que existam problemas de fronteira
com o Chile, o Mercosul poderia, por certo, constituir-se no espaço adequa-
do de negociação e superação desse conflito. O Mercosul é um âmbito apro-
priado, ainda que não seja o único, para debater em profundidade novos en-
foques conceituais sobre segurança. Em uma atmosfera de integração co-
mercial e econômica, parece não mais caber a hipótese de conflito. Pelo
contrário, a concepção doutrinária da defesa deveria tender para a harmoni-
zação de conceitos integradores associados à cooperação militar. Várias são
as dimensões sobre as quais é possível conjugar critérios cooperativos. Uma
delas é, sem dúvida, a explicitação das políticas de defesa entre os mem-
bros do Mercosul. Apesar de este ser um tema sensível e um tanto prematu-
ro, uma das temáticas que requer maior debate conceitual e uma rigorosa
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definição no futuro será, sem dúvida, o redimensionamento, a padroniza-
ção das estruturas de defesa e critérios comuns em torno dos indicadores de
gasto militar como fator central de estabilidade e confiança. Em segundo lu-
gar, será quase inevitável abordar, dentro do Mercosul, a possibilidade de se
criar um esquema de segurança comum.

Um terceiro elemento destinado a fortalecer a cooperação militar é a
continuidade da aplicação das medidas de confiança mútua. Estas consis-
tem atualmente na realização periódica de operações e exercícios conjuntos
entre as forças aéreas, navais e terrestres de nossos países. Da mesma for-
ma, será necessário começar a conciliar critérios cada vez mais harmônicos
com relação à participação conjunta em operações de manutenção da paz
das Nações Unidas.

À medida que o Mercosul prospere, haverá mais possibilidades e condi-
ções de estruturar o mercado de insumos de defesa e de promover a coopera-
ção e a transferência tecnológica-científica neste campo. Os importantes avan-
ços obtidos na definição de fronteiras entre a Argentina e o Chile, o clima de
confiança e cooperação militar entre o Brasil e a Argentina, a desnuclearização
do continente e o progresso no controle de armas constituem sinais alentado-
res do status quo, da paz e da estabilidade sub-regional.

A necessidade de construir uma rede acadêmica paralela e integrada
entre civis e militares para o tratamento constante e o desenvolvimento de
programas de pesquisa sobre as temáticas da segurança, das relações inter-
nacionais, e o tratamento das informações inerentes à área, não pode ficar
de fora do espírito cooperativo da segurança do Mercosul. Essa comunidade
estratégica de estudiosos e pesquisadores acrescentaria uma dose de confian-
ça ao tecido cooperativo militar. O Mercosul, como um novo âmbito constru-
tivo de segurança, está em vias de superar as tradicionais percepções de
ameaça entre seus principais membros. Neste contexto, as Forças Armadas
da Bolívia ver-se-ão obrigadas a efetuar grandes mudanças institucionais
como condição para sua adequada inserção. Uma dessas reformas decerto
será a definição de uma política de defesa como marco apropriado para ex-
plicitar sua orientação estratégica. Será preciso ainda trabalhar para obter
um alto grau de integração entre as políticas de defesa e de relações exterio-
res, a fim de facilitar a institucionalização do processo de integração sub-re-
gional, a paz e os acordos decorrentes da agenda de segurança do Mercosul,
assim como as possíveis reformas decorrentes da segurança hemisférica.

Outro modo de diminuir riscos, reduzir assimetrias e promover um
clima de paz regional a partir da Bolívia é melhorar sua capacidade diplomá-
tica preventiva, levando em conta seus baixos gastos militares, sua posição
geográfica e sua vocação pacífica. Paralelamente, as Forças Armadas terão de
re-significar os fundamentos de sua tradicional missão de segurança frontei-
riça, dados a complexidade e os novos fatores de ameaça nessas regiões. Isso
supõe não só pleitear novos papéis de segurança de fronteira, como também
enriquecer o marco conceitual, considerando esse espaço não mais um muro
territorial, mas uma zona de cooperação militar, de estabilidade e de paz.

O posicionamento geográfico, com possibilidades de se constituir no fu-
turo em uma plataforma de vinculação interoceânica, está obrigando as For-
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ças Armadas a se concentrar mais na Região Amazônica. Constata-se essa
tendência na proposta de ampliação do Tratado de Cooperação Amazônica
para consolidar uma presença militar maior e contribuir para o desenvolvi-
mento e a preservação dessa área tradicionalmente abandonada pelo Estado.49

As Forças Armadas do país terão, inevitavelmente, que pensar, mais
cedo ou mais tarde, num programa de redimensionamento e reconversão
que leve em conta a drástica queda de seu orçamento, as tendências regio-
nais de cooperação e um vínculo mais harmônico com seus vizinhos. Para
que essa tendência de mudança se efetive no futuro, será preciso levar a
cabo a correspondente reforma doutrinária e a modernização de sua estrutu-
ra institucional. Tendo em vista que os fatores de ameaça, nacionais e inter-
nacionais, são cada vez mais complexos, a liderança política deverá contri-
buir eficazmente para reduzir a escala de incerteza estratégica em que se
movem atualmente as Forças Armadas.

O fortalecimento democrático, a contribuição para o clima de governa-
bilidade, o apoio ao desenvolvimento sustentável, a proteção ao meio ambi-
ente, a abertura de melhores canais de integração social, assim como a me-
lhoria do grau de integração militar à sociedade devem pautar as futuras
ações e compromissos, sem que isso afete a centralidade profissional das For-
ças Armadas.

Por isso mesmo, será preciso uma participação mais ampla do sistema
político no trato das questões vinculadas à segurança, para garantir condi-
ções previsíveis e o comportamento cada vez mais democrático e profissional
das Forças Armadas. Do mesmo modo, reduzir a desconfiança dos militares
acerca do desempenho civil nessa matéria pode ajudar a aplainar o caminho
para uma democracia sustentável.
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BRASIL

Forças Armadas, direção política
e formato institucional

EL IÉZER RIZZO DE OL IVE IRA E SAMUEL ALVES SOARES

Este trabalho estrutura-se em três partes. Na primeira, retomam-se
alguns aspectos da transição brasileira ao regime democrático no que diz
respeito às relações entre o sistema político e as Forças Armadas. O intuito
é verificar em que medida essas relações se consolidaram ou mesmo se ins-
titucionalizaram na direção de um formato institucional consentâneo à de-
mocracia. Já a segunda parte centra-se no período pós-Constituição de 1988,
buscando-se proceder de forma análoga à primeira, de modo a analisar
aquelas relações no contexto da consolidação de uma democracia política.
Por fim, a terceira parte visa a estender a análise à elaboração de perspecti-
vas acerca daquelas relações.

As relações civis-militares na transição democrática: da tutela à
subordinação?

Basicamente, são duas as formas institucionais que as relações civis-mi-
litares assumiram em tempos recentes no Brasil. A primeira é a inserção dos
militares no regime democrático (1946-64), sendo seus papéis definidos por
Alfred Stepan (1971) e Oliveiros S. Ferreira (1964) como análogos ao Poder
Moderador do Estado imperial. Os ministros militares seriam representantes
de suas forças nos governos, cuja estabilidade dependia em boa medida dos
“dispositivos militares” estabelecidos com, sem e eventualmente contra tais
ministros. Tal esquema de dupla lealdade (ao governo e à força) penetrava,
evidentemente, os escalões sucessivos de comando ao longo do território. Os
movimentos sociais e os partidos políticos buscavam organizar seus “braços
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militares”, ao passo que a perspectiva de êxito dos movimentos militares de-
pendia em boa medida de seus “braços partidários”. Essa associação entre ci-
vis e militares teve freqüente inspiração golpista entre forças que, de fato, não
valorizavam a democracia nem se empenhavam por sua consolidação. Portan-
to, prevaleceu a perspectiva de que as crises políticas deviam ser resolvidas
por intervenções militares de curta duração, promovidas pelos altos escalões,
devendo-se respeitar a segunda regra de ouro: debelada a crise, o poder deve-
ria retornar ao sistema civil, pois o poder militar só seria aceito excepcional-
mente e nas condições aqui definidas. Isto é, essencialmente regulador, mode-
rador e provisório, autônomo nas iniciativas de intervenção, mas dependente
da legitimidade dos parceiros civis para permanecer no poder ou dele retroce-
der. Enfim, o “Poder Moderador” foi essencialmente um poder de intervenção
das Forças Armadas, cuja conseqüência mais acentuada e contraditória (o re-
gime militar) significou a superação da condição de “intermediação” militar
entre as forças políticas.

Prefere-se conceituar essa relação como integração entre as estruturas
partidárias, sindicais, governamentais e militares — herança, na conjuntura da
Guerra Fria, do esquema altamente centralizador do Estado Novo — em vista
do apoio ou da oposição aos governos nacionais, da preservação do regime
democrático e do atendimento de demandas específicas da área militar.1

A segunda forma é o regime autoritário que se estabelece paulatina-
mente a partir da derrubada do governo constitucional do presidente João
Goulart em março de 1964. Esse regime foi-se tornando mais claramente cen-
tralizador e munido de instrumentos contrários ao regime democrático e à li-
vre disputa pelo poder político: substituição dos partidos políticos oriundos da
Constituição de 1946 por um sistema bipartidário (não tanto na letra do Ato
Institucional nº 2, mas nas possibilidades reais de criação de partidos); eleição
indireta do presidente da República (todos generais de Exército de 1964 a
1985), dos governadores e prefeitos das capitais e de várias cidades de interes-
se estratégico; submissão da ordem constitucional à ordem institucional que
restringiu liberdades políticas e, mediante o Ato Institucional nº 5, suspendeu
o habeas-corpus. Associada essa restrição ao julgamento de delitos políticos
pela Justiça Militar e ao amplo sistema de repressão, cujo centro era formado
pelas estruturas superiores de comando da Marinha, do Exército e da Aero-
náutica, delas decorre o efetivo exercício do poder da República pelas Forças
Armadas e pelo Exército em particular.

Essa forma institucional — o exercício direto do poder político pelas
instituições militares — encerrou-se a partir de um processo de democratiza-
ção “pelo alto”. A transição brasileira à democracia deu-se por vias que im-
plantaram um padrão bastante peculiar nas relações civis-militares.

Anteriormente à transição, o regime militar brasileiro já havia passa-
do por um processo de distensão marcado por uma série de incertezas, de-
vido a momentos inflexivos que poderiam conduzir a mudanças drásticas
de rumos, inclusive pela possibilidade, nada remota, de retrocessos mais ou

1 Oliveira (1980).



100 s D E M O C R A C I A  E  F O R Ç A S  A R M A D A S  N O  C O N E  S U L

menos profundos. O processo de transição — fundado em um projeto bem-
sucedido de distensão, na ótica do regime — foi levado a efeito a partir do
governo do general Ernesto Geisel2 e conduzido primordialmente segundo
os parâmetros definidos intramuros pelo próprio regime,3 ainda que as fis-
suras no aparelho militar se evidenciassem no confronto entre duros e bran-
dos.4 Este fato reforça a tese da inorganicidade dos demais atores políticos,
que, por motivos diferenciados, não tiveram interesse — e mais ainda con-
dições — de conduzir mais diretamente os primeiros passos da transição, o
que se apresenta como uma de suas incongruências.

Ultrapassada a fase da distensão, a continuidade do processo deveria
conduzir as relações civis-militares para patamares apropriados a um novo
regime que se iniciava. Mas, além de ocorrerem em prazos variados e incer-
tos,5 as implicações das singularidades da transição brasileira, no que toca
àquelas relações, ainda se encontram em fase de maturação.

Uma série de fatos permite considerar que os caminhos para uma
adequação democrática das relações civis-militares foram-se consolidando
ao longo do período pós-1985, como atestam as eleições diretas de 1989, o
impeachment do presidente Fernando Collor — conduzido segundo os parâ-
metros constitucionais —, a assunção do governo de Itamar Franco, a Lei
dos Desaparecidos, a efetiva criação do Ministério da Defesa no segundo
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.

Entretanto, o aperfeiçoamento daquelas relações no contexto da tran-
sição democrática caracterizou-se por um ritmo lento e cauteloso, o que se
explica por razões de variadas ordens, que em hipótese alguma são exclusi-
vamente políticas e tampouco traduzem tão-somente a possibilidade de um
retrocesso autoritário. Mas é no campo da política que se podem vislumbrar
as lacunas a serem preenchidas para que o processo continuasse a avançar.

A segunda fase do processo de liberalização iniciou-se sob o signo da
insegurança. No governo Sarney (1985-89), por exemplo, alimentava-se a ex-
pectativa de que se criassem obstáculos a eventuais tentativas de retrocesso
autoritário. A maneira pela qual se deu a “transição pactuada” — na qual as
Forças Armadas tiveram papel de protagonista do processo — não permitiu
que, no âmbito político-partidário, o debate sobre a inserção dos militares
no novo regime se caracterizasse por proposições mais audaciosas. A possi-
bilidade de introdução de mudanças substantivas na reordenação constitu-
cional da função das Forças Armadas foi reduzida, principalmente se com-
parada às transições de outros países, como a Espanha.6

A presença e a continuidade das prerrogativas militares no início da
segunda fase — do governo democrático a um regime democrático — consti-
tuíam um dos problemas a serem resolvidos pelos setores empenhados em

2 Mathias (1995).
3 Martins (1988).
4 Soares (1998).
5 O’Donnel & Schmitter (1988).
6 Zaverucha (1994).
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consolidar a democracia. Em vista disso, havia a necessidade de que fossem
redefinidos a função e o papel dos militares, de modo a situá-los em uma po-
sição conseqüente com a democratização em curso. Essa questão vem a tor-
nar-se mais evidente no contexto do processo constituinte, desde a fase da
Comissão Afonso Arinos.7

Num primeiro momento, todavia, estabeleceu-se a manutenção de
um papel político relevante do poder militar e as debilidades do governo
Sarney conduziram à consolidação da tutela da Forças Armadas durante os
primeiros e decisivos passos da transição,8 devido às injunções do governo
Sarney e ao déficit de apoio institucional ao seu governo no Congresso.

A elaboração da Constituição de 1988, pelo período de dois anos, foi
contemporânea da tutela militar, tutela que se estendeu ainda até o ano de
1990, quando o presidente Fernando Collor de Mello extinguiu o Serviço
Nacional de Informações e o sucessor do Conselho de Segurança Nacional,
dando início a uma lenta e por vezes descontínua elaboração de um novo
perfil nas relações civis-militares.

A tutela militar caracterizou-se pelas iniciativas, pressões e ameaças
dirigidas pelo ministro do Exército — general Leônidas Pires Gonçalves —
contra o governo, a sociedade e o Congresso Nacional na Assembléia Cons-
tituinte. Esse ministro militar costumava apresentar-se como a garantia da
transição política, o condottiere que assegurava ao presidente da República
e ao sistema político o apoio ao mesmo tempo indispensável e condicional
das Forças Armadas. Em raros momentos da história recente chegou a ser
tão nítida a distinção entre o poder político (representado pelo presidente
José Sarney e pelo Congresso) e o aparelho militar (representado pelo minis-
tro do Exército, a despeito dos conflitos com os demais ministros militares).
O general Leônidas intrometeu-se na política externa quando, durante as
primeiras iniciativas para a formação do Mercosul, afirmou que o Brasil
construiria um armamento nuclear se julgasse que a Argentina o faria. No
plano interno, ameaçou partidos, lideranças e congressistas para que as te-
ses militares fossem acolhidas na nova Constituição e identificou como de
interesse militar a preservação do regime presidencialista contra a tendência
pró-parlamentarismo. De certo modo, o caráter essencialmente híbrido no
atual regime parlamentar-presidencialista constitui um resultado da atuação
da tutela militar. Por último, no tocante à Constituinte, o presidente José
Sarney beneficiou-se dessa tutela, à qual se submeteu em razão da fragilida-
de da Aliança Democrática, aliança político-partidária na qual se elegeu
vice-presidente na chapa do presidente eleito Tancredo Neves, que faleceu
antes da posse.

Internamente, as próprias Forças Armadas experimentavam uma fase
de crescentes exigências de adaptação, após 21 anos de permanência no cen-
tro do poder político. O contexto externo das mudanças ideológicas do mun-

7 Comissão instituída pelo presidente José Sarney para elaborar uma primeira versão da Cons-
tituição. No final, entretanto, o texto não consubstanciou largamente a Constituição de 1988.
8 Oliveira (1987).
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do pós-Guerra Fria e as condicionantes internas relativas à consolidação de-
mocrática criavam novas condições que sugeriam ou mesmo impunham às
Forças Armadas uma redefinição de seu papel político. O discurso militar é
estruturado, portanto, por esse duplo parâmetro temporal: o passado que
queriam intocável e o presente prenhe de mudanças, em um equilíbrio com-
plexo de ser efetivado.

No período imediato ao término do regime autoritário, os postulados
concernentes à “segurança nacional” são reforçados no meio militar. A forma
pela qual se engendrou a transição no Brasil permitiu a permanência dessa
autonomia, que se refere à capacidade de interpretar as questões de defesa
nacional (sob a ótica da segurança) e, a partir de determinadas conclusões, de
emitir não só pareceres técnicos, mas articular planos de ação à revelia do po-
der político.9

Stepan (1988) caracteriza essa situação como um elevado nível de prer-
rogativas militares nos regimes pós-autoritários e entende-as como referidas
“àqueles espaços sobre os quais, existindo ou não contestação, os militares,
como instituição, pressupõem que adquiriram o direito ou privilégio, formal
ou informal, de exercer um controle efetivo. Neste sentido, consideram-se no
direito de controlar sua organização interna, de desempenhar um papel nas
áreas extramilitares dentro do aparelho de Estado, ou mesmo de estruturar as
relações entre o Estado e a sociedade política ou civil”.

Entre essas prerrogativas podem ser apontadas a permanência do Siste-
ma Nacional de Informações (SNI), que, sob controle militar, mantinha-se
como órgão autônomo, sem que existissem mecanismos institucionais de con-
trole externo, e que atuava de forma contrária aos requisitos próprios da con-
solidação democrática. Somente no governo Collor — e de forma atabalhoada
e mal-operacionalizada — é que este órgão seria extinto.

Do mesmo modo, questões como a tortura e os desaparecidos políticos
foram tratadas com muita cautela. A atuação de determinados atores políti-
cos civis foi pautada por uma lógica da protelação, de modo a não provocar
um confronto direto com o aparelho militar em temas sensíveis.

Estava ainda compreendida, naquelas prerrogativas, a exclusiva com-
petência das Forças Armadas na definição de seus currículos escolares, nos
quais está embutido o que Walder de Goes (1988) intitulou de “premissas
básicas do intervencionismo”: a necessidade de permanente e minuciosa tu-
tela militar sobre as instituições civis; a presença constante do grande olho
militar, atenuando ou alterando os conflitos sociais; e, finalmente, a tradi-
cional intolerância dos militares com o alargamento do espectro ideológico.

A concepção de mundo vigente nos setores castrenses refletia uma
forma particular de entender a política interna e que era predominante en-
tre os militares do Exército. A “ordem interna” esteve vinculada à Doutrina
de Segurança Nacional, que “começa com uma teoria da guerra”.10 Por força
do contexto da Guerra Fria, a guerra localizada entre Estados tenderia a ser

9 Oliveira (1994).
10 Alves (1985).
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transformada em guerra total, que poderia se apresentar como guerra sub-
versiva ou revolucionária, o que se firmou como a preocupação central do
aparelho militar no decorrer do último período autoritário. Esse conceito de
guerra não envolve estritamente o emprego bélico de força externa ou intra-
estatal, mas abrange qualquer oposição que se interponha às políticas de
Estado. Em decorrência, a segurança externa foi sendo substituída pela se-
gurança interna como prioritária para a segurança nacional. No contexto da
Guerra Fria ocorre uma internalização do conflito,11 o que fundamenta a teo-
ria do inimigo interno. A busca incessante da “paz interna” sustenta a per-
cepção militar da política.

Enquanto se encerrava o regime autoritário, novas configurações geopolí-
ticas apresentaram-se, principalmente em relação ao Cone Sul, e reorien-
taram as preocupações com a defesa externa, o que incluiu planos de reor-
ganização das Forças Armadas no sentido de melhorar a capacidade defensi-
va, buscando-se a preservação da integridade territorial, especialmente em
relação à Amazônia (projeto Calha Norte) e região Centro-Oeste.12 No que
se refere à defesa marítima, a Marinha de Guerra acelerou as pesquisas
para viabilizar a construção de submarinos com propulsão nuclear, indicando
o Atlântico Sul como espaço geoestratégico de especial interesse.13

Essas injunções de variadas ordens e dimensões — tanto na órbita ex-
terna quanto na dimensão interna do país — produziram alterações na men-
talidade militar e geraram uma crise de identidade, ao introduzirem um fator
de tensão entre a manutenção de antigos valores consolidados ao longo da
história republicana e a inserção minimamente adaptada aos novos tempos.

Além de marcada pela confluência de questões nacionais e interna-
cionais, essa crise de identidade — mormente no final dos anos 1980 — estava
também relacionada à ausência de um projeto da sociedade como um todo, e
da classe política em particular, no que se refere ao papel a ser desempenha-
do pelas Forças Armadas nessa nova conjuntura. Ao deparar-se com essa si-
tuação, o aparelho militar passa a ocupar o espaço que deveria ser preenchi-
do pelo poder civil e vê-se impelido a definir autonomamente a sua configu-
ração na cena política.

A atuação do aparelho militar no processo constituinte evidencia esse
movimento e demonstra sua capacidade — ausente na mesma proporção
em outras forças políticas — de se preparar de maneira adequada para a re-
solução dos temas de seu interesse. Por possuírem uma inconteste visão de
antecipação dos fatos, as Forças Armadas atuaram na maior parte das vezes
de forma não-reativa, o que se evidencia no preparado lobby e, em muitos
casos, nas pressões exercidas sobre o Congresso Constituinte em 1988 para
que se mantivesse inalterada a função constitucional das forças singulares.

À exceção da Constituição de 1937 — que em seu art. 161 se referia
às Forças Armadas exclusivamente como um instrumento de defesa do Es-

11 Oliveira (1976).
12 Oliveira (1994).
13 Flores (1992).
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tado, sem nenhuma alusão à defesa da pátria — as demais constituições re-
publicanas foram unânimes em manter o preceito legal que lhes atribui,
além da defesa externa, a garantia dos poderes constitucionais (constituídos
nas de 1967 e 1969), da lei e da ordem.14

As Forças Armadas admitiam alguns retoques superficiais, desde que
se mantivessem em essência as prerrogativas políticas que vigoravam desde
o final do Império.15 Foram rechaçadas as tentativas de alguma mudança
mais acentuada, mesmo aquelas inscritas como necessárias à consolidação
democrática do país. Incluem-se neste caso atribuições das Forças Armadas
que ficassem circunscritas à defesa externa, em prejuízo das cláusulas rela-
tivas à manutenção da lei e da ordem, como também mecanismos que su-
bordinassem claramente o poder militar ao poder civil. Entretanto, em uma
sociedade onde ainda vigora uma cultura marcadamente autoritária, em
que inúmeros sujeitos políticos conduzem suas ações distanciados de pres-
supostos democráticos, seria irreal esperar-se do aparelho militar um van-
guardismo avant la lettre acerca da democracia.

Outro fator que agravava ainda mais as relações civis-militares é que
os militares passaram a se sentir desprestigiados pela classe política e pelas
elites, que a eles acorreram em determinadas ocasiões, para depois se afas-
tarem, não considerando os mínimos interesses da instituição militar. O or-
çamento e a disponibilidade de recursos vinculados ao preparo do aparelho
militar transformaram-se em fator potencial de desestabilização.

O sucateamento do material, as reduzidas verbas para pesquisas e,
principalmente, as questões salariais tornaram-se pontos de possíveis e gra-
ves atritos com a classe política, somadas às dificuldades de diferentes go-
vernos em apresentar um projeto factível que tratasse de maneira isonômi-
ca os salários da burocracia civil e militar do Estado.

A questão orçamentária referente às Forças Armadas vem-se agravan-
do desde os últimos governos militares, mas, com a democracia, seus mem-
bros vislumbraram oportunidades de mudanças, por anteverem condições de
exercer pressão sobre o Executivo e o Legislativo.16 Tal possibilidade era re-
duzida, durante o regime autoritário, pelas imbricações existentes, para usar
a conhecida expressão de Alfred Stepan, entre os militares enquanto institui-
ção e os militares enquanto governo.

Em vista disso, as Forças Armadas passaram a depender da atuação
favorável da classe política, dado que a Constituição de 1988 ampliou as
responsabilidades do Congresso Nacional na definição do orçamento geral
da União. Como parcelas da classe política temiam um fortalecimento das
características bélicas do aparelho militar, criou-se uma situação paradoxal,
mas que sinalizaria para novos rumos nas relações entre as Forças Armadas
e o Poder Legislativo. Se a questão orçamentária fosse conduzida de manei-
ra adequada pelo Legislativo — com assessoria das Forças Armadas —, se-
riam criadas condições promissoras de resolução das novas questões militares.

14 Aguiar (1986).
15 Ver Ministério do Exército (1987) e Estado-Maior das Forças Armadas (1987).
16 Stepan (1988).
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Por outro lado, com o fortalecimento partidário, os partidos tendem
cada vez mais a prescindir do apoio militar como indispensável para o pros-
seguimento ordenado da vida política do país, instituindo-se uma nova fase
de amadurecimento do sistema político. Dessa maneira, haveria a passagem
de um modelo de relações civis-militares baseadas no controle civil subjetivo,
para um outro patamar: o controle civil objetivo.17 Esta é uma questão cen-
tral acerca das possibilidades de subordinação das Forças Armadas ao poder
civil. O controle civil objetivo decorre da intensificação do profissionalismo
militar, que se assenta nas seguintes condições: monopólio de um corpo ge-
neralizado e sistemático de conhecimentos; um modo de controle social in-
terno e uma ética que define as normas e os valores do grupo,18 assim como
um sentimento arraigado de lealdade e obediência ao poder civil.

As particularidades históricas do sistema político brasileiro trariam
uma roupagem nova a esta idéia de profissionalismo. Enquanto Huntington
aponta que o profissionalismo é fruto da dicotomia da guerra — a distinção
entre meios (enfoque militar) e fins (campo da política) —, o profissionalis-
mo militar brasileiro, ainda no período de uma consolidação democrática,
esteve pautado por uma percepção mais abrangente e inclusiva. Não apenas
a dimensão externa do país compõe o profissionalismo, mas também a re-
corrente e histórica percepção dos militares e de outros atores políticos de
que cabe ao braço armado do Estado a ingerência em questões de natureza
interna, legitimando a imbricação entre os meios e os fins da guerra — en-
tendida a guerra, no caso brasileiro, como os conflitos e crises do sistema
político — sem uma clara distinção entre as responsabilidades militares e
políticas. Neste sentido, o controle civil objetivo na transição democrática
ainda era um processo em maturação.

Foi a partir deste pressuposto que as Forças Armadas se organizaram,
durante o período do Congresso Constituinte, para a permanência do dispo-
sitivo constitucional que lhes assegura, além da defesa da pátria e dos pode-
res constitucionais, a incumbência da manutenção da lei e da ordem. O fato
de as Forças Armadas terem tido, principalmente na República, um papel
político preponderante dificultava a aceitação de que devessem restringir
suas ações a uma função constitucional que lhes impusesse somente a com-
petência para a defesa externa do país. Portanto, a permanência das atribui-
ções relativas à manutenção da lei e da ordem passou a significar a própria
identidade das Forças Armadas, pois estava intrinsecamente ligada à autono-
mia institucional constituída e a seu papel no sistema político.

O período do governo Sarney pode ser considerado um governo de
transição ou interino, no sentido da passagem de um regime autoritário
para uma nova fase de institucionalidade política. Devido às suas caracterís-
ticas de imprevisibilidade, os governos interinos são os mais sensíveis e po-
dem definir, por seu comportamento, o sucesso dos novos regimes em mini-
mizar a violência nas disputas políticas pela aceitação de regras que regu-

17 Huntington (1995).
18 Schweisguth (1978).
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lem o jogo político; em proceder a uma normalização da responsabilidade
(accountability) dos novos governantes; em impulsionar uma cultura de di-
reitos humanos; em valorizar mais a reconciliação do que o confronto e em
subordinar os militares e as demais forças de segurança; enfim, em criar as
condições suficientes para a consolidação democrática. A legitimidade des-
ses governos é alcançada na medida em que vigore o império da lei, de tal
forma que estejam claramente definidas as normas legais, inclusive sobre
sucessão, até o ponto em que esteja estabelecido “quem pode decidir sobre
o quê”.19 Para sua efetivação, a consolidação democrática compreende e
combina atitudes, comportamentos e dimensões constitucionais, ou, de for-
ma sintética, ocorre quando a democracia é o “único jogo na sociedade”.20

No governo do presidente José Sarney, essas condições não estavam
estabelecidas e, em decorrência, a debilidade do sistema era colocada à pro-
va em variadas circunstâncias. No processo constituinte evidenciou-se, em
relação ao poder militar, o acentuado grau de autonomia militar, ferindo in-
clusive a vontade soberana do legislador. Marcado por tantas incertezas, o
prognóstico sobre a consolidação democrática não era dos mais otimistas.

Para outros analistas, como Guillermo O’Donnell (1991), os fatores deci-
sivos que geram tipos diferentes de democracias devem-se mais a fatores his-
tóricos de longo prazo e ao grau de profundidade da crise socioeconômica que
herdam os novos governos democráticos do que aos tipos de transição. Entre-
tanto, como sugere o caso chileno, nem sempre uma melhor performance eco-
nômica, como a do Chile, tende a constituir casos mais felizes de consolidação
da democracia, se esse argumento for levado ao limite. Os mais recentes acon-
tecimentos naquele país (o affaire Pinochet) sugerem que também o tipo de
transição influencia os moldes da consolidação democrática.

A construção de uma efetiva responsabilidade civil sobre os militares
ainda se encontra em processo no Brasil, em que pese à ocorrência de avanços
muito importantes, entre os quais a política de defesa nacional do presidente
Fernando Henrique Cardoso e o perfil institucional dos ministros militares a
partir de 1990. Ainda assim, cabe realizar um diagnóstico dessas relações civis-
militares e do âmbito da autoridade presidencial, se pretendemos responder a
seguinte pergunta: existe no Brasil uma direção política do aparelho militar?

A institucionalização de uma direção política dos militares no
contexto democrático

O objetivo aqui é analisar o conjunto de temas e relações entre o poder
político nacional, representado pelo presidente da República e pelo Congres-
so Nacional, e o aparelho militar na vigência da Constituição de 1988. A hi-
pótese que orienta a análise é que o Congresso Nacional oferece significativa
resistência ao estabelecimento do “controle civil objetivo”, sem tampouco

19 Shain & Linz (1995).
20 Linz & O’Donnell (1996).
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reivindicar ou exercer esse controle, ao passo que existem evidências de que
o governo brasileiro tem procurado estabelecer uma condução política sobre
as Forças Armadas, com resultados parcialmente favoráveis.

A Assembléia Nacional Constituinte funcionou como uma espécie de
ímã que atraiu todo tipo de visão sobre as Forças Armadas e as finalidades e
missões dos militares. De um lado, embora com pouca repercussão, mani-
festaram-se teses sobre a falta de necessidade do aparelho militar. Em ou-
tras palavras, as Forças Armadas poderiam ser extintas pelo bem do Brasil.
Não havendo prosperado na Constituinte, poucos anos depois voltou com
alguma expressão em conseqüência da vitória dos Estados Unidos na Guer-
ra Fria. Se não mais havia uma divisão no mundo, o Brasil poderia prescin-
dir da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, destinando-se para políticas
de forte conotação social os recursos antes empregados na defesa. Essa posi-
ção de pacifistas associava-se, voluntariamente ou não, à perspectiva norte-
americana segundo a qual o Brasil (a exemplo de muitos outros países) de-
veria deixar sua defesa aos cuidados do Ocidente, isto é, das estruturas mili-
tares vitoriosas na Guerra Fria. Essas teses são bastante conhecidas e pro-
pugnam uma função especificamente de “policiais de fronteiras” ao apare-
lho militar, o qual destinar-se-ia ao combate ao narcotráfico, ao contrabando
e ao crime organizado. É como se os Estados Unidos se imaginassem cerca-
dos por um cinturão policial-militar formado pelas Forças Armadas dos de-
mais países do continente (com a exceção do Canadá, seguramente), cujo
combate ao narcotráfico teria o sentido especial de levantar obstáculos ao
ingresso das drogas no amplíssimo mercado norte-americano, no qual a po-
lítica repressiva do governo é reconhecidamente frágil e pouco operante.

Teses análogas à “falta de necessidade histórica” indicaram as Forças
Armadas para realizar a reforma agrária, defender o meio ambiente, alfabe-
tizar adultos, prestar assistência social aos menores infratores, oferecer en-
sino profissional aos jovens e várias outras modalidades de substituição dos
serviços públicos ineficientes (até mesmo inexistentes) pelo aparelho mili-
tar. O fato de não haverem prosperado tais teses na Constituinte configura
um sinal interessante do reconhecimento das forças políticas, com menor
ou maior convicção, do caráter definitivo das Forças Armadas enquanto ins-
tituições do Estado nacional. O realismo da análise sugere ainda o reconhe-
cimento da clareza de posições e do labor político profícuo dos ministérios
militares, que patrocinaram a preservação da tradicional vertente interven-
cionista do papel constitucional das Forças Armadas.

Essa vitória do tradicionalismo militar não foi acompanhada do incre-
mento da cultura estratégica (uma expressão cara ao almirante Mário César
Flores) dos partidos, dos parlamentares, da imprensa e da sociedade civil.
Se no Congresso Nacional já não se pensa em extinguir as Forças Armadas,
ainda há parlamentares e grupos políticos que pretendem empregá-las em
obras sociais, segundo o sentido apontado. Pouco atua o Congresso com o
significado de enfocar com propriedade o tema central das relações civis-
militares: ou seja, o preparo militar do Brasil em razão de sua dimensão es-
tratégica e de seus interesses nacionais e compromissos internacionais.
Considerando-se a ordem internacional e dadas as nossas dimensões territo-
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riais, populacionais, políticas, diplomáticas, econômicas, educacionais, cul-
turais etc., governo (incluindo as Forças Armadas), sociedade e Congresso
devem definir os interesses nacionais (por exemplo, a preservação da inte-
gralidade do território, a manutenção da América Latina e do Atlântico Sul
como zonas militarmente desnuclearizadas, a ampliação da presença brasi-
leira nos principais processos decisórios mundiais etc.) sobre os quais se
funda a política de defesa nacional, em razão da qual as Forças Armadas se-
rão dimensionadas e preparadas.

Vale lembrar que é comum às formas institucionais das relações civis-
militares no Brasil o perfil acentuadamente tímido, ineficiente e irresponsá-
vel mesmo do Congresso Nacional no tocante à temática militar. A sociedade
civil manifesta-se de modo semelhante. Passadas as circunstâncias especiais
da Constituinte, uma espécie de pacto de silêncio condiciona o comportamen-
to da mídia: eventuais escândalos, suspeitas de procedimentos inadequados,
vantagens inaceitáveis e outros temas negativos merecem a sua atenção. Even-
tualmente, matérias de grande relevância militar e/ou política são publicadas,
até porque algumas temáticas impõem-se pela força das circunstâncias: guer-
ras nas proximidades das fronteiras brasileiras, perspectivas de um esquema
regional de defesa, algo em torno da pauta das relações civis-militares nacio-
nais etc. No entanto, nada disso confronta ou nega o pacto de silêncio sobre
as Forças Armadas, as quais, no entanto e paradoxalmente, continuam gozan-
do de elevado prestígio junto à opinião pública.

Em suma, na vigência da Constituição de 1988, a representação polí-
tica da nação reconhece a necessidade histórica e militar das Forças Arma-
das, mas o Poder Legislativo pouco se ocupa de tudo que diga respeito ao
aparelho militar e à defesa nacional. Quando o faz substantivamente, en-
contra-se em geral na dependência de iniciativa do Executivo; quando opera
no plano da generalidade, prende-se a uma visão equivocada do aparelho
militar como provedor de atendimento social.

Qual deveria ser a explicação para essa situação efetivamente parado-
xal, se considerarmos as Forças Armadas, segundo uma boa tradição jurídi-
ca, como “garantes materiais da subsistência do Estado e da perfeita realiza-
ção dos seus fins”?21

Ou: considerando que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica foram
relegados a definir por conta própria seus objetivos particulares, “os meios
dos seus preparos particulares, por vezes concorrentes, na ausência de uma
coordenação efetiva que o Estado-Maior das Forças Armadas não tem podi-
do suprir”, cabe perguntar por que “a sociedade civil, o governo e o Legisla-
tivo relegam o aparelho militar ao seu próprio cuidado, como se os temas
militares fossem ‘coisas de milicos’, não merecendo um tratamento efetiva-
mente nacional.” 22

21 Silva (1995:703).
22 Oliveira, Eliézer Rizzo de. O presidente, o Congresso e a defesa nacional. Correio Popular, 25-
6-1996, p. 3.
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Duas hipóteses sobressaem entre parlamentares e militares, as quais
são aqui denominadas como a teoria da inexistência de risco iminente e a tradi-
ção jurídica brasileira. Segundo a teoria da inexistência de risco iminente, o
sistema político responderia a necessidades bem definidas. Se não existem
pressões para o governo federal definir e implementar uma efetiva política
militar, não há respostas nesta direção, a exemplo de um sistema político em
interação com o seu meio ambiente social. De maneira algo funcionalista,
dizem muitos parlamentares brasileiros que não podem reconhecer uma alta
prioridade às questões militares quando inexistem ameaças de guerra. Não
havendo ameaças, ou se não são percebidas enquanto tais, elas não se trans-
formam em questões políticas; portanto, não sensibilizam os partidos e os
eleitores. Por não fazerem parte do cotidiano do sistema político nem de
suas preocupações de médio prazo, os temas militares não chegam até a opi-
nião pública, não fazem parte das agendas eleitorais, não “dão votos” aos
candidatos nem aos partidos. Tornar-se atuante na temática militar não acar-
reta vantagens para um candidato nas eleições. Ao contrário, significa desvan-
tagens e prejuízo, exceto em circunstâncias especialíssimas e em ambientes
castrenses.

Trata-se de um círculo vicioso, como se vê: a falta de uma questão
perceptível de defesa nacional (inexistência de risco iminente) desobriga o
sistema político a pensar mais do que em termos imediatos. Porém, este cír-
culo vicioso simboliza também a percepção que os militares têm de sua pró-
pria condição: funcionários públicos dedicados mas não reconhecidos, cuja
missão externa (a defesa do país contra um inimigo estrangeiro) é mal per-
cebida e cuja dimensão da missão interna (a defesa do país contra o inimigo
interno) é mal-acolhida, embora estimulada em situações de crise política.

A teoria da inexistência de risco iminente parte de uma constatação com
base real na percepção do sistema político, mas é falsa enquanto explicação.
O tema talvez mais associado à temática militar é a política externa, que
também pouco sensibiliza eleitorado, partidos e políticos. Seria inimaginável
uma campanha eleitoral em torno de política externa nas atuais condições de
paz nas fronteiras e baixíssima probabilidade de o Brasil envolver-se em um
conflito bélico. Tampouco este tema ocupa um espaço amplo e prestigiado
no Congresso Nacional e na vida dos partidos políticos. Assim, é preciso con-
siderar a hipótese de que os partidos políticos rejeitam política e ideologica-
mente a temática militar e sua razão mais evidente refere-se ao regime mili-
tar. Se os militares tiveram responsabilidades centrais nesse regime, então
eles também são autoritários e não devem ter espaço na democracia. Essa ex-
plicação também é falsa, pois os valores e as perspectivas democráticas não
constituem monopólio numa linha horizontal (da esquerda para a direita)
nem numa linha vertical (dos civis aos militares) do espectro político.

No entanto, essas percepções encontram abrigo na estrutura estatal
que não foi corretamente equacionada na Constituição de 1988 no tocante às
missões militares, à natureza das Forças Armadas e à direção política sobre
elas. Nada está previsto no plano da co-responsabilidade do Executivo e do
Legislativo, mas tudo conduz a uma acomodação entre Forças Armadas e es-
ses poderes. Em resumo, cabe exclusivamente ao presidente da República,



110 s D E M O C R A C I A  E  F O R Ç A S  A R M A D A S  N O  C O N E  S U L

comandante supremo das Forças Armadas, deliberar sobre o seu emprego de-
rivado de declaração de guerra apreciada pelo Legislativo (art. 84, XIX, da
Constituição) e para a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem
no plano nacional (Lei Complementar nº 97/99). Quanto ao Legislativo, além
de deliberar sobre os recursos orçamentários destinados às Forças Armadas,
cabe-lhe a iniciativa não exclusiva do referido emprego militar no plano na-
cional, a deliberação sobre a decretação do Estado de Defesa (art. 136, §§4º a
6º), a constituição de comissão de acompanhamento para fiscalizar a execu-
ção do Estado de Sítio ou Estado de Defesa (art. 140) e a autorização para a
declaração de guerra e a celebração da paz (art. 84, XIX e XX).

A definição da política de defesa nacional pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso decorre desse quadro de relações entre o Executivo e o Le-
gislativo, e o reforça. Não é possível se provar hoje, com as informações e co-
nhecimento disponíveis, que o presidente da República teria tomado a inicia-
tiva que conduziu à definição de tal política de defesa nacional se não tivesse
enfrentado a pertinaz intenção do ministro da Marinha de adquirir aviões de
ataque, a qual provocou intenso mal-estar na Aeronáutica. Não se dispondo a
bater o martelo entre um e outro ministério, o presidente aproveitou a opor-
tunidade para determinar estudos de uma política geral aos ministérios mi-
litares, política que deveria “explicitar” as orientações correntes da defesa
nacional. Daí por que a política de defesa nacional incorpora os conceitos
de certo modo prevalecentes nas Forças Armadas, sem impor às instituições
militares mudanças radicais em relação ao seu preparo em curso.23

Em nome da exclusiva relação de comando presidencial sobre as For-
ças Armadas (que não aparece com clareza no art. 142 da Constituição), o
presidente é a única autoridade responsável por aquele documento. O Poder
Legislativo foi mantido alheio de qualquer participação efetiva e formal. No
entanto, é possível vislumbrar um quadro de co-responsabilidade desejável
que, ao mesmo tempo, preserve a univocidade da autoridade presidencial e
as condições de sigilo da participação parlamentar. O quadro de co-responsa-
bilidade do Congresso e do governo federal sobre a política de defesa nacio-
nal exige duas atribuições adicionais do presidente da República: “remeter ao
Congresso Nacional a política de defesa nacional” e “autorizar a participação
do Brasil em operações de paz patrocinadas por organização interestatal de
que o Brasil seja membro”, mediante autorização prévia ou referendo do
Congresso Nacional. Finalmente, o Conselho de Defesa Nacional passaria a
“opinar sobre a política de defesa nacional”. De modo complementar, o Con-
gresso teria duas novas responsabilidades: “aprovar a política de defesa nacio-
nal” e representar-se no Conselho de Defesa Nacional, além dos membros
hoje efetivos, pelos presidentes das comissões de defesa nacional do Senado e
da Câmara dos Deputados. Em decorrência, o presidente submeteria periodi-
camente ao Legislativo o seu projeto de política de defesa nacional, o que exi-
giria dos parlamentares e dos partidos uma dedicação ao tema que hoje eles
não demonstram. As comissões de defesa nacional da Câmara e do Senado

23 Oliveira (1998a).
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seriam elevadas a um nível de reconhecimento e responsabilidade de que ja-
mais gozaram. Conforme já destacado, o Legislativo deliberaria sobre o em-
prego militar em missões internacionais de paz, em diversas das quais o país
tem acertadamente participado. Finalmente, a co-responsabilidade significará
fiscalização e controle: o presidente prestará contas ao Legislativo do cumpri-
mento efetivo da política de defesa nacional, o mesmo valendo quanto ao em-
prego militar no plano nacional e à intervenção nas polícias militares.

Dois outros aspectos deveriam merecer a atenção dos dois poderes: a
especialização da Justiça Militar federal no julgamento de delitos militares co-
metidos por funcionários militares das Forças Armadas, excluindo-se a apre-
ciação de delitos políticos em tempos de paz, e a deliberação do Congresso
para a intervenção do Exército em polícias militares: atualmente o processo
deliberatório restringe-se ao governador e aos ministérios da Justiça e do
Exército.24

Tal quadro de co-responsabilidade na condução política civil das For-
ças Armadas aqui desenhado está longe de vigorar na democracia brasileira.
Existe uma larga confusão no tocante à Justiça Militar, que, no plano federal,
julga delitos militares cometidos por militar mas poderá ser incumbida do
julgamento de delitos cometidos por civis, pois assim estabelece o Código Pe-
nal Militar. As justiças militares dos estados são encarregadas do julgamento
de policiais militares com resultados freqüentemente contestados em razão
da tendência a amenizar penas de crimes contra a vida humana.

No entanto, o aspecto que talvez seja menos conhecido (embora for-
temente intuído) é a “defesa interna”. Tradicionalmente, defesa interna tem
significado o emprego da força militar para o controle de situações extremas
e contrárias à preservação do Estado, associando-se a outro conceito repu-
blicano profundamente enraizado na mentalidade militar do “Poder Mode-
rador”: a obediência nos limites da lei. Assim, por iniciativa de comandos
superiores ou de comandantes de menor expressão, forças militares foram
empregadas contra movimentos sindicais, em repressão política etc. Dado
que a Constituição de 1988 define como uma das missões militares a “ga-
rantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem” (art. 142), a força arraigada do preceito “lei e ordem” sugere
o preparo militar para o controle social.

Não se pense que apenas os militares se orientam por tal formulação.
Pode parecer espantoso, mas ela aparece também em discurso presidencial de
improviso, o que significa um pronunciamento destituído de eventual suges-
tão de assessorias militares. O tema do discurso presidencial? Os movimentos
sociais e a ordem jurídica. Naquela ocasião, o presidente Fernando Henrique
Cardoso denunciou “com indignação, o comportamento cada vez mais ofensi-
vo de setores inconformados, no fundo, com a sua própria falta de alternativas
às nossas políticas”. A quais forças e ações referia-se o presidente? Seguramen-
te, aos movimentos pela reforma agrária que promovem “abusos antidemocrá-

24 Oliveira, Eliézer Rizzo de. O presidente, o Congresso e a defesa nacional. Correio Popular, 25-
6-1996, p. 3.
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ticos”. Ou seja, “invasões repetidas de prédios públicos e de propriedades par-
ticulares (...), incitamentos à desordem, inclusive por parte de lideranças na-
cionais de alguns movimentos que suscitariam simpatia da sociedade não
fosse sua agora óbvia vinculação político-sectária”. O presidente elaborou três
conceitos acerca desses movimentos. Primeiro: embora simpática à causa da
reforma agrária, “a sociedade brasileira exige um basta a esse clima de bader-
na. A sociedade não quer a desordem”. Segundo: a tolerância e a paciência po-
líticas do presidente são delimitadas pela democracia, que “exige respeito e or-
dem. Sem ordem legítima não há democracia”. Terceiro: o governo dispõe de
força mais poderosa do que as forças antidemocráticas: “Pedras, paus e coque-
téis-molotov são argumentos tão pouco válidos quanto as baionetas. Só que
menos poderosos”. Não sendo as baionetas armas típicas das polícias, mas das
Forças Armadas e principalmente do Exército, a sua alusão apontava para a
possibilidade de o presidente empregar a força militar para dar “um basta a
este clima de baderna”. Então, por que os argumentos das baionetas seriam
pouco válidos, embora mais poderosos do que as armas-argumentos das for-
ças antiordem? Seriam as baionetas inadequadas para o emprego na seguran-
ça pública? Ou seriam adequadas, desde que o presidente, visando a “impedir
que a desordem corrompa a liberdade”, atuasse estritamente “dentro da lei,
mas sem hesitação”? Finalmente, seriam inadequadas apenas se, como no pas-
sado recente, fossem usadas fora das leis democráticas? O presidente não
ameaçou o país com uma intervenção militar contra a democracia, mas aludiu
ao emprego da força militar para defender o regime democrático. Tal é o pon-
to mais difícil, duro e cheio de conseqüências deste discurso sobre a ordem
pronunciado pelo presidente da República. O emprego militar na ordem pú-
blica representa uma opção-limite que, de um lado, expressa a falência do ins-
trumento policial tradicional e, de outro, estimula uma dependência do presi-
dente com relação à área de força militar do Estado. Esta hipótese apontaria
para a tutela castrense sobre a maior expressão do poder civil.25

Outro ponto relativo à direção política sobre o poder militar é a efeti-
vação de uma estrutura e de instituições que façam valer essa orientação. É
o caso do Ministério da Defesa. Sua criação deu-se por iniciativa presiden-
cial, já no início do primeiro mandato do presidente Cardoso, sendo encar-
regado do planejamento o Estado-Maior das Forças Armadas, com a partici-
pação de outros ministérios e órgãos do Poder Executivo.

Após um longo processo de maturação, que durou todo o primeiro
mandato, o ministério foi efetivamente criado em junho de 1999, após um
período de cinco meses em caráter extraordinário, concomitante à existên-
cia dos demais ministérios militares. Sua criação deu-se por medida provisó-
ria, e mais uma vez a participação do Congresso Nacional foi mínima. À co-
munidade acadêmica foram apresentadas as propostas em estudo,26 porém
também esta participação não pode ser considerada relevante.

25 Oliveira, Eliézer Rizzo de. O presidente e as baionetas. Correio Popular, 13-6-1996, p. 3.
26 Exposição do general Benedito Onofre Bezerra Leonel, ministro-chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, no IV Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, Unicamp, 14-5-1999.
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Do ministério enfatizam-se dois significados: a) no plano político, tra-
ta-se de uma adequação necessária e oportuna para a sedimentação da dire-
ção política sobre o poder armado. Modifica-se sobremaneira a existência
de ministros militares representantes das forças frente ao Poder Executivo,
pela vigência de um ministro que desempenha e age de acordo com as dire-
trizes oriundas do presidente da República; b) no plano estrutural-organiza-
tivo, é a resposta pertinente à racionalização de recursos e meios de defesa.

A tradição das relações entre as Forças Armadas e o sistema político
orientou-se, ao longo da República, por uma tendência, inclusive em situa-
ções constitucionais — a exemplo do regime vigente entre 1946 e 1964 —,
que comporta dois aspectos relevantes da presença militar. O primeiro as-
pecto, vigente no campo das forças políticas representadas no Congresso
Nacional, é a consideração da área militar como uma espécie de poder à
parte dos poderes da República. A segunda é o acolhimento da representa-
ção militar no governo através de uma multiplicidade de ministérios milita-
res, mas, sobretudo, pela lógica da escolha dos respectivos ministros segun-
do critérios funcionais castrenses.

A representação das Forças Armadas nos governos no interior de um
modelo que comporta um grau elevado de autonomia militar consolidou a ex-
periência tradicional da responsabilidade de cada ministro militar perante o
presidente da República. Não foi sem problemas que esse modelo se desen-
volveu. Sua herança mais relevante comporta uma relativa dissociação das
Forças Armadas em seu treinamento, doutrina e perspectivas, como também
a dissociação entre governo e Parlamento no tocante à temática militar, de-
senvolvendo-se, em conseqüência, uma pequenez acentuada do Legislativo
no tocante aos interesses castrenses. Desse modo, a criação do ministério ten-
de a atribuir nova dinâmica à interlocução política entre os diversos atores já
envolvidos — militares e Executivo — e a outros que podem se inserir com
outra dimensão que a natureza das questões exigem: os parlamentares.

Para a direção política, a criação do Ministério da Defesa é um ponto
de inflexão importante, pois trata-se de mecanismo institucional que amplia
as possibilidades de sua efetivação. Todavia, para que substantivamente se
dê a orientação civil, a estrutura organizacional do ministério não deve ser
monopólio do aparelho militar. A legislação que define essa estrutura amplia
notavelmente a participação de civis. 27 É o caso dos secretários das secreta-
rias Político-Estratégica, de Assuntos Internacionais, de Logística e Mobiliza-
ção, e de Organização Institucional, além da chefia de seus departamentos,
que podem ser ocupadas indistintamente por civis ou militares. A esses ór-
gãos compete a formulação das políticas da área militar e de defesa, ou seja,
de planejamentos e ações que definem e orientam ações de estratégia, inteli-
gência, ciência e tecnologia, serviço militar, ensino militar, procedimentos
administrativos e orçamentários, assuntos internacionais e outros que esta-

27 Decreto nº 3.080, de 11-6-1999, da Presidência da República. Versa sobre a estrutura regi-
mental e quadro demonstrativo dos cargos em comissão do grupo direção e assessoramento su-
periores do Ministério da Defesa.
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belecem os grandes rumos da defesa no país. As condições estão dadas e será
por inércia ou desqualificação de recursos humanos civis para atender a es-
tas áreas que se poderá chegar a uma situação de militarização do ministé-
rio. Por certo, não basta um representante da vontade presidencial exercen-
do o cargo de ministro para configurar a direção política, mas a presença de-
cisiva de civis no cerne da formulação e implantação dos rumos da defesa e
das questões militares. Quanto às diretrizes de natureza tática e de encami-
nhamento do treinamento militar e outras resoluções de natureza técnica,
cabe aos próprios militares a sua formulação — uma autonomia institucional
também necessária para o amadurecimento das relações civis-militares.

Será conveniente que no Ministério da Defesa seja criado um centro
de estudos de defesa com a finalidade de estimular a renovação do pensa-
mento militar, a cooperação com as universidades e a relação com a socieda-
de. Ele poderá contribuir para a superação das amarras da doutrina de segu-
rança nacional, visão sociológica esquemática do nosso processo societário e
estatal. Neste caso, é justo acalentar a esperança de que o Brasil supere o
conceito de “defesa interna”, herança da Guerra Fria que militariza a segu-
rança pública, em benefício de um modelo teórico e operacional de defesa
do Estado democrático de direito.

Em suma, a relação do presidente da República com a área militar
comporta a novidade do Ministério da Defesa no plano da forma, que nada
modifica a estrutura militar, exceto na previsível diminuição do estatuto ce-
rimonial e político dos ministros militares, que passarão a ser comandantes
das respectivas forças. Mas é possível definir as dimensões políticas e pro-
priamente militares que estão contidas no novo formato do aparelho militar.
Em primeiro lugar, rompendo uma tradição fortemente enraizada, o presi-
dente da República passa a representar-se para as Forças Armadas através
de um ministro de sua confiança. Em segundo lugar, este representante do
poder político passa a ser o gestor governamental da defesa nacional. En-
quanto tal, o ministro da Defesa desempenhará uma ampla gama de fun-
ções, incluindo a negociação multifacetada com o Congresso Nacional, a
busca da construção de uma nova legitimidade com a sociedade civil e a
representação no plano das relações internacionais. Quanto ao Congresso
Nacional, haverá que convencê-lo da necessidade e da justiça das verbas
anuais no contexto de tantas e tão contraditórias demandas dos parlamenta-
res, as quais tendem a parcelar a proposta orçamentária do governo. O mi-
nistro terá ainda que bater de frente com a área econômica, da qual não se
pode esperar sensibilidade maior do que a preservação da estabilidade eco-
nômica. Os gestores econômicos principais dos governos democráticos do
pós-88 (Constituição) não apenas têm-se mostrado insensíveis para com as
questões sociais, como também não são dotados de uma dimensão de largo
prazo sobre as questões estatais e nacionais. Nesta moldura, eles tendem a
enquadrar as demandas militares.28

28 Oliveira (1998b).
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O Ministério da Defesa associa-se à política de defesa nacional para de-
senvolver os seguintes objetivos de uma pauta político-militar que se encon-
trava em curso até a crise econômica do início de 1999: a) renovação equili-
brada dos equipamentos militares mediante recursos externos, rompendo-se
uma situação de sucateamento tecnológico; b) acerto político e simbólico com
o passado recente mediante a Lei dos Desaparecidos; c) definição da política
de defesa nacional, que passa a ser a orientação consensual — diplomática e
militar — do preparo das Forças Armadas; d) alteração do estatuto militar e
das condições dos vencimentos de seus profissionais.29

Finalmente, o ministro da Defesa deverá assumir o papel de represen-
tação política no plano externo, em especial no contexto dos encontros anuais
de ministros da Defesa do continente americano. Até aqui, o Brasil se tem fei-
to representar por vários ministros, em razão da antiga estrutura militar.

Em suma, a criação do Ministério da Defesa abre um vasto campo de
possibilidades para um acerto mais adequado das relações das Forças Arma-
das com o poder político, em condições de adequada subordinação. Mas essa
criação não constitui condição suficiente. Será preciso sobretudo que o poder
político esteja munido de vontade, determinação e capacidade para avançar
nesta direção, de forma duradoura e independente do revezamento das forças
políticas na direção do Estado brasileiro.

É ainda prematuro avaliar se o Ministério da Defesa contribuirá para a
superação do conceito de defesa interna como associado à preservação da or-
dem pública e social ou, mesmo, se significará uma equação mais adequada
para o preparo militar. Permanecem abertas como possibilidades (de êxito ou
fracasso) tais questões que vêm constituindo um elenco de convicções para
alguns setores empenhados na consolidação da direção política civil sobre o
aparelho militar, abrigando ainda a convicção de que as Forças Armadas po-
derão passar a ter um preparo conjunto, coordenado e eficiente no emprego
dos recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos e, muito especial-
mente, referido a uma única orientação político-estratégica.

É de se supor uma mudança de mentalidade e uma acomodação de in-
teresses nestes anos de gestação do novo ministério. A agenda militar do pre-
sidente Fernando Henrique tem contribuído para a sua aceitação relativa-
mente tranqüila. Esta agenda esteve pautada por algumas questões de marca-
da relevância. No espírito e nos limites da Lei da Anistia de 1979, a Lei dos
Desaparecidos possibilita o acerto da situação civil de vítimas do regime mili-
tar e o pagamento de indenização a seus familiares, sem incriminação das
Forças Armadas. Inclusive com relação aos casos excepcionalmente polêmi-
cos do ex-capitão Carlos Lamarca e de Carlos Mariguela, mortos por agentes
oficiais fora de dependências militares ou policiais, e da senhora Zuzu Angel,
cuja morte foi atribuída às forças repressivas, o processo dos desaparecidos
possibilitou aos ministros militares o reforço de sua autoridade e o controle
dos descontentamentos nas suas áreas. No atual mandato, convirá que o pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso promova acerto similar quanto às víti-

29 Oliveira (1998b).
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mas da esquerda armada. Adotada pela primeira vez no país, e sem a partici-
pação do Congresso, a política de defesa nacional contém uma apreciação do
poder mundial, dos fatores de desestabilização e das ameaças militares e uma
avaliação realista dos objetivos nacionais do Brasil. Uma correta prioridade é
atribuída à Amazônia, à resolução negociada de conflitos entre Estados e à
preservação da desmilitarização do Atlântico Sul. Recebida com pouco entusi-
asmo no Brasil mas com forte credibilidade no exterior, a PDN associa-se às
melhores tradições diplomáticas e militares brasileiras. Outros pontos da
referida agenda são o ingresso do Brasil no Tratado de Não-Proliferação Nu-
clear, a aviação da Marinha, a participação em forças de paz (com destaque
para a Missão de Observadores Militares no Equador e Peru), a renovação de
armamentos, os projetos Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia) e Sipam
(Sistema de Proteção da Amazônia) e a cooperação militar no Mercosul. O
presidente Fernando Henrique Cardoso, no contexto das reformas do Estado,
promoveu a Emenda Constitucional nº 18, de 5-2-1998, que separa a condi-
ção militar da condição civil enquanto funcionários públicos, possibilitando,
entre outros fatores, o tratamento diferenciado da questão salarial dos milita-
res. Em todo caso, permanece a proibição da sindicalização, da greve e da fi-
liação partidária aos oficiais da ativa.

Essas mudanças em curso debilitam a mentalidade do redentorismo
militar, ou seja, de disposição de intervenção castrense nas estruturas de Es-
tado para dirigir a política e conter e/ou reprimir as lutas sociais. Dois as-
pectos finais das relações civis-militares devem ser comentados aqui. O pri-
meiro diz respeito à criação da Agência Brasileira de Inteligência, em trami-
tação na Câmara dos Deputados. Ao contrário do que fez com o Ministério
da Defesa, que criou através de medida provisória, o presidente da Repúbli-
ca está solicitando o apoio do Congresso Nacional para a criação deste novo
organismo de inteligência de Estado. Não se trata de uma estrutura militar
de inteligência, mas vincula-se ao menos em dois aspectos à vasta temática
militar. Sua criação está sendo gerenciada pela Casa Militar da Presidência
da República em razão da negativa do ministro-chefe da Secretaria de As-
suntos Estratégicos de cumprir esta missão e de abrigar um setor de inteli-
gência em seu ministério. Como todo espaço não preenchido por represen-
tantes das estruturas de poder civil o são pelos representantes das estrutu-
ras de poder militar, a Abin vincula-se desde já à Casa Militar. Esta ligação
não lhe aumenta nem diminui a competência, mas amplia a possibilidade
de militarização de suas atividades. Em segundo lugar, a Abin seguramente
abrigará parte da inteligência militar e das polícias militares, além dos orga-
nismos civis do governo federal e dos governos estaduais.

Cabe destacar a abertura política do ministro-chefe da Casa Militar, ge-
neral Alberto Cardoso, em relação ao Congresso Nacional, à imprensa, aos
centros de pesquisa e à sociedade quanto ao projeto de lei da Abin. Se uma
atitude de governo merece o adjetivo “transparente”, ele deve ser atribuído
com justiça a esse ministro que conseguiu abrir portas com todas as forças po-
líticas no Congresso Nacional. Os debates concentram-se especialmente no
conceito de inteligência e contra-inteligência, no receio de militarização, no
papel de fiscalização e controle do Congresso Nacional. Um projeto substituti-
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vo do deputado federal José Genoíno (PT-SP) pretendeu ampliar a tal ponto as
funções do Legislativo que este seria conduzido à condição de co-diretor da
Abin junto com o Executivo. Mas não obteve sucesso até agora nesta intenção.

A implantação de uma integração econômica no Cone Sul, principal-
mente a partir do Mercosul, desloca para o centro da integração regional a
questão da defesa. Os contornos da atual posição brasileira podem ser ana-
lisados à luz da política de defesa nacional.

Ainda que sujeitas a críticas por sua forma generalista, a política de
defesa nacional adotada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso orien-
ta-se pela preservação da “forte tradição de continuidade e previsibilidade,
mantida há mais de um século”,30 pela política externa brasileira. Os objeti-
vos centrais da PDN são a preservação da soberania nacional, da integrida-
de do território e do Estado de direito; a projeção do Brasil no processo de-
cisório internacional; a contribuição para a preservação da paz e da seguran-
ça no plano internacional. O Brasil confirma em sua política de defesa nacional
a rejeição da guerra como instrumento para a solução de conflitos, afastando
qualquer intenção de hegemonia brasileira sobre o continente sul-americano.31

Desse modo, a diplomacia e o preparo militar brasileiros visam sobretudo à
preservação das fronteiras nacionais, à “rejeição à guerra de conquista” e à so-
lução diplomática das controvérsias entre Estados. O documento explicita a
orientação estratégica brasileira pautada por uma postura dissuasória de cará-
ter defensivo.

As diretrizes da política de defesa nacional, componente da política
exterior do Brasil, apontam para a participação do país na construção de
uma ordem internacional eqüitativa, justa e fundada no direito, a ampliação
da presença brasileira nos principais processos internacionais de tomada de
decisão e de negociação de processos de paz, o incentivo aos processos de
desarmamento e de desnuclearização da guerra, a participação em forças de
paz sob a égide da ONU e a manutenção da paz na América Latina. Outras
diretrizes preservam um caráter instrumental em relação às aqui apontadas,
tais como o intercâmbio com Forças Armadas de nações amigas, a participa-
ção das Forças Armadas no desenvolvimento nacional brasileiro e o desen-
volvimento da estrutura militar no tocante a recursos humanos, ciência e
tecnologia, educação e meios financeiros. A propósito, o documento presi-
dencial reconhece a necessidade, no plano da sociedade e do sistema políti-
co, de uma adequada “mentalidade de defesa nacional”, cuja ausência ou
insuficiência os diplomatas e os militares tanto lamentam.

Foi sob essa orientação geral que o país participou da Missão de Ob-
servadores Militares Equador-Peru (Momep), mais uma vez utilizando tro-
pas na busca da resolução pacífica de conflitos fronteiriços entre esses dois
países. A participação brasileira na Momep, ao lado da Argentina, Chile,

30 Barbosa (1996:71).
31 A questão da “hegemonia” brasileira é um tema controverso. Sucessivos governos brasileiros
têm negado reiteradamente este propósito. Um ensaio bem fundamentado de Frederick C. Tur-
ner (1991) chega a essa mesma conclusão através de diversos indicadores de poder.
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EUA, além de Peru e Equador, destaca a possibilidade de maior integração
na área de defesa no Cone Sul. Entretanto, embora a integração econômica
através do Mercosul tenha avançado, na área da defesa a posição brasileira
tem sido bastante cautelosa e a tese de um mecanismo de integração para a
defesa não tem encontrado interlocutores mais entusiasmados.

Ainda há que se destacar a estratégia militar de se adaptar à nova era, o
que implica ocasionais recuos, mas avanços em novos territórios.32 Nesta pers-
pectiva, essa situação só é possível pelo apoio presidencial, cuja linha de políti-
ca militar é evitar o confronto, ao lado da apatia legislativa, somente interrom-
pida por esparsos pronunciamentos após fatos consumados. Daí ser preciso
constatar que até mesmo por inércia ou desqualificação dos civis, os militares
ainda mantêm algumas de suas tradicionais prerrogativas, incluindo proemi-
nência em aspectos da política de desenvolvimento da Amazônia; autonomia
para o ensino militar diferenciado do restante sistema educacional do país;33

decisões sobre a dimensão das forças, custo econômico, controle de recursos e
definição de locais de unidades militares; decisões sobre a política de pessoal
militar; foros especiais de justiça para militares e produção de informações de
inteligência de cada força sem órgãos de controle e fiscalização. Nestas áreas,
ainda há um predomínio militar, embora novos mecanismos institucionais,
como o Ministério da Defesa, possam se mostrar efetivos para o aperfeiçoa-
mento e a devida adequação ao controle civil.

Por outro lado, Jorge Zaverucha (1997) considera que a persistente in-
fluência militar pode ser percebida principalmente pela análise da Constituição
de 1988, em particular o artigo 142, que é fonte de possíveis crises políticas. O
autor apresenta um elenco de prerrogativas militares que se estendem desde o
governo de José Sarney até o atual governo de Fernando Henrique Cardoso.

Diferentemente destes autores, Wendy Hunter (1997) possui uma visão
bem mais otimista. Hunter é representante de uma perspectiva que considera
que no novo sistema democrático brasileiro os militares vêm perdendo peso
político devido a duas ordens de fatores: internos, pela redescoberta das re-
gras e normas da democracia e pela contenção dos cálculos dos interesses
próprios dos políticos, e externos, com o fim da Guerra Fria.

Perspectivas sobre o papel e a função militares no Brasil

Há razões suficientes para considerar que há uma mudança qualitati-
va na relações civis-militares em países que emergem de regimes autoritá-
rios. Para Samuel Huntington (1996), três ordens de fatores atestam um re-

32 Martins Filho & Zirker (1998).
33 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sancionada em 1996, afirma que o ensino militar
reger-se-á por normas próprias. Ao que se saiba, é a única exceção existente. Esta menção tam-
bém é assinalada na Medida Provisória nº 1.911-7, de 29-6-1999, que altera a Lei nº 9.649 e
que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios. Ao tratar da res-
ponsabilidade do Ministério da Educação, considera-o responsável pela educação em geral,
“exceto o ensino militar”.
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lativo sucesso: a) as normas de profissionalismo militar e de controle civil
são mais bem aceitas ao redor do mundo; b) as elites civis e militares reco-
nhecem que a institucionalização do controle civil objetivo serve aos inte-
resses de ambas; c) estas reformas trazem novos benefícios, como a redução
dos gastos militares, a diminuição de abusos aos direitos humanos e a trans-
ferência de indústrias bélicas para as mãos de civis.

De todo modo, é preciso verificar o grau de institucionalização da su-
premacia civil sobre o poder militar no Brasil. Instituições são padrões re-
gularizados de interação que são conhecidos, praticados e aceitos regular-
mente (embora não necessariamente aprovados normativamente) por agen-
tes sociais determinados que, com base nessas características, mantêm a
expectativa mútua de continuar interagindo sob as regras e normas incorpo-
radas nesses padrões. Como em qualquer processo político e social, a insti-
tucionalização supõe etapas de maturação.

Supremacia civil é mais do que simplesmente minimizar a interven-
ção militar na política. Inclui a necessidade de as autoridades civis terem
primazia em todas as áreas, inclusive na formulação e implantação da políti-
ca de defesa nacional. Também significa a capacidade de determinar orça-
mentos, estratégias de defesa e prioridades, aquisição de armas, currículos
militares e doutrina; assim como o Legislativo deve ter a capacidade de re-
ver essas decisões e monitorar sua implantação.

Capacidade é um conceito fundamental que envolve não apenas “au-
toridade estatutária”, mas conhecimento, compreensão e experiência para
formular decisões efetivas, a fim de que tenham credibilidade, o respeito e
a aceitação das próprias Forças Armadas. Daí a necessidade de treinamento
de civis para defesa e estratégia, assim como do papel da universidade, da
mídia e de outras organizações da sociedade civil no conhecimento da defe-
sa nacional.

Essa institucionalização está compreendida em um cenário difuso, no
qual as missões militares clássicas são expostas a dúvidas e a novas orienta-
ções. O fim da Guerra Fria, por reduzir as ameaças externas, implicou novas
missões para os militares, como o combate ao tráfico de drogas e outras ati-
vidades criminais, o que pode levar ao risco de enfraquecer o profissionalis-
mo militar. No aspecto político, altera-se o modelo clássico da relação entre
Forças Armadas e Estado, modificando uma estrutura secular da democra-
cia liberal, na qual o poder armado constitui a essência da instituição estatal
enquanto orienta suas ações para um inimigo externo. Os países da América
Latina possuem uma longa tradição pretoriana que aponta como inimigos
do Estado aqueles entes reconhecidos nas fronteiras internas — os inimigos
da ordem — para os quais volta-se a atuação do poder armado, como suce-
deu durante a Guerra Fria. Ultrapassada a fase de regimes autoritários e in-
definidas as ameaças ao Estado, novamente corre-se o risco de transforma-
ção das Forças Armadas em forças policiais, relação simbiótica inadequada
para a consolidação democrática, ao fundar uma oposição entre Estado e
parcelas da sociedade. Por outro lado, a inclusão das Forças Armadas em
missões de natureza policial, dada a tradição republicana brasileira de inge-
rência militar na política, é uma dificuldade adicional para a efetivação do
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controle civil dos militares. Quando a ênfase do emprego da força militar re-
cai sobre a dimensão externa, aquele controle é facilitado, ocorrendo o con-
trário quando o emprego militar é orientado para a arena interna.34

No que diz respeito à estruturação, ao preparo profissional e aos meios
disponíveis, o uso das Forças Armadas na segurança pública mostra-se ina-
dequado, já que a profissionalização militar está centrada no combate con-
vencional de outras forças de mesma natureza.

De outra parte, o desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias
alteram as relações civis-militares, exigindo modificações no serviço militar.
Em muitos países, o sistema de conscrição está sendo substituído pelo vo-
luntariado, alterando substantivamente a identificação, oriunda da Revolu-
ção Francesa, entre o soldado e o cidadão. As Forças Armadas brasileiras,
em destaque o Exército, apresentam resistências em adotar esse novo mo-
delo, não só pelos custos envolvidos, mas também porque há um caráter
simbólico que busca preservar: a caserna como fator de formação da nacio-
nalidade e do patriotismo. Estes são valores arraigados entre os militares e
mesmo em parcelas da sociedade. Na prática, o elevado índice de desem-
prego torna o serviço militar uma alternativa atraente para muitos jovens
em idade de conscrição, de sorte que esta não é uma questão que mobilize a
opinião pública. Ainda assim, o impacto tecnológico e as exigências de maior
eficiência e preparo das tropas serão, crescentemente, uma variável a ten-
sionar o modelo vigente.

Outros aspectos ainda devem ser revistos para o aperfeiçoamento
dessas relações. É certo que o envolvimento direto dos quartéis na política
partidária não é adequado, pelos riscos de perda da neutralidade do poder
armado do Estado, mas é pouco justificável que os conscritos e profissionais
com formação superior (médicos, dentistas, farmacêuticos etc.) que prestam
o serviço militar obrigatório sejam proibidos de exercer o direito de voto.
Pelo temor da partidarização militar, as Forças Armadas se empenharam
para que esse quesito fizesse parte da legislação eleitoral. Dessa forma, cria-
se uma cidadania de segunda categoria e restringem-se gravemente os direi-
tos políticos das pessoas envolvidas. Este é um debate a ser realizado no
Congresso, pelo interesse do aperfeiçoamento democrático.

As perspectivas quanto às relações civis-militares indicam que, se ocor-
rerem crises nessas relações, a origem mais razoável será o outro lado da equa-
ção. São os líderes civis os responsáveis pela criação e efetivação de maior e
constante abrangência dos resultados da democracia. Crescimento econômico
e principalmente melhor distribuição de renda são fatores decisivos para que
se aprofunde uma cultura democrática. A legitimação do sistema político de-
pende urgentemente da forma pela qual se produzirem e distribuírem os pro-
dutos gerados por toda a sociedade. Embora os objetivos dessa orientação se-
jam bem mais elevados, a construção de uma sociedade mais eqüitativa é um
modo de se afastar situações em que a ordem seja considerada em risco e em
que haja a tentação de soluções com matrizes autoritárias.

34 Desch (1996).



C A S O S  N A C I O N A I S s 121

Mas, ainda assim, também os militares devem transformar sua visão
de que são o reduto final da nacionalidade e de que podem, a depender das
circunstâncias, tomar a si a tarefa de definir quando há uma situação de ex-
cepcionalidade e onde há risco para a soberania ou a sobrevivência do Esta-
do, tal como sucedeu ao longo do ainda curto período republicano do país.

Considerando nossa hipótese da vigência de uma direção política do
presidente da República sobre as Forças Armadas, a qual dispensa o concur-
so do Congresso Nacional, a não ser de modo subsidiário e dependente, o
controle civil objetivo que fornece a moldura para tal direção política teria
os seguintes componentes:

No plano da profissionalização militar: as Forças Armadas continuam
desenvolvendo projetos de capacitação e desenvolvimento tecnológico de
longo prazo iniciados nos anos anteriores, ainda que submetidos a restri-
ções crescentes de natureza orçamentária. Este é o caso específico do proje-
to Calha Norte, iniciado em meados da década de 1980 com forte tom mili-
tar, e que se encontra praticamente desativado em razão de sua prioridade
inexpressiva (um equívoco do atual governo), de restrições de orçamento e
do descumprimento das responsabilidades das agências civis. O programa
espacial sob coordenação da Aeronáutica parece preservar seu ritmo, em as-
sociação com agências similares da França, da China e de outros países. Do
mesmo modo, a Marinha preserva o projeto de submarino nuclear com
planta industrial e laboratórios de pesquisa sujeitos, como os outros proje-
tos, às desventuras das variações do orçamento. Projetos como “guerra ele-
trônica” e renovação de equipamentos bélicos ganharam significativo im-
pulso nos últimos anos e, no governo atual, um impulso importante com a
importação de material bélico mediante recursos internacionais.

No plano da direção política dos presidentes da República: dado que es-
ses programas têm duração média ou longa, nem todos se iniciaram sob a
direção política do atual presidente, o que equivale a afirmar que esta dire-
ção tem ocorrido, em alguma medida, desde as presidências anteriores. Por-
tanto, não se trata de uma característica deste governo, mas da relação dire-
tiva da Presidência da República com os militares no sistema político brasi-
leiro. Mas convém destacar que o impulso mais relevante a esse tipo de
relação entre o governante máximo e o aparelho militar foi dado pelo presi-
dente Ernesto Geisel, ao executar as fases iniciais de seu projeto de descom-
pressão política e de retirada do aparelho militar do exercício direto e insti-
tucional do poder político.

Essa direção política depende essencialmente da visão de um presi-
dente acerca da temática militar e da defesa nacional e é condicionada pela
estratégia que estará disposto a executar em razão dos riscos políticos e da
avaliação da relação custos-benefícios. Tal direção é personalista também do
ponto de vista uni-institucional, na medida em que se encontra centralizada
na Presidência da República — compartilhada com os ministros militares,
que, como se afirmou anteriormente, representam suas forças no governo —,
abdicando desse modo de um grau acentuado de co-responsabilidade do Po-
der Legislativo.
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O controle civil objetivo e institucional deveria envolver, além da aludi-
da profissionalização militar, o exercício de um quadro de responsabilidades
e prerrogativas tanto do Congresso Nacional quanto do presidente da Repú-
blica, de modo permanente, se não persistente e durável ao longo do tempo.
No caso brasileiro, é a isto que este ensaio se refere quando examina a pos-
sibilidade de modificações na Constituição de modo a firmar-se tal co-res-
ponsabilidade.

O controle civil objetivo e personalista pode ser caracterizado no man-
dato do presidente Ernesto Geisel, atingindo seu ponto máximo com o pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso e sua política de defesa nacional asso-
ciada à agenda militar já comentada neste ensaio. Tomando-se como pontos
extremos de uma linha contínua e crescente de desempenho deste modelo,
no ponto inicial e mais baixo encontrar-se-ia o presidente José Sarney no
contexto de uma tutela militar; no ponto intermediário, os presidentes Cas-
telo Branco (que, apesar da conturbação do regime militar em implantação,
reformou a permanência dos generais no quadro da ativa com reflexos pro-
fissionais altamente positivos), Costa e Silva, Garrastazu Médici e Itamar
Franco; no nível mais elevado de direção política, os presidentes civis Fer-
nando Collor de Mello (que extinguiu o Serviço Nacional de Informações e
o sucedâneo do Conselho de Segurança Nacional) e Fernando Henrique
Cardoso (acerto da questão dos desaparecidos, cooperação militar com a Ar-
gentina, política de defesa nacional e criação do Ministério da Defesa). Con-
forme já se disse anteriormente, se o perfil de direção da área militar por es-
tes presidentes é bastante diferente entre si, é-lhes comum a situação de ali-
jamento do Congresso Nacional em seu papel coadjutor.

Portanto, esse tipo de controle civil comporta duas naturezas sob a
mesma forma. Primeiro, em seu ponto baixo ou médio, as Forças Armadas
não têm alterada a sua condição de autonomia política. Ou seja, elas podem
até ter direitos profissionais alterados em maior ou menor profundidade,
mas não o direito essencial da intervenção política. Segundo, em seu grau
mais elevado, a direção política se exerce efetivamente sobre as Forças Ar-
madas nas condições de exclusiva atuação do presidente da República.
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CHILE

A detenção do general Pinochet
e as relações civis-militares* 

FRANCISCO ROJAS ARAVENA

A decisão das autoridades policiais britânicas de prender o general
Pinochet em 16 de outubro de 1998, uma década após o fim do regime mili-
tar, teve grande impacto no sistema político do Chile. Mais que isso, as re-
percussões deste fato ultrapassaram as fronteiras chilenas e se refletem no
âmbito das definições do atual direito internacional e de sua projeção para o
século XXI, especialmente no que se refere aos delitos ligados aos direitos
humanos.

Observada sob a perspectiva de sua ligação com o sistema internacio-
nal, a situação criada pode ser qualificada como uma crise diplomática para
o governo chileno. Do ponto de vista do sistema político interno, ainda que
tenha gerado tensão entre os atores da cena política nacional, a detenção do
general Pinochet não provocou uma crise sistêmica, e nem se espera que
transborde o sistema político, com impacto global em outras áreas, particu-
larmente a econômica. Vale dizer, a detenção e o processo judicial em Lon-
dres correspondem a uma crise na qual os fatores essenciais são diplomáti-
cos e jurídicos, cruzados com outros, de caráter político, cultural etc.

Adoto o conceito de crise de William Ury e Richard Smoke (1991),
que assinalam que as crises se distinguem dos processos normais de deci-
são: nas crises, geralmente, há influência do curto prazo, de sentimentos de

* Tradução de Paulo Martins Garchet.



126 s D E M O C R A C I A  E  F O R Ç A S  A R M A D A S  N O  C O N E  S U L

urgência e de expectativa de perdas severas. Isto é, o conceito de crise com-
porta a percepção de um risco muito alto. É nessa perspectiva que se defi-
nem os quatro fatores cruciais para a compreensão desta crise: a) existe um
alto risco envolvido; b) dispõe-se de pouco tempo para tomar decisões cru-
ciais, em um contexto de urgência e de carência de informações; c) há um
alto nível de incerteza sobre o que está ocorrendo e quais os cursos de ação
a adotar em resposta; e d) as opções que se percebem são, geralmente, redu-
zidas e limitadas.

A decisão de deter o general Pinochet atendeu a um pedido de extra-
dição da Justiça espanhola. Posteriormente a essa rogatória somaram-se ou-
tras, de outros países da União Européia. Tudo isso constituiu um fato polí-
tico transcendente na perspectiva da promoção e da defesa dos direitos hu-
manos no mundo ocidental, que ultrapassa as conseqüências particulares
ao Chile. Combinam-se aí, de maneira complexa, elementos de poder com
questões jurídicas, permitindo afirmar que constitui uma crise diplomática
onde se manifestam os quatro fatores mencionados na definição de crise.
Com alto grau de subjetividade, esses fatores reafirmam uma questão cen-
tral: é da perspectiva do ator que se define a crise. A maneira de os atores
perceberem, interpretarem ou reagirem é que determina a diferença entre
“normalidade” e “crise”. Nas palavras dos autores mencionados: “em última
instância, a ‘crise’ só existe na mente das pessoas”. Para os britânicos não há
crise, apenas um processo judicial em que estão envolvidos. 

No Chile, as reações iniciais com indícios de polarização geraram
uma percepção de crise mais ampla que se foi rapidamente reduzindo às di-
mensões de uma de crise diplomática, ou seja, de um conflito de interesses
entre duas nações soberanas. No caso específico, estão envolvidas a Espa-
nha e a Grã-Bretanha, além do Chile, mas o relacionamento é bilateral.
Contudo, como sinal e efeito demonstração no sistema internacional, esse
contencioso tem ramificações mais amplas. As conseqüências da detenção
do general Pinochet geraram percepções de que a situação envolve um im-
portante risco para a estabilidade nacional chilena. O tempo de reação e to-
mada de decisões importantes transcorreu em um contexto de falta de in-
formações e senso de urgência, principalmente na primeira etapa do pro-
cesso, entre outubro e dezembro de 1998. Há um alto nível de incerteza
quanto aos resultados do processo, quanto ao processo em si e quanto às
formas de agir em relação a ele. Finalmente — e, a meu ver, o elemento-cha-
ve na definição de crise —, poucas e limitadas são as opções percebidas
para o principal ator dessa disputa diplomática: o Estado chileno. Com o
passar do tempo os atores reduziram os riscos e se avança de uma crise a
uma desavença, a um contencioso importante, mas já localizado no âmbito
da rotina burocrática.



C A S O S  N A C I O N A I S s 127

O fenômeno do poder

O fenômeno do poder no pós-Guerra Fria está mudando suas formas
tradicionais de expressão e os meios pelos quais se manifesta. Para países
pequenos e médios, como o Chile, a substância do debate refere-se aos no-
vos elementos de poder, mais que à mudança do contexto hierárquico inter-
nacional. A distinção entre estarmos em um sistema unipolar ou em outro,
com características novas, não é elemento essencial em uma desavença di-
plomático-jurídica como a que se criou em torno do caso Pinochet. Em al-
guns dos principais segmentos do sistema internacional, a discussão concei-
tual sobre a passagem de um sistema monopolar para outro, definido como
multipolar,1 não faz qualquer distinção quanto aos recursos de poder de um
país como o Chile, ou ao tipo de relação que pode estabelecer com a Espa-
nha e a Grã-Bretanha. Ou com os Estados Unidos.

Nas definições tradicionais de poder, os elementos constitutivos do
Estado — território, população, recursos, coesão — são tidos como princi-
pais. São eles que constituem o poder tangível. Junto, aparecem outros ele-
mentos de poder, como o prestígio, a liderança, a vontade política, que são
vistos como aspectos intangíveis do poder. Pois bem, na atual era das comu-
nicações aparecem novas distinções, que, refletindo a matriz básica ante-
rior, possibilitam novas visões do tipo de interação entre os atores no siste-
ma internacional. Essas novas conceituações distinguem entre hard power e
soft power.2 O primeiro corresponde à habilidade de obter de outros o que
eles só fariam através de ameaças ou prêmios. O soft power, suave ou suasó-
rio, em contrapartida, é a habilidade de obter como resultado o que se dese-
ja porque os outros o desejam. É a habilidade de atingir as metas por meio
da atração ou da emulação, e não da coerção. Essa forma de poder é parti-
cularmente importante para os Estados que dispõem de menos recursos tra-
dicionais de poder. Uma base significativa de soft power é a capacidade de
controlar e organizar os fluxos de informações. A revolução nas informa-
ções pode permitir que os Estados menores obtenham cotas de poder que
não teriam de outra maneira. O elemento central é o grau de credibilidade,
e este está vinculado aos contextos em torno dos quais os fatos são percebi-
dos. O grande poder dos Estados Unidos baseia-se no fato de ser a CNN, ou
as páginas da Internet, que proporciona o poder interpretativo dos princi-
pais dados do sistema internacional.3

1 Huntington (1999).
2 Keohane & Nye (1998).
3 Keohane e Nye (1998) apresentam como exemplo mais evidente a CNN ter mostrado de manei-
ra clara a invasão do Kuwait em 1990 como um ato de agressão. Teria sido diferente se o quadro
interpretativo tivesse assinalado que a invasão se justificava como forma de reverter uma humi-
lhação colonial.
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Aplicando-se esse critério à detenção do general Pinochet, percebe-se
nitidamente que existe um claro quadro interpretativo no mundo: ele foi
responsável por graves violações dos direitos humanos no Chile.4 O tema
da impunidade dos delitos vinculados a crimes de guerra, terrorismo ou tor-
tura generalizada tem grande importância nas principais potências, em par-
ticular na União Européia. Mais ainda, a maioria da população chilena,
como veremos mais adiante, tem um quadro interpretativo equivalente.
Mas isso não impede que, na perspectiva governamental, indique-se que há
outros elementos substantivos, como a soberania do Estado, que justificam
a exigência do retorno do general Pinochet ao Chile. O quadro interpretati-
vo tem conseqüências políticas diretas, e estas afetam o tipo de relaciona-
mento entre os atores do sistema internacional. 

Vista nesta perspectiva, a “crise diplomática” em que se encontra
imerso o Chile mostra que sua capacidade e os recursos de que dispõe para
influir no resultado são extraordinariamente limitados, tanto em termos de
poder tangível, como de soft power. A isso se soma o sólido quadro interpre-
tativo global sobre as violações dos direitos humanos no Chile, que não é di-
ferente do que está expresso no principal documento estatal sobre a ques-
tão, o Informe Rettig, e nem do que percebe a maioria da população. Vale
dizer: na perspectiva do soft power, são nulas as possibilidades de modificar
a opinião mundial sobre o governo militar chileno e suas arbitrariedades.

A decisão da Alta Corte Inglesa de abrir um processo de extradição,
anunciada em 24 de março de 1999, tem conseqüências globais significati-
vas em relação ao direito internacional e à pressão pela constituição efetiva
de um tribunal penal internacional. No âmbito chileno, a principal conse-
qüência foi a tensão que trouxe ao sistema político.

Um processo político peculiar

Do ponto de vista acadêmico, a detenção do general Pinochet reacen-
deu o debate conceitual sobre o processo político chileno, sua transição, os
acordos que lhe serviram de base e a caracterização do atual regime políti-
co. Esse debate sobre a transição chilena vincula-se de maneira importante
às questões institucionais fundamentais definidas no ordenamento constitu-
cional. Devemos reconhecer que nós, chilenos, não temos um texto consti-
tucional consensual. Pelo contrário, ele nos divide e polariza. Também pre-
cisamos reconhecer as demandas da sociedade quanto a justiça, estabilida-
de e eqüidade, entre outras. A principal tarefa da classe política é encontrar

4 Kofi Annan, Derechos humanos: de las palabras a los hechos. El Mundo. Madri, Espanha, 12-
4-1999.
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uma forma de satisfazer tais interesses. A imensa maioria dos chilenos quer
justiça e estabilidade como bases para o desenvolvimento.

As complexidades do caso chileno ficam evidentes nas diversas análi-
ses, nacionais e comparadas. O Chile passa de “modelo de transição demo-
crática” a um estereótipo de “tutela militar”. Um olhar para essa década que
se inicia com o plebiscito que disse “não” à continuidade do governo mili-
tar, em outubro de 1988, e com a eleição presidencial de 1989, nos revela
importantes carências e déficits democráticos. Em conseqüência dos encla-
ves autoritários na Constituição, o Chile não é uma democracia plena; tam-
pouco é um sistema tutelado pela classe militar. Caracteriza-se por uma si-
tuação híbrida, em que as formalidades e a prática democráticas têm prima-
zia e constituem um selo essencial, mas onde, concomitantemente, a herança
do passado autoritário marca a Constituição. São precisamente esses encla-
ves autoritários que, combinados a uma perspectiva política fundada em “de-
mocracias protegidas”, inibem a mudança e dificultam o avanço em direção a
um regime efetivamente democrático.

As relações civis-militares estão marcadas por essa dicotomia. As ti-
pologias sobre essas relações nos permitem conceituar e diferenciar as distin-
tas etapas da evolução do sistema político e as formas que adotaram, em cada
um desses processos, os vínculos entre civis e militares. Essas tipologias des-
tacam o grau de controle democrático sobre as Forças Armadas, movendo-
se normalmente entre dois pólos extremos: o domínio militar absoluto e o
controle democrático institucionalizado. Nas gradações intermediárias surgem
conceitos que possibilitam distinções matizadas, como o papel tutelar, a su-
bordinação condicionada e o controle democrático consolidado.5 Outra pers-
pectiva sistematiza as cosmovisões referentes a assuntos de defesa em torno
de cinco paradigmas. Do mesmo modo que os anteriores, esses paradigmas
enfatizam a perspectiva dos atores. São eles: o paradigma da abstenção, que
focaliza a atividade das Forças Armadas na segurança externa; o paradigma
da utilidade, que as vincula a outras funções de utilidade pública e desenvol-
vimento; o paradigma da arbitragem politizada, que entende como papel das
Forças Armadas o de fiador e árbitro dos debates políticos; o paradigma das
relações político-militares, que acentua a subordinação militar; e, finalmente
o paradigma do interesse nacional, que focaliza a temática da defesa em ter-
mos das oportunidades e desafios que se apresentam no novo contexto do
pós-Guerra Fria.6

Aplicando-se as categorias mencionadas ao caso chileno, distinguem-
se diversos momentos históricos e conjunturas particulares no período re-
cente. Um primeiro momento, que vai de 11 de setembro de 1973 ao plebis-
cito de 1988, caracteriza-se pelo domínio militar absoluto. Nele, além do do-

5 Fitch (1992).
6 García (1998).
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mínio militar sem contrapeso, o principal paradigma de quem detinha o
poder durante o governo militar estava ligado à concepção da arbitragem po-
litizada. Um segundo momento vai do plebiscito de 1988 à posse de Patri-
cio Aylwin, em 11 de março de 1990. Nessa etapa do domínio militar pas-
sou-se a um papel tutelar e construiu-se um paradigma sobre as relações po-
lítico-militares. Um terceiro momento cobre as administrações de Patricio
Aylwin (1990-94) e de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (11 de março de 1994 a mar-
ço de 2000), onde a característica fundamental indica a tentativa de deixar
uma subordinação formal condicionada, em busca de um controle democrá-
tico efetivo. Esse movimento significa avançar do paradigma das relações
político-militares a uma organização das idéias em torno do paradigma do
interesse nacional.7

O debate sobre a qualificação do caso chileno e seu tipo de transição
envolve ainda o grau e a “qualidade” de sua democracia. Esse debate, pró-
prio das transições, não foi concluído e tem sido parte das reflexões feitas
nos últimos anos. Três elementos aparecem como indicadores substantivos
do momento em que uma transição se completa: o primeiro, que o governo
chegue ao poder como conseqüência de processos eleitorais livres e infor-
mados, normalmente estimados em dois turnos eleitorais. O segundo, que o
governo tenha autoridade para criar e estabelecer novas políticas, isto é,
para aplicar seu programa. O terceiro, que os três poderes básicos do Esta-
do — Executivo, Legislativo e Judiciário — gerados no contexto democráti-
co não tenham que partilhar o poder com outros poderes de jure.8 Neste
sentido, no caso chileno, aparecem elementos de concorrência com as auto-
ridades democráticas, produtos da falta de acordo constitucional e da impo-
sição de uma perspectiva de “democracia tutelada” estabelecida no texto es-
tatuído durante o regime militar.

O que acaba de ser exposto é um ponto fundamental: a subordinação
das Forças Armadas no contexto democrático. Nos debates dentro da Con-
certación de Partidos por la Democracia (Coalizão de Partidos pela Demo-
cracia), na perspectiva de suas projeções para um terceiro período de gover-
no, destaca-se que uma das deficiências na avaliação do caminho percorri-
do tem suas raízes neste ponto: “Um problema crítico de nossa transição
democrática tem sido a dificuldade em tornar efetiva a subordinação das
Forças Armadas ao poder civil. (...) Mais importante ainda é que, da manei-
ra pela qual sua missão e suas tarefas estão atualmente definidas institucio-
nalmente, o controle do poder civil sobre as Forças Armadas é menor que o
que seria compatível com um regime plenamente democrático”.9

7 García (1998).
8 Linz & Stepan (1993).
9 Documento de debate “La gente tiene razón” (Santiago, jun. 1998). Um resumo dos documen-
tos do debate foi publicado em El Mercurio, 17-5 e 14-6-1998.
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A subordinação aumentou ao longo da década de 1990, mas o concei-
to de poder arbitral, de fiador, unido a um alto grau de autonomia das For-
ças Armadas, dificulta uma relação compatível com os padrões de um regi-
me político plenamente democrático.

Do regime militar à democracia

Parte substancial da história moderna chilena é caracterizada pelo regi-
me militar que imperou no país entre 1973 e 1990. Durante sua vigência surgi-
ram duas questões centrais que perduram no período de transição e se man-
têm ao longo das administrações Aylwin e Frei: os direitos humanos e os te-
mas institucionais. Foi em relação a esses dois temas que se manifestaram com
maior veemência as divergências de enfoques e a polarização das opiniões na
sociedade chilena. A questão da reconciliação nacional está ligada a ambos.

O relatório da Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, estabe-
lecida pelo Decreto Supremo nº 355, de 25 de abril de 1990, assinalou clara-
mente, sem deixar margem a dúvidas, que durante o regime militar foram
cometidas gravíssimas violações dos direitos humanos. O fato de tais viola-
ções maciças dos direitos humanos terem ocorrido no país ultrapassa o de-
bate sobre se teria havido ou não um período de guerra civil no Chile, pon-
to central da argumentação dos setores que apoiaram o governo militar.

Do ponto de vista dos temas institucionais, no quadro conceitual da
construção de uma democracia autoritária, o governo militar definiu o ca-
minho para a institucionalização em 1987. Em 1988, através de um plebisci-
to, procurou cercar de uma espécie de legitimidade a figura do general
Pinochet. O projeto de um novo estatuto constitucional de caráter fundacio-
nal fora expresso na Constituição de 1980. Esse instrumento legal, tanto por
sua gestação, pelo nível do debate, quanto pela forma como foi aprovado,
não espelha o conjunto da sociedade chilena. Foi um plebiscito em que esti-
veram ausentes os elementos básicos de qualquer consulta democrática.
Apesar disso, o governo militar considerou que se prolongava o regime mili-
tar e o mandato pessoal do general Pinochet até 1997, passando o plebiscito
de 1988 por um “ato formal”. A institucionalização alcançada pelo regime
militar ficou marcada por este selo: um regime autoritário sustentado pelas
instituições armadas, com uma liderança personalizada.10 

O projeto constitucional foi elaborado a partir de cinco premissas es-
senciais: a) a permanência do governo militar por dois períodos consecutivos
de oito anos; b) a importante força parlamentar que teria a oposição, impon-
do uma mudança na proporcionalidade entre votos e representação e um re-
forço com os senadores nomeados; c) um alto poder concentrado na figura

10 Garretón (1983).
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presidencial, o que reafirmava os papéis de comandante-em-chefe e presiden-
te da República; d) outros instrumentos adicionais para “proteger” o sistema,
tais como o Consejo de Seguridad Nacional e o Tribunal Constitucional; e e) o
apoio das Forças Armadas e a articulação entre a instituição militar e o gover-
no.11 Todo esse projeto fracassou. O triunfo do “não” no plebiscito de 1988
mudou a história. Ali se abriu uma negociação altamente condicionada e
muito limitada que procurou desmantelar as questões mínimas referentes ao
funcionamento do sistema democrático.

As relações civis-militares durante esse período foram extremamente
fracas. O governo militar assumiu o conjunto das responsabilidades políticas
no país, fechou o Congresso, tornou ilegais e dissolveu os partidos políticos e
as organizações sociais. Os vínculos entre civis e militares na década de 1970
estruturaram-se essencialmente em torno dos temas econômicos. Essa situa-
ção alterou-se na década de 1980, com a formação de uma coalizão onde o
peso civil era maior. Ao longo de todo o regime militar construiu-se uma coa-
lizão militar-civil com hegemonia militar.

Uma das características principais desse período foi o cuidado em evi-
tar a politização das Forças Armadas. Para isso, mantiveram-se o princípio de
não-deliberação e um alto nível de subordinação, tradicionais nas Forças Ar-
madas chilenas, reforçando sua subordinação às novas autoridades, que nes-
ta ocasião coincidiam com os mandatos militares. Estabeleceu-se uma clara
distinção entre as funções governamentais e as funções profissionais. As maio-
res responsabilidades foram assumidas pelo Exército.12

O caso chileno difere de outros casos latino-americanos pelo papel cen-
tral assumido pelo comandante-em-chefe do Exército, e não pelo corpo de ofi-
ciais generais.13 O governo militar foi, ao mesmo tempo, institucional e pes-
soal. Por isso o apoio conferido ao governo autoritário e a quem o encabeçou
marcaria a ação futura das Forças Armadas.14

O longo período de governo militar e a coalizão militar-civil que o sus-
tentou com uma ideologia de democracia protegida buscaram sistematizar
um nível de autonomia relativa das Forças Armadas que fizesse delas “fiado-
ras da institucionalidade”. Com isso autodesignavam-se um papel político per-
manente nas decisões do sistema político. A manifestação jurídica e a base da
legitimidade dessa perspectiva foram questionadas desde o início pela oposi-
ção ao governo militar. Uma de suas expressões principais correspondia ao
não-reconhecimento da legalidade estabelecida como fundamento para a con-
vivência democrática no país. Isso produziu um impasse e um permanente
estado de tensão nas possibilidades de reencontro da sociedade chilena, para

11 Arriagada (1998).
12 Valenzuela (1995).
13 Videla (1998).
14 Viera-Gallo (1998).
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além do próprio cumprimento dos prazos estabelecidos na Constituição de
1980. Os temas institucionais continuam a constituir uma referência central
no sistema político, o que não significa que ocupem um lugar relevante na
agenda, em conseqüência da correlação de forças parlamentares e das possi-
bilidades de mudança institucional. A estabilidade do sistema democrático
não será alcançada até que se construa no país um acordo constitucional que
reflita a vontade da maioria dos chilenos.

O processo de transição

No caso chileno, o processo de transição avançou quando se formou
uma nova coalizão de caráter democrático que congregou a maioria do país.
A busca de alternativas democráticas emergiu com força em meados da dé-
cada de 1980, como parte de um processo mais amplo de redemocratização
da América Latina. A outra opção no quadro regional correspondia a guer-
ras civis como as que ensangüentaram a América Central nos anos 1980.

Em um contexto internacional cada vez mais favorável à democracia,
era imprescindível encontrar uma saída pacífica para o Chile. Em julho de
1984, Patricio Aylwin defendeu a necessidade de construir uma saída jurídi-
co-política, o que significava elaborar uma proposta de transição que contem-
plasse cinco pontos-chave: a) uma saída jurídico-política; b) a necessidade de
contornar o tema da legitimidade, sem o que não haveria saída jurídico-políti-
ca; c) um amplo acordo cívico; d) a participação das Forças Armadas, pois só
com isso a saída seria viável; e e) a decisão caberia ao povo chileno. Nessa
perspectiva, o elemento crucial era a necessidade de contornar o tema da le-
gitimidade. Reconheciam-se duas legitimidades, diante do que Aylwin (1998)
declarou: “nem posso pretender que o general Pinochet reconheça que sua
Constituição é ilegítima, nem ele pode exigir-me que a reconheça como legíti-
ma. (...) A única vantagem que ele tem (...) é que está no comando”. A forma
de superar o impasse foi contorná-lo e criar uma saída pragmática que possibi-
litasse avançar no caminho da normalidade democrática. A imagem nesse
momento era de uma “ruptura pactuada” como a estabelecida na Espanha. 

A saída pragmática não surgiu como fórmula específica. A oposição
teve de aceitar a Constituição, ainda que continuasse a negar-lhe legitimidade.
Encurtavam-se os prazos, e a estratégia definida foi alcançar o triunfo por meios
democráticos no plebiscito de 1988. Os dirigentes políticos e sociais consegui-
ram formar uma ampla coalizão democrático-modernizadora que aceitou en-
quadrar-se na legalidade vigente para obter um triunfo democrático capaz de
mudar as tendências políticas do país, tomando por base as regras do jogo es-
tabelecidas pelo governo autoritário. 

Após o triunfo do “não”, iniciou-se um processo de transição que par-
tiu de um ponto muito diferente daquele de outras transições latino-america-
nas. No caso chileno, as Forças Armadas não foram derrotadas militarmen-
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te. Não estavam divididas e mantinham parcelas significativas de poder e au-
tonomia. O projeto e o contexto constitucional não foi negado, apenas sofreu
ajustes parciais. Finalmente, uma questão muito importante, as Forças Ar-
madas deixavam o poder com uma auto-estima muito elevada. Além disso,
cabe lembrar, a coalizão militar-civil que governou o país até 1990 obteve
43% dos votos no plebiscito.

A estabilidade chilena, decorrida uma década desde a eleição presi-
dencial de 1989, deve-se, entre outras coisas, ao estabelecimento de acordos
e princípios em alguns núcleos centrais do desenvolvimento do país. Não se
trata de pactos específicos ou de compromissos em torno de matérias con-
cretas, e sim de um consenso político em torno de certos princípios básicos e
linhas orientadoras da ação do governo e das forças políticas do país. Esses
consensos, que atravessam as diversas forças políticas, dizem respeito a três
questões fundamentais: a democracia, o contexto para o desenvolvimento
econômico e as relações civis-militares. Em relação ao primeiro, o conjunto
dos atores aceita as regras básicas do jogo democrático, vinculadas a seus as-
pectos formais essenciais: eleições regulares, informadas e transparentes, e
respeito ao Estado de direito. Em relação ao segundo, os princípios orienta-
dores estão ligados à necessidade de uma inserção ampla no sistema econô-
mico internacional. As políticas de mercado têm primazia nas definições, e
há uma clara orientação para o mercado externo. O terceiro refere-se à supe-
ração do distanciamento histórico nas relações civis-militares no país.

São esses consensos básicos que dão ao sistema político um alto grau
de previsibilidade, contribuindo de maneira substantiva para a governabili-
dade. Contudo, é preciso ressaltar que os distintos atores têm perspectivas e
projeções divergentes sobre cada um desses pontos. Assim, no âmbito da
aceitação dos princípios de um sistema democrático, há diferenças substan-
tivas a respeito do significado dos enclaves autoritários, dos sistemas eleito-
rais, e quanto às opções do país, entre pender para um regime semipresi-
dencial, parlamentar, ou manter o presidencialismo. O que o consenso de-
mocrático expressa é um acordo mínimo em torno das regras básicas do
sistema político e a decisão de que não se governará o país pela força ou por
meio do poder autoritário. Outro tanto pode-se dizer a respeito dos consen-
sos econômicos. A orientação global para o mercado e a inserção no siste-
ma internacional são claras. Contudo, ficam patentes divergências profun-
das entre os atores a respeito de como entender os temas da eqüidade, da
superação da pobreza, ou do papel do Estado em questões-chave como a re-
gulação. Finalmente, em relação ao terceiro consenso, fica evidente a neces-
sidade de superar 60 anos de história de falta de comunicação efetiva entre
civis e militares. Não obstante, há divergências profundas entre os atores e
os que têm poder de decisão sobre como entender e estabelecer a liderança
civil na defesa, a fiscalização nos temas vinculados a aquisições e outras
matérias relativas às Forças Armadas.
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Definir o que se considera período de transição é uma parte importan-
te do debate. Na literatura recente e em diversas perspectivas políticas e aca-
dêmicas assinala-se que estamos em presença de um processo de transição
longo, complexo e incompleto, e que se prolongará por tempo indefinido. Em
outras perspectivas, observa-se que estamos diante de um sistema político de-
mocrático de baixa qualidade, mas que o processo de transição foi concluído
em 11 de março de 1990, quando tomaram posse as novas autoridades elei-
tas democraticamente.15 Deste ponto de vista, o período de transição corres-
ponde ao tempo decorrido entre o plebiscito de outubro de 1988 e a posse do
novo governo em março de 1990. Nessa etapa foram acordadas as bases míni-
mas para uma reforma da Constituição autoritária que criasse maiores possi-
bilidades para a instauração de um regime democrático. Nessas reformas,
contudo, não foram tocados os enclaves autoritários, que dizem respeito prin-
cipalmente a três questões centrais: a distorção da representação popular,
conseqüência da existência dos senadores nomeados e do sistema eleitoral bi-
nominal; o grau de autonomia dado às Forças Armadas e a formalização de
sua participação em entidades como o Conselho de Segurança Nacional; e a
instalação de um tribunal constitucional onde determinados poderes impe-
dem a expressão da vontade majoritária.16 

Os dois governos da Concertación

O primeiro governo pós-autoritarismo foi encabeçado por Patricio
Aylwin, que venceu com 55% dos votos. O segundo, eleito com uma folga-
da maioria de 58% dos votos, é o de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

As tarefas do primeiro governo pós-autoritarismo, ou primeiro gover-
no de transição, conforme a perspectiva que se adote, foram sistematizadas
da seguinte forma:17

“a) Conseguir o pronto retorno das Forças Armadas a seu papel profissio-
nal, incluindo a renúncia a qualquer eventual pretensão de constituir-
se o Exército em uma espécie de governo paralelo.

“b) Enfrentar o problema das violações dos direitos humanos de maneira
tal que, atendendo ao imperativo ético e às exigências de justiça do
mundo político-social e cultural da Concertación (vale dizer, da maioria
da população), evite-se produzir o questionamento global e o encurra-
lamento dos militares com o conseqüente risco de situações de insubor-
dinação como as que ocorreram na Argentina. Em outra perspectiva,

15 Garretón (1995).
16 Moulián (1997).
17 Boeninger (1997).
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deve-se combinar justiça com prudência, como contribuição à reconci-
liação nacional, ou seja, ao fortalecimento e ampliação dos consensos
básicos, levando em conta que, nesta questão, a maioria dos que vota-
ram ‘sim’ em 1988 e apoiaram Büchi (e inclusive Errázuriz) em 1989
apoiava e justificava os excessos militares.

“c) Assegurar a governabilidade inicial do país, desmentindo os prognósti-
cos de caos, desgoverno e conflito dos partidários do regime que se reti-
rava, que teriam posto em perigo a legitimidade ‘por desempenho’ da
ainda frágil democracia reconstituída, servindo de pretexto a possíveis
tentativas de retrocesso político. 

“d) Completar o processo de legitimação institucional e construir consen-
sos básicos em áreas que não haviam sido abordadas em 1989, a saber:
os governos locais presididos por prefeitos nomeados por Pinochet e a
legislação trabalhista.”

Finalmente, outra afirmativa central de Edgardo Boeninger é que a
transição não terminou e não terminará até a total transferência do poder à
soberania popular.

Como se pode perceber nessa definição, a primeira e central tarefa re-
fere-se às Forças Armadas e a seu controle democrático. De uma perspectiva
geral, nos processos de transição para a democracia, três elementos são fun-
damentais para a reestruturação das relações civis-militares. O primeiro é a
aceitação crescente das normas que regem a profissão militar e o controle ci-
vil. O segundo, o surgimento de uma conjunção de interesses civis e milita-
res que tenda a estabelecer um controle militar objetivo; e o terceiro, a cons-
ciência de que o ajuste nas relações civis-militares tem um custo menor que
outras reformas estruturais, e que seus benefícios são muito amplos.18 

Essa tendência genérica revela matizes variados em cada um dos ca-
sos nacionais. Não obstante, Samuel P. Huntington (1995) percebe distintos
desafios nas relações civis-militares ao concluir-se o século. Esses desafios
giram em torno de quatro aspectos principais: a) a possibilidade permanente
de uma intervenção militar (recordava as recorrentes tentativas de golpe de
Estado no último período); b) o modo de tratar os militares que têm alto
grau de influência quando deixam o poder (ligada a isso encontra-se a ero-
são dos pactos ou acordos que possibilitaram as transições); c) a definição
dos novos papéis das Forças Armadas (ampliação da esfera de operações de
paz e o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado); d) o modo de
responder aos desafios do mundo moderno (os exércitos já não necessita-
riam de bases de conscrição, modelo clássico desde a Revolução Francesa).

18 Huntington (1995).
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Se aplicados esses desafios ao caso chileno, pode-se assinalar o se-
guinte: o primeiro é sempre o mais grave. Uma ruptura do sistema demo-
crático pode se manifestar como um levante militar, um típico golpe de Es-
tado, ou como um controle mais sutil do sistema político pelos militares
através de outros instrumentos legais. No Chile, nem nas tensões de 1990,
1993 e 1995, nem no contexto da crise gerada pela detenção do general Pi-
nochet, considerou-se plausível esse primeiro cenário, isto é, o de os milita-
res tomarem o poder pela força. O segundo contexto também é visto como
bastante improvável, mas, em alguns cenários desenhados por elementos da
oposição, são percebidos enclaves autoritários que dão espaço a projetos de
condicionamento. Isso se refere em especial ao uso que se poderia fazer do
Conselho de Segurança Nacional como instrumento de condicionamento
das autoridades democraticamente eleitas. Seria uma espécie de “bordaber-
rização” do poder civil.19

No atual contexto latino-americano, qualquer desses casos significaria
o isolamento diplomático, inclusive o isolamento comercial. De fato, desde
que foram assinados os acordos da OEA de 1991 e as diversas cláusulas de-
mocráticas anexas aos tratados comerciais, a adoção de medidas internacio-
nais diante de uma ruptura da democracia significaria a marginalização do
país nos sistemas regional e global. No quadro da globalização, os custos, po-
líticos, econômicos e outros, são incrementais.

O segundo desafio refere-se ao tipo de relação civil-militar que se es-
tabelece. Em casos como o chileno, as Forças Armadas mantêm altas cotas
de poder após deixarem o governo, e procuram conservá-las no sistema de-
mocrático. Isso diz respeito diretamente tanto às interpretações sobre os
pactos que deram origem ao processo de transição, quanto ao processo em
si. A detenção do general Pinochet em Londres pôs novamente em debate o
tema dos “acordos de transição”. Passada uma década, renasce a discussão
sobre os pactos assinados e os acordos tácitos que conformaram o processo
de saída do regime militar.

A título de ilustração, eis dois ou três aspectos da discussão. No mo-
mento da detenção do general Pinochet, militares aposentados que haviam
colaborado estreitamente em seu governo declararam que as atitudes da
coalizão democrática-modernizadora que governa o país estavam alterando
os acordos que haviam possibilitado a transição. Assinalaram que durante o
governo do presidente Aylwin teria havido acordos específicos produzidos
por negociações particulares. Isso foi desmentido por alguns dos membros
do gabinete do presidente Aylwin. Não obstante, abriu-se um debate sobre
a questão.20

19 Essa situação refere-se ao caso uruguaio, no qual os militares tomaram o poder, mas manti-
veram no cargo o presidente Bordaberry, o que lhes garantia uma fachada democrática.
20 Ver Qué Pasa e El Mercurio.
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No caso chileno, longe de haver um acordo de transição que ultrapas-
se os consensos ou princípios orientadores da passagem do governo militar
ao governo democrático, a constituição política não reflete a vontade majo-
ritária do país. Não houve, no Chile, uma instância que permitisse pactuar a
transição, como em outros regimes políticos e situações nacionais. Mais ain-
da, deixaram-se de discutir justamente os aspectos mais significativos da
configuração do regime militar, para compatibilizá-los com o regime que o
sucederia. Entre estes, podem-se destacar os aspectos referentes ao sistema
eleitoral, ao tribunal constitucional, ao Conselho de Segurança Nacional,
às faculdades e atribuições presidenciais em relação às Forças Armadas, à
composição das instituições como um todo. Por isso é que, no caso chileno,
não houve acordo, nem foram pactuadas reformas substantivas. Isso impôs
uma série de limitações ao regime democrático instaurado em 1990.21

Um observador qualificado como Edgardo Boeninger assinalou, acer-
ca do tema dos pactos, que o complexo processo que se desenvolveu inclui
“pactos explícitos, pactos tácitos ou implícitos, e um conjunto de estratégias e
decisões políticas que se foram acumulando ao longo do tempo e que foram
plenamente assumidas por alguns e contaram com a aquiescência consciente
de outros”.22 Nesse sentido, sistematiza esses acordos nos seguintes pontos:

a) o acordo e as reformas constitucionais de 1989. Acordo explícito que per-
mitiu estabelecer as normas básicas para a convivência posterior e que
trazia em si um entendimento, não formalizado porém mais forte que
um acordo tácito, de que um setor da oposição, a Renovación Nacional,
apoiaria as mudanças substantivas necessárias à democratização do país;

b) no âmbito da estratégia político-jurídica vinculada aos direitos huma-
nos, o mote central foi “verdade e justiça na medida do possível”. Dois
aspectos constituíram pactos tácitos: nem lei de ponto final, nem revo-
gação da Lei de Anistia. Os temas de direitos humanos seriam aborda-
dos pelos tribunais;

c) aceitação das prerrogativas do general Pinochet e proteção de sua pessoa.
Este é um pacto explícito. Envolve a aceitação do direito do general Pino-
chet de continuar sendo comandante-em-chefe durante oito anos (1990-
98). Também estipula que, uma vez terminado tal período, assuma o car-
go de senador vitalício. Essas prerrogativas estabelecidas legalmente fo-
ram estendidas à proteção de sua pessoa por meio de instrumentos e pres-

21 Ver Agüero (1998). Sobre o debate na conjuntura da detenção do general Pinochet ver o arti-
go de Felipe Agüero no El Mercurio, ¿Transición pactada? (Santiago, 20-11-1998).
22 Edgardo Boeninger, La detención de Pinochet, La Segunda (Santiago, 5-11-1998). Além dos
condicionantes domésticos que descrevemos, destaca-se que no contexto internacional produ-
ziu-se uma erosão da soberania, o que afetou o debate sobre os temas de justiça internacional.
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sões que beiravam a ilegalidade, em especial no que se refere ao envio de
cheques pelo Exército a um de seus filhos;23

d) deve-se reconhecer que se foi esgotando a capacidade de continuar res-
peitando por tão longo tempo as sucessivas transações e acordos.

É preciso destacar aqui que a formalização ou ampliação subjetiva e
objetiva de algumas das prerrogativas foi obtida através de ações incompatí-
veis com a legalidade, ou no limite desta, e por um estreito exercício das ca-
pacidades e atribuições das autoridades.

O terceiro desafio assinalado por Huntington é o que se refere aos pa-
péis das Forças Armadas. Neste caso, existe no Chile um alto grau de con-
senso acerca dos papéis e missões fundamentais das Forças Armadas. Nem
as autoridades civis, nem as Forças Armadas estão buscando novas atribui-
ções, e nem se trata de envolvê-las no combate ao narcotráfico. Mais ainda,
existe uma clara consciência da necessidade de diferenciar claramente os
papéis policial e militar. As diferenças de opinião correspondem ao grau de
autonomia, perante as autoridades civis, com que as Forças Armadas po-
dem estabelecer projetos institucionais.24

O quarto desafio refere-se a como responder às mudanças ocorridas
no mundo, à forma de organização que deverão adotar as Forças Armadas
no futuro. As respostas serão dadas pela densidade histórica e pelos condi-
cionamentos geográficos, políticos e econômicos de cada Estado nacional.
Dificilmente haverá soluções globais. Não obstante, algumas mudanças de-
rivadas da tecnologia afetarão, de maneira direta e global, os desenvolvi-
mentos e as formas de organização das Forças Armadas. O que fica eviden-
te é o maior peso de ações fora das fronteiras nacionais nas Forças Arma-
das dos países desenvolvidos. O tema da interoperatividade e novas formas
orgânicas acompanham esse processo.

Um aspecto importante vinculado ao modo de responder às mudan-
ças no mundo, que ficou patente no caso Pinochet, refere-se a como as For-
ças Armadas percebem o novo contexto internacional e à maneira de estabe-
lecer as prioridades estratégicas do país. A detenção do general Pinochet
obrigará a repensar os condicionamentos globais em temas substantivos para
a soberania nacional e para a capacidade dos países pequenos e médios num
contexto em que as regras não estão claras e em que se passa por um lento
processo de estabelecimento de normas.

No Chile, as relações civis-militares no século XXI terão novas caracte-
rísticas, na medida em que se decantarem três questões fundamentais do pro-

23 Estes fatos provocaram as principais tensões no período de Patricio Aylwin, e também do
presidente Frei, e culminaram quando o primeiro mandatário, “por razões de Estado”, solicitou
ao Conselho de Defesa do Estado que não desse prosseguimento às ações judiciais.
24 Ao longo dos 10 anos de transição, cada uma das forças implantou de maneira bastante autô-
noma projetos referentes à política oceânica, às fronteiras internas e às questões aeroespaciais. 
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cesso político: a) a forma definitiva, se houver, da reconciliação nacional;
b) os termos nos quais se resolva a discussão constitucional e a questão das
prerrogativas e autonomia das Forças Armadas; e c) a capacidade dos civis de
exercerem a liderança na defesa. Uma transição política e econômica bem-su-
cedida não resolve os problemas das relações com as Forças Armadas.25

Um eixo contínuo: os direitos humanos

O tema dos direitos humanos constitui um elemento central em todo
processo de transição para a democracia. A forma de resolvê-lo afetará de
maneira decisiva o futuro do sistema político e as relações entre seus atores.
Os regimes de segurança nacional estabelecidos nos países latino-americanos
violaram de maneira sistemática e profunda os direitos humanos. A técnica
de desaparecimento de pessoas afetou de maneira cruel milhares de famílias
no continente. No Chile, esse tema constitui ponto crucial e de larga abran-
gência, passados 10 anos da primeira eleição presidencial pós-autoritarismo.

No Chile, após o golpe militar, o terrorismo de Estado executado atra-
vés de instituições oficiais foi responsável pelas maiores vítimas das viola-
ções de direitos humanos e por mortos e desaparecidos. A principal respon-
sável foi a Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), criada pelo Decreto-Lei
nº 521, de 18 de junho de 1974. Essa entidade ganhou grande autonomia no
Estado, ainda que mantendo vínculos diretos com a cúpula dirigente.

Com o intuito de estabelecer a verdade do Estado e assentar as bases de
uma reparação, o governo do presidente Aylwin criou a Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación, presidida pelo ex-senador Raúl Rettig, e que tinha por
objetivo estabelecer a verdade e elaborar um relatório sobre as violações de di-
reitos humanos cometidas durante o governo militar. As atribuições da comis-
são eram reunir antecedentes, realizar investigações sobre os detidos e desapa-
recidos, esclarecer as execuções sumárias e reconstituir os distintos casos que
culminaram em morte, a fim de estabelecer a verdade sobre o ocorrido. A co-
missão não tinha atribuições nem poderes para julgar e definir responsabilida-
des penais ou judiciais, tarefa que ficou a cargo dos tribunais de justiça. 

Em 8 de fevereiro de 1991, a comissão entregou seu relatório ao pre-
sidente da República. O presidente o divulgou e fez um inflamado apelo aos
chilenos para que aceitassem a verdade expressa no relatório. O presidente
Aylwin reparou solenemente a dignidade das vítimas. “Atrevo-me, na quali-
dade de presidente da República, a assumir a representação da nação intei-
ra para, em seu nome, pedir perdão aos familiares das vítimas”.26

O Exército e as Forças Armadas em geral haviam manifestado apre-
ensão quanto à comissão. O Exército e a Marinha entregaram ao Conselho

25 Varas & Fuentes (1994).
26 Aylwin, Discurso presidencial sobre el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Recon-
ciliación. El Mercurio (Santiago, 5-3-1991).
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de Segurança Nacional um parecer contrário ao Relatório Rettig. Em reu-
nião realizada em 27 de março de 1991, o Conselho de Segurança consignou
as opiniões oficiais das Forças Armadas. O Exército negou validade históri-
ca e jurídica ao relatório. A Marinha assinalou que o documento continha
recomendações interessantes, mas que “incorre em omissões e conclusões
que não propiciam a integração harmônica de todos os setores da nação”.27

O relatório da Comissão Rettig estabeleceu a verdade do Estado; pas-
sada quase uma década, esta foi aceita pela imensa maioria do país. Contu-
do, a justiça não atingiu os níveis de satisfação que a sociedade chilena es-
perava. Referindo-se à detenção do general Pinochet, o arcebispo de Santia-
go declarou que ela era conseqüência, entre outras coisas, de não ter a
justiça chilena feito tudo que era possível.

Na questão dos direitos humanos não existe consenso na sociedade e
na elite política, em especial quando se trata de analisar o passado. Existem
no Chile memórias históricas distintas, contraditórias e que dificilmente che-
garão a acordo, o que é essencial para interpretar e avaliar os dramáticos
acontecimentos que resultaram do golpe de Estado, seus antecedentes e
suas conseqüências, particularmente no âmbito dos direitos humanos.

No governo de Patricio Aylwin, o tema dos direitos humanos ocupou lu-
gar dominante. A reconciliação era o eixo em torno do qual se devia articular a
redemocratização do país. Os progressos neste campo foram extraordinários.
Conseguiu-se avançar de maneira significativa no conhecimento de parte im-
portante da verdade. De igual forma, avançou-se no cumprimento das repara-
ções. Contudo, promover a “justiça dentro do possível” foi um processo mais
limitado. Daí a importância da decisão judicial no caso Letelier, que, ao punir
com a prisão os responsáveis intelectuais por tais crimes, que por sua vez
eram os responsáveis pela Dina, adquiriu um caráter simbólico mais geral so-
bre as violações de direitos humanos.

No governo do presidente Frei, a questão dos direitos humanos foi
abordada na perspectiva dos tribunais. Foi separada das “relações civis-mili-
tares” e dos temas relativos à defesa. Tomaram-se diferentes medidas para
solucionar a questão de maneira mais permanente, sem encontrar clima
propício no Parlamento para avançar na temática. Ao segregar os temas do
passado das definições da política de defesa e segurança, gerou-se uma mu-
dança na perspectiva das relações civis-militares, orientando-as para o obje-
tivo principal dessa área: estabelecer uma política explícita de defesa para o
país e contribuir para a transparência no sistema de segurança internacio-
nal. Mas o tema dos direitos humanos reapareceu com força, e ganhou ain-
da mais força com a detenção do general Pinochet em Londres, em outubro
desse mesmo ano de 1998. Para isso contribuiu a protelação de importantes
decisões nos tribunais de justiça.

27 Respuesta de la Armada al Informe Rettig. El Mercurio (Santiago, 28-3-1991).
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Quando se observa a questão do ponto de vista da opinião pública, os
números são bastante consistentes ao longo do tempo. Em uma pesquisa rea-
lizada pela Flacso-Chile,28 73% dos entrevistados responderam que devia ha-
ver algum tipo de sanção; 40%, que devia haver castigo incondicional; 19%,
perdão e 33%, castigo condicional. No contexto do julgamento do general
Contreras em julho de 1995, em sondagem realizada pelo Centro de Estudios
de la Realidad Contemporánea (Cerc),29 68,9% dos entrevistados achavam
que os chilenos não estavam reconciliados. Consultados sobre como solucio-
nar os problemas das violações de direitos humanos ocorridas durante o go-
verno militar, 43% declararam ser partidários de que se esclarecesse a verda-
de e se julgassem todos os responsáveis; 18,7% inclinaram-se para o esclareci-
mento da verdade e o julgamento dos responsáveis pelos casos mais graves.
Em entrevista publicada por Qué Pasa,30 em dezembro de 1998, no contexto
da detenção do general Pinochet em Londres, foi feita uma pesquisa sobre
quanto contribuiria o fato de que Pinochet fosse julgado na Espanha, ou de
que se fizesse justiça nos casos de violações de direitos humanos ocorridas
em seu governo: 52,8% dos entrevistados responderam que contribuiria mui-
to ou alguma coisa; 16%, que pouco, e 28%, que em nada contribuiria.

Durante o governo da Concertación, a partir de 1990, foram propos-
tos diversos projetos para solucionar questões de direitos humanos, em di-
versas perspectivas. Entre eles destacam-se oito iniciativas:31

Todos esses projetos procuravam dar algum tipo de solução à ques-
tão dos direitos humanos, mas nenhum conseguiu ir adiante no Legislativo.
A Lei de Anistia e o modo de os tribunais interpretá-la mudaram ao longo

28 Flacso-Chile, Informe de encuesta. Percepciones y opiniones sobre las Fuerzas Armadas en
Chile (Santiago, jun. 1992).
29 Pesquisa Cerc. El Mercurio (Santiago, 21-7-1995).
30 Qué Pasa. Santiago (1446), 19 dec. 1998.

1. 1992 Projeto de reinterpretação da Lei de Anistia.

2. 1993 Propostas presidenciais conhecidas como Lei Aylwin.

3. 1995 Projeto de anistia do senador Sebastián Piñera.

4. 1995 Projeto de aplicação imediata da Lei de Anistia.

5. 1995 Projeto de reinterpretação da Lei de Anistia.

6. 1995 Proposta Frei para avançar nos temas de direitos humanos.

7. 1995 Fusão de diversos projetos.

8. 1995 Projeto governo oposição.

31 Um quadro sintético pode ser visto em El Mercurio (Santiago, 20-11-1998).
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desses anos. Não houve nenhuma iniciativa de caráter global capaz de con-
ciliar o senso de justiça com o de estabilidade, num quadro ético. Com a de-
tenção do general Pinochet, surgiram iniciativas que procuraram possibili-
tar gestos de aproximação, mas não haverá avanços significativos se não se
conseguir estruturar uma perspectiva que atenda aos reclamos por justiça.

A principal conclusão de todas as pesquisas de opinião pública é que,
para a maioria do país, há necessidade de se fazer justiça, mantendo a esta-
bilidade e a governabilidade. O caso Contreras mostrou que isso é possível.

As relações civis-militares durante os governos da Concertación

Dadas as características do processo de consolidação da democracia
no Chile, as tensões civis-militares manifestaram-se na esfera institucional,
respeitando os preceitos legais, ainda que em alguns casos se tenha chega-
do ao limite da juridicidade, o que levou alguns a afirmar que essa frontei-
ra chegou a ser ultrapassada.

Em geral, as relações civis-militares no período 1990-99 divergiram
de maneira muito significativa nos dois governos da Concertación. No pri-
meiro período, 1990-94, produziram-se duas das situações de maior tensão
nas relações civis-militares, sobretudo no Exército. Olhando-se retroativa-
mente, nesse primeiro governo da Concertación ocorreu um teste permanen-
te quanto ao uso das atribuições legais relativas à liderança e à autonomia
em questões de defesa e política militar. O uso dos instrumentos legais foi
exercido com forte conteúdo simbólico em relação a esses temas de lideran-
ça e autonomia. Todo o primeiro período foi essencial para definir a juris-
prudência em que se relacionariam civis e militares.

O governo de Patricio Aylwin procurou efetuar uma mudança constitu-
cional que efetivasse os conteúdos democráticos, eliminando os enclaves auto-
ritários e gerando uma efetiva subordinação das Forças Armadas à autoridade
presidencial. As reformas constitucionais não prosperaram no Congresso. Não
obstante, a Controladoria Geral da República reconheceu que a Presidência ti-
nha poder para firmar ou deixar de firmar os decretos correspondentes a pro-
moções e destinações das Forças Armadas. Manteve o presidente, portanto, sua
capacidade de dispor sobre as Forças Armadas, ainda que com as limitações
impostas pela Lei Orgânica Constitucional. A autoridade presidencial aqui é
menos ampla que a que tradicionalmente tiveram os presidentes chilenos.

No segundo governo da Concertación, havendo-se disposto dos temas
simbólicos e dos poderes legais das autoridades civis e militares, desenvol-
veu-se uma política que enfocou primordialmente os temas profissionais.
Paralelamente, foram transferidos para as esferas política e judicial os te-
mas de ordem política e judicial, vale dizer, os temas constitucionais e de di-
reitos humanos. Com isso eles passaram quase que exclusivamente ao Mi-
nistério do Interior e da Justiça. Dessa forma, foi possível, pelo menos con-
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junturalmente, determinar o objetivo principal do setor no período 1994-
2000: estabelecer uma política de defesa explícita.

No caso chileno, as tensões tiveram o Exército como protagonista, por
duas razões principais: de um lado, porque o Exército tivera o papel mais rele-
vante e preponderante durante todo o governo militar; de outro, devido ao
peso da figura do general Pinochet, comandante-em-chefe do Exército após
haver detido o poder durante 17 anos. Os debates e diferenças de opinião com
as outras forças tiveram menor relevância pública.

Os momentos de tensão e as manifestações públicas que denotam ele-
mentos de força tiveram seu foco em temas do passado. Em especial, em te-
mas que afetavam a mais alta autoridade do Exército. Assim, os fatos em que
houve expressão e manifestação institucional dizem respeito a uma espécie
de “proteção” de quem ocupou o lugar mais relevante do governo militar.

As principais tensões se manifestaram em momentos específicos, vin-
culados a situações que afetavam de maneira direta o comandante-em-chefe
do Exército. Essas situações de tensão político-institucional foram denomina-
das: ejercicio de enlace, ocorrido em 19 de dezembro de 1990; el boinazo, de 29
de abril de 1993; e el peucazo,32 de 22 de julho de 1995.

No quadro abaixo estão sintetizadas as características que permitem
comparar esses movimentos do Exército, incomuns no contexto de um sis-
tema político redemocratizado.

32 N. do T. peucos são polainas.

Tensões e crises civis-militares no Chile, 1990-95

1990 1993 1995

Característica da crise t Ação de surpresa t Ação de surpresa t Ação progressiva

Contexto t Tensão t Normalidade t Tensão

Fatos que precipitam a crise t Caso Cheques
t Renúncia de Pinochet

t Caso Cheques t Direitos humanos
t Caso Cheques

Ação empreendida 
pelo Exército

t Aquartelamento
t (Unidades)

t Aquartelamento
t Reunião do Alto Comando

t Ação às claras
t Ação progressiva

Resposta do governo t Surpresa t Surpresa
t Descoordenação

t Surpresa
t Coordenação

Apoio de outras forças t Marinha t Não identificável t Marinha (FACh)

Repercussão internacional t Pouca t Muito significativa t Muito importante

Tempo t Muito curta t Breve t Prolongada

Fonte: Centro de Documentação Flacso-Chile.
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Modernização e política de defesa

O segundo governo da Concertación procurou passar da transição à mo-
dernização. As autoridades políticas consideraram que, sem deixar de lado o
tema das atribuições constitucionais, a prioridade política do governo deveria
ser a modernização do país. Isso implicaria criar condições para um desenvol-
vimento harmônico, que garantisse a eqüidade e que, ao mesmo tempo, sig-
nificasse uma mudança qualitativa dos padrões econômicos vigentes. As ques-
tões institucionais e de direitos humanos, ainda que não consideradas supera-
das, teriam pouca prioridade na agenda. Essa situação seria revertida ao
término da administração Frei.

A concentração do diálogo civil-militar em temas profissionais permi-
tiu superar desconfianças básicas, criar espaços de comunicação e produzir
uma queda drástica da primazia das autoridades castrenses vinculadas ao
regime militar. A política de defesa se transformou no eixo central, o que
obrigou o conjunto dos atores dessa área a uma adaptação política e técni-
ca. A detenção do general Pinochet produziu significativos retrocessos nes-
sas questões.

O governo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle optou por uma estratégia que
valoriza os aspectos profissionais e postula a necessidade de tornar explíci-
ta uma política de defesa suprapartidária e consensual. As autoridades go-
vernamentais buscam estabelecer uma clara distinção entre os temas da es-
fera política e os de defesa. 

Os temas da transição, com vários enfoques “civis e militares”, ha-
viam começado a ser substituídos por um debate mais técnico e profissional
sobre os conteúdos da política de defesa. Buscou-se canalizar os aspectos re-
ferentes aos enclaves autoritários, que correspondiam a temas eminente-
mente políticos da agenda, no âmbito político e parlamentar. Não obstante,
as autoridades do Ministério da Defesa declararam que não iriam causar
tensão à delicada trama do sistema político, ainda em fase de consolidação,
pelo desenvolvimento de uma política testemunhal. Vale dizer, pelo envio
de projetos de reformas constitucionais que não tivessem consenso para
aprovação no Congresso. Dado o peso das coalizões no Congresso, não se
tentaram reformas institucionais. 

No período 1994-98, o Ministério da Defesa orientou-se claramente
para a criação de um espaço de debate sobre a política pública na área da
defesa. Nesse sentido, foi criada uma instância que possibilitou debater e
explicitar a política de defesa. Neste âmbito, o foco concentrou-se nas ques-
tões político-estratégicas e no papel e na missão das Forças Armadas no
campo da defesa. Foi um diálogo do qual participou a assim chamada comu-
nidade de defesa, integrada por altas autoridades civis, tanto do governo
quanto do Parlamento, bem como por acadêmicos e especialistas civis nes-
te campo, aos quais se juntam altos oficiais das Forças Armadas. Pelo cará-
ter do debate, e por seu enfoque, não foram debatidas questões relativas ao
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papel de fiadoras da institucionalidade que as Forças Armadas se auto-atri-
buíram na Constituição de 1980; tampouco as questões referentes ao alto
grau de autonomia estabelecida, à saída do governo militar, na Lei Orgâni-
ca Constitucional sobre as Forças Armadas. O diálogo teve uma finalidade
clara, que se cumpriu plenamente: focalizar a política de defesa a fim de ex-
plicitá-la. Isso permitiu assentar as bases de uma política de Estado, quer di-
zer, para além dos alinhamentos governamentais neste campo. A publica-
ção do Libro de la Defensa Nacional é parte desse enfoque. Ele situa o tema
da defesa no Chile em um novo cenário, no qual se buscam articular a paz,
a democracia e o desenvolvimento, com o concurso de uma vasta gama de
atores. Apesar disso, a detenção do general Pinochet provocou a paralisa-
ção dos vínculos e do diálogo aberto entre civis e militares. Produziu-se um
“enclausuramento” das instituições armadas, o que, combinado às políticas
da oposição parlamentar, dificulta a conformação de políticas de Estado, es-
senciais nestas matérias.

Três são as características fundamentais da relação civil-militar que
se desenvolve no Chile. Primeiro, há nas Forças Armadas uma tradição de
profissionalismo. No Chile, a tradição de desvinculação política partidária
das Forças Armadas tem peso, o que facilita uma relação civil-militar com
enfoque nos temas profissionais. Essa tradição de profissionalismo institu-
cional converge com o desenvolvimento de uma percepção estratégica de
longo prazo da direção política nacional durante governos civis e militares.
O perigo de politização das Forças Armadas vincula-se principalmente aos
enclaves autoritários da Constituição, em especial ao papel dos senadores
nomeados e às funções políticas do Conselho de Segurança Nacional. Daí a
importância que os setores democráticos dão à mudança da Constituição
nesses aspectos.

Segundo, tem-se a hierarquização das funções militares, ficando o co-
mandante-em-chefe da instituição no ápice da pirâmide. Para as autoridades
civis isso tem garantido a estabilidade e é um elemento-chave para a governa-
bilidade do país. O resultado do caso Letelier e o acatamento da decisão dos
tribunais de justiça, em especial da condenação à prisão das autoridades má-
ximas da principal instituição de repressão do governo militar, puseram à
prova o respeito à hierarquia.

Finalmente, a terceira característica provém dos civis, em especial dos
partidários da Concertación, e traduz-se em um crescente interesse em abor-
dar o tema da defesa de modo mais sistemático. O mundo acadêmico muito
contribuiu para o exame das relações civis-militares, dos assuntos da defesa e
dos temas estratégicos regionais e internacionais em sua globalidade.

Os principais debates na área da defesa não se prendem a temas pro-
fissionais, dado que ainda há questões constitucionais presentes, em espe-
cial a definição dos papéis das Forças Armadas no sistema político e temas
vinculados aos direitos humanos.
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O debate sobre a modernização da defesa foi postergado. Com isso re-
tarda-se a possibilidade de se avançar em questões significativas referentes
aos vínculos entre Forças Armadas e sociedade em um sistema democrático.
A desconfiança retornou de modo importante, juntamente com nova polari-
zação no nível da elite política. A oposição de direita ao governo da Concerta-
ción e alguns “porta-vozes” dos militares da reserva a ela ligados não contri-
buíram para a continuidade e o aprofundamento do diálogo profissional.
Será necessário retomar aspectos substantivos do que foi realizado no perío-
do precedente para trazer novamente os temas profissionais para o centro
das discussões sobre a política de defesa. Isso implicará necessariamente re-
solver os temas vinculados aos direitos humanos para evitar a recorrência de
ciclos de aproximações positivas e distanciamentos, produto da profunda di-
visão gerada pelas distintas perspectivas sobre o passado. Para tanto, será
fundamental abordar os temas institucionais. Passada uma década, as ques-
tões constitucionais e de direitos humanos continuam sendo as que determi-
nam as posições estruturais no sistema político. Sua superação implica esta-
belecer um pacto constitucional legitimado por toda a sociedade. 

Um protagonista persistente

O general Pinochet continua desempenhando o principal papel no
sistema político chileno. O nível dessa importância ultrapassa as capacida-
des efetivas de poder em cada momento, conseqüência de sua permanente
presença no ápice das decisões de Estado por um quarto de século. A isso é
preciso acrescentar que sua principal base de apoio tem raízes nas Forças
Armadas, com quem governou durante 17 anos. A direita política, ao longo
dessa década, procurou distanciar-se cada vez mais do governo militar que
havia apoiado. As manifestações do candidato a presidente da oposição de
direita assinalam que ele não representa o “pinochetismo”. Não obstante,
cabe destacar o apoio dado à oposição política aos dois governos da Concer-
tación: seu ponto mais alto foi no plebiscito de 1988, com 43% dos votos,
flutuando entre 33 e 38% nas eleições posteriores. 

Logo após entregar o comando da nação em 1990, o general Pinochet
assumiu o posto de comandante-em-chefe do Exército por um período de
oito anos. Essa situação, contrária aos sentimentos das novas autoridades
democráticas, teve de ser aceita, no âmbito da Constituição, pelos presiden-
tes Aylwin e Frei. Em conseqüência, o general Pinochet comandou o Exérci-
to de 11 de março de 1990 a 10 de março de 1998.

A substituição do general Pinochet no posto de comandante-em-che-
fe do Exército deu-se um quarto de século depois da data em que o assumi-
ra. Em cerimônia realizada em 10 de março de 1998, diante do presidente
da República, o general Pinochet retirou-se das fileiras do Exército depois
de 65 anos. Passou o comando ao general Ricardo Izurieta.
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A saída do general Pinochet foi marcada por tensão no sistema políti-
co, provocada pelo fato de que assumiria como senador vitalício. A isso jun-
tavam-se as questões de direitos humanos, situação que se manifestou na
lista de promoções do último ano de comando do general Pinochet. Mais
ainda, dado seu peso no alto comando, os setores mais ligados ao general Pi-
nochet geraram um fato específico para vincular de maneira mais estrutu-
ral a figura do general Pinochet ao futuro da instituição. Assim foi que, em
6 de março de 1998, na cerimônia de despedida realizada pelo corpo de ge-
nerais, nomeou-se o general Pinochet “comandante-em-chefe benemérito”,
categoria que não existe formalmente, mas que, ainda que tenha sentido
simbólico e honorífico, procura manter presente de certa forma na institui-
ção a figura do general Pinochet.

O general Ricardo Izurieta representa as novas gerações de oficiais
das Forças Armadas. Ocupou cargos importantes: diretor da Academia de
Guerra, chefe da Primeira Divisão do Exército, adido em Washington e che-
fe do Estado-Maior da Defesa Nacional. Foi nomeado comandante-em-che-
fe pelo presidente da República para o período 1998-2002.

A presença do general Pinochet como senador vitalício produziu um
debate significativo no Parlamento. Questionou-se sua qualidade de ex-pre-
sidente, a diferença de ser ex-chefe de Estado. O primeiro indicaria a legiti-
midade constitucional, o segundo, a realidade factual de ter ocupado o po-
der durante 17 anos. Em uma acidentada sessão no dia 11 de março de
1998, o general Pinochet assumiu o cargo de senador vitalício.

Um grupo de 11 deputados formalizou uma acusação constitucional
contra ele, fundamentando-a com a indicação de que Pinochet, com suas
declarações, havia comprometido a segurança e a honra da nação e prejudi-
cado a imagem internacional do país, além de pôr em risco, com seus atos e
omissões, a vigência do Estado de direito e de ofender a memória das víti-
mas de violações de direitos humanos.

Entre os propósitos da acusação constitucional estava a tentativa de evi-
tar a presença do general Pinochet no Senado. Embora o procedimento não
conduzisse ao fim pretendido, prende-se a uma velha tradição nacional de es-
tabelecer um “tribunal político” dos governantes do país no Parlamento.33

Não houve unanimidade na coalizão governamental sobre esse tema.
De fato, os parlamentares se dividiram. O governo rechaçou a acusação,
com o argumento de que ela prejudicava o processo de transição política. O
presidente Frei declarou que a acusação “seria mais um julgamento da tran-
sição” que da figura do general Pinochet e que era necessário valorizar a de-
mocracia construída, apesar de suas imperfeições. A acusação foi finalmen-
te rechaçada.

33 Loveman & Lira (no prelo).
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O ressurgimento do tema dos direitos humanos

O tema dos direitos humanos ressurgiu com força em 1998, no con-
texto da saída do general Pinochet do comando do Exército. Em janeiro des-
se ano foram movidas diversas ações contra ele relativas aos presos desapa-
recidos. A Corte Suprema acolheu-as e nomeou um ministro para encarre-
gar-se das investigações. No momento da detenção do general Pinochet em
Londres, este juiz de instrução havia acumulado mais de uma dezena de
processos ligados aos direitos humanos.

A reativação da “agenda histórica” produziu alterações nos posiciona-
mentos de importantes atores sobre o tema dos direitos humanos. Do mes-
mo modo que no governo do presidente Aylwin, e no início do de Frei, sur-
giram vozes reclamando a necessidade de tomar iniciativas tendentes a al-
cançar a unidade nacional e a estabelecer modos de superar a questão dos
direitos humanos. 

Como parte do debate sobre a agenda histórica, voltou-se a levantar a
possibilidade de eliminar o feriado de 11 de setembro. Desta vez o debate
envolvia a presença do general Pinochet no Congresso. Como forma de che-
gar-se a um acordo, foi proposta a criação de um dia da “Unidade Nacio-
nal”. Não se chegou a consenso. Repetiu-se a votação, devido à situação de
impasse. Antes da terceira votação, e prevendo a possibilidade de uma der-
rota, o general Pinochet demonstrou sua astúcia política e, coordenando-se
com o presidente do Senado, Andrés Zaldívar, apresentou um projeto abo-
lindo o 11 de setembro. Dessa maneira, o feriado legal que agravava a divi-
são entre os chilenos foi abolido em 19 de agosto de 1998. Isto criou expec-
tativas muito significativas acerca da possibilidade de outros acordos que
contribuíssem para a unidade nacional.

Foi neste contexto que a Igreja Católica organizou uma missa pela “re-
conciliação nacional”, procurando estabelecer um clima propício à aborda-
gem da questão dos presos desaparecidos. As colocações da Igreja abordaram
questões substantivas, assinalando que as violações de direitos humanos, em
especial em relação aos presos desaparecidos, haviam sido atos injustificá-
veis e que aqueles que os haviam cometido continuavam legal, mas não etica-
mente, impunes, e que novas iniciativas eram necessárias para pôr um fim à
situação e permitir que os familiares encontrassem os restos mortais de seus
entes queridos. Essas propostas tiveram acolhida favorável na classe política
dos mais diversos setores do país. No caso das Forças Armadas, reiterou-se
que as responsabilidades eram individuais e não institucionais.

Pela primeira vez desde 1973, o 11 de setembro não foi comemorado
pelas Forças Armadas como data épica: nas instituições militares realiza-
ram-se atos religiosos. Havia no país uma visão positiva sobre a possibilidade
de reconciliação nacional.
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Com o objetivo de homenagear o Exército, e num jantar oferecido
pelo Senado a seu comandante-em-chefe, o general Izurieta proferiu um dis-
curso de grande importância em que afirmou:

“Gostaria de transmitir o firme desejo do Exército chileno, represen-
tado por seu comandante-em-chefe e pelo alto comando da instituição, de
perseverar na busca de todas as instâncias que permitam o desenvolvimen-
to harmônico de nosso país, sob um clima de convivência nacional e inter-
nacional que assegure a posição que lhe corresponde e que melhor sirva aos
propósitos do bem comum.

Com esta intenção, não só nos juntamos aos apelos das mais altas auto-
ridades governamentais e eclesiásticas, como temos sido pioneiros em mani-
festar explicitamente nossa vontade de alcançar a unidade nacional, pois esta-
mos convencidos de que é a melhor maneira de aproveitar nossa posição de
expectativa e lograr um desenvolvimento que todos sonhamos para o país no
próximo século.”34

Ao referir-se aos fatos do passado, adotou uma nova linguagem, ao
assinalar: 

“Tivemos e experimentamos grandes desavenças e amarguras no pas-
sado, produto, como todos sabemos, de uma grave crise institucional que
fomos capazes de superar com o mérito de o havermos feito nós mesmos.
Fazemos parte de uma geração que tem diante de si um importante desafio,
que não é de um ou outro setor, nem entre pessoas e regiões do país, mas do
Chile, para os chilenos.”35

A viagem a Londres e a detenção do general Pinochet

Enquanto se articulava essa busca de solução dos fatos do passado
que envolvia um esforço da Igreja, do governo, dos tribunais e uma nova
atitude das Forças Armadas, o general Pinochet preparava uma nova via-
gem ao exterior. Esta seria sua oitava viagem a Londres. Devido à existên-
cia de uma ação movida pela Espanha, o general Pinochet não só viajou à
Inglaterra com o passaporte diplomático que é outorgado a todos os senado-
res, como emitiu-se um decreto de missão especial, atendendo a convite for-
mal do Royal Ordenance. Aproveitaria a oportunidade para fazer um check-up
médico e, possivelmente, uma operação na coluna.

Em 16 de outubro foi efetivada a rogatória do juiz Garzón, da Espanha,
solicitando a detenção do general Pinochet e sua extradição, para se apresen-
tar perante os tribunais espanhóis, sob acusação de delitos contra os direitos

34 General Ricardo Izurieta, Discurso con motivo del homenaje del Senado a las glorias del
Ejército (Santiago, oct. 1998).
35 Ibid.
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humanos de ação universal. Essa decisão da justiça espanhola dá-se num con-
texto que enfatiza a questão dos direitos humanos na Europa. Em 22 de outu-
bro foi aprovada uma resolução no Parlamento europeu, por 184 votos a fa-
vor, 12 contra e 14 abstenções, em que se instava o governo espanhol a pedir a
extradição do general Pinochet com a maior brevidade possível.36 Paralela-
mente, outros governos europeus solicitaram a extradição do general Pinochet,
também com base em acusações de violação dos direitos humanos.

A detenção do general Pinochet em Londres mudou o clima político no
Chile e deu início a um processo que terá importantes conseqüências no âmbi-
to internacional. Sua detenção produziu a reação imediata das autoridades na-
cionais, em particular do chanceler e do presidente da República, que rechaça-
ram a intenção espanhola de exercer mandatos judiciais de caráter extraterrito-
rial. E, no caso da Inglaterra, questionou-se o acatamento dessa rogatória pelas
mesmas razões, além do desrespeito ao passaporte diplomático outorgado ao
senador vitalício. Desde o início, a pedra angular da defesa governamental foi
o princípio de soberania e igualdade dos Estados. Por outro lado, o governo
tem insistido em assinalar que defende princípios, não pessoas. 

As reações e pronunciamentos das Forças Armadas sobre este tema
estão sistematizadas no quadro a seguir.

Os parlamentares, sobretudo os senadores vinculados à coalizão que
defende uma democracia protegida liderada pelo general Pinochet, propu-
seram uma espécie de “greve” do Parlamento.

Dado o conjunto das declarações e o radicalismo de algumas delas,
estimou-se, em especial no exterior, que a instituição democrática no Chile
poderia estar em risco. O caminho percorrido nesses meses evidencia alta
tensão na classe política, mas reações mas matizadas na sociedade. Como
mostram as pesquisas feitas com a metodologia de focus group em torno da
detenção do general Pinochet, há uma dupla demanda, de justiça e de esta-
bilidade. Desta feita agregando-se a pergunta sobre se o Chile é capaz ou não
de lidar com seus problemas.37

Na perspectiva governamental, manteve-se uma argumentação estru-
tural quanto ao tema soberania. Em carta ao secretário-geral das Nações
Unidas, o governo chileno afirmou: “a tendência para a universalização da
justiça e dos direitos humanos, que devemos promover e fortalecer, não
pode se levada adiante em detrimento da soberania dos Estados e de sua
igualdade jurídica. Vulnerabilizando-se estes princípios com ações unilate-
rais, a universalidade da jurisdição apenas se converteria em um fator de
anarquia internacional que permitiria aos Estados mais poderosos arrogar-
se o poder de serem, seletivamente, justiceiros dos mais fracos”.

36 Irela (1998).
37 Flacso-Chile, Relatório de pesquisa exploratória “Memoria colectiva (el caso Pinochet)” (San-
tiago, dec. 1998).
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Pronunciamentos institucionais das Forças Armadas

Data Instituição Conteúdo

17-10 Declaração do 
Exército

Em sete pontos, o comandante-em-chefe dá seu apoio e solidariedade perma-
nentes ao general Pinochet. Em cumprimento de sua responsabilidade de velar
“por sua segurança e tranqüilidade”, adotou, adotará e instará para que sejam
adotadas todas as medidas para superar a situação, recorrendo aos meios jurídi-
cos, diplomáticos e de governo. O que ocorreu seria um fato “insólito e inaceitá-
vel” para os integrantes da instituição.

17-10 Declaração da 
Marinha

Manifesta seu mais absoluto repúdio a toda conduta que se afaste do respeito à
dignidade de autoridades reconhecidas pelo governo do Chile. A detenção ofen-
de ao país e a suas instituições, “fazendo prevalecer o interesse de pessoas que
desconhecem o sentido de pátria característico do povo chileno”. Finaliza apoian-
do as ações do governo e esperando que tenham êxito.

18-10 Declaração da 
Força Aérea 
Chilena

Insta uma pronta solução do problema. Seria um flagrante desconhecimento das
prerrogativas inerentes à imunidade diplomática, pelo que se concorda com o
que as autoridades do governo expressaram a esse respeito. Reitera-se o apoio
irrestrito da Força Aérea Chilena ao senador Augusto Pinochet e a sua família
nesta difícil situação e confia-se em que seja restaurado o respeito à instituição
diplomática.

18-10 Declarações 
dos 
Carabineiros

Declaração em dois pontos. “Compartilha de todas as ações que o governo su-
premo decida tomar para superar adequadamente esta lamentável situação que
afeta o Estado chileno, já que aparentemente havia sido violada a imunidade di-
plomática de um membro do Poder Legislativo do país.” Solidariza-se com o
Exército nesta deplorável situação. O diretor assinalou que os chilenos deviam se
unir na defesa de princípios como o da soberania.

20-10 Declaração da 
Marinha

A Marinha declarou que, no contexto da detenção do general Pinochet, o coman-
dante-em-chefe da instituição, Jorge P. Arancibia, cancelara uma viagem a Lon-
dres para participar da ação promovida pelo governo e assinalou que os grupos
que se afastam da postura do governo contribuem para a divisão do país.
A instituição informou ainda que o vice-almirante Hernán Couyumdjian cancelara
uma viagem programada à Espanha.

21-10 Comandante-
em-chefe 
Ricardo Izurieta

Reunião de oficiais e pessoal permanente da Região Metropolitana na Escola Mi-
litar para tratar de “matérias institucionais”. Em declaração, Izurieta afirmou: “es-
tamos empregando todas as nossas forças, através do governo, para colaborar e
cooperar para que em curto prazo o general retorne ao território nacional”. Agra-
deceu em nome do Exército as gestões do presidente da República: “creio que
interpretei nelas o sentimento da grande maioria do país, e particularmente o do
Exército”.

26-10 Declaração da 
Marinha

A instituição desmentiu o cancelamento da compra de navios à Grã-Bretanha,
devido à situação que afetava o senador vitalício Augusto Pinochet. Afirmou que
não havia negociações formais com a Grã-Bretanha e que a prioridade da Mari-
nha era construir os navios no país.
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O ministro da Defesa, por seu lado, assinalou, na III Reunião Minis-
terial de Defesa, o seguinte:

“Aceitar que, neste processo, um Estado possa arrogar-se jurisdição
sobre outro supõe legitimar uma violação de princípios e normas funda-
mentais da convivência internacional.

Isto foi assinalado com clareza pelo presidente da República do Chile,
ao opor-se à extraterritorialidade adotada recentemente por terceiros países
em relação ao nosso. Mais ainda, esse repúdio à aplicação extraterritorial de
legislações nacionais foi recentemente expresso pelos chefes de Estado e Go-
verno da Cúpula Ibero-americana e do Grupo do Rio.

Nestes princípios reside o êxito de qualquer processo em curso, em
particular quando se relaciona com a soberania de qualquer Estado, pelo
que, ante a situação posta, o governo do Chile decidiu atuar de maneira de-
cidida e sem vacilação.”38

Por seu lado, em entrevista ao diário espanhol El País, o ministro de-
clarou:

“O governo chileno seguiu com grande dificuldade uma linha que
tenta compatibilizar soberania e justiça. Se Pinochet ficar em Londres por
decisão dos lordes, o tema da soberania continuará de pé, não-resolvido, e
os setores que apóiam o governo voltarão a postulá-lo, mas, caso volte ao
Chile, o tema da justiça ganha preeminência. As pessoas decidirão o seguin-
te: já afirmamos nossa soberania, agora afirmemos também a justiça. Estou
convencido disso (...)

(...) ninguém pode pedir ao governo de um país independente que vá
ao tribunal de outro país e diga: ‘olhe, por favor julguem-me vocês porque
não tenho capacidade, isto é muito complicado, resolvam vocês meu proble-
ma político’. Não, veja, a transição chilena terá pleno êxito e o Chile virará a
página quando efetivamente tivermos cumprido as tarefas pendentes.”39

A título de síntese

A detenção do general Pinochet evidenciou de forma contundente o
que aqui foi apresentado: o Chile tem uma transição complexa, prolongada
e imperfeita. A isso soma-se um sistema político que tem um bloqueio sistê-
mico no veto da minoria, que imobiliza as possibilidades de autotransfor-
mação. Esse bloqueio impede reformas substantivas que efetivem uma lide-
rança civil democrática nas diversas áreas e outorga alto grau de autono-
mia às Forças Armadas. Uma Constituição com enclaves autoritários não
permite uma relação civil plena no âmbito democrático. 

38 Guzmán, José Florencio. Intervención ante la III Reunión Ministerial de Defensa de las Amé-
ricas (Cartagena de Indias, Colombia, 30-11-1998).
39 Entrevista a José Miguel Insulza, El País, 15-3-1999.
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O quadro interpretativo sobre as violações de direitos humanos que se
manifestam no sistema internacional condena de maneira clara o regime mi-
litar e as violações de direitos humanos cometidas nesse período. No sistema
internacional do pós-Guerra Fria, os temas referentes aos direitos humanos
ganham cada vez mais importância, em especial no mundo ocidental. No
Chile, um setor minoritário tem uma interpretação distinta do que ocorreu no
país, para além das evidências estabelecidas no Relatório Rettig, pelos diver-
sos observadores das Nações Unidas, pelas Igrejas e por outros atores e pelo
testemunho das vítimas. Num mundo globalizado, a compreensão das ten-
dências centrais e da forma pela qual opera o quadro de interpretações será
determinante para o estabelecimento de cursos de ação eficazes. A não-com-
preensão do ponto central de interpretação do mundo ocidental leva a cursos
de ação equivocados, reduzindo-se com isso os espaços de incidência no siste-
ma global.

Um segundo efeito foi uma mudança na agenda política nacional, em
especial no debate em torno da eleição presidencial. De preocupações que,
num primeiro momento, se centravam na estabilidade institucional, passou-
se a um debate não-concluído sobre o tema do poder no Chile. Os cálculos
de engenharia política, as manobras de inteligência e todos os aspectos as-
sociados à luta pelo poder concentram-se na eleição presidencial de dezem-
bro de 1999. Este é o tema central que organiza o conjunto da agenda. Um
terceiro aspecto vincula-se a uma percepção de retrocesso no diálogo civil-
militar. Depois de importantes progressos que apontavam para um diálogo
centrado em questões político-estratégicas e no desenvolvimento profissio-
nal, produziu-se um “enclausuramento” militar e um enfoque deste setor na
conjuntura política originada em Londres. Finalmente, será necessário reto-
mar as questões centrais da transição democrática, passada uma década,
para buscar uma saída permanente e evitar uma situação nefasta que afete
o desenvolvimento nacional. 

A decisão da polícia britânica quanto à rogatória da justiça espanhola
evidenciou as reduzidas capacidades de poder dos países médios e peque-
nos no sistema internacional. A avaliação dos efeitos globais da primazia
dos direitos humanos sobre o conceito de soberania nacional é ainda pre-
matura. Contudo, pode-se afirmar com certeza que terá conseqüências sig-
nificativas no plano político sobre os acordos feitos em processos de transi-
ção e sobre o julgamento de delitos de lesa-humanidade. 

Ao longo de toda a primeira etapa do processo em Londres — desde a
detenção até a decisão dos lordes em Tribunal de Apelação, entre outubro
de 1998 e fevereiro de 1999 — reabriu-se no Chile o debate em torno dos
pactos da transição e suas conseqüências no sistema político. O debate pela
e sobre a história jamais havia tido um conteúdo tão atual para o sistema
político chileno. 
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O reexame das três áreas essenciais de coincidência de princípios
aqui assinaladas permite indicar que, ainda que não se hajam alterado no
aspecto estrutural, foram geradas situações e sinais passíveis de modificá-
las conforme o curso dos acontecimentos no Chile a partir das decisões em
Londres. 

Em relação ao consenso quanto à democracia, ainda que nenhum ator
a tenha questionado em substância, diversas reações geradas a partir da de-
tenção do general Pinochet e em apoio a sua libertação evidenciaram que há
setores dispostos a pelo menos ameaçar o sistema político com o uso da for-
ça, questão inaceitável na democracia. A estabilidade institucional não está
em jogo. Não obstante, e conforme os resultados do processo, pode-se criar
tensões que aumentem o poder dos atores cujo peso de fato seja maior que o
daqueles que possuem representação popular no âmbito democrático.

Quanto ao consenso em torno da economia, não há propostas de vol-
ta a um modelo autárquico, nem medidas que impliquem uma limitação es-
trutural dos vínculos com o sistema econômico internacional. A abertura
econômica, a orientação para a exportação, o fomento dos acordos de inte-
gração continuam sendo apoiados por todos os atores relevantes dos siste-
mas político e econômico. Apesar disso, algumas medidas “sugeridas” de re-
taliação contra ingleses e espanhóis evidenciam o provincianismo e a supe-
ravaliação das variáveis econômicas nas relações políticas internacionais de
um país como o Chile. 

É no que se refere a um novo tipo de relação civil-militar que se encon-
tram as maiores dificuldades. Foi no retrocesso do diálogo e da construção de
sistemas conceituais e de políticas que possibilitem olhar os temas profissio-
nais e de modernização das Forças Armadas que se produziu a maior deterio-
ração. Isso fica patente na dificuldade de se desenvolver uma perspectiva po-
lítico-estratégica comum sobre o “caso Pinochet”. Embora o contexto eviden-
cie a normalidade institucional (o Conselho de Segurança Nacional reuniu-se
em quatro oportunidades) no uso dos instrumentos da Constituição de 1980,
surge uma autonomia em questões políticas de conseqüências contraprodu-
centes para a democracia chilena e para o objetivo declarado de obter um
pronto regresso do general Pinochet ao país.

O contexto dessas três coincidências de princípios construídos desde
1989 mudou em uma década. Por um lado, a globalização se faz cada vez
mais efetiva. Em que pese a sua segmentação entre questões políticas, eco-
nômicas e, em especial, financeiras, seu impacto não pode ser diferenciado
de maneira contraditória. Um país como o Chile não pode sinalizar que lhe
convém a globalização econômica, e fomentá-la, mas que evita os efeitos da
globalização política, entre eles a promoção e a proteção dos direitos huma-
nos e tudo o que isso significa em relação ao direito internacional, como a
condenação dos ditadores. Por outro lado, a população do país mudou. Os
jovens, apesar da maioria não se inscrever nos registros eleitorais, têm uma
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voz de peso que se manifesta na opinião pública, ainda que haja dificulda-
des de participação. A reivindicação de justiça aparece em 1999 com uma
força significativamente maior que há uma década. 

A classe política tem uma tarefa de grande complexidade: deve conci-
liar estabilidade e justiça. Isso é ainda mais difícil num quadro no qual re-
duziu-se a confiança, gerou-se tensões e polarizou-se o país em torno das
duas grandes coalizões políticas — a que promove a democracia e a que pro-
move uma ordem protegida —, o que dificulta construir consensos que se
expressem em políticas de Estado. Ainda mais porque o que está em jogo
são as relações de poder que definirão o Chile do século XXI. A hora do Big
Ben está marcando o momento político no Chile.
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PARAGUAI

O fim da era Stroessner: militares, partidos
e a rota para a democracia*  

CARLOS MART INI

Do regime autoritário à democracia sem institucionalização militar

Imediatamente após o fim da Guerra do Chaco contra a Bolívia
(1932-35), ocorreu um golpe de Estado, em 17 de fevereiro de 1936, que as-
sinalou o súbito surgimento das Forças Armadas, como instituição, no cen-
tro do sistema político. Já antes da guerra se fora gestando um descontenta-
mento social com o Estado liberal oligárquico e um grupo de oficiais, ani-
mado pela vitória na guerra, encabeçou uma sublevação que pretendia algo
mais que uma mudança de guarda, pretendia uma transformação social. O
“Exército em armas”, segundo a declaração do Exército Libertador de 17 de
fevereiro, constituía-se no “porta-voz” e no “veículo das transformações de-
sejadas pelas massas populares”.1 Esse processo durou apenas alguns me-
ses e sucumbiu em meio a uma grande heterogeneidade ideológica (em seu
interior coexistiam de fascistas a marxistas, passando por independentes) e
à incapacidade de gerar uma base política própria. Mas assinalou o início de
uma longa fase na história recente do Paraguai: de 1936 a 1989 (ano da der-
rocada da ditadura do general Alfredo Stroessner), o país não conheceu sis-

1 Flecha, Martini & Silvero (1994:13).

* Tradução de Alexandra Barbosa Silva.
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tema democrático algum e apenas durante uns seis meses, em 1946, vigo-
rou um clima de liberdades públicas.2

No princípio dos anos 1940, sob a presidência do general Higinio,
tentou-se a construção de um regime corporativista. Esse oficial, integrante
de um grupo de militares que rechaçava o liberalismo em sua versão tanto
política quanto econômica, apoiou-se fundamentalmente nas Forças Arma-
das. Tem início a etapa de expansão da presença do Estado na economia e
nacionalizam-se empresas privadas de serviço público, no quadro de um Es-
tado autoritário. O contexto normativo deixava de ser liberal para insistir na
intervenção do Estado. Em um trecho da Constituição de 1940 — que não
foi fruto de uma convenção democrática, mas da imposição do marechal Es-
tigarribia, condutor da Guerra do Chaco — assinala-se que “o Estado mo-
derno não pode ser um simples policial... Nos países de rudimentar desen-
volvimento, em que a iniciativa privada é fraca e em que existem proble-
mas superiores à capacidade do particular, o Estado não pode praticar, sem
comprometer o progresso, a doutrina do deixar fazer”. 

Sociedade civil fraca, de pouco dinamismo econômico, e Estado que
começava a configurar-se como ator central da política e da economia. Era
esta a tendência que despontava no princípio dos anos 1940. “Esses delinea-
mentos, consignados como fundamentos da Constituição de 1940, estabele-
ceram um modo de pensar constantemente reiterado até o presente. Mais
que isso, ao se apresentar uma circunstância histórica excepcionalmente fa-
vorável ao acesso a recursos públicos, efetivou-se um dos fatos mais mar-
cantes no desenvolvimento socioeconômico e político paraguaio, ou seja, a
expansão do Estado. (...) a crescente presença do Estado na economia nacio-
nal, no quadro de uma concepção generalizada de intervencionismo esta-
tal, aumentou sua capacidade clientelística/assistencialista e fortaleceu o
aparato administrativo e de controle social, levando ao extremo o desequilí-
brio entre Estado e sociedade civil.”3

Nesses anos 1940, o Partido Colorado foi recuperando espaços no Es-
tado por intermédio do general Higinio Morínigo. Uma efêmera abertura po-
lítica em 1946, produto em grande parte do contexto internacional posterior
à derrota nazista na II Guerra Mundial, acabou gerando a guerra civil de
1947, acontecimento que constituiu outro marco-chave nas relações civis-mi-

2 Durante a República Liberal (1904-36), só em 1928 houve uma candidatura de oposição em elei-
ções para a presidência da República. Além disso, dos 18 presidentes desse período, apenas oito
chegaram ao poder por meio de eleições, e desses, três foram depostos. No Paraguai, desde a fun-
dação de seus dois grandes partidos, em 1887, nunca houve alternância pacífica no governo. O
Partido Liberal e a Associación Nacional Republicana (Partido Colorado) nasceram com uma face
ideológica liberal. Mas o segundo foi adquirindo com mais e mais força, desde os anos 1930, uma
variante nacionalista populista.
3 Rivarola (1991: 138).
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litares. Se em 1936 o ator militar se tornou central no sistema político, a vitó-
ria colorada em 1947 frente a uma aliança de liberais, fevereiristas e comu-
nistas, delineou o início da partidarização militar no esquema do denomina-
do pacto civil-militar, isto é, colorado-militar. Foram banidos das Forças
Armadas oficiais, suboficiais e soldados do grupo perdedor e reorganizaram-
se os quadros com militares simpatizantes do Partido Colorado. Essa aliança
entre o Partido Colorado e as Forças Armadas constituiu-se, a partir de então, em
eixo fundamental para se entender a evolução política paraguaia até o presente.
No Paraguai de Stroessner não houve uma ditadura militar tradicional. O poder
autoritário fundamentado nas Forças Armadas obteve legitimação social através
de um partido de patronagem que administrou o sistema de benefícios e privilé-
gios e assumiu a forma de um regime patrimonialista sultanista.

A instabilidade política, fruto da concorrência entre caudilhos colora-
dos para chegar ao poder, se instalou entre 1947 e 1954, quando se sucede-
ram sete presidentes, até que o golpe de 4 de maio de 1954 levou ao poder o
general Stroessner, que, consciente do peso colorado na vida nacional, pac-
tuou imediatamente com a cúpula golpista e conseguiu fazer-se nomear can-
didato do partido às “eleições” desse ano, que se realizaram sem a participa-
ção de qualquer oposição, proscrita desde 1947. “Stroessner capitalizou a he-
rança do período 1947-54, incluindo a relação entre as Forças Armadas e o
Partido Colorado, o Estado centralizado, o nacionalismo retórico do Partido
Colorado e seu controle sobre a vida nacional.”4

Em 1955, o general Stroessner estabeleceu a afiliação obrigatória dos
oficiais militares ao Partido Colorado. E foi realizando um expurgo gradual,
nos anos 1950, dos militares que suspeitava poderem lhe impor alguma re-
sistência. Assim, foi-se formando uma cúpula militar leal, que serviu de
base ao que se denominou unidade granítica entre militares e colorados. Sob
o manto de um férreo anticomunismo e o apoio constante e crescente de
Washington em pleno auge da Guerra Fria, foi-se consolidando o regime au-
toritário assistencialista (cunhar-se-ia anos depois a expressão “democracia
sem comunismo” como fator auto-identificador do regime). Além do mais,
com a cobertura ideológica da Doutrina da Segurança Nacional (DSN), com
uma sociedade civil fraca e partidos de oposição inicialmente proscritos e
depois tolerados, mas sem margem de liberdades civis, o regime stroessne-
rista governou quase todo o seu período sob estado de sítio.

“Ambas as instituições (Partido Colorado e Forças Armadas) e seus prin-
cipais dirigentes participaram do governo. Dos 11 ministros do Poder Executi-
vo, nove eram membros da Junta de Governo (órgão máximo de poder no par-
tido); o presidente do Poder Judiciário pertencia à cúpula partidária, e tam-
bém os primeiros níveis decisórios das maiores empresas descentralizadas

4 Lambert & Nickson (1997:5).
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eram ocupados por autoridades do Partido Colorado. Três ministérios esta-
vam nas mãos de generais-de-divisão das Forças Armadas; das 12 empresas
autárquicas, sete eram controladas por representantes das Forças Armadas,
que, ademais, tinham funções de segurança nas demais unidades do Estado.”5

Uma combinação de fusão das Forças Armadas com o Partido Colora-
do, controle da sociedade civil com desarticulação da sociedade política e
regime patrimonialista com partido de patronagem compõem as caracterís-
ticas centrais da longevidade da ditadura stroessnerista.6

A lealdade militar foi obtida por meio da cristalização, na cúpula, de
um grupo de oficiais que acumularam oportunidades de negócios lícitos e ilí-
citos (em particular o contrabando em grande escala), dos quais também par-
ticipavam alguns membros dos escalões inferiores. Era o chamado “preço da
paz”. Concediam-se-lhes grandes extensões de terra, tinham acesso a altos
cargos nos monopólios públicos, posicionavam-se em zonas de fronteira pro-
pícias a todo tipo de contrabando, inclusive o de drogas, e as promoções de-
pendiam da absoluta lealdade ao general-presidente. Isso produziu um fe-
chamento na carreira militar. Certos generais-de-divisão chegaram a ficar 15
anos no cargo. O alto grau de autonomia militar, sem nenhum tipo de con-
trole civil, era um dos pilares de sustentação do chamado Estado Onívoro.7

O sultanismo autoritário que caracterizou o regime do general Stroess-
ner teve dois aspectos fundamentais, segundo Marcial Riquelme:

t “O poder exercido pessoal e discricionariamente pelo chefe de Estado,
cujas decisões eram implementadas pela aliança de um partido de patro-
nagem (assistencialista) com um estamento militar partidarizado e pro-
fundamente corrupto em sua cúpula. A lealdade dos funcionários civis e
militares ao chefe de Estado era de caráter pessoal e se baseava no te-
mor e nas recompensas materiais que este dispensava a seus colaborado-
res incondicionais.”

t “A administração patrimonialista dos bens do Estado, que se traduzia na
não-diferenciação entre a esfera política e a econômica e, sobretudo, na
ausência de fronteiras bem nítidas entre o bem público e o patrimônio pri-
vado. Por isso o chefe de Estado e seu entorno imediato dispuseram livre-
mente dos fundos públicos e das propriedades fiscais, estabeleceram mo-
nopólios estatais antieconômicos, instalaram seus familiares prediletos nas
distintas dependências públicas, demandaram propinas para a criação de
novas empresas etc. Em suma, o chefe de Estado e seu entorno civil e mi-
litar dispunham dos bens públicos como se fossem seus.”8

5 Lezcano (1989).
6 Lezcano (1989) e Riquelme (1992).
7 Arditi (1992).
8 Riquelme (1992:14).
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Na equação de poder do regime político, se entre 1936 e 1947 houve
uma presença militar maior no cenário político, entre 1947 e 1954 surge a
partidarização militar, ainda com forte presença de caudilhos político-partidá-
rios no pacto de poder. Com Stroessner, a partir de 1954, o peso maior nesse
pacto fica com as Forças Armadas, e os caudilhos colorados se estabelecem
como administradores do sistema assistencialista, mas com o importante pa-
pel de legitimação do regime ditatorial. O Estado como agente empregador
ante um setor privado endemicamente fraco; a repartição das terras fiscais
nos anos 1960, que atenuou durante alguns anos a demanda de terras; a mi-
gração para a Argentina, como válvula de escape ante insuficiência de fontes
de trabalho, e a chegada da época dourada, com a construção de Itaipu nos
anos 1970 marcaram mais de duas décadas em que a ditadura, apoiada sem-
pre em seus pilares de controle e repressão, pôde obter sua consolidação, am-
parada na lógica bipolar Leste-Oeste.

Quebra-se a aliança de poder: tem início a transição

Na origem da transição encontram-se as chaves para se compreender
os avanços e as continuidades em relação ao regime anterior no âmbito das
relações civis-militares. A declaração insurrecional lida pelo general An-
drés Rodríguez na madrugada de 3 de fevereiro de 1989 delineava uma
agenda de cinco pontos:

1. Recuperação da dignidade das Forças Armadas.

2. Reunificação total do coloradismo no governo.

3. Início de um processo de democratização.

4. Respeito aos direitos humanos.

5. Respeito à religião católica.

Os dois primeiros pontos — e a ordem não é casual — remetem ao pac-
to militar-colorado que sustentou o regime do general Alfredo Stroessner. A
mensagem era clara: o golpe militar não alterava a vinculação. Um setor das
Forças Armadas deslocava o outro e permitia que uma linha colorada mais afi-
nada com a direção tradicional colorada voltasse ao governo, substituindo a li-
nha mais dura do stroessnerismo. Ou seja, com o golpe, mudavam os nomes,
mas não a articulação militar-colorada. A queda do general Stroessner foi pro-
duto de uma ruptura na aliança de poder, em virtude do enfrentamento entre
linhas partidárias e militares pela sucessão do ditador. Nesse sentido, não
constituiu uma exceção à regra de que não há transição cujo início não seja a
conseqüência direta ou indireta de importantes divisões no interior do pró-
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prio regime.9 Ademais, na nova agenda internacional que estabelecia a carti-
lha democrática, o combate ao narcotráfico e a abertura econômica foram fa-
tores importantes para que o golpe de fevereiro de 1989 se convertesse em um
processo de transição, mas sem a ruptura do eixo de poder do regime derrota-
do. Outro fator importante, no plano interno, foi o fato de que nenhuma pes-
soa ou grupo era capaz de concentrar um grau considerável de coerção para
impor um regime como o de Alfredo Stroessner. A natureza do regime havia
tornado impossível qualquer espaço de poder não mediado pelo chefe.10

O golpe de fevereiro de 1989 instituiu uma dinâmica de abertura que
estabeleceu de imediato um amplo cenário de liberdades civis. Embora seja
certo que a transição se originou de um golpe a partir de cima e de den-
tro11 e que não provocou a dissolução do casamento colorado-militar, não é
menos certo que, primeiro com pactos implícitos e, posteriormente, duran-
te a administração Wasmosy (1993-98), com alguns acordos explícitos, hou-
ve a gradual construção de uma institucionalidade democrática, inédita na
história paraguaia.

No plano das relações civis-militares, uma primeira ruptura com o
passado ditatorial foi a maior transparência informativa. O tema militar e o
funcionamento interno das instituições militares se converteram — pratica-
mente desde o início do processo de abertura política — em objeto de análi-
se, tendo grande destaque nos meios de comunicação social. Essa é uma das
principais mudanças em relação ao regime anterior. O clima de liberdades
civis permitiu uma abordagem cada vez mais ampla da questão militar.

As primeiras eleições pós-autoritárias, em 1º de maio de 1989, tiveram
como principal finalidade a legitimação nacional e internacional do novo po-
der surgido do golpe. A oposição concorreu a elas, aceitando regras que a tor-
navam pouco competitiva: registro eleitoral ainda não saneado, maioria de
autoridades eleitorais coloradas e falta de tempo real para preparação da má-
quina eleitoral por parte de uma oposição que até semanas antes sofria seve-
ras restrições de movimentação.

Durante o período Rodríguez (1989-93) assentaram-se as bases do que
seria um dos aspectos da transição — uma apertada agenda eleitoral, com a
manutenção de liberdades civis e uma incipiente democratização. A questão
militar praticamente não foi abordada a fundo nem no plano legislativo nem
no político, impondo-se uma espécie de pacto implícito entre a situação e a
oposição. Esta última tinha como estratégia uma série de mudanças jurídico-
políticas — como o novo Código Eleitoral (1990) e a Constituição Nacional
(1992) —, além da expectativa de desgaste governamental, para tentar triun-
far nas eleições de 1993.

9 O’Donnell, Schmitter & Whitehead (1988:56).
10 Abente (1989:38) e Martini (1997:167-8).
11 Simón (1999).
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As eleições municipais de 26 de maio de 1991 pareceram dar razão a
essa estratégia de gradualismo eleitoral. A oposição saiu vitoriosa em mais de
40 dos 200 municípios, sobretudo em alguns mais densamente povoados, mas
o êxito emblemático foi em Assunção, a capital, onde um movimento inde-
pendente obteve a vitória. 

Até esse momento, a retórica dos principais chefes militares era a insti-
tucionalização e a despartidarização militar. Contudo, essa derrota municipal
acendeu uma luz de alerta na aliança de poder: as eleições podiam ser perdi-
das. A partir de então reapareceram publicamente os sinais que, em privado,
nunca haviam desaparecido: a vinculação colorado-militar. Um dos marcos é
uma reunião em um clube de futebol, o Cerro Corá, fortemente ligado à Ca-
valaria, arma preponderante e dominante nas Forças Armadas nos últimos 70
anos. Nessa reunião, o general Andrés Rodríguez, em companhia de outros
generais, entre eles o ascendente general Lino Oviedo, depois de muito tem-
po voltou a referir-se à “unidade granítica entre as Forças Armadas e o Parti-
do Colorado”, lembrando que foi um “San Blas colorado” (em alusão ao santo
padroeiro paraguaio, celebrado em 3 de fevereiro, data do golpe) que o ilumi-
nara em fevereiro de 1989 e fazendo menção inclusive às milícias coloradas
da guerra civil de 1947.

A partir desse momento reatava-se publicamente o pacto colorado-
militar que, com o passar do tempo, teria no general Lino Oviedo sua estre-
la ascendente e seu vértice de poder, com o projeto de manter o acordo ci-
vil-militar em condições de liberdades civis e de concorrência eleitoral.

Cabe assinalar que esse tipo de abertura, a partir de cima e de dentro
e com a manutenção do eixo colorado-militar, condicionou em grande medi-
da a forma assumida pelas relações civis-militares durante a transição, e o
gradualismo prudente e pragmático da oposição teve como contrapartida o
não-questionamento dessa vinculação militar-colorada que impôs claros li-
mites ao avanço de uma institucionalidade mais democrática e a um regi-
me de real competição partidária. Nem o Estado mudou sua lógica assisten-
cialista nem as Forças Armadas concretizaram efetivamente sua despartida-
rização e adaptação às regras da democracia representativa. Inclusive, desde
meados de 1991, de forma cada vez mais evidente, estruturou-se um projeto
de manutenção da aliança colorado-militar que teve o general Lino Oviedo
como ator central e cujo desenlace era imprevisível.

O poder civil pendente

A transição paraguaia pode ser considerada inconclusa porque ainda
não se consolidou uma base mínima de poder civil. Não se trata apenas da
dimensão legislativa, na qual decerto se têm assentado as bases, ainda que
incipientes, para o avanço nessa direção, mas da trama das relações civis-
militares.
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“O longo processo de transição não logrou estabelecer com clareza o
âmbito de ação que corresponde aos militares. E isto não se trata apenas de
um problema jurídico-legal, mas de algo mais complexo: trata-se da aceita-
ção de uma ordem onde as instituições têm que cumprir determinadas fun-
ções e não outras, não só porque a lei assim o expressa, mas porque existe
um convencimento de que sem essa ordem não é possível o desenvolvimen-
to da sociedade.”12

Segundo Morígino, o conceito de “contrapoder militar”, que disputa
espaço não no quadro de uma ditadura, mas no de uma transição para a de-
mocracia, é capital para se compreender a fase iniciada em 1991, depois da
derrota colorada nas eleições municipais desse ano.

“O contrapoder militar consiste em criar um sistema institucional
com as seguintes características:

a) A nova ordem institucional não pode pôr em xeque o comportamento já
assentado de que as Forças Armadas atuam não só no campo militar, mas
também no campo político. O que os militares reconheceram nesse perío-
do de transição foi a impossibilidade de um uso identificador ostensivo do
Partido Colorado, mas isso não significa um distanciamento da nefasta
prática de fazer política dentro das estruturas do Partido Colorado.

b) A liderança militar é ao mesmo tempo uma liderança sociopolítica, que
não se limita ao âmbito das Forças Armadas, mas que se infiltra em toda a
sociedade e em todos os campos. O líder militar necessariamente deve ser
um líder político, fazer parte da elite econômica e, se necessário, liderar as
irmandades religiosas e mesmo os círculos religiosos.

c) A forma de se mostrar presente na sociedade é demonstrar que se con-
trola pelo menos uma parcela do poder e que existe uma vontade empre-
endedora que não se abate perante a lei ou a crítica. E mais, esse esque-
ma de oposição produz um tipo de reação positiva porque assim se pro-
va a coragem e o ímpeto espiritual do chefe.”13

Essa descrição corresponde com bastante exatidão à estratégia desen-
volvida pelo ex-comandante do Exército, general Oviedo. Três componen-
tes básicos explicam a força adquirida por esse autêntico outsider da políti-
ca paraguaia: a) a tradição autoritária militarista que durante décadas per-
meou o sistema político e as coordenadas sociopolíticas e socioculturais do
país; b) a falta de uma estratégia real de poder por parte da oposição demo-
crática; e c) o crescente descontentamento e desilusão com os maus resulta-
dos socioeconômicos da transição, a ponto de, em nenhuma das sondagens

12 Morínigo (1997:150).
13 Ibid., p. 151.
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de opinião pública, ultrapassar os 10% aqueles que acreditam que a vida seja
melhor durante a democratização do que na ditadura.

Na realidade, o fenômeno da emergência do general Oviedo como lí-
der político-partidário é explicado pela própria natureza do golpe. Entre os
protagonistas do golpe não figurava ninguém que representasse uma efeti-
va ruptura do vínculo colorado-militar que sustentou o sistema político pa-
raguaio na segunda metade do século XX.

Como assinala Marcial Antonio Riquelme, “o objetivo da referência à
‘dignificação das Forças Armadas’, que poderia ser interpretada como uma
aspiração institucionalizante, chocava-se com o da ‘unificação total do parti-
do no governo’. Um genuíno processo de transição para a democracia não se
pode iniciar favorecendo um dos atores (...) A partir do golpe de 2 e 3 de fe-
vereiro de 1989, tornaram-se mais freqüentes as declarações públicas do ge-
neral Rodríguez e dos comandantes das distintas armas e corpos de Exér-
cito, que, ao longo de mais de três anos, realizaram contínuas e súbitas
mudanças para tentar ajustar o objetivo da institucionalização das Forças
Armadas ao vai-e-vem do internismo do partido oficial. Concretamente, a cú-
pula militar conduziu um hábil, ainda que perigoso, duplo discurso, que lhe
permitia declarar-se partidária da profissionalização e da institucionaliza-
ção, enquanto atuava na contramão de tais objetivos”.14

No plano das relações civis-militares, durante a transição podem se
distinguir três etapas. Em algumas delas parecia que se avançava na dire-
ção da institucionalização, mas 10 anos depois de iniciada a fase democrati-
zadora, esse objetivo ainda está pendente. Essas etapas são as seguintes: a)
1989-91: emergência da retórica institucionalista; b) 1991-96: desenvolvi-
mento do contrapoder militar; e c) 1996 até a atualidade: crises políticas su-
cessivas até a renúncia do presidente Cubas.

Ilusões de ruptura

No calor dos primeiros momentos da abertura democrática, com am-
plas liberdades civis, e sobretudo durante um certo período em que a elite do
poder pós-golpe não se sentia ameaçada de perder espaços de poder e influ-
ência, a cúpula militar, encabeçada pelo general Rodríguez, insistia no lado
institucionalista, isto é, na desvinculação entre as Forças Armadas e o Partido
Colorado. No campo estritamente militar, uma das primeiras medidas do pre-
sidente Rodríguez foi regular o tempo de permanência na ativa dos generais,
que até então podiam permanecer indefinidamente em atividade, o que im-
pedia promoções, gerava descontentamento, mas era um dos trunfos do ge-
neral Stroessner para garantir lealdades duradouras na cúpula militar. Outra

14 Riquelme (1992:87-8).
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medida imediata, que teve grande oposição na imprensa, foi o aumento de
70% nos salários dos oficiais. Queria-se, assim, garantir a lealdade ao novo es-
quema de poder. No passado, para compensar os baixos salários, os oficiais
que caíam nas boas graças do ditador podiam participar de negócios lícitos e
ilícitos, e alguns deles, como o próprio general Rodríguez, haviam chegado a
acumular grande fortuna pessoal. Contudo, depois da transição, todo tipo de
contrabando, desde peles de animais até armas, drogas e carros roubados,
continuou sendo uma constante no país, cuja economia ilegal, segundo cálcu-
los independentes, poderia chegar a ser duas ou três vezes maior que a econo-
mia legal. Nesta primeira etapa também se fortaleceu a Cavalaria, por meio
de uma reorganização que concentrou três de suas divisões no mais podero-
so dos três corpos do Exército — aquele que controla a capital, as zonas mais
densamente povoadas e a estratégica fronteira com o Brasil.

Durante essa fase, convocou-se, em agosto de 1991, uma rodada de
diálogo civil-militar que acabou rapidamente. Na realidade, os militares que-
riam apenas explicar uma modificação organizacional que criara o comando
do Exército, até então inexistente. Essa situação se instalou porque o general
Stroessner não queria um chefe militar à frente de todo o Exército. Assim se
deu a peculiaridade organizacional de haver comandos na Armada e na For-
ça Aérea, mas não no Exército.

A oposição, cujo expoente mais claro foi Domingo Laíno, líder do se-
gundo partido do país, o Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), já apresen-
tava nesta fase o comportamento que lhe foi característico ao longo da transi-
ção: pragmatismo e gradualismo, sem tocar em aspectos sensíveis para os mili-
tares — investigações sobre corrupção ou sobre violações de direitos humanos
no passado. A estratégia era a de uma abertura por etapas jurídico-políticas, na
crença de que, ao se estabelecerem certas garantias formais, o jogo eleitoral no
futuro, em particular em 1993, seria mais limpo, o que, por sua vez, possibili-
taria à oposição a vitória nas urnas. Já nesse momento, alguns cientistas so-
ciais percebiam os limites da opção gradualista.

“Um exame atento do rumo tomado pelo país desde fevereiro de 1989
sugere que o processo apresentou a tendência de se voltar mais para a conser-
vação da parte essencial do que se poderia caracterizar como ‘velhas estrutu-
ras e práticas’ do que para o estabelecimento de uma linha de ruptura (...) So-
bre tal situação, são duas as explicações possíveis. Por um lado, a de que não
existe uma real vontade de mudança e, por outro, de que a opção por uma es-
tratégia gradualista constitui um erro de juízo, porque, para assegurar a efeti-
va demolição da rígida estrutura que o autoritarismo implantou de um lado a
outro do país, seriam necessárias ações muito mais contundentes e constan-
tes que as empreendidas até agora pelos novos centros de poder.”15

15 Rivarola (1991:35-6).
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Durante esse período promulgou-se a nova legislação eleitoral que
proibiu terminantemente os militares da ativa de participarem da política, e
que incorporou as penas correspondentes. Se há uma ruptura clara entre esse
período e a ditadura, um aspecto que perdurou por toda a transição, é o que
se pode denominar a expansão da transparência informativa. A questão militar
foi exposta, quase sem restrições, ao controle dos meios de comunicação. 

Emergência e desenvolvimento do contrapoder militar

Como se expôs, a derrota colorada nas eleições municipais de maio de
1991 serviu de alerta para a elite do poder. Já nas eleições constituintes de 1º
de dezembro desse ano, o apoio logístico militar às candidaturas coloradas as-
sumiu uma dimensão que posteriormente se revelaria uma constante. A figu-
ra do general Lino Oviedo como homem forte do Exército foi se consolidan-
do, ao mesmo tempo que chegava ao ocaso o general Andrés Rodríguez.
Qualquer possibilidade de reeleição foi negada pela Constituição de 1992,
que produziu avanços significativos no quadro das relações civis-militares.

Durante a Constituinte, a cúpula militar preocupou-se fundamental-
mente com o seguinte: a) indelegabilidade do comando-em-chefe; b) ca-
ráter permanente das instituições militares; c) serviço militar obrigatório, e
d) desafiliação partidária.

O último ponto, que delineia o pacto civil-militar iniciado com o fim da
guerra civil de 1947, era então muito polêmico. A parte da cúpula militar que
não a aceitava reagiu com declarações contundentes. Assim, em princípios de
1992, o general Humberto Garcete — então figura de peso na cúpula militar
— e o general Oviedo afirmaram que as Forças Armadas estavam a serviço da
nação, mas ao mesmo tempo reiteraram a filiação dos militares da ativa ao
Partido Colorado. Um mês antes, o senador Blas N. Riquelme, muito próxi-
mo ao general Rodríguez em termos políticos e econômicos, afirmara que as
Forças Armadas eram e seriam coloradas. O general Rodríguez o apoiara, por
sua vez, dizendo que os militares tinham coração colorado.

Em 1992 evidencia-se como poucas vezes na transição a ruptura jurí-
dica pós-autoritária e o comportamento real dos poderes efetivos. Ao se
aproximarem as eleições internas do Partido Colorado para a escolha de
seus candidatos às eleições gerais de 1993, aguçaram-se os enfrentamentos
na elite do poder pela sucessão do general Rodríguez. Luís María Argaña,
um dos poucos civis a participar da conspiração contra Stroessner, em con-
junto com os comandos militares, e primeiro chanceler da transição, des-
pontava como forte candidato à presidência. Havia rompido com o general
Rodríguez, que não o apoiava na luta pela nomeação colorada, e estava ca-
pitalizando o descontentamento social e colorado com os parcos resultados
socioeconômicos da transição, e, no coloradismo, argumentava que a políti-
ca rodriguista não era de fato colorada, mas neoliberal. Cabe lembrar que
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uma das fontes de poder do Partido Colorado sempre foi e continua sendo
sua vinculação direta com um Estado assistencialista e clientelista, de onde
extrai suas lealdades, e que qualquer reforma profunda pode minar essas
bases. Ainda que o rodriguismo não tenha tido a intenção, a retórica moder-
nizante de alguns de seus expoentes e suas boas relações com a oposição
gradualista outorgavam a Argaña espaço para esse discurso confrontante. O
rodriguismo, por seu turno, escolheu seu candidato, o engenheiro Juan Car-
los Wasmosy, diretamente relacionado às grandes obras de Itaipu e mem-
bro dos setores de maior poder econômico do país, e converteu o general
Oviedo em literal chefe de campanha dessa candidatura.

Em uma das fraudes mais escandalosas da transição, em 27 de dezem-
bro de 1992, nas eleições internas coloradas, sai vitorioso Luís María Argaña,
mas dois meses depois, mediante adulteração de atas e mudança do tribunal
eleitoral, “proclama-se” a vitória de Juan Carlos Wasmosy. Militares da ativa,
a começar pelo general Oviedo, votaram abertamente nessas eleições inter-
nas, fazendo campanha a favor de Juan Carlos Wasmosy, em violação expres-
sa da legislação eleitoral e da Constituição promulgada em 20 de junho de
1992.

A partir desse momento, tornou-se clara para todos a participação do
general Oviedo na campanha do candidato da elite civil-militar que liderava
o processo de transição. As palavras do já então homem forte do Exército no
Ministério do Interior em fins de abril de 1993, poucas semanas antes das
eleições de 9 de maio, resumem bem o espírito dessa participação. Oviedo
afirmava que o Partido Colorado e as Forças Armadas co-governariam por
“séculos e séculos”, em explícita defesa do pacto civil-militar. Uma das pri-
meiras medidas do presidente Wasmosy foi nomear o general Oviedo co-
mandante do Exército, em agosto de 1993. Dava-se, assim, outro passo na di-
reção do poder bicéfalo: um formal constitucional e outro real, o contrapo-
der militar que continuava avançando.

“A retirada dos militares da política permanecia sem solução ao fim da
era Rodríguez. Ironicamente, longe de estabelecer o não-envolvimento dos
militares na política, a transição produziu uma nova figura militar de poder,
a que aspira à máxima magistratura política. Ainda que o problema vá mui-
to além das ambições de um general, Oviedo não é a causa do envolvimento
de militares na política, mas o produto de um tipo de relações cimentadas
por mais de meio século e que ainda continuam de pé.”16

Segundo José Nicolás Morínigo, o autor do conceito de contrapoder
militar, são três as ações que se desenvolviam para consolidá-lo:

16 Martini & Lezcano (1997:70-1).
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t “Realizar atos para ganhar espaços de autonomia em relação ao poder ci-
vil. Por exemplo, o poder militar dispõe de meios para obter recursos que
estão além do estabelecido em lei precisamente porque tem poder. Esse
tipo de mini-Estado dentro de um Estado maior tem um campo de ação
que não tem por que ficar sob o controle dos poderes públicos do regime
constitucional. Foi por isso que durante a primeira etapa do governo de
Rodríguez os militares fizeram justiça pelas próprias mãos, administrando
os recursos dos derrotados economicamente do regime anterior, destinan-
do uma parte aos amigos e outra parte a pretensas obras progressistas para
a sociedade paraguaia. Assim se construíram hospitais, quartéis, vias etc.,
numa demonstração clara de que o poder militar se encontrava fora do al-
cance do poder constitucional.”

t “Construir obras e realizar emprendimentos que simbolizam a continui-
dade de um poder militar que quase imperceptivelmente pode se contrapor
às atividades que conseguiram se impor como símbolos na sociedade civil.”

t “Ganhar espaço na sociedade. Outro objetivo do contrapoder militar é
demonstrar que é amplo o apoio ao comandante do Exército.”17

Essa estratégia foi se desenvolvendo desde o momento em que Oviedo
assumiu o comando do Exército até abril de 1996, quando eclodiu a mais gra-
ve crise civil-militar no Paraguai. Na manhã de 22 de abril, o presidente Was-
mosy destituiu o general Oviedo do comando do Exército e aí eclodiu a ten-
são. Esse casamento de conveniência Wasmosy-Oviedo fora se deteriorando à
medida que o comandante do Exército tentava ocupar mais espaços políticos
e, ao mesmo tempo, por não contar com a simpatia de atores-chave da comu-
nidade internacional, como os Estados Unidos e o Mercosul, dada sua forte
atividade política. Oviedo tampouco contava com o apoio da Força Aérea e da
Armada.18 A crise chegou ao fim em 26 de abril com a passagem para a reser-
va do general Oviedo e seu fracasso em ser nomeado ministro da Defesa.

Os atritos entre o presidente Wasmosy e seu então comandante do
Exército começaram, contudo, a ser notados antes.

“O mais importante, que culminou com uma crise, foi o de 18 de de-
zembro de 1994, quando o general Oviedo tentou a transferência, para uma
unidade do Chaco, do então comandante da 1ª Divisão de Infantaria, general
Carlos Ayala, que não era homem de sua confiança. Embora o presidente Was-
mosy tenha acedido a princípio, voltou atrás posteriormente. E o general Ovie-
do ameaçou o uso da força. Uma negociação de última hora, que evitou por
uns meses a transferência, impediu um desenlace que poderia ter sido dramá-

17 Morínigo (1997:152-3).
18 Costa & Ayala Bogarín (1996).
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tico para a transição. Ademais, na ocasião já ficou evidente algo que seria deci-
sivo na crise de abril de 1996: Oviedo não contava com o apoio de importan-
tes comandos da Força Aérea, nem da Armada, nem de todo o Exército. Sua
força principal estava na Cavalaria. Dias depois da crise, em 21 de dezembro
de 1994, o presidente Wasmosy promulgou a Lei nº 514, que estabelece com
clareza que atividades de militares na ativa podiam ser consideradas políticas
e assinala as sanções correspondentes às atividades políticas de militares na
ativa. No dia seguinte, em também aberta resposta ao próprio comandante-
em-chefe e ao Congresso, o general Oviedo, no Departamento de Canindeyú,
diante de camponeses de um assentamento aos quais manifestava preocupa-
ção com sua sorte, assinalou que ‘não nasceu aquele que cale a boca dos mili-
tares’. Era uma demonstração de desafio aos poderes constitucionais.”19

A chegada do engenheiro Wasmosy à presidência, em agosto de 1993,
não significou o imediato fortalecimento do poder político amparado na Cons-
tituição. E mais, as características da campanha eleitoral, que contou com a
participação ativa do general Oviedo e do aparato militar, foram um sinal da
manutenção da aliança de poder Forças Armadas-Partido Colorado, no senti-
do da restauração já mencionado. Entre agosto de 1993 e abril de 1996, no
âmbito das relações civis-militares, o cenário era o de uma presidência civil
sem efetivo exercício da figura do comandante-em-chefe. Estes foram os anos
de maior desenvolvimento desse contrapoder militar, sob o amparo da tole-
rância do então presidente Wasmosy.

O modo de resolver a crise civil-militar de abril de 1996 deu início a
uma paulatina desmilitarização do sistema político paraguaio. Foi a derrota
militar de um homem forte da Cavalaria, setor decisivo na estrutura de po-
der do país há décadas. Além disso, dias depois de terminada a crise civil-mi-
litar, nas eleições internas para renovação de autoridades do Partido Colora-
do, triunfava Luís María Argaña, o caudilho civil mais forte que restava no
Partido Colorado, e tudo fazia crer que finalmente ele seria o candidato do
partido nas eleições de maio de 1998.

Uma das conseqüências imediatas da crise de abril de 1996 foi a rati-
ficação da cúpula militar leal ao presidente Wasmosy, além de grandes mu-
danças no Exército. Tentou-se “desoviedizar” os comandos militares. E tan-
to no wasmosismo — no controle do Executivo — quanto no argañismo —
com a hegemonia no aparato do Partido Colorado — se acreditava que final-
mente o afastamento do general Oviedo da ativa acabaria por diminuir sig-
nificativamente sua projeção política. 

Essa leitura das chances políticas do ex-comandante do Exército se tra-
duziu no fato de seu próprio partido não tentar retirá-lo da corrida à presidên-
cia, apesar de sua tentativa de golpe de Estado. Como a justiça ordinária, sob a

19 Martini (1997:172-3); Análisis del Mes (1994:11).
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qual ficou seu caso, também atuava com lentidão, foi crescendo a candidatu-
ra oviedista, baseada numa retórica populista e em frontal oposição ao gover-
no Wasmosy. O general Oviedo soube capitalizar o forte descontentamento e a
nítida desilusão de amplas camadas da população com os resultados socioeco-
nômicos da transição. Em todas as sondagens era muito baixa a percentagem
dos que assinalavam que sob o regime de liberdades civis se vivia melhor que
sob o stroessnerismo. O aumento do desemprego aberto, assim como do su-
bemprego, os baixos preços do algodão, a desindustrialização em um setor já
por si de pouca participação no PIB, a percepção do aumento da insegurança
cidadã e a permanência da impunidade revelavam de forma constante nos es-
tudos de opinião pública que a legitimidade dos resultados socioeconômicos
tendia a ser cada vez mais limitada.

A estratégia oviedista, apoiada na figura do militar, nos seus vários anos
de participação ativa no aparato do Estado distribuidor de benefícios e privilé-
gios, contava ainda com abundantes recursos econômicos e tinha como contra-
partida a aproximação de Luís María Argaña com Juan Carlos Wasmosy, alian-
ça que permitia uma certa margem de manobra contra as pretensões políticas
do general Oviedo.

Com a posterior divisão do campo argañista e wasmosista, o general
Oviedo saiu vitorioso como candidato colorado à presidência, com pouco
mais de um terço dos votos, nas eleições internas do Partido Colorado de 7
de setembro de 1997. Foi então que se instalou o pânico na cúpula militar.
Uma eleição interna em um partido com mais de meio século ininterrupto
no poder era quase um sinal de vitória nacional nas eleições do ano seguin-
te. A cúpula militar que havia enfrentado Oviedo em abril de 1996 via a pos-
sibilidade iminente de o ex-comandante do Exército se converter, em 1998,
no novo comandante-em-chefe das Forças Armadas. A partir de setembro de
1997 até abril de 1998, quando a Corte Suprema de Justiça ratificou a sen-
tença a 10 anos de prisão que um Tribunal Militar Extraordinário havia im-
posto a Oviedo em março de 1998, o sistema político voltou à instabilidade.
Em outubro de 1997, ordenou-se a prisão de Oviedo por 30 dias, mas ele só
se entregou em dezembro. Nesse mês, a Justiça Eleitoral ratificou o triunfo
de Oviedo nas eleições internas coloradas e, por decisão da Sala Constitucio-
nal da Corte Suprema de Justiça, autorizou-se, em fins de dezembro, que um
tribunal militar julgasse militares da reserva. Criou-se então a expectativa do
afastamento de Oviedo da corrida presidencial, na qual todas as pesquisas o
apontavam como vencedor. Nesse ínterim, houve uma invasão militar à casa
de Oviedo (outubro de 1997), um movimento de tropas quando um juiz esta-
va para outorgar sua liberdade (janeiro de 1998), insistentes rumores de in-
tervenção militar na Semana Santa de 1998, dias antes de a Corte Suprema
de Justiça ratificar a decisão de um tribunal militar. Uma estratégia paralela
do wasmosismo e do argañismo consistia em tentar protelar as eleições de
maio para ganhar tempo e fazer nova eleição interna, já que, do contrário,
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Raúl Cubas, primeiro candidato a vice na chapa colorada, seria indicado can-
didato do partido à presidência, com a vice-presidência de Argaña.

O final dessa crise de quase três anos foi o assassinato do vice-presi-
dente Argaña em março de 1999 e a posterior renúncia do presidente Cubas
em 28 do mesmo mês, depois de negociações internacionais e ante a certeza
de que perderia caso fosse submetido a julgamento político. Com a gestão do
presidente Cubas, voltou a se modificar drasticamente a cúpula militar e os
comandos intermediários, e iniciou-se uma “reoviedização”, cuja estratégia
não era o golpe tradicional, mas a utilização do aparato militar como fator lo-
gístico e de poder para as eleições. 

Restam ainda muitas dúvidas sobre o comportamento real da cúpula
militar nos dias finais da crise do governo Cubas. A hipótese mais plausível é
que se manteve na expectativa, aguardando o fim da disputa, mas consciente
de que uma intervenção militar contrária ao Congresso poderia ter, no atual
quadro de globalização democrática, um alto custo para suas carreiras profis-
sionais e de que um governo de fato seria imediatamente posto em isolamento.

Diversamente da crise civil-militar de abril de 1996, os eventos de fins
de março de 1999 não abriram uma brecha visível nas instituições militares.
Como conclusão desse terceiro período, pode-se constatar, no plano das rela-
ções civis-militares, que a oficialidade compreendeu o conjunto de sinais emi-
tidos pelo cenário externo em relação ao alto preço que teriam que pagar por
uma quebra da ordem constitucional. Ademais, e também diferentemente do
ocorrido três anos antes, a presença cidadã nas ruas, pelo menos durante os
últimos dois dias da crise, foi significativamente maior.

A título de reflexão sobre esses 10 anos de poder civil pendente, cabe
assinalar os seguintes aspectos:

t A abertura política iniciada em fevereiro de 1989 instituiu um cenário de
liberdades civis inédito na história do Paraguai, mas a estrutura do poder
não mudou a relação privilegiada entre as Forças Armadas e o Partido Co-
lorado. Nessa continuidade se entende a figura de Lino Oviedo, tentando
rearticular o antigo pacto em condições de liberdade e de incipiente cons-
trução de um Estado de direito. “O primeiro grande déficit da transição
democrática consistiu na ausência de um sentimento de ruptura com o
regime anterior, da perspectiva não só dos que controlavam o Partido Co-
lorado, mas também da oposição. No primeiro caso, os autores do golpe
não vislumbraram um sistema diferente, e sim uma mudança na admi-
nistração do Estado, para continuar “usando-o” da mesma maneira, en-
quanto a oposição, com uma consciência mágica, acreditou que o apoio
eleitoral popular seria irrefreável.”20 A tentativa de golpe de abril de 1996

20 Morínigo (1997:9).
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ocorreu devido à decisão do então comandante do Exército de continuar
acumulando poder de modo paralelo tanto nas instituições militares
quanto no Partido Colorado, e sua vitória nas eleições internas coloradas
de setembro de 1997 aumentou a tensão político-militar, já que criava a
possibilidade de um cenário no qual a cúpula militar de então viesse a so-
frer perseguições caso Oviedo ganhasse as eleições de maio de 1998.

t Na transição, as tensões civis-militares não provieram da oposição políti-
co-partidária, que aplicou, de modo consistente, uma estratégia de aber-
tura gradual, confiando na lisura cada vez maior dos processos eleito-
rais. Durante toda a transição, os atores mais importantes nunca pleitea-
ram uma revisão do passado no tocante a temas como violação dos
direitos humanos ou participação de autoridades militares em negócios
ilícitos. Os que caíram com a ditadura em fevereiro de 1989 no campo
militar passaram a uma discreta vida privada. Os arquivos do horror, des-
cobertos em dezembro de 1992, são exclusivamente policiais. Ademais,
salvo momentos excepcionais, o peso da repressão durante o regime do
general Stroessner recaiu sobre as forças de segurança interna.

t A produção legislativa foi descontínua. O principal avanço se concretizou
na Constituição de 1992, a primeira de legitimidade democrática na histó-
ria do país. Nela ficou claramente estabelecido, em seu artigo 173, o cará-
ter nacional e não deliberante das Forças Armadas, a proibição expressa
de os militares da ativa se envolverem em atividades político-partidárias, e
a missão das Forças Armadas, que é defender a integridade territorial e as
autoridades legitimamente constituídas. Em outros artigos proíbe-se o pre-
sidente da República de delegar o comando das Forças Armadas. Também
se reconheceu a objeção de consciência21 e se renunciou à guerra de agres-
são. Já antes, em 1990, o primeiro Código Eleitoral da transição havia limi-
tado taxativamente a participação de militares da ativa na política. Contu-
do, 10 anos depois, não há ainda uma lei de reorganização das Forças Ar-
madas, que continuam se baseando em grandes corpos de Exército, com
alta preeminência da Cavalaria e elevada concentração de efetivos em tor-
no da capital; promulgou-se o Estatuto do Militar em 1997, fundamental-
mente como uma concessão à pressão militar por aumentos salariais via
recategorização. Decidiu-se ainda que os aumentos se dariam em função
das disponibilidades do erário público. Não se tem uma nova Lei do Servi-
ço Militar Obrigatório, e poucos dias antes da crise de março de 1999 o
Congresso rechaçou o veto do Executivo à Lei de Defesa. Como aspecto
positivo, já no começo da transição, regulou-se a quantidade de anos que

21 N. dos Orgs.: A objeção de consciência é um instrumento legal que permite ao cidadão ser
dispensado do serviço militar obrigatório por motivos religiosos.
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um oficial general podia permanecer na ativa, rompendo com a tradição
dos generais vitalícios. Em termos de gastos como percentagem do PIB, a
defesa nacional passou de 1,37% em 1989 para 1,28% em 1997. A título
de comparação, a educação passou de 1,23 para 3,96%. Cabe salientar que
o Paraguai, em gastos sociais, partia de um piso muito baixo quando se
deu a queda do regime ditatorial em 1989.

t Numa pesquisa de opinião realizada com oficiais até a patente de tenente-
coronel, em 1997, detectou-se que um em cada três não acreditava que o
sistema democrático iria se consolidar no país. Uma clara maioria, 66%,
tampouco acreditava que a corrupção pudesse ser combatida, e 58% con-
sideravam difícil restituir a credibilidade às lideranças políticas. Quando
se lhes pediu que avaliassem as administrações de Stroessner, Rodríguez e
Wasmosy, o ex-ditador apareceu em segundo lugar, atrás de Wasmosy, mas,
como a pesquisa foi efetuada em 1997, não é de estranhar que muitas res-
postas favoráveis ao presidente que deixava o poder sejam um reflexo da
verticalidade ao comandante-em-chefe. Essa hipótese é reforçada porque,
quando se lhes perguntou não a opinião deles, mas a da população, o pri-
meiro a aparecer quanto à capacidade de atender às demandas do povo foi
o ex-ditador Stroessner. Os futuros generais crêem também, segundo essa
pesquisa, e contrariando as evidências recentes, que a pressão internacio-
nal é contraproducente para o avanço da democracia.

t Quanto à imagem perante a opinião pública, os militares não se encon-
tram entre os menos confiáveis. Assim, numa sondagem realizada em fe-
vereiro de 1999, a pergunta sobre como evoluíram os militares em rela-
ção ao cumprimento da lei teve as seguintes respostas:

Respostas (%)

Muito menos respeitosos 12,2

Um pouco menos respeitosos 14,4

Como sempre 30,8

Um pouco mais respeitosos 29,2

Muito mais respeitosos 06,6

NS/NR 06,8

Fonte: Morígino, José Nicolás. Encuesta. Notícias, Asunción, 2-2-1999. p. 15.
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 Em outra pesquisa de opinião realizada em fins de 1998, no quesito
“instituições que inspiram mais confiança”, os militares, no item confiável/
muito confiável aparecem com quase 25%, acima da polícia, dos dirigen-
tes sindicais, dos políticos, do Congresso Nacional, e no mesmo nível dos
juízes. As mais confiáveis são a Igreja Católica, a imprensa falada e televi-
sada.22 

Perspectivas para o futuro: a transição está chegando ao fim?

O Mercosul representou para o Paraguai uma garantia externa da
continuidade de seu processo de abertura, como ficou demonstrado tanto
em abril de 1996 quanto em março de 1999. O sistema político avançou bas-
tante na formalização de uma institucionalidade mínima, própria a um Es-
tado de direito (nova Constituição, manutenção das liberdades públicas, in-
cipiente equilíbrio entre os poderes, criação de órgãos de controle da gestão
pública), mas com a espada de Dâmocles da impunidade em relação à cor-
rupção em larga escala e a contraditória e ambígua desmilitarização gradual
do sistema político, herança da longa história do pacto colorado-militar, ini-
ciada nos anos 1940.

No Paraguai, a classe política quase não debateu a fundo o Merco-
sul — e a ausência de uma comunidade acadêmica acentuou essa falta —,
nem nos aspectos econômicos, políticos ou de defesa, salvo em encontros
civis-militares esporádicos. A ameaça permanente de instabilidade militar
e o desenvolvimento particularmente forte, desde 1991, de um contrapo-
der militar obscureceram todo tipo de agenda de médio prazo. Ademais, a
transição paraguaia constituiu uma trajetória difícil de encontros eleito-
rais sem espaço para grandes consensos, salvo em política de defesa, ele-
mento sensível para a estrutura política onde se ia gestando esse contrapo-
der militar.

O tema pendente por excelência é de que tipo de Forças Armadas ne-
cessitará o Paraguai no contexto do Mercosul nos próximos anos. Deve-se li-
dar com processos que vão desde a discussão de uma política de defesa até
o perfil organizativo, passando pela imprescindível reforma dos sistemas
educacionais dos oficiais. Não se cogita de conflito com os vizinhos, mas
está sempre presente o espaço estratégico ocupado pelo Paraguai como ter-
ritório para possíveis bases e atentados terroristas, em particular a zona das
três fronteiras, e o caráter de zona de trânsito do narcotráfico. O grau de en-
volvimento militar nesses temas vem à baila de forma esporádica, mas sem
continuidade, assim como a possível participação paraguaia em forças de
paz.

22 Instituto de Comunicación y Arte Enrique Chase, Assunção, dez. 1998.
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URUGUAI

Forças Armadas e democracia: um olhar para o
passado recente a partir do final do século* 

SELVA LÓPEZ CHIR ICO

Farei uma síntese dos fatos que se destacaram nas relações civis-mili-
tares no Uruguai a partir de 1904, quando a questão militar passou a ocu-
par lugar relevante no sistema político uruguaio, o que se acentuaria com o
golpe de Estado de 1973. Meu objetivo é introduzir elementos que permi-
tam uma dupla comparação entre os poderes civil e militar, tal como se
apresentaram na democracia dos anos 1990: analisar os elementos diferen-
ciais da ditadura recente (1973-85) e o processo histórico dos últimos 70
anos do século XX, no qual o referente democrático teve papel central. Não
se trata de historiar a relação civil-militar durante todo o período, mas tão-
somente de revelar alguns fatores que contribuíram para estruturá-la.

A relação civil-militar do começo do século XX até o processo de
transição de 1980-85

O golpe de Estado de 1973, auge de um período de crescimento do
autoritarismo que teve início em 1968, foi, no século XX, a primeira inter-
rupção do processo institucional protagonizada por militares. Em 1933,
aconteceu o autogolpe do presidente Gabriel Terra, mas a “participação” das
Forças Armadas foi se omitirem de seu dever constitucional de defender as

* Tradução de Maria Helena Geordane.
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instituições e a ordem jurídica. Nos dois casos, houve autogolpes de presi-
dentes eleitos, que contaram com o aval de um setor político civil integrado
pelas facções mais conservadoras dos dois partidos “tradicionais” — blan-
cos e colorados — existentes desde 1838. Por isso mesmo não se pode enfo-
car civis e militares como dois universos reciprocamente excludentes. No
entanto, é possível isolar alguns aspectos, com o objetivo de fazer um exer-
cício comparativo com outros casos nacionais.

As Forças Armadas uruguaias exibiram um perfil institucional um
tanto apagado durante quase todo o século, até que a crise dos anos 1960 al-
terou sua presença discreta no sistema político. Até aquele momento, tanto
as funções externas quanto as internas das Forças Armadas mostravam-se
enfraquecidas pelas peculiaridades do processo histórico uruguaio.1 A loca-
lização geopolítica do Uruguai, bem como seu território acanhado e seus es-
cassos recursos minimizaram extremamente a função externa da institui-
ção militar e predispuseram prematuramente o país a buscar a solução pací-
fica das controvérsias e a promover uma política externa baseada na afir-
mação da ordem jurídica internacional e no princípio da não-intervenção.
Sua participação em um conflito bélico exterior limitou-se a pouco honrosa
integração da Tríplice Aliança contra o Paraguai, no século XIX — devido a
exigências da política interna do caudilho colorado Venancio Flores —, e à
declaração de guerra às potências do Eixo durante a II Guerra Mundial, já
sob a influência hegemônica dos Estados Unidos.

No que diz respeito à ordem interna, três intervenções pautam a atua-
ção das Forças Armadas: sua participação decisiva no processo de consoli-
dação da propriedade rural durante o período “militarista” de fins do sé-
culo XIX (1876-86);2 o papel ativo do Exército no combate à insurreição do
Partido Blanco liderado pelo caudilho Aparicio Saravia contra o governo do
presidente José Batlle y Ordóñez, cuja derrota em 1904 significou a unifica-
ção do poder de Estado sob a hegemonia colorada;3 e o combate contra-re-
volucionário ao Movimento de Libertação Nacional “Tupamaros” (1971/72).4

A ameaça de uma insurreição blanca, presente pelo menos até 1910,
propiciou o aumento de efetivos, de equipamento, bem como a moderniza-
ção do Exército, e constituiu a primeira reforma militar do século XX. A
presença institucional militar, porém, foi logo obscurecida pelo bem-sucedi-
do desenvolvimento de um projeto liberal radical que, principalmente a
partir da segunda presidência de Batlle y Ordóñez (1911-15), enfatizou a im-
portância da democracia política e social inclusiva, estendeu os direitos po-
líticos a imigrantes (sufrágio universal masculino a partir de 1918) e às mu-

1 Real de Azúa (1969).
2 Barrán & Nahum (1967).
3 Barrán & Nahum (1979, 1986a e 1986b); Vanger (1968, 1991).
4 López Chirico (1985); Panizza (1990).
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lheres (obtenção do direito ao sufrágio em 1934 e seu exercício em 1938) e
objetivou a expansão dos direitos sociais e a participação destacada do Esta-
do na concretização desses objetivos.

A partir de 1916, consolidou-se um sistema político bipartidário bas-
tante abrangente e de amplo espectro, por intermédio do qual esquerdas e
direitas se distribuíram mais ou menos eqüitativamente, e desenvolveram-
se as práticas de negociação, o compromisso e até mesmo a co-participação
no poder dos dois partidos majoritários — blancos e colorados. Isso explica
por que, em que pese à existência de uma hegemonia colorada no governo
desde 1865 até 1959, as tentativas de golpe tenham sido escassas. Além do
mais, quando o Partido Blanco chegou ao poder em 1959, não houve obstá-
culos à alternância partidária.

Paralelamente à afirmação de uma ordem política consensual, a pron-
ta expansão da rede educacional e dos centros fabris constituiu um meca-
nismo mais eficaz de disciplina social — embora menos visível — do que a
apelação coercitiva aberta.5 E uma rede de organizações sociais intermediá-
rias — corporações empresariais, movimentos operários e estudantis — tor-
nou mais densa a sociedade civil, aumentando seu efeito integrador.

Essa situação gerou na instituição militar uma crise de identidade,6 de-
corrente, por um lado, da internalização de valores institucionais para o
cumprimento de seus objetivos essenciais, e, por outro, da impregnação dos
valores da sociedade — um tipo de mimetismo civilista —,7 que lhe deu um
perfil pouco destacado na política até o desenvolvimento da crise dos anos
1970. No cenário social e político, o enfraquecimento das missões essen-
ciais manifestou-se como um retrocesso e como uma escassa valorização da
instituição militar, ou seja, como crise de legitimidade, falta de prestígio,
conflito entre os valores da instituição e os da sociedade, e contraposição
entre duas formas de disciplina: a militar, imposta e irrefletida, e a do cida-
dão culto, consciente e auto-sustentada.8

Em pleno período batllista, ou seja, antes de 1930, já estavam presen-
tes todos esses traços, manifestos sobretudo nas freqüentes polêmicas acerca
do serviço militar obrigatório, recusado quase totalmente pela maioria das li-
deranças políticas, pela intelectualidade e pela população em geral, e que le-
vou ao processo de recrutamento voluntário vigente até os dias de hoje.9

O ordenamento jurídico do Uruguai acusa a marca dessa peculiar in-
serção do fator militar. A função das Forças Armadas jamais adquiriu status
constitucional e só foi definida legalmente após a promulgação da primeira
Lei Orgânica Militar, em 1941. As seis cartas constitucionais que o país já

5 Barrán (1990).
6 Coelho (1976).
7 Real de Azúa (1969).
8 Ministerio de Defensa Nacional (1944); López Chirico (1985).
9 Quintana (1913); Rossi (1915); Ministerio de Defensa Nacional (1944); Vanger (1989).
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teve expressam a autoridade dos poderes Legislativo e Executivo sobre elas
e a incompatibilidade dos militares com a atividade política.

Em matéria jurisdicional penal e sob a influência da Constituição li-
beral espanhola de 1812, já em 1838 foram abolidos por lei os foros militar
e eclesiástico e, no final do século XIX, foi imposta a supremacia da justiça
ordinária sobre a justiça militar. Abriu-se caminho para a concepção da ju-
risdição militar como foro misto, dependente do caráter militar do acusado
e da circunstância em que o delito havia sido cometido — a guerra. A partir
de 1934, a tipificação do delito militar adquiriu caráter constitucional — so-
mente o são aqueles cometidos por militares em tempo de guerra — o que
foi corroborado por jurisprudência posterior. Os delitos comuns sempre ca-
bem à justiça ordinária, assim como os delitos de lesa-pátria cometidos por
civis. Somente o Código Penal Militar de 1943 introduziu um artigo (art. 4º),
que, sob a forma de “delito conexo”, abre a possibilidade de julgamento de
civis pela justiça militar. Mas sua constitucionalidade sempre foi questiona-
da. A aspiração à unificação das justiças militar e civil data de há muito no
país, mas coexiste com uma corrente minoritária que pressiona para am-
pliar a esfera jurisdicional dos tribunais militares.10

A subordinação dos militares ao poder político se fez por diversos
mecanismos. O mais antigo, que remonta ao século XIX e ainda se encon-
tra em vigor, reivindica a designação dos comandos entre adeptos do parti-
do do governo. Nesse sentido, o Partido Colorado desfruta do capital políti-
co de uma prolongada vinculação ao governo e ao poder. Trata-se de uma
versão mestiça do “controle subjetivo” de Huntington (1957), que responde
à tendência das cúpulas políticas de manipular a regulação de quadros em
função de estratégias partidárias. Depois de 1942 — contragolpe do general
Baldomir contra Terra, ou “golpe bom”, no léxico popular —, as reparações
aos oficiais prejudicados em suas promoções pela ditadura de Terra deu lu-
gar ao favoritismo dos oficiais ligados à facção colorada antigolpista — o ba-
tllismo. Quando se deu a primeira alternância partidária no governo neste
século, em 1959, uma reforma na regulamentação da carreira diminuiu os
prazos de promoção, para que fosse possível a ascensão de oficiais blancos
ao generalato.11 A oficialidade é, em geral, bastante sensível a transgres-
sões e ao desconhecimento das normas legais de promoção, que, a partir da
Lei Orgânica Militar de 1941, acontecem em percentuais iguais para coro-
néis e outros oficiais, por concurso e por escolha presidencial, com a apro-
vação pelo Senado de uma lista elaborada por uma comissão de avaliação.
Para as patentes inferiores, coexistem o concurso, o mérito e a antigüidade.
A nomeação de comandantes-em-chefe das três armas é atribuição do presi-
dente da República, com autorização do Senado.

10 Martínez Moreno (1986 e 1994).
11 Rial (1986).
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O Ministério da Defesa existe desde o início do ordenamento jurídi-
co da nação, mudando apenas de denominação. Foi ocupado, em propor-
ções mais ou menos iguais, por civis e militares reformados.

Após o triunfo sobre a insurreição blanca de 1904, o presidente Batlle
y Ordóñez instituiu mecanismos organizacionais para a subordinação militar
ao poder civil e enfrentou, então, o problema de como manter, em tempo de
paz, o controle sobre o novo Exército para cuja formação havia contribuído.
Para tanto, multiplicou as unidades militares, diminuiu seu porte e dispersou-
as pelo território do país, em uma operação que a oposição chamou de “pul-
verização” do Exército12 e que perdura até hoje.13 A multiplicação de cargos
superiores que isso implicou contribuiu para dissimular a perda de prestígio
decorrente do comando de pequenas unidades e para sobrepor o perfil buro-
crático-administrativo ao combatente.

Não obstante esses mecanismos, pode-se dizer que a margem mais
ampla de controle militar durante a etapa de desenvolvimento do Uruguai
reformista deveu-se à infiltração, nas Forças Armadas, dos valores mais dis-
seminados no corpo social; à politização da oficialidade dentro dos parâme-
tros gerais do país; e à ausência de um perfil institucional capaz de desen-
volver objetivos próprios, como o surgido durante os críticos anos 1960,
quando as Forças Armadas uruguaias se renderam ao que Stepan (1973)
chama de o “novo profissionalismo militar”. O estabelecimento das práticas
democráticas foi suficiente para driblar com êxito tensões como as do mo-
mento em que os colorados tiveram que passar o governo ao Partido Blan-
co, em 1959, depois de 95 anos de hegemonia.14 Também foi responsável
pela pouca atenção dada à existência de grupos militares de diversas ideolo-
gias de extrema-direita, quase todos surgidos como repercussão da expan-
são de ideologias nazi-fascistas nos anos 1930, assim como de tendências ci-
vis propensas à intervenção militar no jogo político, aliás, francamente mi-
noritárias.15 A posterior adesão à hegemonia dos Estados Unidos contribuiu
para reduzir a visibilidade desses grupos.

Apesar de todos esses elementos, que ajudam a explicar a subordi-
nação militar ao poder civil no período anterior aos críticos anos 1960, a
instituição conservou importante margem de autonomia, em decorrência
do desinteresse dos poderes Executivo e Legislativo, e dos partidos, em
exercerem os direitos que a ordem jurídica lhes outorgara, limitando-se a

12 Vanger (1991).
13 Umpiérrez Vega (1987); Cabrera (1998).
14 Delicioso relato dessa conjuntura encontra-se em reportagem sobre o general Liber Seregni,
encarregado da parte militar da cerimônia de transmissão do comando em 1959. Ver Lessa
(1996:29 e segs.).
15 Jacob (1985); Caetano & Jacob (1990).
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sancionar as decisões que os militares assumiam em cumprimento a exi-
gências “técnicas”.

O golpe militar de 1973 encerrou uma prolongada e agônica etapa de
desgaste dos sustentáculos mais firmes da convivência democrática uru-
guaia.16 Quando ocorreu, após anos de progressivo autoritarismo e após a che-
gada de Jorge Pacheco Areco à Presidência (1968), e sobretudo a partir da de-
claração de “estado de guerra interna” pelo Parlamento, em setembro de 1972,
já haviam caído por terra importantes premissas do liberalismo democrático,
como o respeito aos direitos humanos e às liberdades essenciais ao exercício
da democracia, os princípios restritivos da jurisdição militar, a independência
da justiça e a separação dos poderes. A única explicação para que nós, uru-
guaios, tenhamos optado pela dissolução do Parlamento para identificar o ges-
to golpista reside no enraizamento do Congresso no sistema político do país e
no fato de ser ele a sede dos representantes diretos das forças populares —
apesar de já ser unânime, quando ocorreu o golpe, a convicção de que o po-
der não passava pelo Parlamento. Mais adiante, uma medida complementar
mostrou-se indigerível para o país: a proscrição dos partidos de esquerda e, so-
bretudo, o “congelamento” dos partidos tradicionais, por meio da cassação dos
direitos políticos da totalidade de seus quadros (cerca de 15 mil cidadãos).

Também por volta de 1973 já haviam mudado os parâmetros de rela-
cionamento das Forças Armadas com o sistema político e as próprias carac-
terísticas da instituição militar, que se afirmou “de fora para dentro” na luta
anti-subversiva que se encerrara em 1972.17 As depurações prévias e poste-
riores ao golpe preservaram a coesão corporativa da instituição militar, cuja
gestão colegiada do poder, combinada à pouca visibilidade de fissuras inter-
nas, converteu-se num traço distintivo do regime militar uruguaio.

Os 12 anos de ditadura e terror de Estado18 modificaram profunda-
mente muitos traços do Uruguai pré-golpista. A sociedade civil foi desmobi-
lizada, as organizações sociais destruídas e a relação capital-trabalho trans-
formada de modo desfavorável a este último, que caiu de 42 para 28% da
renda nacional no último ano da ditadura. A acumulação de renda nas ca-
madas sociais mais abastadas, que figurava como requisito explícito do mo-
delo de desenvolvimento econômico adotado — maior atenção ao capital fi-
nanceiro que ao produtivo, implantação de práticas neoliberais de mercado —,
não bastou para a recuperação da economia nacional, que, a partir de 1982
e da crise da dívida, entrou em queda livre.19

Os realinhamentos sociais que prosperam sob o emprego aberto da
violência, configurando o que se chamou de “condições conservadoras” das

16 López Chirico (1985 e 1995).
17 Ver La era militar (1973).
18 Caetano & Rilla (1987).
19 Notaro (1984).
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saídas ditatoriais,20 contribuem tanto ou mais que a polêmica “transicio-
nal” para explicar as limitações da reconstrução democrática. Por isso, vejo
como salutar a tendência atual de levar mais em conta os fatores estrutu-
rais, quando se consideram as transições e seus efeitos sobre as democra-
cias que sucedem ditaduras.21

Do regime militar à democracia (1980-85)

Chamarei de “transição” o período que se estende da derrota militar
no plebiscito convocado para institucionalizar uma democracia tutelada, em
1980, até a chegada ao poder do primeiro governo eleito por sufrágio popu-
lar, em março de 1985. Segundo a conceituação de Stepan (1988), estariam
aí compreendidas tanto a “abertura” quanto a “transição” propriamente di-
ta. Um critério menos formal poderia estendê-la até o plebiscito para a anu-
lação dos primeiros artigos da chamada Lei de Caducidade da Pretensão Pu-
nitiva do Estado, que, em 1989, pôs fim à etapa em que a sociedade uru-
guaia esteve indecisa, confrontando-se consigo mesma no que dizia respeito
ao julgamento e à punição das violações aos direitos humanos e, ao mesmo
tempo, com os remanescentes do protagonismo militar.

Fatores internos e externos — bastante estudados numa literatura já
clássica sobre as “transições”22 — se conjugaram para criar a saída do im-
passe ditatorial. Da perspectiva do contexto político regional, a suspensão
da ajuda militar pelo Congresso dos Estados Unidos, em 1976, e a política
de direitos humanos de Carter, a partir de 1977, provocaram uma conjuntu-
ra desfavorável à ditadura militar. Não se deve também descartar uma pos-
sível influência dos Estados Unidos no desenlace do enfrentamento entre o
presidente Bordaberry e as Forças Armadas quanto à forma de instituciona-
lização que o regime adotaria ao término do período “constitucional”.23 Du-

20 Cueva (1988).
21 Nun (1991); O’Donnell (1992 e 1993); Weffort (1993); Moulián (1997 e 1998). A virtude do
termo “transição” parece se dever sobretudo ao fato de não terem surgido outros mais adequa-
dos para designar essa etapa entre a ditadura e a democracia em que o retrocesso a uma situa-
ção intermediária parece menos provável e à qual alguns se referem como “consolidação”.
Parece-me que não se deveria analisar a democracia como ponto de chegada posterior a suces-
sivas “transições” — o que leva a uma idéia de permanência — e sim como regime sujeito à in-
certeza de uma dinâmica que oscila entre extremos não desejáveis, o que constituiria seu traço
intrínseco. Essa é a postulação de Laclau & Mouffe (1985) e de Mouffe (1992).
22 O’Donnell et alii (1988).
23 Desde janeiro de 1976, o ministro da Economia e Finanças, Alejandro Vegh Villegas, estrei-
tamente ligado à Embaixada dos Estados Unidos, fez saber a Bordaberry sua opinião contrária
a uma proposta de reinstitucionalização que suprimisse a presença dos partidos tradicionais.
Em junho desse ano, as Forças Armadas emitiram um comunicado no qual “retiram a confian-
ça e o apoio ao senhor Juan María Bordaberry”, por não quererem — entre outras coisas —
“compartilhar (...) a responsabilidade histórica de suprimir os partidos políticos tradicionais”.
Comunicado público das Forças Armadas de 12-6-1976. Ver Caetano & Rilla (1987:48).
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rante esse período, as Forças Armadas se opuseram ao projeto claramente
corporativista-fascista de Bordaberry, advogando uma reinstitucionalização
com base no retorno da competição entre os partidos, permeada pela es-
querda, mas com forte presença da instituição militar “tutelando” o conjun-
to. Mas 1976 também foi o ano do golpe militar argentino, que inaugurou
uma era de repressão coordenada em todo o Cone Sul e coincidiu com os
momentos mais cruentos do terror de Estado e de violação dos direitos hu-
manos na sub-região.

A trajetória “a contrapelo” da ditadura militar uruguaia com relação
ao fator externo parece ter se acentuado em 1980, quando o projeto de
reinstitucionalização ditatorial tentou se concretizar através do plebiscito
que a ditadura convocou e perdeu. Propôs-se a partir daí um “cronograma”
de abertura que incluía anistias políticas restritas, com o objetivo de iniciar
o diálogo com certos setores da oposição (1981). Isso ocorreu justamente
quando se instalou a “era Reagan” nos Estados Unidos e começou a euforia
econômica provocada pela entrada em massa no país de eurodólares, o que
estimulou o projeto de “centro financeiro” inaugurado em 1978. Esses fato-
res poderiam ter insuflado novos brios no regime militar, tanto a partir do
campo político externo quanto do âmbito econômico interno. Em contrapar-
tida, os incidentes políticos internos contribuíram em muito para aumentar
a complexidade dos determinantes do processo de transição, abolindo qual-
quer determinismo unidirecional.

Por outro lado, o impacto, para a transição, de um condicionante ex-
terno da magnitude da “crise da dívida”, que estourou em 1982, é muito
maior. Desde então, a perda dos apoios sociais da ditadura — à exceção da-
quele do setor ligado ao capital financeiro representado pela Associação de
Bancos do Uruguai — se precipitou, e fatores externos e internos passaram
a fazer parte de um mesmo procedimento em direção à transição. Esses ele-
mentos sem dúvida contribuem para explicar a simultaneidade de desfe-
chos ditatoriais no continente por volta de 1983/84, muito mais do que as
notórias singularidades de países como Argentina, Brasil e Bolívia.

As fraturas na frente interna do regime tampouco parecem ter signifi-
cado um elemento de primeira linha no processo de transição. Pelo menos
nunca tiveram grande visibilidade, embora isso não signifique ausência de
tensões e de sintomas da existência de uma linha “dura” incoerente com a
atitude de negociação.24 Os sintomas apareceram, porém, em 1984, quan-
do o processo de transição já demonstrara toda a sua potencialidade e a re-
construção da cena social e político-partidária era um fato e pressionava
pela reconstitucionalização do país. Não obstante, a manutenção da coesão
institucional foi uma característica das Forças Armadas uruguaias até o fi-

24 Morte por tortura do médico Vladimir Roslik, em abril de 1984, e onda de atentados atribuí-
dos a elementos paramilitares que reagiam à linha dura.
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nal de seu governo e mesmo muito além dele. E também a pouca notorieda-
de das lideranças militares e a gestão colegiada do governo, assim como a
utilização instrumental de alguma figura quando o processo de transição o
exigiu.25

Não é possível, por isso, falar da influência decisiva e unilateral de al-
gum elemento externo ou interno na queda do regime militar. No processo
de abertura uruguaio, externo-interno, política-economia, relação governo-
instituição parecem caminhar a contrapelo daquilo que cuidadosas sistema-
tizações analíticas puseram em destaque.26 Também não é possível explicar
o desencadeamento da transição uruguaia como um processo “por cima”, à
moda brasileira. Tampouco como fruto de um colapso externo, à moda ar-
gentina, ou interno ao regime, como no caso da “ditadura delinqüente” boli-
viana de García Meza. O caso uruguaio é um jogo mais ou menos equilibra-
do de um amplo espectro de forças, e implica uma grande diversidade de
agentes na cena social e política. Isso obriga a enfatizar as transformações
do processo interno, que viu renascer, entre 1982 e 1984, elementos profun-
damente enraizados na história do país, vinculados à densidade de sua so-
ciedade civil e a uma cultura política em que a participação das massas e as
práticas de negociação e eleições haviam tido lugar de destaque, a ponto de
sua retomada influenciar inclusive os atos dos próprios representantes do
regime militar. 

Estes se mostraram vinculados à lógica eleitoral, quando confiaram
ao plebiscito de 1980 a legitimação de seu projeto de reinstitucionaliza-
ção, e em seguida não foram capazes de evitá-la, quando substituíram a
estratégia por um diálogo com a classe política, que se aprofundou a par-
tir de uma concepção inicial limitadíssima — conversações de cúpula com
“notáveis”, num cenário de anistia política restrita para os partidos tradi-
cionais e inexistente para a esquerda — até a relegitimação dos partidos
através de eleições internas em 1982 e a ampliação do espectro político
com a anistia concedida à esquerda em 1984. Processo pautado pela no-
tória presença das massas, reorganizadas em organizações sociais ve-
lhas (movimento sindical, movimento estudantil, corporações empresariais)
e novas (cooperativas habitacionais, organizações de direitos humanos,
como Serviço de Paz e Justiça — Serpaj), que durante 1983 provocaram,
com sua presença nas ruas, o resgate de parcelas crescentes da soberania
do cidadão, cuja concessão fora negada em instâncias de diálogo várias
vezes iniciadas e outras tantas interrompidas. Não há dúvida de que a re-
sistência e, em seguida, as lutas democráticas introduziram modificações

25 Refiro-me à figura do general Gregorio Alvarez — designado presidente “transicional” desde
setembro de 1981 —, na época já reformado, que desempenhou o cargo até a posse de Julio
María Sanguinetti, em 1º de março de 1985.
26 O’Donnell et alii (1988).
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mais do que “cosméticas” no projeto inicial de institucionalização das For-
ças Armadas.27 O processo de reinstitucionalização que se iniciou em
março de 1985 nem formal nem substantivamente atendeu a critérios mí-
nimos democráticos. Alguns de seus traços — positivos ou negativos para
a democracia — derivaram explicitamente do acordo estabelecido em
agosto de 1984 entre as Forças Armadas e a frente política de oposição —
o “Pacto do Clube Naval” —, e outros estavam implícitos nas mudanças
que a própria ditadura terrorista havia introduzido tanto na sociedade
quanto nas normas de funcionamento político do sistema, entre as quais a
ampliação desmedida de seu próprio espaço.

O Pacto do Clube Naval nasceu de uma negociação entre duas das três
forças políticas da cena nacional: o Partido Colorado e a Frente Ampla. Em
junho de 1984, ao chegar ao país, o líder blanco Wilson Ferreira Aldunate —
que, do exílio, havia pregado incansavelmente contra o regime ditatorial —
foi detido e, desde então, a condição sine qua non dos blancos para qualquer
acordo passou a ser a liberdade de seu líder. A firme negativa militar, basea-
da num mais do que possível triunfo eleitoral de Wilson, provocou um resul-
tado inesperado: a anistia à esquerda, com o objetivo de possibilitar uma saí-
da negociada, cuja legitimidade exigia pelo menos o aval de duas das três
forças políticas do país. A decisão de negociar do Partido Colorado e da Fren-
te Ampla, fundamentada na necessidade de produzir um fato político que
possibilitasse ao regime ditatorial chegar a uma solução institucional demo-
crática, rompeu a frente de oposição ao afastar da disputa um líder indiscutí-
vel — Wilson —, e produziu feridas profundas entre as forças integrantes do
pacto e os blancos, feridas que até hoje não estão cicatrizadas.

A negociação foi precedida da criação de um clima mais propício a ela,
em resposta às bases propostas pela oposição: anistias políticas parciais, agili-
zação dos trâmites judiciais para presos políticos (ainda que não a liberdade
solicitada), indícios de liberdade de imprensa etc. O resultado do Pacto do
Clube Naval, firmado em 23 de agosto de 1984, foi consignado no último ato
institucional da ditadura, o de nº 19. Esse ato determinava a convocação de
eleições em novembro de 1984 e estabelecia uma série de disposições transi-
tórias que restringiam a plena vigência da Constituição de 1967, derrogáveis
por plebiscito no primeiro ano do governo constitucional. Entre elas: a manu-
tenção do Conselho de Segurança Nacional e a possibilidade de o presidente
propor o “estado de insurreição”, passível de consideração num prazo de cin-
co dias pela Assembléia Geral e aprovado tacitamente caso isso não ocorres-
se. Outras disposições garantiam o retorno à vigência de direitos incluídos na
Constituição de 1967, como a inviolabilidade de domicílio, o habeas-corpus e
o prazo de 48 horas para processar ou liberar detidos, a anistia por maioria de

27 González (1985).
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votos de ambas as câmaras, o direito de proteção das liberdades infringidas
(imprensa etc.). Em matéria de justiça militar, salvo a competência sobre ci-
vis que aconteceria no caso de decretação do estado de insurreição, retorna-
va-se à jurisprudência tradicional, com competência exclusivamente sobre
delitos cometidos por militares em tempo de guerra. Em matéria institucio-
nal, as Forças Armadas se reservavam uma margem de competência conside-
rável no que dizia respeito à nomeação de comandantes-em-chefe e oficiais
generais. Estabelecia-se ainda a libertação de presos políticos que tivessem
cumprido mais de metade da pena.28

As limitações à vigência plena da Constituição de 1967 tinham por ob-
jetivo preservar condições que impedissem o julgamento de militares por atos
cometidos durante a ditadura, assim como negar a anistia a Wilson Ferreira.
No Clube Naval, porém, o tema da violação de direitos humanos não foi
abordado abertamente. Os negociadores militares já haviam forçado ao máxi-
mo a vontade de seus comandantes ao aceitarem o retorno da delimitação da
competência da justiça militar aos parâmetros tradicionais (interpretar que
esse retorno vigeria para o futuro e não retrospectivamente significava uma
diminuição frente a seus pares). Os negociadores civis tampouco o menciona-
ram, porque o inevitável desentendimento sobre esse ponto paralisaria a dis-
posição de negociar de ambas as partes. Preferiram adiá-lo, confiando em que
uma correlação de forças favorável permitiria a atuação democrática da justi-
ça ordinária, com seus limites de competência históricos.

O reingresso na democracia se fez com fatores favoráveis e desfavorá-
veis. Como favoráveis, temos o entusiasmo da população com os direitos re-
cuperados, a libertação de presos — muitos dos quais haviam cumprido pe-
nas de 10 ou 15 anos em condições desumanas —, a recuperação dos melho-
res traços da cultura política uruguaia, a disposição de fazer acordos que
ultrapassou o Pacto do Clube Naval e se estendeu até uma iniciativa de
Conciliação Nacional Programática que convenciona algumas medidas im-
prescindíveis para a retomada democrática.

Como fatores desfavoráveis temos, além das péssimas condições es-
truturais referidas, a pobreza generalizada e a pesada dívida externa, dois
grandes problemas que conturbaram a vida política do primeiro período de
governo pós-ditatorial (1985-90). No campo político-partidário, uma anoma-
lia na recomposição do sistema: um de seus componentes tradicionais, o
Partido Blanco — ideologicamente conservador — acabou posicionado à es-
querda do sistema, em conseqüência da negociação pacifista. Além disso,
um enorme problema foi transferido para o futuro: o da violação de direi-
tos humanos. Este encobre outro mais sério: a necessidade de uma reinsti-
tucionalização das Forças Armadas que as amolde à democracia. A persis-

28 Los logros de la negociación, quadro comparativo. Boletín Informativo del Frente Amplio (1984).



190 s D E M O C R A C I A  E  F O R Ç A S  A R M A D A S  N O  C O N E  S U L

tência de uma linha doutrinária e do emprego de meios militares, em decor-
rência do recondicionamento experimentado pelas Forças Armadas na fase
da “guerra interna”, manifestou-se em toda a problemática militar do perío-
do pós-ditadura, e com grande agudeza em seus primeiros anos. Isso expres-
sava problemas mais profundos que o superdimensionamento de orçamen-
tos e de recursos humanos, mas ocupou a atenção dos legisladores nesse re-
começo democrático.

Ambos os temas foram centrais durante o primeiro período de gover-
no democrático e ficaram estreitamente vinculados. A saída política para o
tema dos direitos humanos durante a primeira presidência Sanguinetti — a
impunidade dos militares incursos em delitos de lesa-humanidade — aca-
bou envolvendo os blancos, que nessa oportunidade voltaram a ocupar seu
lugar tradicional no sistema político, ao sustentarem a iniciativa do Partido
Colorado formalizada na Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Esta-
do, de dezembro de 1986.

A transição uruguaia não foi uma saída revolucionária, ou mesmo um
colapso ditatorial, e sobre seus resultados pesou o lastro de uma correlação
de forças desfavorável aos setores populares, após 12 anos de terror de Esta-
do. Nas cúpulas das forças políticas civis, a ampla maioria defendia a res-
tauração do jogo político democrático, mas não a modificação do modelo
econômico que a ditadura havia implantado e cuja continuidade ainda se
podia perceber nas próprias pessoas que geriam as políticas. Os novos re-
presentantes políticos desse modelo conseguiriam impor limites estritos ao
elemento militar? Indispor-se-iam com ele quando os conflitos sociais esta-
vam “à flor da pele”? Essas questões parecem apontar para os efeitos mais
profundos das ditaduras sobre o caráter das democracias pós-ditatoriais. Foi
para esses problemas que se deslocou a atenção de vários pesquisadores.29

O processo uruguaio parece bastante propício à visualização do vín-
culo entre o lugar ocupado pelas Forças Armadas no sistema político, suas
formas de relacionamento com o poder civil e a evolução de suas normas de
relacionamento a médio prazo. A ditadura de 1973-85 parece haver sido tão-
somente uma instância acelerada de um processo de transformação gradual e
profundo iniciado desde o começo do século e que continua ainda em anda-
mento. Definir os contornos do fator militar na nova situação pós-ditatorial
implica mergulhar na essência da democracia atual.

Os militares sob o poder civil: 1985-99

O que surpreende na recuperação democrática uruguaia é a rapidez
com que o sistema retomou suas práticas e características mais evidentes.

29 Nun (1991); O’Donnell (1992); Lechner (1993); Weffort (1993); Moulián (1997 e 1998).
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Há uma ampla variedade político-partidária, uma vez que os elementos ci-
vis que protagonizaram e/ou acompanharam o antagonismo armado dos
anos 1960, e que desembocou na ditadura, incorporaram-se aos diversos es-
paços partidários: o MLN-Tupamaros à Frente Ampla e os setores de ultra-
direita ligados ao regime golpista a ambos os partidos tradicionais. No cam-
po jurídico institucional, restabeleceu-se a plenitude da Constituição de
1967, fragmentada pelas disposições transitórias do Ato nº 19, que não fo-
ram sequer submetidas a plebiscito pelo presidente Julio María Sanguinetti
no prazo determinado. Também recuperou-se o ritmo de mudança no siste-
ma partidário de um século e meio de trajetória histórica,30 e que estava em
andamento antes do golpe.

Não há como se enganar, no entanto: as transformações sociais sobre
as quais se produziu a referida restauração foram tão profundas que nada
parece ter o mesmo significado. Embora a democracia pós-ditatorial tenha
retornado à tendência prévia de evolução, à condição de presença-chave de
seu sistema partidário, à limpidez das práticas eleitorais, à estrutura consti-
tucional, à independência e à hierarquia dos poderes do Estado etc., corre-
se o risco de não avaliar corretamente o resgate do aspecto processual, caso
o deixemos suspenso no vazio.

Na verdade, a sociedade de mercado acaba de pôr abaixo o que o
terrorismo de Estado havia deixado de pé. Seus efeitos sociais desintegra-
dores, atomizadores e polarizadores somam-se às novas modalidades de
integração da mídia, propiciadora de um mundo-espetáculo a observado-
res massificados, isolados e sensivelmente mais passivos que os integran-
tes das sociedades mobilizadas anteriormente pelos golpes. O cidadão-es-
pectador31 substituiu o cidadão-participante, o militante sindical, o estu-
dante participativo.

A minimização das organizações e dos movimentos sociais que
adensaram a sociedade civil na primeira metade do século XX, assim
como sua inserção muito mais profunda num contexto global crescente-
mente presente em todos os setores da sociedade modificam a cena e o
sentido em que operam as instituições políticas sedimentadas: o Estado
reduz sua soberania, sobretudo econômica, e esse encolhimento do públi-
co estatal é acompanhado por um alargamento do privado transnacionali-
zado. O político nacional age em espaços marginais e aumentam os custos
de agir contra a influência poderosa do transnacionalizado: a cidadania e
os partidos acusam os efeitos dessa “menos-valia”, transformada em de-
sencanto, no que diz respeito à política, e diminuem sua participação. Em
contrapartida, são enfatizados os jogos de cúpula nos partidos e entre eles,

30 González (1993).
31 Alguns já falam do “cidadão-consumidor”, o que também não exclui o fator mediático. Ver
García Canclini (1995).
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o verticalismo e as atitudes pragmáticas de curto prazo, que dissimulam
com táticas menores a carência de estratégias ou a subordinação a outras
geradas em centros decisórios distantes.

O enfraquecimento da sociedade política, que coexiste com um exa-
cerbado preciosismo processual, modifica sutilmente, na prática, o senti-
do da ordem jurídica restaurada e o equilíbrio dos poderes. Há uma certa
redução do poder parlamentar, debilitado em suas funções de controle e
de iniciativa legislativa, e a conseqüente afirmação do Poder Executivo,
por momentos fazendo uso abusivo das instituições que uma Constituição
de tendência presidencialista lhe outorga (o veto, por exemplo). Há ainda
o fortalecimento de nichos burocráticos de poder, afastados de olhares in-
discretos, como o Escritório de Planejamento e Orçamento, de onde parte
a maioria das iniciativas significativas do sistema, corroborando a tendên-
cia a uma tecnocratização da política, mais propensa a aperfeiçoar meios
do que a discutir fins. São redutos privilegiados do eficientismo que im-
pregna todos os aspectos da reforma do Estado, que faz da “regulação da
desregulação” o eixo de suas ações. Há, enfim, um Poder Judiciário que se
mantém relativamente independente, suportando uma pobreza digna, mas
ferido pelas agressões perpetradas durante a ditadura e a transição para a
democracia.

Nesse cenário propenso à reanimação dos conflitos sociais, em que
coexistem efeitos do modelo econômico, a dívida externa e o ressurgimen-
to de condições políticas de organização e mobilização trabalhista, perma-
nece pendente o papel das Forças Armadas no sistema político e, sobretu-
do, a questão dos direitos humanos. E é nesse contexto que ganham senti-
do tanto a forma precisa da transição quanto os problemas da democracia
emergente.

Mencionei dois problemas de fundo relativos às Forças Armadas e ao
processo ditatorial recentemente vivido e que a democracia restaurada de-
veria resolver: a violação dos direitos humanos e a necessidade de reinstitu-
cionalizar as Forças Armadas, cuja inadaptação à democracia manifestou-se
nos aspectos que explicitam as “prerrogativas” militares:32 tendência a pro-
nunciamentos políticos, grandezas exorbitantes, cultivo de doutrinas e práti-
cas de segurança nacional, incompatíveis com a ordem democrática.

O primeiro problema — o dos direitos humanos — passou a ocupar o
centro da vida política no período 1985-89 e dividiu-se em duas etapas. A
que se processou por meio de um ativismo político de “cúpulas” atingiu o
auge em dezembro de 1986, com a promulgação da Lei de Caducidade da
Pretensão Punitiva do Estado — uma anistia de fato para os incursos em de-
litos de lesa-humanidade. A outra teve grande participação popular e se

32 Stepan (1988).
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concentrou na impugnação de alguns artigos da referida lei, via referendum,
posto finalmente em prática em abril de 1989.

A impunidade foi fértil em conseqüências políticas. Provocou o aglu-
tinamento dos militares em torno da defesa corporativa dos atos cometidos
durante a ditadura e do princípio da “obediência devida”, defendido pelos
generais encabeçados pelo próprio comandante-em-chefe do Exército, gene-
ral Hugo Medina. E esclareceu a posição do partido do governo, que, lidera-
do pelo presidente Sanguinetti, adotou como solução política a defesa da
anistia para os militares e, em seguida, a aplicou segundo uma interpreta-
ção bastante ampla de seu conteúdo, autorizando o amparo dos acusados
em todos os casos que lhe fossem apresentados e desprezando a possibilida-
de aberta pelo art. 4º de investigar — ainda que sem punir — a situação dos
desaparecidos. A tramitação política da anistia propiciou o retorno da dinâ-
mica partidária a seus parâmetros tradicionais: a esquerda representada
pela Frente Ampla voltou a sua posição e permaneceu isolada na condena-
ção da impunidade; o Partido Blanco colaborou nessa condenação e passou
a integrar um “pacto de governabilidade” com os colorados, pagando um
alto preço político que praticamente dispersou a facção blanca de Wilson
Ferreira Aldunate. Esse reposicionamento dos blancos aumentou as possibi-
lidades de alternância partidária, porém amparada numa inspiração conser-
vadora comum com os colorados, que diluiu a arrancada progressista que,
pouco antes do golpe de 1973, havia começado a impulsionar Wilson Ferrei-
ra Aldunate.

A sociedade política uruguaia saiu danificada em seu tecido social
por uma “solução” cujas conseqüências se perpetuam até hoje, uma vez que
o regime de excepcionalidade que adotou para os militares fere o princípio
igualitário essencial à democracia. Essa solução, a curto prazo, significou
um triunfo (relativo) para os militares e garantiu uma certa paz, de entra-
nhas conservadoras. A longo prazo, introduziu a desconfiança acerca das
bases igualitárias da legalidade, assim como a desesperança e uma certa
descrença (“desencanto”, se disse) nas massas. Lançou sobre todos os milita-
res a sombra da suspeita e perpetuou a fissura entre a sociedade e a institui-
ção. São feridas que não se fecham. O tema é atualizado constantemente,
tanto nos reclamos dos familiares de desaparecidos, quanto no temor sem-
pre presente entre os militares de um retorno, se não aos julgamentos, pelo
menos a uma investigação, que qualificam de “revanchismo”; principalmen-
te quando o triunfo eleitoral da esquerda, não obstante a reforma do siste-
ma eleitoral, parece cada dia mais factível.

Passados 15 anos do recomeço democrático, os militares são menos
vistos, falam (salvo exceções mais ou menos freqüentes e que abrangem vá-
rias entidades) oportunamente, são em menor número e custam menos —
conquistas decorrentes de uma conjugação de esforços do sistema político e
da própria instituição militar, que, em prol de sua sobrevivência em condi-
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ções democráticas, envidou esforços para se adaptar às novas regras do jo-
go. Essas modificações obrigam a uma análise séria e difícil para se distin-
guir tanto os perfis institucionais quanto as estratégias de “subordinação”
adotadas pelo sistema, esquecidas num processo cuja característica medu-
lar é a presteza e a facilidade para retirar de cena o tema militar.

Talvez o que mais se destaque seja o nítido contorno da instituição no
que diz respeito à sociedade civil, tendo superado o “mimetismo civilista”
de que fala Real de Azúa. Como instituição de “fechamento” total, certo
grau de enclausuramento é um traço permanente do contingente militar,
mas os processos recentes uruguaios o exacerbaram. A fenda histórica en-
tre sociedade civil e militares se alargou, em decorrência do processo de re-
pressão da ditadura e de alguns aspectos das políticas pós-ditatoriais que re-
forçaram a missão militar de ordem interna. Pesquisas periódicas de popu-
laridade dão conta dessa fenda, e a autopercepção institucional acusa o
recebimento dessa mensagem, inclusive planejando estratégias para melho-
rar a imagem, com o objetivo de aumentar os índices de alistamento nas
academias militares, que permanecem muito baixos.

Não obstante, parece que esses esforços não obtiveram resultados
muito bons: do lado militar, porque não limitam o forte corporativismo in-
crementado pelo reflexo defensivo ante qualquer intenção de trazer à tona o
tema dos direitos humanos, manifesto num gesto primário de preservar os
espaços institucionais, exacerbando os princípios de segurança e sigilo mili-
tares.33 E também pela existência de uma visão fortemente institucionalista
do desempenho da atividade militar nos comandos das Forças Armadas.34

O fato de a instituição militar prestar a si mesma um conjunto de serviços
— de saúde, educativos, assistenciais —, bem como sua sujeição a um status
administrativo que, no que diz respeito ao aspecto salarial, a posiciona num
espaço diferente, excepcional, que contribui para a constituição de um nú-
cleo social “resistente” em meio a uma sociedade que, como se viu, tende a
diluir suas organizações intermediárias.

O lado civil, por sua vez, deixou de aproveitar as escassas oportunida-
des de gerar espaços onde esses limites acentuados se diluíssem, fortalecen-
do zonas de socialização comuns e o cultivo de valores similares. É o caso,
por exemplo, da Universidade da República, que, diante do interesse mili-
tar na reciclagem de estudos e de carreiras, respondeu assinando convê-

33 Recusa da cúpula militar a procedimentos judiciais ordinários nos quartéis, dificuldades im-
postas à realização de obras sanitárias municipais em prédios militares etc.
34 Em recente comunicado à imprensa, o atual comandante do Exército, Fernán Amado, re-
feriu-se aos militares que desenvolvem outras tarefas no meio civil nos seguintes termos: “O
pessoal militar deve se dedicar somente a esta atividade. Estando em outras áreas, chega a
adquirir outros pensamentos, outros hábitos e ainda outra linguagem, que fazem com que
perca sua identidade militar; daí a necessidade de se dedicar exclusivamente a sua carreira”
(El País, 7-2-1999).
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nios, sem exigir como contrapartida o comparecimento dos militares às au-
las.35 Em resumo, pode-se dizer que, embora as Forças Armadas já não te-
nham o papel de destaque do recomeço democrático, como “partido
militar” recolheram-se a um reduto institucional, a partir do qual preser-
vam valores e formas de agir que as diferenciam sensivelmente do ambien-
te social. Simbolicamente, a decisão unilateral do Exército de se encarregar
da vigilância e da segurança das zonas residenciais militares próximas aos
quartéis36 exemplifica os limites existentes entre a “família militar” e a so-
ciedade civil.37

A relação da instituição com a sociedade política parece contaminada
pelos profundos efeitos da impunidade. Nenhuma tese de “reciprocidade”,
como a discutida nas esferas oficiais de governo, equiparando a anistia conce-
dida aos integrantes do movimento armado Tupamaros com a impunidade
para os delitos militares, é bem-sucedida na hora de estabelecer equivalência
entre delitos conhecidos, sentenciados e expiados (às vezes com prisão de 10
ou 15 anos) e delitos que se desistiu de investigar, praticados por transgresso-
res que permanecem no anonimato, amparados pela lei, e que delinqüiram
no exercício de uma atividade burocrática: a tortura travestida em “interroga-
tório”. Isso introduz um privilégio corporativo que contradiz toda uma tradi-
ção histórica de busca relativamente frutífera de uma sociedade igualitária
política, social e juridicamente. Seus efeitos atingem tanto a sociedade civil,
distinguindo um campo de excepcionalidade nos direitos do cidadão, quanto
o interior institucional, diluindo a responsabilidade de alguns na culpa de to-
dos. Na prática, a obediência devida e a verticalidade do comando — funda-
dos na razão de Estado — foram preservadas à custa de valores essenciais à
democracia, como a igualdade e a justiça.

Tanto o ordenamento jurídico quanto as práticas políticas pós-ditato-
riais delimitaram um significado para a instituição militar diferente daque-
le que ostentava antes da ditadura.

O enfoque, pelos poderes do Estado, dos problemas remanescentes
da ditadura obedeceu e obedece a uma dinâmica singular: após um impul-

35 O que revela falta de interesse, do ponto de vista da defesa, e de uma estratégia, nos meios
acadêmicos, quanto à importância de romper o isolamento dos militares, com vistas a uma me-
lhor integração democrática. Atitude explicável, porém, uma vez que o tema militar “não exis-
te” como assunto acadêmico na Universidade da República. Isso não impede que alguns
oficiais, sobretudo da Marinha, cursem, individualmente, algumas matérias técnicas na univer-
sidade. O mesmo não se aplica à força policial, pois há convênios assinados entre o Ministério
do Interior e a Universidade da República para que seus oficiais cursem diversas disciplinas
pertinentes a sua formação profissional.
36 Operação que os veículos de imprensa denominaram “Plano Asfalto”.
37 Tudo isso reforça uma tendência original do profissional militar de ver a sociedade civil
como um “outro” diferente do militar, em razão de suas condições habituais de socialização.
Para esse tema contribuiu, com uma sólida base empírica, Castro (1990).
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so inicial renovador, mediante o qual se derrogaram os aspectos da Lei Or-
gânica Militar de 1974 (que adequou a instituição militar à nova doutrina de
segurança nacional) que mais se opunham à democracia, a administração
das Forças Armadas pelo poder político passou a ser realizada em peque-
nos atos sucessivos e, inclusive, sub-reptícios. Para isso concorreram tanto
uma política, liderada pelo Executivo, de “não agitar” os temas institucio-
nais, quanto a debilidade com que o Parlamento exerce suas funções de
controle, não só por desconhecimento dos temas, mas também pela aridez
das questões burocráticas e pelo fato de o debate dos problemas militares se
processar no âmbito restrito das comissões de defesa de ambas as câmaras,
sem que muitos assuntos cheguem às respectivas assembléias. Essas cir-
cunstâncias se combinam para uma explicação pouco precisa dos temas re-
ferentes às Forças Armadas. Como foi, por exemplo, o caso de suas missões
essenciais.

Há uma coerência entre esses estilos, essas estratégias e o conteúdo
das políticas: a preferência por legislações sobre temas específicos, que qua-
se sempre opta pela Lei Orçamentária para introduzir modificações, inclusi-
ve nas atribuições das Forças Armadas, descarta os debates de fundo que
sem dúvida surgiriam com um projeto específico de lei sobre os milita-
res.38 Isso é coerente com o adiamento indefinido que sofreu o projeto de
uma nova lei orgânica militar, após o arquivamento, em 1986, de uma ini-
ciativa do partido do governo. Essa tendência não ocorre apenas no caso das
Forças Armadas, repete-se em toda a esfera estatal,39 convertendo assuntos
relativos a fins, próprios da política, em problemas de meios, para atingir
determinados objetivos prefixados. É a tecnocratização da política.

Outra tendência da abordagem legislativa dos temas militares é res-
guardar de regulamentações posteriores uma parte muito maior do conteú-
do das leis, subvertendo a prática legislativa de o legislador dar atenção cui-
dadosa a todas as matérias. Trata-se de uma sutil expansão do campo da dis-
ciplina — que corresponde à lógica do exercício do poder consolidado em
regulamentos — em detrimento do da lei — que fixa o espaço de exercício
da soberania do cidadão. Essa é a diferença entre a Lei Orgânica Militar de
1941 e a de 1974, que, com poucas modificações, se mantém até hoje. O
conjunto de práticas aqui mencionadas tende a recortar o espaço democráti-
co, que promove a ampliação das oportunidades de debate e o exercício ple-
no do controle do cidadão sobre os atos do governo e do Poder Legislativo.

Fruto dessas práticas foi a trajetória da ordem jurídica que atribui
missões ao poder político e estrutura suas relações com o fator militar. A in-

38 No campo específico da legislação militar, a reiteração dessas práticas contraria o art. 59 da
Constituição vigente, que manda legislar por leis especiais sobre assuntos referentes a funcio-
nários militares.
39 A atual reforma educacional foi apresentada como parte da última Lei Orçamentária.
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tenção inicial do corpo político foi deslocar o poder militar dos espaços que
havia invadido nas fases anterior e posterior ao golpe, com o apoio de um
setor civil. Em matéria de justiça, derrogou os aspectos que mais notoria-
mente contradiziam a tradição do país, introduzidos pela Lei de Segurança
do Estado, de 1972: novas figuras delituosas que envolviam civis no delito
militar e a ampliação da jurisdição militar aos delitos de lesa-pátria. Elimi-
nou as instituições pelas quais o poder militar se havia introduzido no Exe-
cutivo: o Conselho de Segurança Nacional e a Junta de Oficiais Generais.
Pôs fim à sujeição das forças policiais às Forças Armadas, por meio das For-
ças Conjuntas. Retirou o serviço de inteligência da órbita estritamente mili-
tar e o colocou no Ministério da Defesa.

Numa ordem mais específica, pretendeu eliminar da doutrina militar
os aspectos nos quais se fundou a invasão da ordem político-institucional
pelo poder militar: os que aludiam à segurança como responsabilidade es-
sencial das Forças Armadas e à defesa como mero aspecto daquela. Elimi-
nou da Lei Orgânica Militar de 1974 as menções à segurança nacional, ges-
to que foi depreciado, na prática, pela inconseqüência na realização da tare-
fa: o legislador deixou brechas que facilitaram a reintrodução de conteúdos
doutrinários que, de início, se havia desejado eliminar.

No que diz respeito à missão essencial das Forças Armadas, depurou-
se a Lei Orgânica promulgada pela ditadura, retomando os antigos encar-
gos da Lei Orgânica de 1941, que circunscreviam a função militar à defesa
da honra, da independência, da paz, do território e da ordem jurídica da Re-
pública, mas deixaram-se falhas jurídicas nas quais se pôde apoiar o desejo
de sobrevivência e/ou reintrodução da visão missionária da ditadura.40 Es-
sas disposições legais decorrem de regulamentações e interpretações do art.
168 da Constituição de 1966, que atribui ao presidente da República “a pre-
servação da ordem e da tranqüilidade internas e da segurança externa”. Elas
facilitaram a iniciativa política que, em determinado momento, reintrodu-
ziu a hipótese de conflito interno como fundamental para as Forças Arma-
das, quando, no início da presidência de Lacalle, a incluiu como função es-
sencial do Exército, em um anexo da Lei Orçamentária de 1990.41 Dessa
época data a reivindicação, sobretudo do Exército, de uma fronteira jurídi-
ca que regulasse a atuação interna das Forças Armadas em relação aos ci-
vis. Nesse ínterim, elas prosseguem, doutrinária e operacionalmente, na

40 Por exemplo, o art. 2º da Lei Orgânica do Exército, promulgada em 1984, que ainda mantém
como missão fundamental dessa arma “garantir a segurança nacional, externa e interna”, e um
decreto de redistribuição de competências dos ministérios, expedido pelo Conselho de Ministros
em 1º de março de 1967, que atribui ao Ministério da Defesa, em seu art. 5º, §2º: “A segurança
externa e a cooperação na conservação e restauração da ordem, da segurança e da tranqüilidade
internas, bem como no que se relaciona com a Defesa Nacional em matérias atribuídas a outros
ministérios”. Esse decreto foi ratificado textualmente por um da ditadura, em 1974.
41 Lei nº 16.170, anexos ao §3º.
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função de desenvolver a capacidade dual de enfrentar tanto ameaças exter-
nas quanto internas.

A hipótese de conflito interno e a manutenção de serviços essenciais
criam uma tensão na ordem jurídica vigente que até o momento não foi re-
solvida. Essa tensão se transformou em crise quando, em 1993, durante o
segundo período de governo constitucional pós-ditadura, o presidente La-
calle apresentou um projeto de “Âmbito Jurídico da Ação Militar na Segu-
rança Interna” que transgredia aspectos essenciais do sistema jurídico em
vigor. O projeto supunha a “obediência devida” e o cumprimento do dever
em atos cometidos em serviço, colocando-os, por outro lado, sob jurisdição
militar. Isso significava um avanço da jurisdição militar sobre a justiça ordi-
nária, que a tradição jurídica do país inequivocadamente privilegia. Por ou-
tro lado, a consolidação jurídica da missão interna sob o comando do Execu-
tivo desgasta o significado constitucional das medidas de exceção atribuí-
das ao Poder Legislativo. Por essas razões, o projeto foi arquivado sem ser
votado, mas seu conteúdo continua sendo reivindicado pelas Forças Arma-
das, fonte original do projeto.42

A trajetória do ordenamento jurídico exemplifica a complexa tramita-
ção política do tema militar. Encerrada a etapa de “participação das mas-
sas”, com a realização do plebiscito de 1989, a questão passou a ser tratada
em âmbitos restritos: por políticos e militares “notáveis”, por cúpulas parti-
dárias, por comissões parlamentares, com menor atuação do Legislativo em
plenário e participação destacada do Poder Executivo nos três períodos go-
vernamentais transcorridos.

Os presidentes, como comandantes supremos das Forças Armadas,
tenderam a administrar diretamente a questão militar em todos os gover-
nos. Sanguinetti elaborou um discurso que fundamenta na “ética da respon-
sabilidade” a opção pela paz, garantida pela impunidade dos militares, e
que condena com coloridas metáforas os dissidentes “nostálgicos”, portado-
res de “olhos na nuca” etc.43 Em sua política, o objetivo de recuperar para o
poder civil os espaços perdidos para os militares é restringido pelas conces-
sões que preservam margens importantes de autonomia militar — por
exemplo, a impunidade, a interpretação ampla do conteúdo da Lei de Cadu-
cidade, não aplicando o art. 4º, que deixa em aberto a possibilidade de in-
vestigar os desaparecimentos, a promoção de oficiais acusados de delitos de
lesa-humanidade etc. E também, em certos casos, pela subordinação de um
objetivo prioritário para o retorno à institucionalização democrática das For-
ças Armadas — a sujeição destas à autoridade política — a uma estratégia
partidária: contra o Partido Blanco, quando, pretendendo o desgaste políti-

42 O presidente Lacalle mencionou certa vez que a idéia lhe havia sido sugerida pelo general
Guillermo de Nava, um dos generais do processo militar.
43 Rico (1988 e 1989).
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co do presidente Lacalle, o isolou em momentos de graves crises institucio-
nais que envolviam as Forças Armadas, e contra a Frente Ampla, quando se
omite, no exercício do comando que a Constituição lhe confere, de chamar
a atenção de seus subordinados nas múltiplas oportunidades em que deixa-
ram transparecer publicamente dúvidas sobre a conduta das Forças Arma-
das no caso de um eventual governo da Frente Ampla.44

Institucionalmente, o papel do presidente redunda na minimização
do Ministério da Defesa e também dos demais poderes do Estado. O presi-
dente Sanguinetti, em seus dois períodos de governo, oscilou entre um mi-
nistério civil de perfil bastante modesto, destinado a conciliar e a não criar
áreas de atrito com as Forças Armadas, e um ministério de contorno acen-
tuadamente militar, ocupado pelo general Medina, primeiro comandante do
Exército na democracia, importante artesão da abertura, “enérgico” institu-
cionalista e arrojado defensor da “obediência devida” como peça vertebral
da cadeia de comando. Isso significou a inserção das demandas da corpora-
ção militar no seio do Executivo, revertendo o sentido político democrático
da instituição ministerial. A preferência, em seu atual segundo período, por
ministros do Partido Blanco, que tem uma de suas facções integrando a coa-
lizão de governo, expressa não só a depreciação do ministério,45 mas um
acordo de fundo, de ordem pragmática, sobre política militar.46

O presidente Lacalle optou pelo ministro “fusível”, destinado a “quei-
mar” para evitar crises maiores entre o poder político e o instituição mili-
tar. Essa qualidade foi comprovada numa das inúmeras crises militares que
ocorreram em seu governo, quando negociou com a oposição a renúncia de
um ministro que deixou de tomar conhecimento de graves incidentes (se-
qüelas de situações herdadas da ditadura47), sem aplicar qualquer sanção
aos militares envolvidos.

A política de promoções de altos oficiais permite analisar o comporta-
mento do Executivo em outra oportunidade de exercício da supremacia do
poder civil. Ela resgatou a autoridade do poder político, que, durante o pri-

44 Como no caso das recentes declarações do comandante do Exército, general Fernán Amado,
que, indagado por um jornalista sobre a eventualidade de um triunfo eleitoral da esquerda, in-
sinuou condicionar a subordinação do Exército à manutenção da conduta adotada por ambos
os partidos tradicionais acerca da questão dos desaparecidos. (El País, 7-2-1999.)
45 Raciocinando ao contrário: é inconcebível que o Ministério da Economia seja ocupado por
um membro da oposição.
46 Não se trata, nesse caso, do consenso que fundamenta uma política de Estado, porque não
houve no país um debate que alicerçasse uma política de defesa explícita, comprometendo to-
das as forças políticas com um esforço coordenado que transcendesse os limites temporais de
um governo. Ver Escobar (1995).
47 O caso da colaboração de oficiais uruguaios no seqüestro do biólogo chileno, acompanhando
a coordenação repressora das ditaduras do Cone Sul, e um episódio de espionagem entre gru-
pos de altos oficiais do Exército.
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meiro ano de governo pós-ditatorial, limitava-se à escolha de um candidato
entre dois propostos pela cúpula militar para cada vaga. Caducado o Ato nº
19, estabeleceu-se, em 1986, a promoção por escolha presidencial, por or-
dem de preferência e com aprovação do Senado, entre os três primeiros no-
mes de uma lista elaborada pela instituição militar. O presidente Sanguinetti
optou pelo critério “profissional”,48 inclusive nos casos em que os postulan-
tes eram acusados de violação de direitos humanos. O presidente Lacalle, por
sua vez, foi, em determinado momento, bastante questionado interna49 e ex-
ternamente pela instituição militar, por promover um oficial de sua facção
política que ocupava posição bem inferior na lista, com o objetivo de habilitá-
lo ao comando de sua arma. Em geral, tanto blancos quanto colorados vota-
vam a favor das promoções de oficiais implicados em delitos de lesa-humani-
dade, o que denuncia a continuidade da velha estratégia de “controle subjeti-
vo” por meio das cúpulas partidárias.

Nas questões substantivas, ambos os partidos, quando no governo,
entraram em acordo. É o caso da impunidade, cujo complicado processo já
foi examinado; dos ajustes doutrinários, em que a iniciativa de reintroduzir
a missão de ordem interna pelo governo Lacalle contou com o aval do Parti-
do Colorado; ou da adoção de encargos subsidiários, como a participação
em missões de manutenção da paz da ONU ou o apoio à luta contra o nar-
cotráfico, que, em essência, continua a ser atribuição da polícia.

No que diz respeito à inclusão das Forças Armadas nos planos de refor-
ma do Estado, o acordo básico e os resultados mais visíveis são a redução de
custos e de importância, como sugerem os organismos de crédito internacional.

O custo do item “defesa” baixou de 3,49% do PIB, em 1982, e de
19,49% do orçamento nacional, em 1979 — os números mais elevados —,
para 1,88 e 8,40%, respectivamente, no exercício orçamentário de 1997. Is-
so, sem que o gasto real tenha diminuído e, inclusive, com aumentos sala-
riais para os militares, tendo em vista que a redução orçamentária foi obti-
da suprimindo-se efetivos, por meio do não-preenchimento de vagas de pos-
tos subalternos e do estímulo à reforma dos oficiais de carreira.50 Mas, o
excesso de quadros continua sendo um problema — seqüela da ditadura e
da inexistência de um plano coerente que os regule.51

48 Viciado desde a origem, segundo as duras e certeiras críticas que, no próprio âmbito militar,
são feitas ao sistema de avaliação das Forças Armadas. Ver mais adiante a referência à exposi-
ção do coronel A. Cabrera.
49 Inclusive pela ocorrência de uma série de atentados terroristas.
50 López Chirico (1995).
51 Num país em que o gasto militar é sustentado, em sua maior parte, por receitas fiscais e, em
menor medida, pela renda auferida com a venda de serviços diversos pelos distintos setores
das Forças Armadas, a prestação de contas aos poderes públicos ganhou ultimamente em
transparência, ao incluir essas receitas na prestação de contas anual do Ministério da Defesa,
que faz parte da prestação de contas geral.
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Ainda não ocorreu a necessária reforma estrutural, que ajuste a insti-
tuição militar às reduções efetuadas, sem prejudicar o cumprimento de suas
funções. Tratar democraticamente essa temática implicaria tomar uma sé-
rie de medidas, a começar pela definição de uma política de defesa que sir-
va de base a uma política militar adequada aos aspectos que venham a exi-
gir a aplicação do fator militar. Permanece, contudo, o antigo e reiterado há-
bito da recusa a enfocar o tema tanto nas esferas acadêmicas, quanto nas
políticas. E também a falta de vontade política para executar essa tarefa.

Definitivamente, as estratégias político-partidárias, relativas à ques-
tão militar, dos partidos políticos que se alternaram no governo desde a re-
democratização diferenciam-se apenas em aspectos menores. O Partido Co-
lorado capitaliza seu prolongado vínculo com as Forças Armadas adotando
posturas “profissionalistas” que lhe garantam apoio institucional e, quando
ocorrem episódios que provocam clivagens internas ostensivas nas Forças
Armadas, parece apoiar-se nas facções antes “pró-abertura”. O Partido Blan-
co reincide na velha atitude de recuperar o tempo perdido, promovendo ra-
pidamente os oficiais a ele vinculados, em atitude que costuma despertar
ressentimentos; submetendo-se claramente a propostas de reestruturação
que tentam adequar as Forças Armadas uruguaias às grandes tendências
mundiais, e buscando a consolidação legal da função de ordem interna.

A esquerda, por seu turno, permanece isolada com relação a muitos
problemas; no que diz respeito a outros, se divide e não é capaz de amadu-
recer e chegar a acordo quanto à posição a tomar sobre a problemática mili-
tar. É a única tendência política com um grupo dedicado ao acompanha-
mento do tema militar, mesmo que o grau de institucionalização deste seja
baixo na estrutura orgânica da Frente Ampla. Por seu alheamento à tradi-
ção de governo, a esquerda deve apoiar-se nos mecanismos de relaciona-
mento formais e institucionais com as Forças Armadas, explorando ao máxi-
mo os recursos que a ordem jurídica provê. Por meio de seus congressos de
base, vem definindo amplas diretrizes políticas de defesa e militar, adota-
das pela maioria, mas não sem atritos.

Perspectivas para o futuro

A futurologia é o capítulo mais incerto das ciências sociais.52 Seria,
porém, renunciar às armas que elas nos proporcionam negar-se à análise
das tendências, de longo e curto prazos, que os processos sugerem.

52 A esse respeito, é salutar recordar as sarcásticas palavras de Alan Wolfe (1987:369): “...não é
possível saber o que nos reserva o futuro. Embora fosse satisfatório prever com exatidão a que
se parecerá a próxima etapa, somente um néscio, um astrólogo ou um cientista político pode-
riam tentar afirmá-lo”.
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De diversas perspectivas teóricas, percebe-se a convergência quan-
to ao fator “técnico” no que concerne à identificação dos riscos militares
para a democracia. Um liberal pluralista como Robert Dahl alicerça seus
temores em relação às “poliarquias” existentes numa exposição de longa
duração histórica. Segundo ele, o desenvolvimento técnico propiciado
por exércitos de massa, com ampla difusão popular das armas, foi favo-
rável à democracia, situação da qual hoje nos distanciamos, em grande
medida pelo alto grau de sofisticação da guerra.53 Apesar disso, afirma
que as poliarquias se multiplicaram e atribui o fato ao desenvolvimento
de estratégias de “subordinação militar” por parte do poder civil. A sor-
te da democracia seria jogada, então, no espaço existente entre o fortale-
cimento de um núcleo militar resistente, que — por seus princípios de
funcionamento institucional e por seu objetivo final, a guerra — respon-
de a uma lógica oposta à da democracia, e a eficácia dos meios de subor-
dinação militar empregados pelo poder político. Resumindo, poder-se-ia
dizer que as condições técnicas e organizacionais atuais da guerra, ao ex-
porem, com mais agudeza do que nunca, o “paradoxo do controlador-
controlado”,54 exacerbam a responsabilidade política em relação à admi-
nistração do fator militar, em termos da manutenção e da qualidade dos
regimes democráticos.

53 Raciocinando com Robert A. Dahl (1991:292 e segs.), pode-se fundamentar uma tese contrá-
ria à de Huntington com relação aos efeitos da “neutralidade” política a que levaria um elevado
nível de profissionalização nas Forças Armadas. Isso não só por aproximação com uma postura
como a de Stepan, e sua fundamentação de um “novo profissionalismo” que inclui o papel polí-
tico, como por razões mais profundas. A reprodução da ordem institucional militar, apoiada
em normas disciplinares e hierárquicas que constituem seu eixo e produzem um ethos específi-
co, garante a reprodução de uma ordem social sempre assimétrica, em maior ou menor medi-
da. Vista dessa forma, a neutralidade do profissionalismo militar decorre da inércia da
dominação civil, o que se torna ainda mais transparente no discurso do próprio Huntington,
quando expõe o “realismo conservador” do militar profissional (ver Huntington, 1985). Em se-
gundo lugar, como organização complexa capaz de fixar seus próprios fins, a instituição militar
nos remete à tese de Dahl: quanto maiores o tecnicismo, a racionalização e a eficiência no
cumprimento dos objetivos, maiores as dificuldades de controle por parte de instituições hete-
ronômicas à militar.
54 Bañón & Olmeda (1985:33 e segs.). Esse paradoxo resulta do fato de as Forças Armadas
serem, ao mesmo tempo, representantes da idéia abstrata de Estado e suporte material de
seu poder real e contingente. Isso provoca uma persistente ambigüidade entre “lealdade à
nação e simples obediência ao governo”. Como instituição do Estado, exemplifica uma rup-
tura na lógica do liberalismo, no que diz respeito às fontes de legitimidade entre os políti-
cos e os funcionários de Estado. A legitimidade destes últimos não decorre da escolha
direta dos cidadãos, mas da sujeição a normas profissionais internas destinadas a otimizar
a execução dos fins institucionais. “Este deslocamento das fontes de legitimidade não pode
senão reforçar o espírito corporativo e a percepção da organização intermediária como au-
têntico critério definidor dos fins” (p. 35). Daí se conclui que qualquer lacuna na definição
dos fins institucionais e de controle do seu cumprimento maximiza o potencial autônomo
da instituição.
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Nas correntes teóricas ligadas à sociologia crítica, o tema militar re-
presentaria um caso específico dentro de uma tendência política contempo-
rânea contraditória: enquanto o âmbito daquilo que se pode decidir politica-
mente tende a se ampliar, os espaços de decisão são cada vez mais restritos
e sujeitos a mecanismos tecnocráticos que aumentam a quota de autoritaris-
mo nos regimes políticos, reduzindo o debate sobre fins (específico da polí-
tica) a questões de meio (espaço privilegiado do técnico).55

Esses limites de análise significam que um diagnóstico sobre as pers-
pectivas da democracia em relação às Forças Armadas deve incluir uma du-
pla avaliação: as implicações para a democracia do grau e da forma pelos
quais as Forças Armadas se ajustam às exigências do campo técnico e orga-
nizacional, e a margem de subordinação atingida no âmbito político, que
pode ser vista pelo ângulo da “supremacia civil”,56 que, no fundo, decorre
de uma relação entre ambos os aspectos. De qualquer modo, esta não ga-
rante o bom desempenho democrático de um regime, porque são concebí-
veis — e exemplificáveis historicamente — casos bem-sucedidos de subordi-
nação militar, sem resultados democráticos. A democracia implica, ineludi-
velmente, uma questão de valores.

Refletindo-se sobre a instituição militar, conclui-se que ela saiu for-
talecida em sua coesão corporativa, em conseqüência da defesa dos atos
praticados durante a ditadura e do desenvolvimento posterior de suas fun-
ções. A vitória sobre a “subversão” — sobretudo da “inteligência” — e a
posterior inserção num esquema de atuação em operações regionais e con-
juntas com forças da ONU contribuíram para diminuir seu tradicional
ethos difuso de serviço, decorrente do pouco destaque conferido a sua
missão essencial. Estaria, pois, em vias de superar suas síndromes históri-
cas de “mimetismo civilista” e “identidade difusa” a que já me referi. O fa-
to, porém, de essa afirmação de identidade se dar por intermédio do bom
desempenho da ordem interna em “tarefas não-tradicionais” não é de bom
augúrio para a democracia. 

A implantação social da instituição militar remete ainda a um velho
problema uruguaio: a difícil visualização das funções militares pelos cida-
dãos. Mais ainda quando a redução orçamentária e de efetivos não foi
acompanhada de uma reforma estrutural que compensasse, em qualidade
do serviço, a diminuição de importância e defendesse, no nível popular, a
credibilidade e a legitimidade das missões que as Forças Armadas têm a
cumprir. Isso endossa a propensão a uma “ingênua militarização da socieda-

55 Bauman (1996).
56 Para fins de análise, pode-se entender por “supremacia civil” “a capacidade de um governo
civil democraticamente eleito de levar adiante uma política geral, sem intromissões militares;
de definir as metas e a organização geral da defesa nacional, de formular e executar uma políti-
ca de defesa e de supervisionar a aplicação da política militar” (Agüero, 1995:49).
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de”,57 que tende a exigir das Forças Armadas, cuja função não percebe
como necessária, a realização de tarefas não adequadas a sua finalidade es-
pecífica e explícita — a defesa da integridade territorial e da ordem constitu-
cional. E, nas Forças Armadas, promove a tendência a assumir essas tare-
fas, com uma intenção de se autojustificar.

Embora a pressão exercida pelos organismos de crédito internacional
por uma redução dos custos de defesa tenha provocado uma primeira tentati-
va de reestruturação das Forças Armadas no governo Lacalle, esta não parece
ter produzido mais do que uma certa atualização na apreciação da situação
mundial, regional e nacional, resultando num aggiornamento de hipóteses de
conflito, segundo as quais integraram-se velhas e novas missões das Forças
Armadas, sistematizando-as num novo Manual de Operações do Exército.

De acordo com diagnósticos e reflexões que vazam dos círculos mili-
tares por intermédio da imprensa e de apreciações feitas em documentos
mais ou menos acessíveis, a reforma estrutural ainda está por fazer, a fim
de adequar a doutrina, o emprego de meios e o equipamento às novas previ-
sões, em função do ambiente mundial, regional e nacional, bem como à re-
dução de recursos materiais e humanos estimulada pelo meio político.

O Centro de Altos Estudos Nacionais (Calen), que desenvolve suas
atividades no Ministério da Defesa, parece estar progredindo na análise
desses temas pendentes. Em matéria de análise da instituição militar e de
propostas de reestruturação, reveste-se de interesse um trabalho acadêmi-
co produzido nesse âmbito,58 não só por ser o único a romper o fechado es-
paço técnico, mas também pelo nível crítico, abrangendo todos os aspectos
atuais da instituição militar, e pelo conteúdo da parte propositiva, que in-
clui soluções coerentes com objetivos de racionalização, simplicidade orga-
nizacional e economia de recursos humanos e materiais. Trata-se de uma vi-
são sistemática do conjunto das Forças Armadas, exposta por um de seus
componentes — o Exército.

A proposta resulta num leque bastante amplo de medidas de política
militar, abarcando todos os aspectos substantivos relativos à doutrina de
emprego, organização, educação, treinamento e equipamento das Forças
Armadas. Restringe-se às diretrizes de defesa sancionadas pelo meio políti-
co, seja pela disciplina de um profissional da ativa, seja por acordo com as
Forças Armadas.59 O autor opta por um formato de Forças Armadas peque-

57 Feliz expressão do tenente-coronel Charles J. Dunlap (ver nota 59).
58 Elaborado pelo coronel Arquímedes Cabrera (1998), a quem agradeço o ensejo de consultar
um trabalho inédito.
59 Ignoro a margem de liberdade com que se realizam os esforços acadêmicos do Calen e se é
admissível, por exemplo, que participantes dos cursos — sobretudo militares da ativa — expo-
nham reflexões estratégicas sobre pressupostos que contradigam os das cúpulas políticas e mi-
litares. Refiro-me, em relação a isso, aos trabalhos do tenente-coronel da Força Aérea dos
Estados Unidos, Charles J. Dunlap (1992/93 e s.d.), crítico radical das missões, da organização
e do emprego das Forças Armadas de seu país. Agradeço ao companheiro Gustavo Scaron por
me haver colocado em contato com esses documentos.
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no, flexível, móvel, integrado e de comando unificado, em permanente dis-
ponibilidade para o combate em duas frentes — a externa e a interna — e de
acordo com uma readequação doutrinária que considera prioritárias a dis-
suasão, a ofensiva e a defesa, em vez de uma atitude estratégica central
construída sobre o eixo da guerra não-convencional. O trabalho tem ainda o
atrativo de ser coerente com objetivos de eficiência e eficácia, tentando
uma racionalização dos serviços de defesa, com base nas reduções efetua-
das pelo meio político. E rompe a opacidade que cerca os aspectos mais téc-
nicos da instituição militar, com uma crítica aguda aos seus diversos âmbi-
tos organizacionais, sobretudo no Exército.60 

Além de todos esses méritos e de uma perspectiva heteronômica à
instituição, que visualiza o tema da reestruturação tentando compatibilizá-
lo com a intenção de manter e aprofundar o sistema democrático, podem-se
esboçar análises em torno de dois grande temas: as hipóteses de conflito e o
modelo organizacional proposto.

Quanto às primeiras, que não são imputáveis ao projeto em si, mas
que aparecem delineadas a partir do próprio campo político, que reintrodu-
ziu a missão interna nas Forças Armadas desde 1990, pode-se argumentar
que não é bom para o sistema democrático que o eixo doutrinário das For-

60 Por meio da análise de seis itens — comando, recrutamento (sistema de avaliação, promoções
e regulação de quadros), inteligência, organização e distribuição territorial, ensino (educação, ins-
trução e treinamento), sistema logístico e equipamento —, identifica-se uma série de vulnerabili-
dades e insuficiências que permitem inferir que se está diante de Forças Armadas com pouca
credibilidade: inexistência de unidade de comando; ausência de doutrina conjunta; desperdício e
duplicação de meios, por falta de integração entre as armas; excessiva burocracia administrativa
em detrimento do setor combatente; reduções de efetivos; discricionariedade e falta de objetivi-
dade e incentivos no sistema de avaliações; excesso de quadros em alguns escalões e carência em
outros, por falta de regulamentação da carreira; desprestígio e ineficiência da função de inteli-
gência; alta rotatividade do pessoal subalterno e segundo emprego do pessoal de carreira, desmo-
tivado pela redução salarial e pela falta de incentivos à melhoria profissional; obsolescência de
uma distribuição que existe desde o começo do século e que apresenta enormes vulnerabilidades
se levados em conta os meios de guerra atuais etc. O trabalho propõe as seguintes alternativas, a
fim de superar as insuficiências e bloqueios atuais: a) aumento da eficácia do fator recursos hu-
manos; b) adequação às limitações atuais de pessoal, substituindo-se a dispersão pela concentra-
ção de meios humanos e materiais em lugares próximos à capital, aproveitando para isso as
possibilidades oferecidas pelas comunicações; c) redução do setor administrativo e de serviços
em prol do setor combatente; d) economia de meios, pela integração de armas, serviços e corpo
de comando em unidades conjuntas; e) manutenção do corpo combatente em situação de dispo-
nibilidade permanente para cumprir com eficiência uma demanda dupla: ordem interna e exi-
gências essenciais da defesa da soberania nacional e do cumprimento dos compromissos
externos do país, sobretudo com a ONU; f) consolidação da cadeia de comandos; g) reestrutura-
ção do sistema de ensino; h) reconfiguração do sistema de inteligência, reorganizando-o em torno
da figura de um diretor de Inteligência, titular de uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, de
composição interministerial, e de uma Junta de Inteligência, de integração variada, incluindo re-
presentantes das comissões de defesa de ambas as câmaras.
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ças Armadas seja constituído pelos princípios e práticas da guerra irregular,
não-convencional ou de pouca intensidade. Nesse aspecto, propiciou-se, na
esfera política, a reintrodução de uma hipótese de conflito que, tendo sido
central na doutrina de segurança nacional vigente durante o regime militar
e nas etapas que o precederam, propicia agora uma fluida reciclagem de as-
pectos doutrinários com níveis mínimos de funcionamento democrático. Po-
der-se-ia argumentar extensamente sobre como as práticas da guerra irre-
gular, exercidas por um Exército permanente, pervertem a relação entre a
instituição e a sociedade,61 e fazem retroceder o espaço de soberania do ci-
dadão. A guerra irregular, como recurso dos fracos, foi eficaz em ocasiões
de envolvimento de toda uma comunidade em esforços de liberação nacio-
nal, e como eixo de preparação de um Exército regular em tempo de paz,
sobretudo quando se articula com hipóteses de conflito que incluem tanto a
frente externa quanto a interna. Cada cidadão reveste-se da qualidade de
inimigo potencial, subvertendo os termos do relacionamento político demo-
crático. Os limites entre a guerra irregular e a guerra “suja” são indiscerní-
veis. E não vale aqui o argumento decadente de que todas as guerras são su-
jas: se se admite — ainda que de má vontade — o uso de um recurso extre-
mo quando todos os outros falharam, o mínimo que se pode fazer é impor-
lhe limites razoáveis.

Da perspectiva organizacional, embora seja possível alinhavar algu-
mas críticas aos próprios dispositivos fundamentados numa maior eficácia
do serviço,62 talvez os prejuízos mais importantes para o funcionamento de-
mocrático não provenham do projeto de organização em si, mas do resulta-
do de sua relação com um sistema institucional democrático sujeito aos de-
senvolvimentos presentes em quase todos os regimes políticos do Ocidente.
A integração monolítica de Forças Armadas de comando unificado com ser-
viços integrados, doutrina conjunta, aparato de inteligência centralizado,
verticalizado e fortemente incrustado no Executivo, seria adequada a um
sistema que tende fortemente ao presidencialismo, à concentração de deci-
sões em esferas restritas, à erosão de um Poder Legislativo que perde subs-
tância representativa “para baixo”, porque a cidadania se enfraquece, e “pa-
ra cima”, por conta dos verticalismos partidários, dos núcleos tecnobu-
rocráticos do Estado e do poder presidencial? Nesse cenário político ins-
titucional, a burocracia militar reorganizada se perfila como um “núcleo resis-
tente”, exaltando sua separação e diferenciação em relação a uma sociedade

61 Isso é feito com brilho e eloqüência pelo tenente-coronel Charles Dunlap.
62 Como as de Dunlap sobre a integração estreita das armas e serviços — tal como a efetuada
nos Estados Unidos, com base na Lei de Reorganização Militar Goldwater-Nichols de 1986,
que, a seu ver, compromete a necessária e criativa dialética interarmas (check and balances, nas
palavras do autor).
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em que se introduz com dificuldade e aprofundando a trajetória institucional
que tende a diminuir o peso dos órgãos mais representativos e a aumentar o
dos “nichos” decisórios tecnocráticos.

Conviria que o esforço acadêmico isolado realizado pelo Calen com o
objetivo de formar quadros conjuntos da burocracia civil e militar atuasse
como mola propulsora de outras esferas, para que viessem a se ocupar des-
sas temáticas. Seria grave que o pensamento estratégico do país amadureces-
se estritamente em espaços onde o predomínio militar é notório, distorcendo
desse modo o sentido de direção que deve reger a elaboração dessas temáti-
cas numa democracia saudável. Como em tantos outros temas, é desejável,
nesse caso, o diálogo entre uma pluralidade de enfoques e perspectivas.

Como visualizar, nesse ínterim, o ângulo do poder civil e de suas inicia-
tivas em relação ao tema militar na pós-ditadura? As diretrizes da política mi-
litar nos três períodos de governo pós-ditatoriais delimitam um campo autô-
nomo importante para a instituição militar, no que se refere à concepção ou à
reiteração dessa política. Não só pelo fato maior da impunidade e suas seqüe-
las, mas porque as políticas militares percorrem um caminho inverso ao dita-
do pelas boas práticas de “subordinação militar”. Salvo no que diz respeito à
redução orçamentária, elas são elaboradas no campo militar — muito ligado
ao internacional por meio de múltiplos canais de integração — e de imediato
assumidas pelo meio civil. E mais ainda: implicam, mais do que uma correla-
ção de forças desfavorável ao elemento civil isoladamente, uma convergên-
cia entre setores importantes do campo político no que diz respeito à preser-
vação da credibilidade do espaço imposto pelo Estado, sem transformações
substanciais. Subentendem razões que vão além das circunstâncias de transi-
ção e do emprego de estratégias de subordinação, remetendo-nos, em vez dis-
so, à intenção política de preservar um lugar significativo para a coação no
sistema, ante certas previsões de futuro que destacam as explosões sociais
como hipóteses de conflito. Essa é uma presunção coerente, além disso, com
a evolução social que se vem processando à medida que se aprofundam os
efeitos da liberação do mercado, da privatização e da desregulamentação das
relações trabalhistas. A questão, então, se coloca não como um caso de difi-
culdades na subordinação militar ao poder político, mas como um problema
que diz respeito à própria substância da democracia que temos, fruto de op-
ções conscientes e de omissões, deliberadas ou não.

Nesse contexto, a trajetória política do tema militar reveste-se de no-
vos sentidos. O acordo básico dos partidos “tradicionais” sobre temas essen-
ciais parece corresponder a uma lógica do tipo a que se refere Przeworski
(1985) a propósito das razões de uma força política para manter em vigor o
poder militar: “(...) pode ser um ponto de resistência para os partidos políti-
cos estabelecidos (...) é necessária para proteger os regimes, ante demandas
de maior representatividade”.
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Outra circunstância corrobora essa presunção. É o fato de o processo
político uruguaio encontrar-se diante de uma possibilidade real: o triunfo
eleitoral da esquerda num lapso de tempo mais ou menos curto. O sistema
de partidos evoluiu — desde a fundação da Frente Ampla, em 1971, até ago-
ra — de um esquema bipartidarista, com presença marginal da esquerda,
para outro tripartite, mas com centro pouco definido. A introdução de uma
modificação importante na legislação eleitoral, como a eleição em dois tur-
nos, visa a impedir o triunfo da esquerda, mas, ainda assim, é difícil prever
o comportamento do eleitorado.

Caso essa possibilidade venha a se concretizar, a forma pela qual se fo-
ram processando os problemas herdados da ditadura, sobretudo o dos direi-
tos humanos, e a atitude de ambos os partidos tradicionais em relação a eles
contribuirão para elevar os custos, para a esquerda, de uma política que ten-
te modificar a aplicação dada por ambos os governos ao art. 4º da Lei de Ca-
ducidade, a fim de ser fiel a seu discurso de “verdade e justiça”. Isso, no pior
dos casos, induziria à autocensura e, no melhor, aumentaria a quota de vonta-
de política necessária para levar adiante um programa de reformas. A omis-
são do comando político das Forças Armadas, diante de declarações militares
que lançam dúvida sobre a atitude da instituição quanto a uma possível mu-
dança de política com relação à questão dos desaparecidos, não parece, en-
tão, evidência de fraqueza, mas opção política deliberada. Não no sentido de
uma improvável ruptura institucional, mas simplesmente como aval a pres-
sões que induzam à minimização do projeto da esquerda e sua sujeição a pa-
râmetros conciliáveis com a “governabilidade” da democracia, no sentido
conservador que lhe deu a Comissão Trilateral desde 1975.63

Um olhar mais prolongado, que abrangesse processos mais ou me-
nos recentes ainda não suficientemente analisados, talvez lançasse luz so-
bre a coerência política de forças conservadoras que participaram ativa-
mente do processo de enfraquecimento democrático anterior ao golpe de
1973 e agora administram os efeitos de uma vitória histórica. Com base nos
fatos mais relevantes da recuperação democrática a que aludi, pareceriam
estar apostando numa sociedade de vigilância preventiva, em que as Forças
Armadas integrariam um dispositivo de natureza muito mais policial do que
militar, reproduzindo, no plano local, uma tendência do mundo dominado
pela unipolaridade. De fato, a erosão das soberanias nacionais e o progres-
so das integrações reduzem a possibilidade de grandes conflitos, tornam in-
clusive mais prescindível a modesta tarefa dissuasiva que o país tem condi-
ções de se autoconfiar e possibilitam, por sua viabilidade, a prevenção e a li-
qüidação de conflitos localizados e protestos sociais. No caso uruguaio,
estaríamos diante da intensificação de uma tendência histórica secular que

63 Cide (1978).
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maximiza a função interna em relação à externa, e as operações preventi-
vas em relação ao combate aberto. 

Um triunfo da esquerda, num contexto de tendências estruturais e
políticas conjunturais como as descritas, porá à prova não só a criatividade
da esquerda para avançar, em sua linha programática, em todos os temas e
especificamente no militar,64 mas também sua maturidade para superar
contradições internas e forjar as alianças necessárias para tornar seu gover-
no exeqüível. É também possível que um triunfo da esquerda promova mu-
danças na correlação de forças dentro da própria instituição militar. Isso,
melhorando a posição daqueles que são propensos a uma tolerância respei-
tosa de todas as forças políticas do país, sem cair em discriminações que
baixam o nível da competição democrática.65 Por fim, um triunfo da es-
querda porá à prova, fundamentalmente, a coerência do discurso democrá-
tico das direitas civis e militares. 

As questões suscitadas por essas temáticas transcendem qualquer de-
bate sobre a transição ou as transições da ditadura à democracia e proble-
matizam, como já disse, o próprio caráter das democracias que temos.
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PARTE II — DEBATES

A dinâmica dos debates foi estruturada de modo a
permitir que um comentador perpassasse horizontalmen-
te todos os textos e fizesse uma agenda dos temas a serem
debatidos pelos autores dos papers. Os debates foram divi-
didos em três sessões, a primeira sobre a questão das tran-
sições para a democracia e seus problemas conceituais, a
segunda sobre as relações entre os militares e poder civil
após a derrocada das ditaduras no Cone Sul e a última so-
bre as perspectivas futuras das relações dos militares com
o poder político na região.



PRIMEIRA SESSÃO

A transição do regime militar para a democracia*  

Maria Celina D’Araujo 

Gostaria de começar recordando que a maneira pela qual este semi-
nário foi organizado — focalizando autoritarismo, transição e consolidação
democrática — poderia levar a supor que se adotou uma perspectiva evolu-
cionista. Esta é, porém, uma maneira de interpretar o que ocorreu na Amé-
rica Latina nas últimas décadas. Num primeiro momento, estudou-se por
que as democracias caíram e apareceram as ditaduras. Surgiram, então, vá-
rios estudos acerca da falência dessas democracias. Depois disso, houve
uma segunda leva de trabalhos sobre o fim das ditaduras e as transições e,
mais tarde, um terceiro momento em que se estudou a consolidação demo-
crática. Hoje, parece-me que a discussão avançou um pouco mais, porque
está mais claro que as coisas não ocorrem desse modo seqüencial, que não
há um processo evolutivo e linear dessas etapas. Tende-se mais a falar em
democracias e não-democracias e a examinar por que certos países são de-
mocráticos e outros não.

Acompanhando trabalhos mais recentes, nota-se a necessidade de
prestar mais atenção nos fatores que desequilibram as democracias. Por
quê? Houve uma grande discussão na literatura sobre as transições e sobre
se a maneira de fazê-las afetava ou não as democracias que nasciam. Algu-
mas pessoas diziam que o modo pelo qual as ditaduras caíam exercia impac-

* Tradução de Alexandra Barbosa Silva, edição dos organizadores.
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to muito grande sobre a democracia que se constituía. Analisava-se se ha-
viam acabado por colapso, como na Argentina; por uma transição pelo alto,
como no Brasil; e de que forma essas diferentes modalidades de transição
afetariam a democracia que se seguia. Pode-se, contudo, pensar a transição
como movimento, como momento provisório, não planejado. Por isso não
haveria modelos comparativos daquilo que efetivamente não existe concei-
tualmente como fenômeno político acabado.

Por outro lado, coisa mais grave foi supor que a transição — a saída
de regimes autoritários — levaria necessariamente à democracia, e por
isso mesmo muitas foram as decepções. A esse respeito tem-se, por exem-
plo, os trabalhos de Guillermo O’Donnell sobre democracia delegativa, e
outros, aqui no Brasil, falando de democracia tutelada.1 Começou-se, en-
tão, a qualificar a democracia porque, na prática, as novas democracias se
afastariam de um modelo clássico e desejado.

Outra idéia importante é a de consolidação. Depois de várias transi-
ções, percebeu-se que democracias não consolidadas não são uma carac-
terística típica da América Latina nem dos países europeus que saíram de
ditaduras. O que estou tentando dizer é que as democracias nunca estão
acabadas e sempre são, por definição, aperfeiçoáveis. Conviria, portanto,
debater mais o conceito e as qualidades da democracia e, a partir daí, ver
como abordar as democracias da América Latina.

Segundo Schmitter, num texto recente,2 as democracias compõem-se
de variadas esferas de ação política que se desenvolvem ao mesmo tempo,
mas nem sempre na mesma velocidade. A isso deu o nome de “regimes par-
ciais”. Para ele, seriam sete as esferas: participação político-partidária, par-
ticipação política associativa, controle civil sobre os militares, autonomia do
parlamento, funções do Executivo, papel do poder local e acesso aos meios
de comunicação. Um país que tenha saído de uma situação autoritária pode
estar bem em algumas dessas esferas e mal em outras.

Dito isso, queria iniciar esta discussão abordando a relação existente
entre as ditaduras militares e o poder de organização da sociedade civil. O
que estou levantando como hipótese, a partir do que li em todos os textos
apresentados neste seminário, é que, a meu ver, a intensidade da violência
das ditaduras foi proporcional à capacidade das sociedades civis de protes-
tarem e de se organizarem. Creio que sociedades como a chilena, a argenti-
na e a uruguaia, com sistemas representativos e partidários mais orgânicos,
permitiram uma resposta proporcionalmente mais violenta dos militares
quando estes assumiram o governo. Pensando em termos de saldos, de mor-
tos, de desaparecidos, creio que isso faz sentido. Se o raciocínio for válido, o
fim das ditaduras nos países aqui representados também teria a ver com as

1 O’Donnel (1991) e Zaverucha (1994).
2 Schmitter (1998).
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características da sociedade civil. No caso do Brasil, Samuel Alves Soares e
Eliézer Rizzo de Oliveira recordam que a inorganicidade da sociedade, com
uma política partidária pouco estruturada, pode explicar por que a ditadura
brasileira foi a mais longa da América Latina e por que o tempo para a aber-
tura foi o maior de todos. Chile e Uruguai tiveram plebiscitos, nos quais a
sociedade deu sua resposta contrária à ditadura, possibilitando que o ritmo
do processo de abertura fosse mais acelerado do que nos demais países. O
Paraguai, para mim, é sempre um caso muito intrigante. É uma sociedade
com um partido muito forte e uma tremenda base social. O Partido Colora-
do é um partido societal; representa os camponeses, a população pobre;
controla os militares, tendo sido um instrumento político dos militares e
também o suporte político de um ditador por nada menos que 35 anos. É
um caso de articulação entre partido, sociedade civil e militares inexistente
em qualquer outro país aqui representado. Também me parece que, na Bolí-
via, a situação é muito diferente. A sensação que se tem é que, com o golpe
de 1964, abriu-se a possibilidade de desequilibrar um poder tripartido en-
tre os sindicatos, os partidos e os militares. Esse golpe teria sido uma tenta-
tiva militar de controlar os outros dois atores. Por outro lado, a capacidade
associativa da sociedade boliviana é impressionante. Nas eleições de 1982,
havia 72 partidos. Claro que isso pode provocar inquietação quanto à frag-
mentação partidária, mas, seja como for, a sociedade boliviana está longe de
ser uma sociedade disforme do ponto de vista associativo.

Outro aspecto a considerar é que, dependendo de como essas socie-
dades se organizam politicamente, têm-se algumas formas mínimas de le-
gitimação das ditaduras. No Brasil, partidos e Congresso funcionaram du-
rante a ditadura. Claro que um Congresso com poderes limitados e parti-
dos tutelados pela ditadura, mas com eleições periódicas e rotatividade de
generais na Presidência da República. Não houve personalização do po-
der. A Argentina é um caso-limite. Nela, os partidos foram proscritos, fe-
chou-se o Congresso e não houve personalização do poder. Quem detinha
o poder era a corporação militar e não um líder, como no Chile. O Uru-
guai também é intrigante porque houve uma ditadura da corporação, mas
sem líder. O que quero dizer é que essas formas de legitimação das ditadu-
ras devem refletir aspectos da cultura política desses países.

Para finalizar, gostaria de ouvir a todos sobre as anistias. Uma vez
mais parece-me que o modo de fazê-las reflete a maneira pela qual as dita-
duras se constituíram e legitimaram. Há as auto-anistias, em que os própri-
os militares, antes de deixarem o poder, se anistiam. Estes foram os casos
do Brasil, do Chile e da Argentina. Por que fizeram isso? Porque se sabia
que a demanda pela revisão do passado seria grande. Ou seja, havia o te-
mor do revanchismo. O Uruguai teve uma Lei de Anistia elaborada pelo go-
verno democrático, mas Bolívia e Paraguai, surpreendentemente, não pro-
mulgaram leis neste sentido. No Paraguai, uma das ditaduras mais cruéis e
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violentas da América Latina, os crimes foram atribuídos apenas à polícia.
Finalmente, no que diz respeito a essa temática que envolve repressão e
anistia, os militares de todos os países representados nesta mesa banaliza-
ram o tema, desenvolvendo a idéia de que a guerra suja cometeu “erros téc-
nicos”, mas que cometer erros faz parte das guerras.

Celso Castro

O primeiro ponto sobre o qual gostaria de ouvir o que todos têm a di-
zer é a associação entre crise militar e transição. Para vários autores, o iní-
cio dos processos de transição derivaria de uma necessidade de preservar a
unidade da instituição militar, ameaçada pelas disputas entre diferentes fac-
ções ou grupos. Schmitter inclui o caso argentino nessa discussão. Eliézer e
nós mesmos o fizemos em relação ao caso brasileiro.3 Há outros trabalhos
recentes nessa mesma direção, como o de Bruce Farcau (1996), que, estu-
dando os casos boliviano e argentino, insiste na existência de facções den-
tro das Forças Armadas. Obviamente, este não é o único fator explicativo,
mas tem um peso importante em todos os trabalhos preparados para este
encontro. Exceções, pelo menos aparentes, são os trabalhos de Selva e de
Rojas.

O caso aparentemente mais desviante com relação à existência de
disputas entre facções ou de ameaça de rompimento da unidade militar é o
chileno. Francisco Rojas mostra que as Forças Armadas chilenas deixaram o
poder sem haver sofrido qualquer derrota militar, como na Argentina; sem
estar fracionadas e mantendo parcela muito significativa de poder, autono-
mia e auto-estima. É importante recordar que a coalizão militar que gover-
nou o país até 1990 perdeu o plebiscito de 1988 com 43% dos votos, ou se-
ja, mantinha uma representatividade social bastante significativa. Essa uni-
dade militar havia permitido que os militares negociassem em detalhe os
marcos institucionais da transição. Selva também afirma em seu trabalho
que os militares uruguaios tiveram a seu favor, para negociar um pacto de
transição, o fato de haverem permanecido unidos. Não fica claro, no entan-
to, se havia dissenso ou, em caso afirmativo, em que grau e com que carac-
terísticas. Nos dois casos a pergunta é se não foram diferenças que levaram
ao conflito, diferenças entre as distintas Forças Armadas — Força Aérea,
Exército e Marinha, no Chile incluindo os carabineros —, ou entre os órgãos
de informação e repressão em relação a setores militares mais profissio-
nais, ou entre gerações de militares.

Em outras palavras, como foi possível, nesses dois países, manter um
grau maior de unidade militar? Indago não pela divisão, mas pela unidade.

3 Soares, D‘Araujo & Castro (1995).
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A explicação, por exemplo, estaria em uma maior tradição histórica de pro-
fissionalismo militar, de subordinação ao poder civil? A maior união nas saí-
das de ditaduras teria a ver, então, com a formação profissional, e não com
a unidade política, recordando que o Chile sempre é lembrado como um
caso típico de Exército prussiano e o Uruguai sempre é citado como exem-
plo de Exército profissional? Pensando ainda no caso chileno, outra forma
de pensar seria que a personalização do regime, na figura de Pinochet, teria
funcionado como antídoto ao aparecimento de divisões, apesar de no Uru-
guai não ter havido qualquer personalização?

Em relação ao caso paraguaio, como Martini menciona em seu tra-
balho, na derrocada do regime não houve a ruptura do que ele denomina
“unidade granítica” entre os militares e o Partido Colorado. O que se rom-
peu foi a unidade dentro do partido. Mas ele lembra também a existên-
cia de clivagens, de diferenças geracionais, fruto da falta de renovação
nas mais altas esferas militares. Os generais paraguaios permaneceram
um tempo enorme em seus postos, impedindo a renovação de quadros.
Em que medida essas divisões nas Forças Armadas alimentaram diver-
gências no Partido Colorado?

Marcelo Sain menciona a existência de enfrentamentos no interior do
aparato militar depois da derrota na Guerra das Malvinas e afirma que isso
contribuiu para o colapso do regime, o que, por sua vez, impediu os milita-
res de fazer o pacto de transição. Cabe indagar se essas divergências depois
da Guerra das Malvinas são da mesma natureza das que havia antes. Ra-
món, analisando a Bolívia, assinala vários momentos de severas fissuras nas
Forças Armadas, o que associa à politização dos oficiais e ao rompimento de
códigos corporativos. Isso se agravou principalmente no ano em que García
Meza esteve no poder, entre 1980 e 1981, período marcado por violenta re-
pressão e por vínculos muito estreitos com grupos paramilitares e com o
narcotráfico. Não fica claro o peso dessas fissuras e divergências no proces-
so de transição, nem a profundidade histórica dessas cisões em relação a
outros fatores explicativos.

Finalmente, um ponto muito pouco presente em todos os trabalhos é
a cultura política dos militares: a ditadura acarretou uma mudança nos va-
lores militares? Se acarretou, isso é uma conseqüência ou um pré-requisito
da democratização? Essa pergunta tem por objetivo um avanço no conheci-
mento empírico sobre a cultura política dos militares. Há ainda pouquíssi-
mos estudos de natureza sociológica sobre o que pensam ou como pensa-
vam os militares. Obviamente, há uma solução prática muito simples para
isso: alega-se que o mais importante é o comportamento político dos milita-
res e não sua cultura política ou seu pensamento. Porém, gostaria de recor-
dar a existência de uma vasta bibliografia sobre Forças Armadas que enfati-
za muito o fato de os militares possuírem uma visão de mundo construída
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em grande medida (é claro que não exclusivamente) no interior da institui-
ção através de um amplo processo de profissionalização e socialização.

Marcelo Sain

Quanto à questão que Maria Celina mencionou, quero lembrar que a
democracia, como todo sistema de interação política, sempre é mais depen-
dente da produção e da reprodução de fatores sociais do que de esquemas
analíticos. Na verdade, temos sido prisioneiros de certos esquemas e preci-
samos aproveitar encontros como este para lembrar a importância de voltar
aos fatos históricos, à ação dos atores. É preciso fazer um esforço para aban-
donar taticamente os esquemas analíticos e fazer uma hermenêutica ime-
diata dos fatos.

Celso fez duas perguntas e vou dar duas respostas muito curtas sobre
a Argentina. As divergências existentes no momento do colapso do regime
militar estavam presentes antes da Guerra das Malvinas. A ditadura argen-
tina, desde o começo, não teve capacidade para articular uma estrutura po-
lítica unificada. Nem entre as três forças, nem em cada uma delas. A luta
política foi permanente e a chegada de Galtieri ao governo, por exemplo, se
deu por golpe de Estado, um golpe dentro da própria ditadura. O segundo
aspecto importante é que, talvez por conta das divergências internas, a dita-
dura argentina nunca conseguiu articular um vínculo estável de negociação
com a sociedade política e civil. Um dado importante também, que deveria
ser levado em conta por todos nós, é como a sociedade política se projetou
diante do governo militar. No caso argentino, isso foi muito bem analisado
por Ernesto López em alguns de seus livros: a classe política argentina não
estava unificada diante do poder militar e, quando a crise militar abriu-lhe
um espaço de ação, não soube ocupá-lo.

Gostaria de acrescentar ainda que, no caso argentino, no ano de 1983
houve um rompimento da autonomia militar e da capacidade militar de tu-
telar o sistema político. Mas, se a ditadura argentina fracassou na estrutura-
ção política, nos vínculos com a oposição, teve êxito na implementação da
repressão. Foi a violência terrorista estatal mais importante da América La-
tina e os 20 mil desaparecidos são prova disso. Conseguiu desarticular os
aparatos militares das organizações guerrilheiras, e foi mais além na ques-
tão da guerrilha. Há documentos, tanto da Marinha quanto do Exército,
onde afirma-se que a guerrilha estava desarticulada, mas era conveniente
continuar com a estrutura repressiva visando à desarticulação das organiza-
ções populares, fundamentalmente no nível médio da estrutura sindical. A
metade dos desaparecidos argentinos são dirigentes sindicais médios. A Ar-
gentina tinha 12 milhões de trabalhadores sindicalizados em 1976. No ano
de 1982, eram 7,5 milhões. A ditadura teve êxito na montagem do aparato
repressivo e na provocação de mudanças radicais na estrutura social argen-
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tina. Desarticularam-se os setores populares que vinham da época do pero-
nismo e que eram atores centrais do sistema político argentino.

O problema é que as oportunidades que a queda dos militares abriu
para a classe política não foram bem aproveitadas. A classe política argenti-
na teve dificuldades para se apropriar do problema militar. E aí entra uma
das questões centrais: a falta de políticas em matéria militar e de defesa na-
cional no período democrático.

Ainda sobre a intensidade da violência, quero chamar a atenção para
a necessidade de se trabalhar mais profundamente o conceito de “terroris-
mo de Estado”. Ele é utilizado com um viés desqualificador. Dizer “terroris-
ta de Estado” é dizer nazista ou fascista, tem um efeito de propaganda políti-
ca etc. Não digo que seja errado, é um recurso da política como qualquer
outro. O que me parece é que deve ser bem elaborado e assumido no cam-
po da produção acadêmica. O “terrorismo de Estado” nos lugares onde ocor-
reu deixou profundas marcas que condicionaram a transição e, inclusive, o
desenvolvimento atual de algumas problemáticas.

Cabe lembrar também que a tradição política argentina sempre bus-
cou a desestabilização do adversário e a legitimação das Forças Armadas
como instrumento de exclusão de um outro partido. O interessante é que,
em 1983, pela primeira vez na Argentina, um partido político distinto do pe-
ronismo ganhou em eleições sem proscrição política, sem garantia ou tute-
la militar. Com Alfonsín se inaugurou uma lógica diferente: foi o primeiro
governo plenamente democrático a surgir na cena política argentina sem ex-
clusão do peronismo e sem manipulação militar no processo eleitoral.

Quero assinalar ainda que, durante a ditadura, os organismos de di-
reitos humanos foram os únicos que fizeram uma mobilização política im-
portante por justiça usando o slogan “aparecimento com vida dos desapare-
cidos”. O movimento operário estava dividido e a classe política também
não enfrentou esse problema de forma unificada.

Finalmente, sobre a mudança de valores entre os militares, parece-
me que isso não ocorreu no momento transicional. A grande mudança nes-
sa direção teria ocorrido, a meu ver, nos anos de 1990, 1991, 1992, com ca-
racterísticas mais profissionais e com um maior afastamento da política.

Selva López

Em primeiro lugar, sobre as considerações gerais que Maria Celina
teceu no começo de sua exposição, creio que o momento já estava nos exi-
gindo enfoques que inscrevessem os processos de democratização dentro de
uma trajetória mais ampla. Concordo com a queixa de Marcelo Sain sobre
enfoques mais históricos, porém talvez não nos refiramos ao mesmo tipo de
enfoque. Li o trabalho de Marcelo cuidadosamente e, talvez, reclamasse
com ele, e também com Francisco Rojas, a falta de uma introdução que ins-
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crevesse o tema da transição e da democracia em uma linha de maior dura-
ção histórica. Parece-me que historicizar a discussão ajudaria a ver melhor
os problemas que estamos vivendo, no sentido de que deve-se avaliar o pre-
sente recorrendo a elementos mais profundos da realidade histórica. Em al-
guns casos, como no do Uruguai, esses elementos só podem ser rastreados a
partir da longa duração e, em outros países com histórias mais agitadas, a
partir talvez da média duração. Parece-me que isso ajudaria muitíssimo, so-
bretudo por se tratar aqui de países que têm processos muito densos, muito
ricos e, em alguns casos, muito estudados. Há uma literatura historiográfi-
ca, sociológica, política, tanto na Argentina quanto no Chile, que é riquíssi-
ma, e eventos como estes são a oportunidade de aproximá-la do público lati-
no-americano, sobretudo do Brasil, que tem pouco conhecimento do restan-
te do continente.

Isso tem outras derivações, outras vantagens: por exemplo, ajuda a
sair estritamente da temática de analisar a relação da instituição militar
com a sociedade civil e com os governos e a inscrevê-la em um quadro de
problemas mais profundos, mais graves. Eu, por exemplo, lendo o paper so-
bre a Bolívia, não encontrava (embora lá esteja, talvez não com o peso que
eu gostaria que tivesse) a referência ao fator econômico, também muito for-
te na Argentina, como um fator de enquadramento dos militares. A hiperin-
flação teve em nossos países, sobretudo os que a tiveram como a Bolívia e a
Argentina, uma força muito brutal, semelhante à do terror de Estado. En-
tão, parece-me que o enfoque histórico, pelo menos de média duração, aju-
daria a compreender os elementos do processo militar e o resultado de tudo
isso para nossos países.

Há um fato evidente, com relação ao tema de como as transições in-
fluíram nas democracias. Se nos atemos a vincular apenas essas duas ins-
tâncias, teríamos que concluir que a Argentina vive na maior das democra-
cias possíveis, porque foi o único país onde os militares se foram porque ti-
veram uma brutal derrota — as Malvinas — mas, em vez disso, a Argentina
está passando por uma enorme quantidade de problemas.

Essa é uma ponta do tema. A outra vai para a psicanálise, para a re-
lação que nós, seres humanos, temos com a violência organizada. Creio
que há muito tempo estou de acordo com Celina quanto ao fato de haver
uma relação entre a intensidade do terror do Estado, as ditaduras e o grau
anterior de organização e de mobilização das sociedades. Creio que isso
explica a violência das ditaduras no Chile, na Argentina e no Uruguai,
apesar das formas diferentes e dos tempos diferentes. Mas, em todos esses lu-
gares, a violência esteve pautada na intenção de liquidar tudo o que tives-
se a ver com a organização e a mobilização dos setores sociais. No caso do
Uruguai isso é claríssimo. O que mais apareceu na cena internacional foi
o tema do enfrentamento Tupamaros-Forças Armadas. Esse era o proble-
ma mais visível, é verdade. Mas não passava de um elemento do proces-
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so. É bom lembrar que, quando as Forças Armadas deram o golpe no Uru-
guai, o movimento tupamaro havia sido derrotado há vários meses. Elas
deram por liquidado o movimento tupamaro em setembro de 1972, e o
golpe ocorreu entre fevereiro e junho de 1973. Ou seja, foi a culminância
de um processo. Há outro elemento corroborante, uma coisa que, para
mim, é uma convicção e que, para as pessoas que gostam de provas em-
píricas, é contundente. Um pesquisador norte-americano, em 1999, Ho-
ward Handelman, fez uma enquete com 300 empresários uruguaios e che-
gou à conclusão de que, para os empresários uruguaios, o grande perigo, o
grande risco, não eram os tupamaros, e sim o movimento operário organi-
zado. E no processo uruguaio, que, como dizia Maria Celina, é orgânico, é
lento, só se vê claramente o que está ocorrendo em 1973, quando, na ver-
dade, a democracia uruguaia já vinha desmoronando desde 1968, desde o
governo de Pacheco Areco. Foi uma crise realmente orgânica, profunda,
de lento processamento. No ano de 1968 morreram, pela primeira vez, es-
tudantes nas ruas. Por tudo isso, creio que seria mesmo preciso resgatar a
média e a longa duração histórica.

Maria Celina também indagou se a maneira de as ditaduras chega-
rem ao fim teria alguma coisa a ver com a velocidade do processo de tran-
sição. Nesse caso, a meu ver, convém fazer algumas observações. Primei-
ro, no Chile, no Uruguai e na própria Argentina, houve, por volta de 1983
e 1984, mobilizações sociais muito fortes. Foi o momento das massas. Em
1982 havia ocorrido uma crise econômica brutal e isso mobilizou muito a
sociedade, que vinha sendo muito castigada. Houve uma simultaneidade
do protesto chileno com os atos de massa orgânicos do Uruguai, que co-
meçaram em um 1º de maio com multidões nas ruas, continuaram com
mobilizações, cacerolazos, e terminaram em 27 de novembro. Uma coisa
impressionante. Ali se produziu realmente a deslegitimação civil da dita-
dura e se impôs a saída dos militares. Agora, também é certo que há uma
relação muito peculiar entre esse movimento de massas em países que
têm uma cultura política negociadora muito forte, como Chile e Uruguai.
Creio que são os países da América Latina que mais se parecem, quanto à
densidade de sua vida política. Agora, a meu ver, os movimentos de mas-
sa tiveram uma significação especial. A esse respeito vale lembrar Tomás
Moulián,4 que faz uma reflexão muito profunda, muito sutil e, além dis-
so, muito bem-feita, num espanhol fantástico e poético, sobre a política,
sobre a democracia, sobre as sociedades e as democracias que temos, bus-
cando uma visão genealógica do processo chileno. Ele trata de não enfo-
car o presente como um resultado determinado, inelutável, mas procura
ver em que momento do passado teria sido possível mudar o destino, ou

4 Moulián (1997).
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seja, optar por outra coisa. E, no caso do Chile, ele situa esse momento
nos protestos de 1983/84. Diz que, nessa ocasião, poderia ter havido uma
ruptura do regime, com uma presença popular muito maior. Fazendo um
exercício similar para o Uruguai, creio que em 1983, quando se produziu
a mobilização maciça no país, o processo de transição poderia ter sido se-
lado de outra forma. Porém, o que se verifica é que, na negociação de cú-
pula, paralela ao processo de mobilização das massas, houve uma tendên-
cia muito marcada, inclusive na esquerda, para não excitar em demasia as
forças do regime, que estavam vivas e atuantes e podiam produzir um re-
vés, um retrocesso.

Quanto à vinculação dos colapsos militares com as forças do movi-
mento popular, a exemplo de Celina, não creio também que tenha havido
um sentido tão linear. O Chile foi o país em que o processo mais avançou
antes dos golpes. Foi o único país que conseguiu eleger um governo socia-
lista pelo voto, que conseguiu provocar terror nos setores conservadores e
proprietários. Mas lá também a direita se sustenta numa opinião popular
explícita, bastante contundente. Parece-me que lá não houve efetivamen-
te a quebra do sistema militar, e por isso o país tem que agüentar o que
Moulián chama de “jaula de ferro”, um sistema institucional que a ditadu-
ra legou, um tanto ou quanto reformado para que pudesse ser aceitável, e
que está baseado em setores muito poderosos na sociedade. No caso uru-
guaio, creio que ocorre também um pouco isso e que contribuiu muito o
fato de o projeto neoliberal ter desbaratado as organizações populares.
Hoje em dia, a cidadania uruguaia, que antes se encontrava nas urnas, nos
sindicatos, nas associações de professores, na central operária, encontra-se
praticamente na frente da televisão. Temos uma cidadania atomística, que
vive dos remanescentes de uma cultura política bastante consolidada, plu-
ralista e tudo o mais, mas que é uma cidadania de muito menor densidade.
Creio que na Bolívia também o projeto neoliberal de 1985 desbaratou total-
mente aquela lógica histórica de enfrentamento entre a COB e as Forças
Armadas.

Outro aspecto aqui mencionado são as formas mínimas de legitima-
ção das ditaduras. No Uruguai, os militares eram todos iguais, eram todos
rostos cinza, sobretudo para nós que estávamos fora. Os que tiveram que
vê-los pela televisão durante estes 10 ou 12 anos chegaram a conhecer al-
guns, porém foi uma ditadura da instituição. Mesmo porque as Forças Ar-
madas no Uruguai, durante o processo anterior à ditadura, já haviam come-
çado a fazer depurações, bastante maciças, levando-se em conta as dimen-
sões uruguaias. E continuaram fazendo depurações muito mal conhecidas
até agora, pela direita e pela esquerda. Porém, o certo é que à parte isso, há
uma atitude corporativa muito forte e muito coerente durante todo o pro-
cesso. Além do mais, um dado é interessante: é que os militares sempre se
viram como transitórios. Essa interpretação coincide um pouco com aquela
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de Rouquié,5 de que as ditaduras se legitimam a posteriori, porque os milita-
res se visualizam como corretores de situações políticas incorretas. Então,
para se legitimarem têm que sair em algum momento. Bem, os militares
uruguaios sempre se viram dessa maneira. E tanto é assim que, quando
Bordaberry, em 1976, apresentou um projeto absolutamente corporativo, de
índole fascista — os Bordaberry, desde os anos 1930 constituíam uma cor-
rente de pensamento fascista, corporativista, integralista, católica —, os mi-
litares o licenciaram, mandaram-no para casa, porque o projeto militar não
passava por aí. Diferentemente disso, visava a restabelecer um sistema, não
vamos dizer democrático, mas que pelo menos daria lugar aos partidos tra-
dicionais podados pela esquerda. Para os militares, o que deveria ser fecha-
do definitivamente, ser enclausurado, era a liberdade política de esquerda,
sindical, e tudo o mais. Porém sentiam-se irmanados ao projeto de ambos os
partidos tradicionais e isso difere em muito do que ocorre no Chile, onde há
um sistema partidário mais nitidamente classista.

Outro dado importante é que as Forças Armadas uruguaias nunca
aceitaram lideranças internas. Há, digamos, uma rejeição à liderança. As
Forças Armadas uruguaias estão muito mais do lado da chefia, do cargo in-
vestido institucionalmente de autoridade, do que da liderança. Creio que
isso tem a ver, inclusive, com a rejeição brutal às figuras do general Seregni
e do general Licandro, que pretendiam ser, não líderes militares, mas líde-
res políticos e democráticos, o que é muito pior.

Bem, vou introduzir agora uma coisa mais abstrata. Creio que essa
maneira de ser das Forças Armadas uruguaias está relacionada, primeiro,
com a trajetória histórica que enfatizou mais os aspectos burocrático, insti-
tucional, administrativo do que os combativos. No Uruguai, a partir da
Guerra do Paraguai, creio que nunca ninguém propalou que houvesse uma
ameaça imediata de enfrentamento militar. Por isso mesmo desenvolveram-
se muito os aspectos burocrático-administrativos e isso está ligado a uma
coisa muito mais profunda que envolve todos os uruguaios em geral: a dis-
ciplina. O caráter disciplinado da sociedade uruguaia tem a ver com sua re-
lativa homogeneidade social e com o fato de ter-se escolhido bem cedo, ain-
da no século XIX, instituições disciplinadoras distantes da coerção estatal
aberta. Por exemplo, a rede escolar. Nós, uruguaios, nos identificamos com
a escola pública, tanto que a reforma educativa no Uruguai não pôde priva-
tizá-la ou se afastar dela. Houve uma disciplina precoce ligada à modernida-
de que diluiu a ênfase no disciplinamento mais ostensivo, via instituição es-
tatal. E os militares uruguaios estão envolvidos nessa realidade. São diferen-
tes níveis de disciplinas, porém todos nós participamos dela.

5 Rouquié (1984).
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O tema das anistias também merece reflexão. Em alguns lugares não
houve nenhuma, em outros alguma, precária, como no meu país, ainda que
os cidadãos tenham sido chamados a votar e a decidir sobre ela. De toda
forma, há um lado bom, porque a sociedade, de alguma maneira, aprofun-
dou e processou o tema da anistia. Mas há um lado mau, pois legitimou a
solução de impunidade. Isso significa uma ferida narcisista na sociedade
uruguaia que se acreditava igualitária, libertária e apegada à justiça. Talvez
isso explique o aumento, ano após ano, e num crescendo, das reivindica-
ções sobre o tema dos direitos humanos, e esse é um dos temas-chave para
a qualidade das democracias. Há uma nova geração de oficiais, muito ins-
titucionalista, que sente que o fato de não se ter apontado quem cometeu as
piores transgressões acaba por envolver toda a instituição militar, e esses
oficiais não gostam nada disso. Assim, é possível que, com o tempo, surja
nas Forças Armadas uma espécie de ruptura com aquela posição inicial cor-
porativista que defende tenazmente a não-revisão da Lei da Impunidade e o
não-julgamento dos delitos contra os direitos humanos.

Quanto às relações entre as forças militares, a Marinha e a Força Aé-
rea no Uruguai são minoritárias e ficaram afastadas das decisões políticas.
Em geral, é assim em todas as Forças Armadas do mundo, porém no Uru-
guai é mais acentuado. Por outro lado, não se notam grandes fissuras, pelo
menos ostensivamente, embora as posições doutrinárias sejam defendidas
muito mais explicitamente pelo Exército, que teoriza, arma e doutrina e é,
portanto, a força com que se tem que debater.

Francisco Rojas Aravena

Creio que esta iniciativa da Fundação Getulio Vargas é muito impor-
tante no que diz respeito à reflexão sobre as transições no contexto do Mer-
cosul e a como essas transições afetam as relações civis e militares. A partir
dessa perspectiva, parece-me que há uma discussão estritamente no campo
da ciência política que diz respeito a quando começam e quando terminam
as transições. No trabalho sobre o Chile, destaco que esse tema faz parte de
uma discussão consistentemente levantada por Manuel Antonio Garretón
quanto ao fato de nós, chilenos, continuarmos afirmando que estamos em
transição.6 Com isso, vamos chegar ao absurdo de ter um período de transi-
ção mais longo que o ditatorial. Para Garretón, a transição no Chile se ini-
ciou logo depois do plebiscito, com a formalização da Constituição, e termi-
nou em 11 de março de 1990, quando o governo foi entregue aos civis. 

Outro problema é a qualidade da democracia e as distintas perspecti-
vas acerca da governabilidade democrática, tema no qual Felipe Agüero tem

6 Garretón (1993).
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trabalhado de maneira substantiva nos últimos tempos. Uma pergunta que
em geral nós, chilenos, não nos fazemos tem a ver com a indagação de Ma-
ria Celina sobre quando se produz a ruptura democrática. No caso chileno,
a pergunta poderia ser: por que os militares demoraram tanto para tomar o
poder, quando já havia exemplos significativos de golpes no Brasil e em ou-
tros países? Por que o regime caiu em 1973, praticamente três anos depois
do início do governo de Salvador Allende, e não no governo de Eduardo
Frei, que produziu mudanças estruturais? Possivelmente, isso está relacio-
nado com a luta entre facções, porque, embora as diferenças possam ser
menores, no Chile também houve divisões nas Forças Armadas e conflitos
interforças significativos, ainda que ligados a uma perspectiva burocrática.

Para um país com as características do Chile, não era admissível uma
divisão nas Forças Armadas e, quando isso ocorreu, na guerra civil de 1891,
um setor substantivo do Exército foi derrotado. A luta entre facções gera
vulnerabilidades significativas no que diz respeito à frente externa, à posi-
ção de dissuasão do país, não sendo, portanto, possível nem aceitável. En-
tão, creio que isso, do ponto de vista do pensamento militar, cumpre um pa-
pel significativo. No entanto, pode-se ver de maneira bastante paradoxal
esse tema em um momento de maior intensidade e percepção de ameaça e
conflito externo, que foi o ano de 1978. Nesse momento houve diferenças
substantivas quanto à orientação do regime político e toda a cúpula da For-
ça Aérea foi eliminada com a saída de 17 ou 18 generais-brigadeiros.

Há um elemento importante que Maria Celina não assinalou e que, a
meu ver, deve se constituir cada vez mais em objeto de reflexão. Refiro-me
ao peso das variáveis externas. Creio que o condicionamento externo é
substantivo para o colapso das democracias, para o restabelecimento das
democracias e para a exeqüibilidade ou não da governabilidade democrá-
tica. No caso da transição chilena isso é particularmente significativo, e vou
tomar o tema dos protestos de 1983, que expressaram uma mobilização
mais geral na América Latina. Da perspectiva latino-americana, a partir da
revolução sandinista de 1978/79, passaram a ser propostas duas visões con-
traditórias de construção democrática: construir a revolução ou levar a cabo
a transição para a democracia. A perspectiva centro-americana era a da re-
volução e, a partir dela, a construção do socialismo de modo, digamos, simi-
lar ao da revolução cubana. No sul do continente, o que se propunha era a
transição para uma democracia que fosse capaz de reconstituir as bases de
um sistema democrático. Essas perspectivas conflitantes sobre o conceito
de democracia tinham conseqüências políticas práticas. No âmbito centro-
americano, propôs-se a resolução desse conflito através do Grupo de Conta-
dora, o que não deu resultado, avançando-se então para o Grupo de Apoio
constituído por Brasil, Uruguai, Argentina e Peru. Que visualização se ti-
nha em 1983, quando se constituiu o Grupo de Apoio? A de que a região
corria sério perigo e de que havia uma vinculação entre a guerra na Améri-
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ca Central e o aumento crescente da atividade guerrilheira na Colômbia,
que por sua vez se ligava ao Sendero Luminoso, no Peru, e obviamente à
possibilidade de guerra civil no Chile. Essa situação, vista da perspectiva ar-
gentina, após o restabelecimento da democracia com Alfonsín, dificultava a
governabilidade substantiva, ou seja, o apoio a uma saída democrática e não
a uma saída de cunho violento. E penso que, depois de um avanço, com am-
pla base social, os protestos foram se restringindo e ficaram fundamental-
mente ligados aos setores mais pobres, ao lumpemproletariado, aos setores,
digamos, mais atingidos pela crise econômica e, no final, no caso chileno, fi-
caram muito associados à atividade do Partido Comunista.

No que concerne à relação com a violência, e continuando a reflexão
a partir dos protestos, vou chegar ao momento de sua origem. A meu ver, se
há um term point no Chile quanto ao tema da violência, este foi o atentado
ao general Pinochet, em 1986. Nesse momento creio que a elite política chi-
lena decidiu não centro-americanizar o país, e o que restava era acatar a ins-
titucionabilidade para poder avançar. Foi o que possibilitou chegar ao ple-
biscito de 1988 e iniciar o processo de transição.

Tenho a impressão de que, embora seja correto estabelecer algum
tipo de correlação entre o grau de violência das Forças Armadas e o nível de
organização social, também há outro elemento, que está vinculado à doutri-
na militar de modo mais cíclico e, em particular, à formalização dessa dou-
trina como doutrina de segurança nacional. No caso do Chile, seguiu-se o
princípio de Clausewitz de despender o máximo esforço até anular o inimi-
go. Sobre isso, há trabalhos importantes mostrando como a repressão atua-
va com alta seletividade. A repressão no Chile produziu cerca de 3 mil mor-
tos. E é possível aumentar um pouco essa cifra e chegar a 3.500, 4 mil. Mas
há diferenças quando se compara a repressão chilena com a argentina. A
Argentina é três vezes maior que o Chile, em território, em população, em
produção. Mas, se se examina a repressão na Argentina, ela não é três ve-
zes maior, é muitíssimo maior. Contudo, do ponto de vista do estereótipo,
da visualização da ditadura e do ditador, Pinochet é mais ditador que Vide-
la. Galtieri, por sua vez, tem a imagem de um ditador derrotado nas Malvi-
nas e não de um ditador latino-americano. E creio que isso tem a ver com as
variáveis internacionais.

Há um segundo tema, o do quadro institucional, que diferencia os ca-
sos no Mercosul e a visualização das transições. No período 1960-70, dadas
a concepção político-militar e a doutrina de segurança nacional, os milita-
res quiseram reformar o sistema político como um todo, o que levou à cons-
tituição de elementos legais, de constituições feitas sob medida pelas For-
ças Armadas. Isso não ocorreu na Argentina, porque ali os militares utiliza-
ram uma legislação que já lhes garantia um conjunto de atribuições.
Quando se examinam hoje os problemas que ocorrem na restauração demo-
crática, vê-se que eles se originam exatamente na área institucional. Os pro-
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blemas maiores, no caso chileno, se dão precisamente aí porque a Constitui-
ção não representa o conjunto da população: não houve mudança constitu-
cional referendada pela totalidade da população. No Brasil, foi instalada
uma Constituinte, o que permitiu entabular negociações e efetuar os ajus-
tes correspondentes para se obter um sistema de representação comum. No
Chile, não há esse quadro legitimado e, 20 anos depois da transição, temos
uma Constituição que não é reconhecida como legítima pelos que gover-
nam e têm maioria no país; mas precisam atuar com ela porque este foi o
caminho pelo qual chegaram ao poder. Então, a meu ver, esse é um elemen-
to essencial, que define, por sua vez, as principais categorias descritas por
Schmitter e citadas por Celina, bem como o tipo de relacionamento no seio
da sociedade. Ou seja, guarda relação com o sistema eleitoral, com o siste-
ma de participação, com os direitos dos cidadãos, com o sistema partidário,
com o controle civil sobre as Forças Armadas, com os espaços parlamenta-
res, com o Poder Judiciário e com a empresa privada.

Um terceiro elemento ao qual quero me referir é a anistia. O tema
dos direitos humanos ao longo desses 20-30 anos vem mudando no mundo
em relação à questão da soberania. Nos anos 1970, por exemplo, a tortura
era um problema estritamente doméstico. Hoje, o tema direitos humanos
tem clara jurisprudência e competência internacionais. Creio que a prisão
de Pinochet em 1998 mostra isso claramente. O governo do Chile, no âmbi-
to de uma crise internacional, utilizou nessa ocasião o art. 30 da convenção
internacional que dispõe sobre a tortura para estabelecer uma controvérsia
com a Inglaterra e com a Espanha, o que podia levar à Corte Internacional
de Justiça. Isso mostra o reconhecimento da internacionalização dos direi-
tos humanos como questão-chave. No caso latino-americano, isso se expres-
sa no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à qual podem
recorrer institucionalmente os Estados, e também os particulares.

Em sua origem, as anistias se apresentam como auto-anistias, todas
procurando resolver problemas das Forças Armadas com o revanchismo.
Esse tipo de anistia difere das anteriores, que produziam formas de reconci-
liação nacional e tinham um elemento vinculante. Muitas foram negocia-
das, restabelecidas, geraram reparações. Ou seja, muitas reivindicavam a
reparação moral e política das vítimas e resolviam todos os problemas le-
gais envolvidos. No Chile, a anistia dos militares tem caráter de impunida-
de, uma impunidade associada a outro fator relacionado com os direitos hu-
manos: não esclarece o tema dos desaparecidos. Portanto, já que não existe
uma solução aceitável para o conjunto da sociedade, o tema da impunidade
adquire maior força.

Para sintetizar, creio que os fatores internacionais cumprem um pa-
pel central crescente na busca de saídas democráticas para uma democra-
cia mais efetiva. Os temas da institucionalidade, da representação, das for-
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mas de expressar a luta pelo poder e das regras que a norteiam constituem
o núcleo básico dessa reflexão. 

Quanto ao fracionamento militar, creio que, no Chile, seu peso foi
menor do que em outros países. De fato, a personalização do poder fez com
que os comandos militares, embora muito diferenciados, não assumissem o
governo. Isso fez com que o fracionamento e as lutas pelo poder, militares
ou civis, se expressassem como discrepâncias estritamente políticas e não
como discrepâncias estratégicas no âmbito militar.

Carlos Martini

Primeiro, no que se refere às sete esferas de Schmitter, no Paraguai,
tivemos, nos primeiros anos, um tipo de análise equivocado, pois avançou-
se muito na esfera do acesso à informação — em uma escala de 10, esta es-
taria em quase nove. Mas na esfera da subordinação do poder das Forças
Armadas ao poder civil teríamos um ou dois. Essa defasagem entre uma ex-
plosão de liberdades civis e a lentidão institucional impediu-nos de ver as
dificuldades da transição.

Segundo, um conceito que, a meu ver, pode ser útil é o dos pactos tá-
citos na transição. O Paraguai não teve pactos explícitos, mas pactos tácitos
muito fortes entre a oposição e o poder que emergiu do golpe militar enca-
beçado pelo general Rodríguez em 1989. A oposição se converteu em legiti-
madora do poder que surgia do golpe de 1989, em troca de uma agenda elei-
toral e da manutenção das liberdades civis. Esses pactos implícitos, que só
foram para o papel com a reforma do Poder Judiciário em 1994, fizeram
com que a oposição respeitasse estritamente, por exemplo, a não-separação
das Forças Armadas e do Partido Colorado. Por quê? Porque a oposição lia a
transição como seqüencial e evolutiva, como se aventou no início destes de-
bates. Ou seja, entendia que, em algum momento, dada a soma das refor-
mas constitucionais e legais, o Partido Colorado se separaria das Forças Ar-
madas. Este foi um erro de apreciação. Mas o pacto tácito se assentou numa
base: continuar participando do processo, acatar as regras do jogo e aceitar
a idéia de que a continuidade das rupturas não levaria a uma institucionali-
zação militar.

O terceiro ponto que gostaria de abordar está relacionado ao que dis-
se Maria Celina acerca do poder da sociedade civil. No Paraguai, efetiva-
mente, tinha-se uma sociedade civil desarticulada. Podem-se citar muitos
indicadores, mas limitar-me-ei a não mais que dois: um país com nível bai-
xíssimo de industrialização, com alto nível de ruralização e sem integração
no que respeita a infra-estrutura. Uma sociedade civil provincianizada, dizia
um colega nosso, no sentido de diminuída perante um Estado onívoro que
tenta devorá-la. A crise terminal do regime, por conseguinte, não resultou
de uma crise da relação sociedade civil-Estado.
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O quarto ponto, a fissura na elite do poder, é um tema-chave no caso
da transição paraguaia. Abriu-se ali uma brecha na relação partidos-Forças
Armadas, produzindo-se uma crise sucessória que levou a uma crise sistê-
mica. Parte da linha dura, militar e civil, queria a permanência do stroess-
nerismo, com o mesmo sistema e, quem sabe, com outro Stroessner. En-
quanto isso, o setor do Partido Colorado, que havia sido alijado do poder, ar-
ticulava-se com o comandante do primeiro corpo do Exército, o general
Andrés Rodriguez. Mas a sucessão de Stroessner, para a linha dura do Parti-
do Colorado, não passava pelo general Rodríguez. Esta foi uma ruptura
muito forte, uma crise sucessória que levou a uma crise sistêmica.

Nos casos de Pinochet e Stroessner, há uma forte personalização do
poder. Mas, no caso chileno, isso vem acompanhado de um alto nível de
institucionalização e, no caso paraguaio, de uma grande autonomia não-pro-
fissionalizada. Essa é uma diferença muito importante quando se fala na
personalização dos dois regimes. Nesse ponto, gostaria de fazer uma compa-
ração com a Argentina. Marcelo Sain lembrou que, na Argentina, a incor-
poração de uma articulação política por parte do regime fracassou. Com
Stroessner, deu-se o contrário. As eleições eram periódicas e, durante al-
guns anos, a oposição delas participou. Com Stroessner, havia uma legitima-
ção da oposição que não existia na Argentina, sendo muito mais parecida
com o caso brasileiro, com a diferença de que a Arena não tinha tradição de
partido de massas como o Partido Colorado. Este tem 110 anos de existên-
cia, 75 dos quais no poder, e nos 52 últimos de maneira ininterrupta, e con-
ta com 1 milhão de filiados, para uma população de 5 milhões de habitan-
tes — uma taxa de filiação extraordinária. É um partido-Estado. Um brasi-
leiro disse certa vez que o Partido Colorado é uma religião cujos santos já
não fazem milagres, mas nos quais as pessoas ainda acreditam.

O quinto ponto é a anistia. No Paraguai, não houve necessidade de
anistia porque a oposição, desde o início, adotou o que lá se chama de linha
prudente, pragmática, de esquecimento. Uma postura que lembra as pala-
vras de um certo jornalista, que dizia que as transições requerem um certo
exercício de amnésia coletiva. A oposição no Paraguai passou a sofrer de
amnésia como estratégia. Ninguém toca no tema militar e, sim, caracteristi-
camente, no elo frágil da ditadura: a polícia. Os arquivos da polícia política
foram “descobertos” e isso permitiu a condenação do chefe dessa polícia a
25 anos de prisão. Mas nenhum militar foi condenado. Ou seja, as coisas
funcionam mais ou menos assim: “os militares não podem ser questiona-
dos, mas a polícia sim”. A oposição jamais pediu qualquer análise das fortu-
nas acumuladas durante o regime militar, qualquer análise da violação de
direitos humanos. A linha adotada pela oposição, continuando com esses
pactos táticos, foi: “Não se toca no passado, falemos do futuro”.

O sexto ponto abordado por Francisco Rojas, a meu ver, é essencial:
as variáveis externas. Nós achamos que o Paraguai é o melhor exemplo de
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globalização democrática. O Mercosul, para os paraguaios, ou melhor, para
a classe política, não é um tratado comercial e, sim, um cordão sanitário de
segurança externa contra aspirantes a ditadores. Isso se viu de modo muito
claro na crise de abril de 1996 e em março de 1999. O Mercosul, para o Pa-
raguai, é a variável externa-chave. Nessas duas crises, nossa transição in-
conclusa haveria terminado pelo menos em uma “democradura” se não fos-
se a variável externa. Às vezes nos criticam por nossa debilidade, por ser-
mos tutelados externamente. Mas essa é uma realidade e, como disse
alguém, “a realidade é a única verdade da política”.

Outro ponto que me parece importante destacar é a opinião pública e
as Forças Armadas. Este é um tema muito importante na saída dos regimes
militares. Muitas são as pesquisas feitas no Paraguai, tanto na Universidade
Católica quanto nos meios de comunicação. Nunca nenhuma sondagem de
opinião atribuiu às Forças Armadas uma valoração baixa, embora o sistema
ditatorial paraguaio tivesse as Forças Armadas como retaguarda. O mesmo
vale para o Partido Colorado. Um dado sobre este ponto: nas eleições de
maio de 1998, o Partido Colorado, há 52 anos no poder com uma política
econômica desastrosa que provocou um empobrecimento crescente, obteve
54% dos votos, 10 pontos acima de sua média. Elevados também são o pres-
tígio da imprensa e da Igreja, enquanto o Congresso e a Justiça aparecem
sempre com índices muito baixos. Somente 10% da população acredita-
vam, em março de 1999 — 10 anos depois de iniciada a transição — que no
Paraguai se vivia melhor do que durante a ditadura. Porém, mesmo que
esta seja uma percentagem muito baixa — o que é razoável, pela deteriora-
ção econômica —, também é certo que não aumentou a percentagem dos
que preferiam o regime militar. Existe uma espécie de desencanto com a
pouca legitimidade dos resultados, o que faz com que as pessoas percebam
que hoje se vive pior do que há 10 anos, mas nem por isso preferem o regi-
me ditatorial.

Outro ponto: diferentemente do Chile, onde há um quadro constitu-
cional que cria muita rigidez, no Paraguai as rupturas legais têm sido
enormes. Mas, entre a lógica formal das rupturas legais e constitucionais e
a lógica das rupturas políticas, em termos da separação Forças Armadas-
Partido Colorado, há uma grande distância. Avançou-se enormemente nas
rupturas legais, mas nem tanto nas rupturas reais.

Quanto aos argumentos de Celso acerca da unidade das Forças Arma-
das, há um episódio que tem a ver com a variável internacional. Na manhã
de 28 de março de 1999, dia em que o presidente Cubas iria renunciar, o co-
mandante das Forças Armadas estava assistindo pela televisão aos bombar-
deios na Iugoslávia e disse a outro militar que estava a seu lado: “Viu o que
está acontecendo na Iugoslávia? A nós isso não convém”. E à tarde, quando
o general Oviedo ordenou: “Limpem a praça desta merda”, referindo-se
aos jovens que ali estavam, nenhuma unidade militar se apresentou. O que
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houve, provavelmente, foi a prudência dos comandos militares de entender
que há uma lógica muito forte que os impede de tomar decisões que talvez,
em outro momento, teriam tomado.

Em síntese, no caso do Paraguai, a transição não acabou porque não
há institucionalização nem subordinação das Forças Armadas ao Estado de
Direito, mas uma notável preeminência da variável internacional na susten-
tação do regime. Parece-me importante ressaltar, porém, que os oficiais hoje
já não se sentem tão próximos do Partido Colorado, pois entendem que suas
carreiras profissionais não dependem mais da lealdade ao partido e, sim, de
outros fatores. O grande ponto de interrogação em relação ao futuro é se o
cordão umbilical que uniu o Partido Colorado às Forças Armadas vai mes-
mo começar a se romper. Vocês dirão: “E por que começaria a se romper
agora?” Porque, depois de 50 anos, é a primeira vez que a oposição co-parti-
cipa do governo nacional e isso exerce pressão para que se dê o divórcio en-
tre o Partido Colorado, os militares e o poder.

Sobre a filiação dos militares ao Partido Colorado, gostaria de lem-
brar como tudo começou. Em 1947 estourou uma guerra civil no Paraguai
tendo de um lado os militares institucionalistas, o Partido Comunista, o Par-
tido Liberal e o Febrerismo — em homenagem a uma revolução que se fez
em fevereiro de 1936 — e, de outro, o Partido Colorado. A guerra foi ganha
pelo Partido Colorado em agosto de 1947 e 80% dos militares instituciona-
listas foram afastados das Forças Armadas. Stroessner assumiu em 1954 e,
em 23 de julho de 1955, a direção do partido lhe enviou uma carta comuni-
cando que, no domingo seguinte, faria seu censo e pedindo que todos os mi-
litares se filiassem no censo colorado. Stroessner respondeu afirmativamen-
te e, a partir de então, todo militar passou a ser membro, por direito, do
Partido Colorado. Estabeleceu-se ainda que para se ingressar na carreira mi-
litar era preciso estar filiado ao Partido Colorado. E para fazer carreira mili-
tar, ter como padrinho um membro do partido. O que ocorre hoje no Para-
guai é a suspensão temporária da filiação de militares ao partido.

A transição instaurou as liberdades políticas, mas não rompeu ainda
esse laço. O general Oviedo foi provavelmente o último a pretender que
aquela lógica quarentista continuasse em vigor. Lembro, a esse respeito, de
outro episódio, de fevereiro de 1993, quando já fazia cinco anos do golpe
militar. Tanques blindados das Forças Armadas desfilaram diante das por-
tas do partido, os militares o saudaram, e ali estava o general Rodríguez, mi-
litar da ativa, com um pano vermelho ao peito. Isso simboliza muito clara-
mente o que se chama de “unidade indestrutível” entre os colorados e as
Forças Armadas. O general Oviedo, aliás, fez, certa vez, um discurso em
que dizia: “Chore quem quiser, grite quem quiser, mas o Partido Colorado e
as Forças Armadas vão co-governar por secula seculorum”.

É importante lembrar que o Paraguai teve um regime patrimonialista
no sentido weberiano, sultanístico, provavelmente, com um partido de pa-
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tronagem que legitimava a base civil e distribuía cargos públicos. Stroessner
usava a expressão “o preço da paz”, querendo dizer: “para que os militares
não dêem um golpe contra mim, deixo que enriqueçam”. Em outras pala-
vras: “Dediquem-se a todo tipo de negócios, em grande quantidade, lícitos
ou ilícitos”. Assim, entende-se por que o general Rodríguez, o que deu o gol-
pe, era narcotraficante.

A lógica colorada, contudo, não permeou o estamento militar de modo
vertical, salvo para esses 5 ou 10% da cúpula que participavam dos grandes
negócios. Para os demais, havia salários baixos; carreiras que se encerravam
na patente de coronel, na melhor das hipóteses; humilhações de todo tipo.
Por isso não causou tensão nas fileiras militares a suspensão temporária da
filiação ao partido. Isso afetou aos que participavam desses grandes negó-
cios. Mas para os colorados era fundamental ter essa base de apoio militar, e
é isso que agora, aparentemente, constitui um ponto de interrogação.

Juan Ramón Quintana

O caso boliviano, provavelmente, é muito mais complexo de explicar
em termos de transição porque na Bolívia, sim, há duas grandes forças: a
das Forças Armadas e a da sociedade civil. Ambas vivem em permanente
conflito, e isto é o que se convencionou chamar de “empate catastrófico”,
que tem início praticamente com a Revolução Nacional de 1952, a segunda
revolução popular na América Latina depois da do México. Nessa revolu-
ção, as Forças Armadas, mais especificamente o Exército, foram derrotadas
pela sociedade civil e reduzidas ao mínimo. Essa é uma memória traumáti-
ca para as Forças Armadas, e faz com que se fortaleça a lógica da guerra
contra a sociedade. O princípio de modernização das Forças Armadas não
tem a ver, portanto, com o fortalecimento em relação a uma ameaça exter-
na e, sim, com a preocupação de tentar apagar essa memória traumática do
“inimigo interno”. E essa lógica é reforçada ainda pela enorme influência
exercida pelos Estados Unidos sobre a Bolívia. Portanto, quando se fala em
transição, está-se falando em uma crise de acumulação histórica que se es-
tende de 1952 até 1982.

A partir de 1964, as Forças Armadas tomaram a si a administração do
Estado, com breves interrupções, como em 1969, quando morreu o presi-
dente Barrientos e assumiu o vice-presidente constitucional, e também em
1980 e 1981. São praticamente 17 anos de governo militar, com dois brevís-
simos intervalos civis. Agora, que fatores determinaram, de maneira geral,
o colapso da administração militar? Um deles foi o fracasso militar em ad-
ministrar o Estado. Definitivamente, o que as Forças Armadas fazem é
administrar o sistema político, administrar a ditadura; o que não fazem é re-
solver os problemas econômicos ou os problemas sociais que vão se acumu-
lando com o tempo. Este é um dado significativo.
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Um segundo fator relacionado com a transição é a ruptura do pacto
militar-camponês firmado em 1964. Esse pacto foi uma espécie de engenha-
ria política entre o poder militar e os camponeses — a força social mais or-
ganizada —, a fim de neutralizar as demandas dos mineiros. A isso se cha-
mou de pacto militar-camponês, que substituiu a capacidade de apadrinha-
mento clientelista do MNR, o Movimento Nacionalista Revolucionário, no
período 1952-64. Com essa engenharia refreou-se o movimento sindical dos
mineiros, e por conta dele a Revolução Nacional foi substituída pelo pacto
militar-camponês. A partir desse momento, o movimento mineiro conver-
teu-se em inimigo potencial das Forças Armadas, tendo resistido com gre-
ves, bloqueios e também greves de fome.

A ruptura do pacto militar-camponês ocorreu em 1974, em conse-
qüência da incapacidade da ditadura militar para resolver os problemas
econômicos. A crise econômica na Bolívia, que teve início praticamente em
1972, foi resolvida apelando-se para uma estratégia repressiva, para o en-
frentamento entre os militares e os camponeses que eram seus aliados. Foi
então que se deu o massacre de Tolata, que pôs fim ao pacto, e a ditadura
militar perdeu o apoio do grande aliado para neutralizar os mineiros. Em
1974, firmou-se um novo pacto, agora entre os camponeses e os mineiros,
que juntos enfrentaram as Forças Armadas e a ditadura. Fortaleceu-se, por-
tanto, a capacidade de organização e de resistência social, e as Forças Arma-
das começaram a temer a hipótese de um retrocesso. Sua única chance de
conter a organização operário-camponesa era recorrer à repressão. A partir
de 1974, há uma sucessão ininterrupta de massacres, alguns contra minei-
ros, outros contra camponeses. A intensificação do uso da força nesses mas-
sacres fortaleceu a unidade mineiro-camponesa e ampliou a aliança popu-
lar com a inclusão do movimento dos professores e de outros movimentos
sindicais que estavam desarticulados ou não integravam a Central Operária
Boliviana. Portanto, foi a repressão que propiciou a rearticulação do movi-
mento sindical. O uso excessivo da força, a lógica de guerra contra o mo-
vimento operário foi o que descartou de vez a possibilidade de profissionali-
zar o Exército. A quantidade de vítimas, o número de enfrentamentos, a dis-
posição do Exército para a guerra interna são os fatores que debilitam a
própria unidade militar.

Vale lembrar que essa debilidade interna das Forças Armadas foi tam-
bém precedida pelo que se pode denominar valores da Revolução Nacio-
nal, que produziram dois tipos básicos de militares. Um, adepto dos prin-
cípios básicos da Revolução, que clama por mais democracia, mais cida-
dania, e outro que reivindica a proscrição de toda forma de democracia, a
doutrina da tutelagem absoluta. Durante os 12 anos da Revolução, de 1952
a 1964, as Forças Armadas atuaram no Movimento Nacionalista Revolucio-
nário como atores secundários, embora em períodos anteriores, especial-
mente depois da Guerra do Chaco, nos anos 1930, tivessem sido protagonis-
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tas importantes do processo político. Por outro lado, as Forças Armadas se
fracionaram no que se poderia chamar de dois tipos de nacionalismo: um
mais apegado às premissas da Revolução e outro de direita, mais apegado
às premissas liberais. Eram, de um lado, os herdeiros do nacionalismo de
Ovando e de Torrez, que se desenvolveu depois da Guerra do Chaco, com
Nutch e Villarroel, e, de outro, o nacionalismo do general Bánzer, protago-
nista do golpe de Estado de 1971, que derrotou o nacionalismo militar de
esquerda de 1969 e 1970, que nacionalizara a indústria do petróleo.

Um terceiro elemento fundamental para se compreender a transição
é o fracasso da profissionalização das Forças Armadas. O excesso de atribui-
ções do Estado resultou na incapacidade e na inércia militar diante de uma
ameaça externa. Essa sensação de fracasso institucional fez com que as For-
ças Armadas, internamente, se atomizassem, e começassem a surgir caudi-
lhos militares para dirigir a transição. Uns postulavam que as Forças Arma-
das deviam ficar mais tempo no poder para dar início a um verdadeiro pro-
cesso de modernização, outros diziam que era necessário entregar o poder e
iniciar logo o processo de modernização, e outros ainda defendiam a idéia
de tutelagem da sociedade, a idéia de continuar mantendo a sociedade sob
controle, porque esta seria incapaz de se governar.

Finalmente, o que detonou a crise interna foi o golpe de García Me-
za, em 1980, contra toda a tradição militar boliviana. García Meza organi-
zou um golpe, com o apoio de militares argentinos, que planejaram o golpe
nos institutos militares — um cenário certamente grotesco —, e de grupos
do narcotráfico. Surgiram então grupos paramilitares, vinculados a organi-
zações nazistas, que iriam isolar as Forças Armadas e substituir seu papel
tradicional de controle interno. Creio que esse foi o momento mais crítico
da ditadura militar boliviana e o que revelou em definitivo a crise que se
aprofundava desde 1964. Além disso, foi o momento em que as Forças Ar-
madas reconheceram que haviam militarizado totalmente o Estado, pois,
entre 1964 e 1982, mais de 35% dos efetivos do Exército cumpriam funções
administrativas.

Em 1978, Bánzer, pressionado por um movimento organizado de mu-
lheres que começou uma greve de fome que em poucos dias se espalhou
por todo o país, cedeu o poder a uma junta militar, que não se manteve
mais do que 24 horas, sofrendo um golpe encabeçado por outro militar. Pe-
reda, ainda em 1978, só permaneceu no poder por quatro meses, fez um go-
verno absolutamente ineficiente e foi deposto por um grupo institucionalis-
ta liderado pelo general Padilla. Esse golpe institucional foi praticamente o
que permitiu que se convocassem as primeiras eleições em 1979. Não hou-
ve maioria absoluta nas eleições e o Parlamento chegou a um impasse, por-
que não existiam regras claras a respeito da eleição presidencial e se optou
por um presidente interino, que ficou no cargo apenas 19 dias, sofrendo
novo golpe por outra facção do Exército. De 1978 a 1982 houve nove golpes
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militares, sete presidentes militares, dois presidentes civis interinos que não
duraram sequer um ano e a queda de García Meza, que precipitou a transi-
ção. García Meza cedeu o poder a uma junta militar e esta a um militar ins-
titucionalista, que o entregou ao Parlamento, que finalmente nomeou o pre-
sidente da República em 10 de novembro de 1982.

Foi a intensidade da repressão e os sucessivos golpes militares que
tornaram inviável pensar na anistia. Porque, além disso, se instalou nas For-
ças Armadas um profundo sentimento de culpa pelo desastre nacional, que
impediu a elaboração de algum formato de anistia para julgá-los. Uma vez
instaurada a democracia, contudo, teve início o julgamento dos militares
que haviam atuado com maior força repressiva.

Finalmente, quero lembrar que, na Bolívia, a relação dos partidos po-
líticos com a sociedade e com as Forças Armadas deve ser vista em dois pla-
nos: no da conspiração e no da cumplicidade. Os partidos políticos bolivia-
nos tradicionalmente têm conspirado com as Forças Armadas para derrotar
regimes democráticos e, em outros casos (pelo menos durante a transição),
para se distanciarem de seu passado. Em última análise, a maior parte — e
isso é um paradoxo — dos partidos políticos na Bolívia foi criada pelos mili-
tares no século XIX, depois da Guerra do Pacífico. O Movimento Naciona-
lista Revolucionário que derrotou o Exército em 1952, por sua vez, teve seu
núcleo ideológico constituído de militares jovens que saíram da Guerra do
Chaco.

Samuel Alves Soares 

Sem esquecer a importância da abstração analítica, situamo-nos en-
tre dois limites. De um lado, a necessidade de rever alguns conceitos com
os quais trabalhamos mas que se mostram insuficientes, de outro, a de não
perder de vista os conceitos que nos são familiares.

Temos aqui algumas questões realmente pertinentes, entre as quais a
relação entre a sociedade civil e a transição. No caso brasileiro, sabe-se da
debilidade da sociedade, pois muitas vezes o Estado conseguiu instituir-se
em detrimento dela. Isso fica claro no processo de abertura política, pois
não se pode dizer que tenha sido apenas uma demanda da sociedade civil.
A distensão foi claramente controlada intramuros e definida pelo próprio
regime. Os militares estabeleceram os limites e tentaram até controlar os
prazos de sua condução, embora, ao final da ditadura militar, tenha havido
a mobilização da sociedade civil em torno da Campanha das Diretas, exigin-
do eleições em todos os níveis. Pode-se acrescentar, com Stepan, que há
uma dialética da concessão-conquista entre o regime militar e a sociedade
civil.

A Constituinte de 1987/88 procurou criar uma nova institucionalida-
de, porém não intentava, de modo explícito e no sentido mais específico das
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relações civis-militares, rever o passado. Pelo contrário, essas questões fo-
ram postas de lado, através de uma lógica da protelação. É nesse ponto que
entra a questão da anistia. Esta já havia ocorrido muito antes, em 1979, pro-
mulgada durante o regime militar, que se prevenia dos revanchismos em re-
lação às Forças Armadas, ou, com mais precisão, em relação a certos seg-
mentos das Forças Armadas. Essa Lei da Anistia também não foi uma de-
manda expressiva da sociedade civil e, durante o processo Constituinte, a
questão dos desaparecidos não apareceu de maneira destacada. O proble-
ma dos direitos humanos só iria ressurgir na pauta política no primeiro
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a Lei dos Desapa-
recidos Políticos.

A transição extremamente cautelosa do regime brasileiro nos diferen-
cia de outros países vizinhos. A Constituinte manteve a função constitucio-
nal das Forças Armadas, num processo de tutela militar explicitado na figu-
ra do então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Mas sobre isso
não houve um debate importante no país, a não ser no espaço acadêmico.

O tema da Lei da Anistia permite-me fazer uma conexão com a ques-
tão das cisões militares. No caso brasileiro, embora não se possa pensar nos
militares de maneira uniforme, também não é correto falar em cisão mili-
tar. Se houve alguma depuração, e houve, foi mais nos escalões médios e in-
feriores. O que houve foi muito mais o temor de uma sindicalização militar
do que a existência de grupos com visões antagônicas. Não obstante isso, es-
clareço que havia grupos, o que ficou muito mais evidente durante o gover-
no Geisel, quando teve início o processo de distensão. Mas, utilizando uma
categoria analítica de Stepan, há que diferenciar esses grupos quando nos
referimos aos militares como governo e como instituição. A repressão, por
exemplo, não teve caráter universal nas Forças Armadas. Pelo contrário, foi
segmentada e pontual e, neste sentido, a Lei de Anistia significou de algu-
ma maneira a preservação desses setores.

Quanto ao aspecto da personalização, esta não ocorreu no caso brasi-
leiro, embora em determinados momentos certos atores políticos fossem
mais importantes. Foi, por exemplo, o caso de Geisel, pela maneira com que
conduziu a lógica da distensão do regime. Essa distensão acabou ocorrendo
um pouco como ele havia imaginado, ele e outros que lhe eram próximos.
De algum modo, no processo de democratização, tivemos presidentes que
atuaram com mais firmeza em relação aos militares. Por exemplo, quando
Collor extinguiu o Serviço Nacional de Informação provocou uma restrição
às prerrogativas militares que vigoravam até então, explicitando uma deci-
são de governo. A Lei dos Desaparecidos e a instituição do Ministério da
Defesa foram decisões do presidente Fernando Henrique, e não expressa-
ram, necessariamente, fortes demandas da sociedade civil.

O tema proposto por Celso sobre a cultura e os valores políticos mili-
tares é essencial e freqüentemente passa despercebido. Ao contrário do que
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mostrou Ramón com o exemplo da Bolívia, as Forças Armadas brasileiras se
sentem fundadoras da nacionalidade. Tome-se como exemplo um elemento
simbólico muito importante. Até os anos 1990, comemorava-se tradicional-
mente a Semana do Exército em torno da figura de um marechal do século
XIX, Caxias, durante o mês de agosto. Nos anos 1990, a Semana do Exérci-
to foi transferida para o mês de abril, aniversário da Batalha de Guarara-
pes, guerra de expulsão dos holandeses do Brasil em meados do século
XVII, que o Exército entende como a união dos negros, dos portugueses e
dos índios contra o invasor estrangeiro. Essa batalha marcaria o início da
nacionalidade, da qual as Forças Armadas se sentem fiadoras e fundadoras.
Eu diria que, por momentos, as Forças Armadas sentem-se o eixo que per-
mite a manutenção da nacionalidade, a manutenção de um país continen-
tal. A “presença nacional” é, aliás, o lema do Exército, força mais relevante
histórica e politicamente.

Outro exemplo são as recentes comemorações do 31 de março, data
do golpe militar de 1964. A ordem do dia dessa data recuperou aquele pe-
ríodo e legitimou o que foi feito, mas tentou resgatar uma visão que estaria
distante das paixões e que portanto restabeleceria uma “verdade” histórica.
Assim, diria que vivemos um momento de uma direção política minima-
mente estabelecida em relação às Forças Armadas, embora ainda estejam
valendo certos valores que os militares foram desenvolvendo e acumulan-
do ao longo do tempo.

Felipe Agüero

Creio que no caso específico da comparação entre Chile e Argentina
existe uma parte mais geral e outra mais pontual. Tem importância o impre-
visto da transição na Argentina, assim como é importante lembrar que, se a
transição chilena tivesse começado subitamente dois anos antes, a oposição
estaria bastante desarticulada, com pouca capacidade de se projetar. Esse
fator pontual da imprevisibilidade tem importância, pois, no caso argenti-
no, a rapidez do processo encontrou uma oposição despreparada para a mu-
dança. Mas a outra parte mais geral, já em termos de coalizões sociais, tem
mais a ver com o fator histórico da inexistência de uma direita política civil
na Argentina, o que difere muito do Chile, onde sempre houve uma direita
com meios próprios de expressão. Este é um problema mais estrutural, de
fundo.

Gostaria, porém, de tecer um comentário sobre a temática geral do
seminário, e que tem a ver com as percepções das transições. Quero fazer
uma observação mais ou menos localizada para chegar a algo mais particu-
lar. É verdade que há essa seqüência na literatura — liberalização, transi-
ção e consolidação —, o que revela a debilidade de nossas ciências sociais
no sentido de continuarem próximas apenas dos fenômenos mais recentes.
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Ou seja, passamos da liberalização à transição, depois à consolidação, e nos
esquecemos da liberalização. Esses debates sobre a transição têm gerado
confusões de todo o tipo e, creio, têm levado a dois problemas diferentes:
um é o da consolidação da democracia e do que se consolida, pois em nos-
sos países ocorrem coisas estranhas, como, por exemplo, no Uruguai, onde
o ato de consolidação da democracia coincidiu com o da impunidade.

Por outro lado, os debates sobre a transição têm levado a outro tipo
de confusão, que é afirmar que os problemas das transições importam pou-
co e que o importante é nos centrarmos nos problemas atuais da democra-
cia, o que leva, muito apressadamente, creio eu, a que se elimine o peso
dos problemas da transição. Ao se fazer um exercício muito simples, que
consiste em ver o que se prognosticava sobre o futuro (como iriam se con-
solidar ou não as democracias), pode-se dizer que se pensava que os cons-
trangimentos iriam ser muito fortes nos casos do Brasil e do Chile, muito
fracos no caso da Argentina, e intermediários nos casos do Uruguai e do
Peru. Não sei como encaixar bem os casos da Bolívia e do Paraguai. Ao se
comparar o prognóstico com o resultado atual, conclui-se que, na verdade,
os prognósticos feitos na transição, na maioria dos casos, se sustentam. Ou
seja, o prognóstico é adequado para a Argentina, para o Chile e, mais ou
menos, também para o Peru e o Uruguai. Porém, no caso do Brasil, há uma
diferença: o prognóstico de uma transição tremendamente tutelada no fu-
turo não foi de todo acertada. Isso, creio, leva a uma nova reflexão sobre os
fatores da transição.

No Brasil, as coisas não ficaram bem amarradas — “atadas y bien ata-
das” —, no dizer de Franco na Espanha. Na verdade, o único lugar onde as
coisas ficaram “atadas y bien atadas” foi o Chile. Nem sequer na Espanha,
para a qual a frase foi construída, isso se deu. No Chile, as coisas ficaram
amarradas pelo peso do fator da institucionalização legal, constitucional, e
isso é algo que precisamos ter presente de maneira comparada nos traba-
lhos que se apresentam aqui.

Lendo os trabalhos, o que salta aos olhos é a necessidade de se fazer
um esforço, no sentido do que dizia Marcelo, de rigor de dados históricos so-
bre o tema dos pactos. Em toda a discussão da transição pactuada, dos pac-
tos tácitos, dos pactos explícitos, creio que há uma confusão tremenda — não
no caso da Argentina, onde a coisa é claríssima. Ali não houve pacto, não
houve nada. Por exemplo, Selva López, em seu paper, fala do pacto do Clube
Naval, que é o pacto de uns senhores que se sentam ao redor de uma mesa,
o que não ocorre em nenhum outro caso. Porém Selva nos diz o que o pacto
não é, e não nos diz em que efetivamente consistiu. Uma das coisas mais
misteriosas de todos os estudos sobre a transição uruguaia é que nunca se
sabe exatamente em que consistiu o famoso pacto do Clube Naval, pelo me-
nos no que diz respeito ao aspecto civil-militar. E é preciso fazer alguns estu-
dos arqueológicos na literatura, buscar o que escreveu Charlie Gillespie,
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Juan Rial e Selva Castro para conseguir restabelecer o que é uma impossibi-
lidade completa. O mesmo ocorre no caso do Brasil, quando se fala dos pac-
tos de transição. O que conversou Tancredo Neves com alguns militares?
Será que contou a alguém? Se não sabemos o que são esses pactos, temos um
problema de rastreamento histórico. Por outro lado, se se pode fazer uma ca-
tegorização de distintos pactos, que implicações práticas tem isso? Mas como
ninguém sabe o que são, então não há nenhuma conseqüência prática.

Por outro lado, creio que essa questão dos pactos tem uma conse-
qüência importante, no sentido simbólico também, e que influi na idéia que
se tem das transições como pactuadas ou não. E isso afeta o comportamen-
to presente dos atores. Ou seja, o pacto se constitui como uma espécie de
leitura reconstituída da transição, que tem certamente um efeito sobre o
presente. Bem, tudo isso me leva a sugerir simplesmente que neste tipo de
trabalho — voltando ao que propunha Marcelo — se faça um esforço histó-
rico, empírico, para elucidar o que são os pactos em nossas transições.

Fazendo um comentário final sobre o tema da personalização, creio
que é preciso distinguir entre personalização e liderança. Samuel Alves Soa-
res falava de personalização para se referir a Geisel, porém penso que é um
fator mais de liderança do que de personalização, porque no caso do Brasil
creio que há mais institucionalidade do que personalização. No caso do Chi-
le, superenfatiza-se a personalização a propósito do papel de Pinochet, por
motivos compreensíveis, porque este senhor foi presidente, comandante-
em-chefe, ocupava o lugar central do regime e tudo isso ao mesmo tempo.
Mas isso tende a obscurecer o peso tremendo da Junta Militar, um fator
obscuro na percepção que se tem do regime militar chileno, regime real-
mente militar e não pessoal, um regime das Forças Armadas desde o início
até o último dia. Não foi o regime de Pinochet, foi o regime das Forças Ar-
madas, foi o regime de coexistência entre o general Pinochet e o Exército e
o restante dos serviços armados, unidos na Junta Militar. Lembrem-se de
que a Junta Militar teve, desde o início, uma regra de funcionamento: a da
unanimidade. Quer dizer, estava estruturalmente constituída desde o início
para que ninguém, nem mesmo Pinochet, pudesse passar por cima dela. Há
uma exceção, a do cerceamento da Força Aérea, porém aí também se man-
teve a regra. A Junta Militar funcionou até o final, aprovando leis, refor-
mando a Constituição, postulando Pinochet para a presidência, e ali estava
a expressão do caráter não-personalizado do regime militar chileno, um re-
gime das Forças Armadas talvez como nenhum outro.



SEGUNDA SESSÃO

Os militares sob o poder civil*  

Ernesto López

Naturalmente, a primeira coisa que me perguntei foi como fazer um
comentário que levasse em consideração os seis trabalhos, todos muito bem
elaborados, especificamente referidos a temas nacionais, predominando a sin-
gularidade, a particularidade de cada caso. Podia efetuar uma abordagem ge-
ral, algo assim como uma exposição didática que os contemplasse de modo
meramente tangencial, mas que me desse a oportunidade de expor meus pró-
prios pontos de vista quase sem freios, livres dos condicionamentos impostos
pelos olhares e/ou perspectivas dos autores. Mas, para cumprir o papel que
me cabe, devo me ater a uma temática predeterminada — as relações civis-
militares —, explorá-la nos seis trabalhos apresentados e levantar alguns pon-
tos que permitam uma interface entre todos e que facilitem o desenvolvimen-
to dos debates. Procurei situar-me nesta segunda alternativa.

Devo dizer, por outro lado, que concordo inteiramente com a aprecia-
ção inicial de Celina: enveredar por uma atividade comparativa significa
melhor entender os casos nacionais. O trabalho comparativo só tem efeti-
vamente sentido quando se trata de um recurso heurístico ou de investiga-
ção, orientado para ressaltar a singularidade e individualidade de cada caso
e para compreender melhor o que é próprio de cada um.

* Tradução de Alexandra Barbosa Silva, edição dos organizadores.
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A questão, então, consiste em encontrar aqueles eixos ou denomina-
dores comuns que permitam falar comparativamente, construir pelo me-
nos uma base mínima de comparação. Faz anos que compreendi — relen-
do o primeiro capítulo do primeiro volume de O Capital, com o apoio do
que às vezes se chama de o mistério da forma equivalente — o valor da
comparação para o processo do conhecimento. Ele se assemelha ao valor
da metáfora para a poesia (ou para as letras em geral). Os antigos poetas es-
candinavos chamavam o sangue de “a água da espada” e o vento de “o lobo
entre as cordas”, segundo ensina Jorge Luís Borges em um ensaio excelen-
te. O uso desses substitutos procura, neste caso, dar conta do singular, do
que é próprio daquilo a que se refere, digamos, elipticamente. Se não se
apelasse para esse recurso, se não se usassem essas comparações, o sangue
seria apenas sangue e o vento, vento. Na física ocorre algo semelhante com
o peso. Chega-se ao peso dos corpos por comparação. Sabe-se o peso de um
corpo confrontando-o com o peso de outro que, por convenção, foi conver-
tido precisamente em medida. Para o processo do conhecimento no campo
das ciências sociais, comparar pressupõe criar a possibilidade de ver algo
— um processo histórico, um caso nacional, o que for — no espelho de ou-
tro, para apreender ou aquilatar aquilo que tem de diferente ou peculiar. É
possível fazê-lo — Max Weber foi verdadeiramente um mestre nisso —,
desde que se construam ferramentas conceituais minimamente adequa-
das. De forma bem limitada e com o objetivo de servir ao debate, esquema-
tizei o que se segue.

A questão dos militares sob o poder civil remete ao problema do con-
trole civil. Essa questão só faz sentido, quando se fala de democracia, se for-
mulada assim: deve haver controle civil do governo sobre as instituições mi-
litares. Há alguns anos tive a oportunidade de entrevistar Alfred Stepan em
Buenos Aires, quando este apresentou a versão em espanhol de seu livro
Repensando os militares. Sinteticamente, nessa ocasião, ele me disse: a ques-
tão das relações civis-militares se resume a dois pontos: quem manda e em
que atividade. E é isso mesmo. Controle civil é isso: os civis definindo
quem manda e que atividade os militares devem desempenhar. Todos sa-
bem, creio, que a questão do controle se lê normalmente pelo viés hunting-
toniano. Isso significa que, quando se fala em controle civil, está-se falando
de relações civis-militares. Para o estudo das distintas situações latino-ame-
ricanas, todos sabem também que o enfoque de Samuel Huntington deve
ser reformulado, pois foi elaborado de tal maneira que, se aplicado como
está em O soldado e o Estado, não se adequa bem às condições elementares
da realidade histórica latino-americana.

Convém, então, retocar o conceito. É preciso elaborar um modelo de
relações que se apóie basicamente em Huntington, mas que dê conta das es-
pecificidades do caso latino-americano. Huntington, por exemplo, não prevê
uma autonomização extrema como a que tende a ocorrer em praticamente to-
dos os países latino-americanos; nem tampouco a possibilidade de desenvol-
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vimento de uma profissionalização na qual a subordinação aos poderes públi-
cos não esteja incluída. Estas são algumas das limitações desse esquema que
precisa ser reconstruído para ser aplicado à América Latina.

A meu ver, no que diz respeito ao modelo huntingtoniano, há dois
grandes temas que devem ser trabalhados incansavelmente para torná-lo
aplicável entre nós: um é o da construção do controle civil, o outro é o do re-
lacionamento entre os dirigentes políticos e os militares. Proponho que ambos,
reelaborados, constituam os eixos a partir dos quais se desenvolva a compa-
ração dos casos nacionais em análise aqui.

Com relação ao primeiro ponto, deve-se entender o seguinte: no mode-
lo de Huntington, o controle civil é um dado. A possibilidade de não existir
controle civil está excluída de seu horizonte de visibilidade. Relações civis-mi-
litares para ele são aquelas que se estabelecem entre os militares e o meio ci-
vil que dirige uma nação. Vale dizer que a possibilidade de os civis não gover-
narem as nações está fora de suas cogitações. A história latino-americana e as
características das transições recentes mostram, ao contrário, que, nesse ce-
nário, o controle civil não é algo dado e, sim, algo que precisa ser construído.
Não cai como fruto maduro na mesa dos atores políticos.

Agora, convém perceber também que a construção das relações civis-
militares deve ser paralela, simultânea, na América Latina, à construção de
um regime e um sistema político democráticos. É disso que se trata: as rela-
ções civis-militares não são um item estanque, são parte integrante de um
processo mais geral de construção que envolve, para os seis países conside-
rados, nada mais nada menos que a construção de um regime e um sistema
político democráticos. Ou seja, tanto de um regime legal-institucional,
quanto de práticas, organizações e identidades que se desenvolvam e conso-
lidem nesses espaços. Este, a meu ver, poderia ser um dos eixos organizado-
res do trabalho de comparação entre os seis casos.

Quanto ao outro eixo que proponho — o relacionamento entre diri-
gentes políticos e militares —, é preciso atentar para uma questão. Como
deu a entender Huntington, o conceito de relações civis-militares é (ciente
da redundância) relacional. Ele fala em relações civis-militares porque pen-
sa que um lado exerce influência sobre o outro, e vice-versa. O que ocorre
no campo civil influi no militar, e o que ocorre no campo militar influi no
civil. Este conceito, então, põe dois termos em relação. Esclarecido isso, ao
se observar as relações entre dirigentes civis e militares na América Latina,
encontra-se a seguinte situação: o comportamento excessivo dos militares é
conhecido e já amplamente examinado. Eles têm prerrogativas, alto grau de
autonomia, e as defendem, podendo até ter projetos políticos mais ou me-
nos próprios, institucionais, embora em geral esses projetos coincidam com
o de algum outro agente da sociedade, mas funcionem como se fossem ex-
clusivamente dos militares. É patente que existe um comportamento exces-
sivo por parte dos militares. Isso é facílimo de ver no caso latino-america-
no. O comportamento limitado, imperfeito, da classe política com relação à
questão do controle civil tende, ao contrário, a não ser percebida adequada-
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mente. Em matéria de relações civis-militares — o que significa o mesmo
que controle civil —, não basta supor que os militares tomarão a decisão de
não intervir na política, ou reclamar deles uma atitude profissional e distan-
ciada, mas saber que, para exercer efetivamente o mando, para responder à
pergunta de Stepan sobre “quem manda”, a classe política tem que mandar.
Para isso, deve ter o mandato, ou seja, deve formular políticas e saber o que
propor, para quem, em que contexto de relações internacionais, regionais,
estratégicas se inserem suas iniciativas etc.

Enfim, a questão é que o tema das relações civis-militares como
relacionamento entre dirigentes políticos e militares deve levar em conta
essa dupla problemática, que se conjuga na América Latina em geral como
uma propensão ao excesso por parte dos militares e como uma inclinação
ao defeito por parte da classe política. Deve-se resolver os problemas do
excesso e do defeito da classe dirigente política, se realmente se quiser re-
lações civis-militares que suponham o controle civil e, portanto, a subor-
dinação do militar ao cívico-político. Este é outro tema que proponho
como eixo de leitura para os seis casos nacionais que estamos consideran-
do. São duas temáticas huntingtonianas reelaboradas em função das espe-
cificidades do cenário latino-americano. Há um terceiro eixo no esquema
que montei, onde coloquei alguns temas substantivos que aparecem no
debate dos distintos casos nacionais. Entre outros, menciono os direitos
humanos, a questão orçamentária e dos gastos militares, a política de de-
fesa, as definições de missões nessa política de defesa e a profissionaliza-
ção. Fica muito claro que em situações nacionais aqui apresentadas insis-
te-se ainda num papel de controle da ordem interna. Em alguns casos,
toca-se no tema da inteligência, que acho também um assunto de enorme
importância. Porém, parece-me que tudo isso poderia ficar subsumido nos
dois eixos mencionados anteriormente.

Com relação à questão mais geral da construção de um regime e um
sistema político democráticos e os problemas que isso pode gerar em ter-
mos de condicionamento do controle civil, colocaria como casos contrastan-
tes e problemáticos o chileno e o paraguaio. E situaria num plano diferente,
com distinta gradação de dificuldade, os outros casos, nos quais me parece
que, apesar de algumas turbulências, se vai avançando com relativo êxito.

Quanto aos casos chileno e paraguaio, que apresentam dificuldades
de articulação ou de criação de um regime político democrático vis-à-vis a
questão dos militares, diria, a título de exemplo comparativo, o seguinte: o
caso chileno parece-me realmente paradigmático — no sentido de uma luta
entre civis e militares — porque, como se lê no trabalho de Francisco Rojas,
há uma série de salvaguardas, freios, limitações, capacidades de veto, que
permanecem em mãos dos militares (ou da aliança que estabeleceram com
uma parcela importante do sistema político chileno) e que propiciam um ní-
vel de autonomia bastante alto às Forças Armadas, o que representa tam-
bém uma dificuldade incontornável para a coalizão que expressa a maioria
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política chilena. Esta não tem ainda condições políticas para modificar o re-
gime político limitativo resultante da transição.

Sobre o tema das políticas de defesa e sobre as questões profissio-
nais, o caso chileno tem muito realmente para mostrar. O Libro de la defen-
sa nacional de Chile é uma demonstração muito boa disso. Há, no entanto,
um déficit no plano da construção do regime político que, até ser modifica-
do, dificultará a criação de maiores possibilidades de controle civil.

No plano das relações civis-militares — o segundo eixo comparativo
proposto —, o que se vê no Chile é também uma situação absolutamente
inédita na América Latina. Há militares que persistem em se manter no ex-
cesso e há uma classe política que insiste em limitar esse excesso e que não
parece estar tendo nenhuma atitude errada. Os dirigentes políticos chile-
nos estão tirando água das pedras, numa situação de “saia justa” sumamen-
te difícil.

No caso paraguaio, no outro extremo, também se trata de construir
relações civis-militares simultaneamente à construção de um regime, no
caso muito novo. A história paraguaia vem de um longuíssimo período de
ausência de política democrática e toda a discussão gira agora em torno dos
esforços necessários para se livrar de uma série de condicionamentos histó-
ricos que refletem essa ausência de regime, de sistema político e de cultura
cívica democráticos. Parece-me pertinente, em relação ao caso paraguaio,
insistir na necessidade de construir alguma ordem conceitual para o proble-
ma da articulação entre delito e política. Não é pouco dizer que o produto
bruto paraguaio clandestino é igual ou dois terços maior que o produto bru-
to “limpo”. A impressão é de que os delitos, ou as atividades clandestinas,
têm um lugar na economia e na sociedade paraguaias que talvez não te-
nham, pelo menos com essa extensão e profundidade, em outros lugares.
Parece também que sua incidência é maior no modo de configurar a políti-
ca, o regime e o sistema partidário e, em conseqüência, as relações civis-mi-
litares. Isso é muito fácil de dizer e muito difícil de investigar, porém seria
muito útil alguma hipótese sobre como tudo funciona. Tem-se a sensação,
quando se lê sobre as brigas de Oviedo com Rodríguez, ou de Wasmosy
com Argaña, que não se trata de uma discussão programática, de um pleito
sobre o rumo a seguir. Fica a sensação de que eles estão discutindo outras
coisas. Então, algo disso precisaria entrar na análise para dar alguma idéia
de como a questão do delito incide sobre a construção de um regime e de
um sistema político democráticos, capazes de abrigar o controle civil. Os
italianos conseguiram fazê-lo e estão trabalhando nisso. Mas, é claro, lá
ocorreu o processo de mani puliti (mãos limpas) e acabou o sistema de cone-
xão mafiosa entre delinqüência e política. Na Itália, depois desse processo,
floresceram os estudos. Porém, se Martini pudesse avançar alguma coisa
nesse terreno, creio que todos terminaríamos entendendo um pouco me-
lhor a situação do Paraguai.
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Bem, teria observações sobre todos os casos expostos, a partir dos
dois eixos — eventualmente três — que apresentei. Porém prefiro parar mi-
nha exposição por aqui, à espera de que esses assuntos venham à tona ao
longo da discussão. Isso, claro, se se tomar algum dos eixos que apresentei
como organizador do intercâmbio.

Carlos Martini

Muito interessantes as observações de Ernesto. Gostaria de começar
comentando o comportamento “defeituoso” da classe política e o excesso
militar. No caso chileno, concretamente, há um permanente desejo da clas-
se política de limitar os excessos militares, e isso é o inverso do caso para-
guaio. No Paraguai, o conceito de classe dirigente está vinculado literal-
mente a essa ausência de construção de um sistema democrático. Nunca se
deu a alternância pacífica no governo. As primeiras eleições democráticas
foram as vencidas pelo presidente Cubas, depois deposto e exilado. Aí,
sim, há um problema de classe dirigente que tem a ver com este segundo
ponto, e aqui quero utilizar uma expressão de um colega, José Luís Simón,
que qualifica o regime político paraguaio de narcocleptocracia. Isso signifi-
ca que, se a economia real do Paraguai é duas vezes maior que a economia
legal, de US$10 bilhões, é preciso somar a isso a falsificação, a pirataria, o
narcotráfico, a triangulação com o Brasil e as vinculações com o aparato de
Estado. Há uma elite política econômica e civil cuja fortuna não se explica
pela acumulação legal. Um tema para desenvolver aqui e que está penden-
te é o da Yaciretá-Itaipu, que inaugurou um novo setor de poder. O caso de
Itaipu é paradigmático, pois pessoas vinculadas ao Estado conseguiram li-
citações para a construção de obras civis. Um caso muito especial é o de
Juan Carlos Wasmosy — engenheiro que se incorporou ao Partido Colora-
do, através do filho do general Stroessner, e foi seu secretário particular em
1973 para participar dos negócios de Itaipu. Sobre isso há uma frase para-
digmática de um militar paraguaio: “Nada une tanto na vida quanto a cum-
plicidade no delito”.

Tanto é assim que a oposição, ou alguns setores dela, quando declara
hoje querer participar do governo, o que quer fazer é tentar usar a partir de
dentro o aparelho de Estado para fazer uma competição eleitoral mais lim-
pa no futuro. O que essa oposição ressalta é que avançamos muito nos as-
pectos da formalidade jurídica do regime político, mas, na hora de eleições
livres e competitivas, com padrões claros e tribunais funcionando, ainda
fica obscuro como se faz o financiamento das campanhas. A lógica, então, é
essa: mudar a partir do Estado.

Queria tecer algumas considerações sobre a educação militar no Para-
guai, pois algo muito interessante está acontecendo no sentido do estreita-
mento dos laços com a vida civil. A Universidade Católica firmou convênio



250 s D E M O C R A C I A  E  F O R Ç A S  A R M A D A S  N O  C O N E  S U L

com a Academia Militar para compatibilizar os cursos das escolas militares
e os cursos acadêmicos universitários. Foi uma surpresa esse convênio, pois
a Universidade Católica, para os militares, nunca esteve ligada a Jesus Cris-
to e, sim, aos comunistas. E qual o impacto desse convênio? Uma tremenda
demanda dos militares, que terminavam a carreira militar para tentar in-
gressar na carreira civil. Isso porque, além de os salários militares não se-
rem muito atraentes, o fim do generalato vitalício provocou uma rotativida-
de maior nos postos e um afastamento mais rápido da ativa. Há jovens, com
42-43 anos, por exemplo, que só têm cursos de cavalaria. E o que vão fazer
com essa idade quando se aposentarem? Então, surge, principalmente no
Exército, que corresponde a 70% das Forças Armadas paraguaias, um inte-
resse em ingressar nos cursos universitários de administração.

Na Força Aérea e na Marinha, por sua vez, os militares fazem cur-
sos de aperfeiçoamento de Estado-Maior, que são abertos a professores ci-
vis. Além disso, o atual comandante das Forças Armadas tinha a intenção
de efetuar o que chama de uma reforma curricular na formação posterior
ao término da carreira de oficial. Até agora, um subtenente passa por três
ou quatro filtros para chegar, no melhor das hipóteses, a general. Esses fil-
tros são diferentes tipos de cursos feitos inteiramente na instituição mili-
tar. O que querem agora é que esses cursos sejam feitos no mundo civil
universitário.

Outro ponto tem a ver com o tema da classe política. Nestes 10 anos,
deu-se o que se poderia chamar de uma superabundância midiática do tema
militar no Paraguai, porém não uma discussão política. Essa distinção é im-
portante. A transparência informativa sobre a questão militar é extraordiná-
ria, praticamente não tem limites, incluindo as fronteiras interiores da cor-
rupção. Mas isso não quer dizer que a classe política tenha discutido, como
projeto, a adequação das Forças Armadas ao novo cenário. Uma coisa é a
grande sobrecarga midiática, que é extraordinária, e outra é o que se pode
chamar de dimensão política. Quanto à legislação, porém, deu-se um fenô-
meno interessante. As duas leis mais trabalhadas, mas não aprovadas, fo-
ram a Lei de Organização das Forças Armadas e a Lei do Serviço Militar,
porque isso toca na questão do orçamento. Ao se aprovar a lei de organiza-
ção, ficará patente que, no Paraguai, a metade dos soldados é fantasma, não
existe, mas há soldo para eles. E a Lei do Serviço Militar, por sua vez, torna-
rá transparente que quantidade de inscritos necessita de uma força armada
como a do Paraguai. Em troca, saiu o estatuto do pessoal militar. Por quê?
Porque aí está o reescalonamento salarial. A Lei de Defesa, por sua vez, foi
promulgada em abril de 1999, mas não existe uma política de defesa. Isso
mostra mais ou menos como também a classe política tem seguido a linha
do que eu chamava de “prudência pragmática” em relação ao tema militar.
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Marcelo Sain

Ernesto fez uma menção muito importante acerca da questão concei-
tual. Quero aproveitar isso porque, na verdade, nos encontros que realiza-
mos nestes anos sobre essas problemáticas, o esforço que o meio acadêmi-
co vem fazendo sobre a necessária definição conceitual é bastante pobre.
Temos duas situações extremas de relações civis-militares. De um lado,
quando existe domínio militar, governo militar, governo exercido pelas For-
ças Armadas seja de que modo for. De outro, temos uma situação típica ideal
de controle civil democrático, com duas características básicas: um gover-
no integral dos civis sobre os militares, em todas essas dimensões que citou
Ernesto, ou uma subordinação consentida dos militares à ordem legal e ins-
titucional. Porém, no meio, há uma situação híbrida. Este é o caso da de-
mocracia mais ou menos consolidada, ou seja, um governo exercido por di-
rigentes políticos civis, eleitos democraticamente, mas que não têm pleno
controle sobre as Forças Armadas, por dois motivos: primeiro, por deficiên-
cia civil, falta de vontade ou capacidade, incompetência da classe política
civil em relação à questão militar; ou, segundo, porque há uma situação de
autonomia mesmo sem haver tutela. Neste caso, não há tutela militar, mas
há uma autonomia que Francisco Rojas chamou de autonomia conservado-
ra e não de autonomia tutelar. Penso que, na América Latina, o discurso da
autonomia impediu que se investigasse seriamente como a classe política
aborda as questões militares. Impediu que se analisasse, por exemplo, as
possibilidades da classe política de intervir nos negócios. No plano acadêmi-
co, houve um grande esforço para trabalhar com outras categorias, mas ain-
da é preciso rever conceitos e isso dá trabalho. No plano político, reconhe-
cer que a culpa não é apenas da autonomia militar significa ter que fazer
uma autocrítica, e isso é difícil em nossos países. Creio que, por tudo o que
estou abordando rapidamente, é preciso começar a examinar novamente as
relações civis-militares no plano conceitual.

No que diz respeito ao caso argentino, gostaria de falar sobre uma
coisa que até exagero no trabalho não só para que fique bem claro, mas
também para permitir comparações com os outros casos da região. Refiro-
me ao fato de, em 1983, na Argentina, a autonomia tutelar dos militares ter-
se esfacelado e nas grandes oportunidades e espaços que se abriram para a
classe política. Hoje, pode-se ver que comportamento teria a classe política
quanto a duas questões básicas: as violações de direitos humanos e a reins-
titucionalização das Forças Armadas dentro do novo esquema político. Na
verdade, vê-se também que os militares estavam passando por uma crise
institucional muito grande e que não tinham capacidade de impor condi-
ções ao sistema político. A classe política unificada conseguiu sustar a pro-
jeção dos militares, conter e controlar a situação. Por outro lado, quando fez
uma coalizão sobre alguns temas pontuais, como a Lei de Defesa Nacional,
que determinava que a questão da segurança interna não seria mais a fun-
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ção principal das Forças Armadas, demonstrou que, mesmo sob pressão mi-
litar, era capaz de impor seus critérios. A evolução do orçamento militar,
tanto na época de Alfonsín quanto na de Menem, mostra também com cla-
reza que, quando tem vontade de intervir nesses assuntos, a classe política
consegue fazê-lo com sucesso. O orçamento militar foi reduzido violenta-
mente, nesses anos, mas a classe política não acompanhou essa queda com
reformas nas instituições militares. Isso é um déficit, uma carência bem
grande: quando se corta em 50% os orçamentos, não é possível manter a
mesma estrutura funcional anterior. Logo, o problema não é dos militares, é
dos políticos. 

O problema do desempenho civil quanto à questão militar na Argen-
tina é muito grave. Os militares argentinos reclamam políticas integrais, ou
seja, que o governo faça um exercício efetivo de mando nessa área.

Francisco Rojas Aravena

Creio que os três problemas ou as três áreas que nos propõe Ernesto
são substantivas, e se relacionam diretamente com a sessão anterior. Esta-
belecer as funções das Forças Armadas define, de certa maneira, a questão
de saber sobre que esferas a classe política deseja exercer controle. Em par-
ticular, creio que, no caso chileno, podem-se visualizar, com uma clivagem
distinta, déficits significativos em três âmbitos: vontade política de exercer o
controle civil, conhecimento técnico para exercê-lo e modo de enfrentar o
debate sobre esses temas.

O âmbito do regime político é algo que vai além das Forças Armadas
e dos partidos políticos. Tem a ver com a estruturação do conjunto das rela-
ções na sociedade, e é um debate que, no caso chileno, está pendente, dado
que não se tem um sistema constitucional efetivo. Mas, se comparado com
os outros casos, vê-se que esse tema não foi prioritário quando do estabele-
cimento dos primeiros pactos constitucionais. Talvez o ponto mais significa-
tivo para se entender o que ocorreu no caso chileno seja o tema profissio-
nal. Na administração Frei, houve a ilusão de se ter avançado de maneira
significativa. Digo ilusão porque o que revelou a prisão do general Pinochet
é que o retrocesso foi tão grande quanto os possíveis avanços obtidos na-
quele momento, embora atualmente possa haver uma recuperação. E isso
tem relação com uma falha quanto ao tema profissional. Torna-se impossí-
vel um avanço substantivo no tema profissional se não há avanço conse-
qüente e sólido nos dois primeiros temas que propôs Ernesto: no regime po-
lítico e na formalização do controle civil. No caso chileno, creio que a expe-
riência do Libro de la defensa nacional de Chile exemplifica muito bem como
o processo extremamente bem-sucedido de participação plural na definição
de uma política pública ficou superado quando se deu a detenção do gene-
ral Pinochet. Aí, reapareceram no sistema político dois temas cruciais: a
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Constituição e o direitos humanos. A condição prévia para que as negocia-
ções democráticas progredissem era que esse dois temas não fossem abor-
dados para dar espaço aos temas profissionais. Isso criou um espaço de diá-
logo, de desenvolvimento profissional muito bom, porém, obviamente, no
momento em que foi posto em xeque faltou a base e, portanto, ficou faltan-
do uma questão substantiva sobre o conjunto. Creio que, reafirmando o que
vimos na outra sessão e o que assinala Ernesto, o tema do controle é que de-
termina a possibilidade de avançar no tema profissional.

Quero retomar um ponto apresentado por Felipe: o fato de não se cri-
ticar o erro. Creio que é uma boa fórmula para se repensar vários fatores re-
lativos à transição, pois o não feito deixa a impressão de que os atores são
cegos, são incapazes de se dar conta de que sua ação política os conduz ao
erro. E normalmente, quando visualizam o que estão fazendo, os atores não
se percebem como cegos; eles estão, sim, definindo um roteiro determina-
do que pode induzi-los ao erro. Se nos colocarmos na perspectiva de atores
racionais, o tema principal nas relações civis-militares passa a ser a comple-
xidade de relação nisto que Ernesto definiu como “vinculações recíprocas”.
E o que ocorre é uma relação recíproca em torno do tema das prerrogati-
vas. Qualquer definição de política de defesa, qualquer modificação na es-
trutura de forças, nas prioridades, na educação afeta as prerrogativas, afeta
os direitos adquiridos. Obviamente, enquanto houver temas que se relacio-
nem ao poder, haverá posições contraditórias e a necessidade de construir
um espaço de coordenação efetivo. O problema está na forma de conceber
algumas arenas e, no caso particular do Chile, as formas de conceber as re-
lações civis-militares, os direitos humanos e a ruptura do sistema democrá-
tico produzem discrepâncias substantivas — não há uma única memória
histórica.

Se a liderança civil tiver uma visão estratégica das Forças Armadas,
terá que pensar em um projeto futuro. Mas, provavelmente, a liderança ci-
vil não tem uma visão compreensiva estratégica que organize as Forças Ar-
madas de maneira coerente para que o tema das prerrogativas passe a um
plano secundário. Por outro lado, ao não se colocar de modo mais claro os
temas de caráter estratégico, faz-se com que o tema das prerrogativas e, por-
tanto, a definição de um poder menor, mais conjuntural, se torne central.
Existe aí uma responsabilidade da liderança civil que vai mais além do tema
estritamente militar, e que tem a ver com uma visão mais global do mundo
e da inserção de cada um dos países na ordem internacional.

Selva López

Concordo com os três eixos propostos por Ernesto, dos quais os dois
primeiros são, a meu ver, prioritários. No caso do Uruguai, não posso con-
trapor o déficit da classe política à autonomia militar porque isso implicaria
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fazer uma avaliação qualificada do comportamento da classe política. Mas
creio que, no tocante à redução de orçamento e de efetivos militares, os se-
tores da classe política uruguaia foram unânimes, pelas razões óbvias da re-
forma do Estado e do ajuste fiscal. Não há unanimidade, porém, quanto a
temas mais sutis que influem no nível de controle democrático.

Lembro ter lido há muitos anos uma reportagem sobre o doutor Jor-
ge Battle, que acabou de ganhar as eleições de seu partido para a presidên-
cia da República no final de 1999, em que ele dizia: “Uma política é não ter
política em relação às Forças Armadas”. Ou seja, optar pela omissão, estra-
tegicamente, como política. Ele fundamentava isso na idéia de que, se o re-
gime evolui até a democracia, isso sistematicamente repercute nas Forças
Armadas. Supostamente, com a experiência do Uruguai até os anos 1960, a
tese do doutor Battle é válida, mas não sei como se aplicaria para explicar o
colapso da democracia em 1968.

O Partido Colorado atua, hoje, de uma maneira que permite a repro-
dução inercial das Forças Armadas tal como era na ditadura, ou seja, não in-
tervém nas questões internas, salvo por uma forma de controle subjetivo:
escolher os generais e a alta oficialidade entre os adeptos do Partido Colora-
do. No caso dos Blancos acontece outra coisa. Eles tiveram pouco contato
com o governo, e quando tiveram trataram de agir rapidamente para modi-
ficar uma correlação de forças que lhes é desfavorável nas Forças Armadas.
No governo de Lacalle aconteceu um episódio interessante. Ele tentou im-
plementar uma política militar que incluía não o controle objetivo, mas mo-
dificações na doutrina orgânica, uma espécie de aggiornamento. Porém, cu-
riosamente, isso redundou numa espécie de legitimação e de retrocesso no
já conquistado na primeira presidência: o expurgo de objetivos da doutrina
de segurança nacional do ordenamento legal do país. Lacalle reintroduziu a
hipótese de conflito interno, de forma muito sub-reptícia, no anexo da lei
orçamentária de seu governo, em 1990, e isso foi descoberto por acaso. Os
deputados de esquerda não votaram nisso, mas votaram em tudo o mais, e o
país aceitou em 1990 o que havia rejeitado em 1985. É claro que não cus-
tou nada às Forças Armadas se readequarem aos eixos doutrinários e aos
meios militares operativos empregados durante a ditadura. Só que essa
nova configuração está agora subordinada à ordem legal.

No caso da Frente Ampla, apresenta-se com muita agudeza o tema de
quem manda e em que atividade. É claro que, de acordo com as formas de
mando tradicionais, a Frente Ampla não vai mandar, vai ter que se ajustar à
lei — o que, em certas circunstâncias, revela bem pouco — e, para poder
mandar, vai ter que saber como. O conhecimento técnico que propõe Rojas
adquire aqui importância fundamental, porque, além de ter que modificar o
mandato da ordem interna para poder democratizar todo o restante, terá
que exercer controle para que a doutrina e os meios sejam adequados à rea-
lidade democrática.
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Não quero me adiantar agora aos acontecimentos, porém percebi isso
com muita clareza a propósito do tema da reforma do Estado. Pela primeira
vez, faz pouco tempo, deparei-me com a vontade de me aprofundar nesse
assunto que impõe aos militares a seguinte questão: “Retiraram-nos verba,
reduziram nosso efetivo em 7 mil homens. Como responder com coerência
e eficácia a essas provocações? Como nos reestruturar?” Aqui se coloca a
questão apontada por Ernesto: a de como controlar, mas controlar democra-
ticamente. Temos, no Uruguai, uma força política que propicia o controle,
mas que o faz de acordo com pautas que não se ajustam ao funcionamento
democrático. Então, percebi que o técnico não é realmente técnico, porque
o técnico sempre é a instrumentalização de meios em função de um deter-
minado fim. E, se o fim não tem uma textura democrática, a conseqüência é
monstruosa.

Creio que o limite do profissional é algo que precisa ser muito discu-
tido para se saber realmente como exercer esse controle, para o qual, creio,
o caminho que estão tomando nossas democracias não é nada promissor. Os
parlamentos controlam cada vez menos, e não só o tema militar, para o qual
na realidade não tem especialistas. A dinâmica política de incremento das
funções do Executivo e de diminuição do controle parlamentar vai conspi-
rando cada vez mais contra o controle democrático. E os Executivos ado-
tam, por conveniência, as propostas da instituição militar. Então, parece-me
que o tema é bastante complexo: implica conhecer muito e obter força polí-
tica para poder exercer a vontade política de modificar a situação.

Creio que, na situação em que vive o Uruguai, faz parte da luta polí-
tica tratar da necessidade de explicitar a política militar. E depois de tratar
disso abstratamente, começar a discutir seu conteúdo — se é bom ou não
para a democracia. O que se vê no Uruguai é que certos políticos tentam
retirar esse tema da agenda: é a política da não-decisão. Mas outros o es-
tão introduzindo de uma forma nada boa para a democracia, de modo que
é muito difícil discutir os fins dessa política, como adverti no caso da lei or-
çamentária.

Em relação ao tema da educação, este me parece sumamente impor-
tante, por ser uma das vias que visualizo para sair do impasse da falta de in-
tegração no campo civil-militar. No Uruguai, os militares são uma institui-
ção muito fechada em muitos aspectos, sobretudo no educativo, pois têm
um sistema absolutamente autônomo de formação. Depois de restaurada a
democracia, as Forças Armadas pediram à Universidade da República um
sistema de validação de várias disciplinas técnicas, visando um pouco, tal-
vez, à possibilidade de uma segunda vida profissional após a aposentado-
ria. A universidade firmou contratos de validação, mas julgo que deveria ter
exigido que cursassem essas matérias na própria universidade, que dispõe
de melhores docentes, dá garantia de qualidade, o que seria, além do mais,
uma forma de romper o fechamento em que vivem os militares.
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Juan Ramón Quintana

Na Bolívia, é preciso ilustrar a situação das Forças Armadas nos três
níveis de que falou Ernesto. Para começar, proporia pensar o seguinte: ho-
je, o presidente da República é nada mais nada menos que o general Hugo
Bánzer Suárez, ditador entre 1971 e 1978, e que tem em sua ficha mais de
500 desaparecidos. Como se pode explicar que a sociedade boliviana tenha
legitimado um ditador depois de ter passado por uma prática repressiva tão
intensa?

Por outro lado, um ditador que esteve no governo por um ano e que
também levou ao desaparecimento de muita gente está hoje preso numa
prisão de segurança máxima, sentenciado a 30 anos de prisão, sem direito
a indulto. São essas duas figuras que nos podem ajudar a entender o pro-
cesso de institucionalização da democracia na Bolívia. É muito complexo
explicar em três ou quatro minutos essas figuras, que são dramáticas em si
mesmas.

Para tentar explicar isso vou recorrer às análises de Augusto Varas so-
bre autonomia e desprofissionalização das Forças Armadas. Creio que, na Bo-
lívia, o que ocorreu durante todo esse tempo foi uma rotina de desprofissio-
nalização num espaço de autonomia institucional. Quero dizer com isso que,
na Bolívia, na realidade, praticou-se, nestes 17 anos de democracia, uma es-
pécie de abdicação do poder civil para reorientar a profissionalização das For-
ças Armadas, que se converteram em um fator de ajuste do modelo neolibe-
ral. Isso significa que, na verdade, as Forças Armadas estão repetindo o mo-
delo de segurança interna da ditadura. E os elementos, as áreas, onde hoje se
dá uma aparente profissionalização são precisamente aquelas onde mais se
ferem os direitos humanos, como, por exemplo, a segurança pública e o com-
bate ao narcotráfico.

Hoje, as Forças Armadas desprofissionalizadas competem com a polí-
cia no combate às drogas e, com isso, o inimigo interno deixou de ser o co-
munismo para ser o narcotráfico. Esse é um tremendo perigo para a demo-
cracia boliviana, porque as Forças Armadas podem voltar a legitimar uma
ação mais direta a partir do momento em que perderem o controle sobre
essa área.

Creio que existiu também, como assinala Selva, uma perda crônica,
por parte do Parlamento, da capacidade de legislar e de controlar as Forças
Armadas. Hoje, há um pacto de governabilidade negativo, que não aponta
para o fortalecimento das instituições democráticas, mas sim para sua ins-
trumentalização em favor dos que governam: os pactos são de cumplicida-
de, não de governabilidade. Nesse contexto, o Parlamento é um prolonga-
mento instrumental do Poder Executivo, de tal modo que ninguém exerce
controle sobre as Forças Armadas, que permanecem imersas na lógica patri-
monial do pacto político. Paradoxalmente, as Forças Armadas estão buscan-
do desesperadamente o seu papel, e nessa busca errática o que encontram,
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o que fazem, é atirar para todo lado. Tentam trabalhar, no plano das rela-
ções civis-militares, com quem for possível, mas nunca o fizeram com o sis-
tema político.

O nível de desprofissionalização está relacionado também com a fal-
ta de iniciativa institucional para propor medidas ao próprio sistema polí-
tico. Nas Forças Armadas nunca houve oportunidade de refletir sobre o pre-
sente e o futuro institucional. Chovem idéias permanentemente, e o perigo-
so é que entre essas idéias estão premissas de militarização policial
advindas dos Estados Unidos, no contexto do combate às drogas. Outro ele-
mento de ajuste profissional é a incorporação das Forças Armadas a opera-
ções de manutenção da paz. No caso boliviano, não se trata da manutenção
da paz propriamente dita, mas da delegação de tarefas que não são do agra-
do das forças norte-americanas na África. Portanto, as Forças Armadas es-
tão experimentando um tipo de desamparo político, e o sistema político se
satisfaz com a estabilidade aparente dos militares, com seu tamanho e com
sua limitadíssima capacidade profissional.

Quanto à questão da educação militar, levantada aqui por várias pes-
soas, eu a situaria em três níveis: no plano interno, na relação com os insti-
tutos ou centros acadêmicos e na relação com a própria sociedade. No pri-
meiro nível, creio que as Forças Armadas estão passando por uma fase de
forte desencanto com a educação no que diz respeito ao passado imediato.
Deram-se conta de que os formatos educativos, os programas, não corres-
pondem às necessidades da defesa e há como que uma espécie de explora-
ção multidisciplinar do militar que opta por preencher esse déficit na uni-
versidade. No censo demográfico boliviano de 1998, percebeu-se um fenô-
meno extraordinário nas Forças Armadas da Bolívia: de 1985 a 1998 tinha
havido um aumento de 300% nas matrículas de militares em universida-
des. Isso supõe praticamente que, de cada 10 oficiais, cinco ou seis estives-
sem nas universidades estudando diversas profissões como um mecanismo
de compensação do desencanto que mencionei.

O segundo nível é o da relação com a universidade. Na busca de tare-
fas institucionais, as Forças Armadas identificaram essa relação como mui-
to positiva e firmaram vários convênios de pesquisa com universidades. A
Marinha, por exemplo, trabalha em projetos de pesquisa hidrológica e ictio-
lógica em conjunto com universidades da Amazônia e há outros projetos de
pesquisa em outras áreas acadêmicas.

A reforma educativa, envolvendo as relações com a sociedade, creio
que pode ilustrar muito bem o que está acontecendo com o serviço militar
obrigatório. Nesse caso, 80% do currículo de formação do soldado foram
modificados, e o programa que antes tratava da educação cívica, patriótica
do soldado foi substituído por um programa multidisciplinar vinculado à
educação para a cidadania, aos direitos políticos, aos direitos do cidadão, a
uma compreensão muito mais democrática do que é construir uma nação.
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Acredito que este é um avanço significativo na revalorização da democracia
e dos valores éticos do cidadão — um tema fundamental.

Finalmente, as Forças Armadas da Bolívia, como muitas outras da
América Latina, estão passando por uma crise de recrutamento: o Colégio
Militar do Exército tinha, em 1980, uma demanda de 5 mil candidatos e, ho-
je, o máximo é 800. Portanto, aí também se nota uma forte pressão para a
auto-reforma educativa.

Samuel Alves Soares

Farei alguns comentários iniciais sobre a proposta de Ernesto quanto
ao controle civil e, para isso, retomarei o aspecto da profissionalização de-
senvolvido por Huntington. Se efetivamente houvesse uma relação quase
direta, como parece propor em alguns momentos Huntington, entre grau
elevado de profissionalismo militar e nível elevado de controle objetivo, não
se teria o caso chileno, por exemplo, onde é alto o grau de profissionaliza-
ção, mas não há controle civil objetivo. A distinção entre controle, subordi-
nação, autonomia conservadora ou tutelar, como afirmou Marcelo, precisa
ser mais bem examinada. Há também uma autonomia que só diz respeito a
questões internas da corporação, mas que dependeria, de alguma forma, de
outras variáveis do mundo exterior, como também acontece na esfera políti-
ca mais ampla.

A idéia de direção política atribui responsabilidades à classe política,
levanta a questão da liderança, do exercício da vontade, mas não se pode es-
quecer de um tema caro à sociologia: quando se fala em direção, subordina-
ção, dominação, é preciso pensar também em que medida há legitimação
de tudo isso. Nesse aspecto, deve-se pensar também no ponto de vista dos
militares.

O exemplo de Marcelo sobre a Constituinte é interessante, porque no
fim das contas quem estabelece a Constituição é a classe política. Mas não
se pode esquecer que nesse momento vivíamos, no Brasil, sob tutela. Um
documento do Ministério do Exército de 1986, anterior portanto à Consti-
tuição, dizia claramente o que as Forças Armadas consideravam “aceitável”
— essa era a palavra — que constasse no texto constitucional. E a Constitui-
ção, em seu art. 142, reflete esse documento de 1986, salvo numa mudança
para pior — a de que as Forças Armadas destinam-se à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, o que
permitia que milhares de agentes públicos acionassem o poder militar. Essa
distorção foi corrigida em lei complementar posterior. Evidentemente, isso
não exime de responsabilidade a classe política, muito pelo contrário, pois
mostra que ela resolveu não ousar. Uma hipótese talvez nos ajude a enten-
der: havia uma integração de interesses. Ou a classe política agiu assim por-



D E B A T E S s 259

que lhe interessava naquelas circunstâncias, ou porque, em seu conjunto,
estava despreparada para agir de modo diferente.

Outro aspecto diz respeito ao sistema político democrático. Quando
falo de sistema, estou me referindo, por exemplo, a certos mecanismos cria-
dos para que haja um certo tipo de controle ou de direção política. Num con-
ceito bastante inclusivo e abrangente de sistema político, levar-se-ia em con-
ta tanto a formalidade das regras do jogo político, ou seja, as regras certas que
permitem resultados incertos, quanto a cultura política, no sentido de legiti-
madora das regras. Nesse caso, e especificamente no que diz respeito às rela-
ções civis-militares e de defesa, essa questão não está consolidada, porque
não é política em sentido amplo. O caso brasileiro me parece diferir um pou-
co do de outros países, pois no Brasil esse debate não se transformou em
agenda política, nem é uma questão colocada de maneira contundente.

Ernesto levanta alguns pontos, segundo entendi, que levam em conta
direitos humanos, políticas de defesa, gastos orçamentários, inteligência.
Esses aspectos estão sendo tratados no Brasil recentemente. No caso da de-
fesa, criou-se o Ministério da Defesa através de medida provisória, e no
caso da inteligência, há o processo de implantação da Agência Brasileira de
Inteligência. Neste último caso, a postura foi distinta, já que há um projeto
de lei no Congresso sendo debatido de modo amplo e democrático.

Seria possível acrescentar alguns outros aspectos, porque muitas ve-
zes o que se considera autonomia conservadora, ou autonomia institucio-
nal, pode ter significados políticos, no sentido de se inserir em outras áreas
que não a estritamente militar — por exemplo, a educação militar. Temos no
Brasil, desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regula toda
a educação do país, mas que estabelece, em um de seus artigos, que a edu-
cação militar será regulada por lei específica. O país definiu a fundo a educa-
ção, mas os militares não foram incluídos. Isso não significa necessariamen-
te que a educação militar divirja da proposta geral, mas que se manteve um
espaço destinado apenas aos militares. O mesmo não acontece com magis-
trados, diplomatas e outros.

Outro ponto interessante é a justiça militar. Há poucos dias surgiu o
caso de uma aeronave brasileira que transportava cocaína. Este é um fato
novo, porque até então não havia evidências de ligações entre as Forças Ar-
madas e o narcotráfico. Mas a encarregada de resolver a questão é a justiça
militar. O assunto diz respeito à esfera militar, integrada por pessoas que
são militares. Embora a Polícia Federal tenha colaborado na descoberta do
carregamento, imagino que a condução do processo sempre ficou a cargo da
própria Aeronáutica. Nesse aspecto, parece-me que a questão levantada por
Ernesto de pensar o controle, a subordinação, a autonomia é pertinente.

Lembro que, durante o governo Itamar Franco, os militares tiveram
reposições salariais que outros funcionários públicos só conseguiram me-
diante um processo lento e sofrido. Além disso, uma lei recente distingue
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entre funcionários públicos militares e funcionários públicos civis, o que
permite tratar as questões salariais de forma diferenciada. Teremos um ex-
celente teste sobre isso este ano, tendo em vista as obsessões do atual gover-
no com o ajuste fiscal. Será possível, então, verificar até que ponto vigorará
a idéia do Executivo de que os militares paguem a mesma alíquota de previ-
dência proposta para os funcionários civis.

Ernesto López

Minha idéia de defeito da classe política tem a ver com formulações in-
suficientes por parte daqueles que deveriam mandar na política de defesa,
na definição de prioridades, no desenho de um plano estratégico, o que
quer que seja. Creio que não conheço país latino-americano que, em algum
momento de sua história, tenha tido política de defesa ou política militar.
Avalio isso — estando de fora, como um pesquisador que atribui sentido às
coisas de modo tipicamente weberiano — como um defeito da classe políti-
ca. Parece-me que mandar, em qualquer das esferas nas quais o Estado tem
jurisdição, é definir políticas, prioridades, objetivos, maneiras de obter as
coisas etc. Se alguém fica dormindo sentado sobre uma política de saúde
que não diz nada, não importa muito se o orçamento aumenta ou diminui: é
uma política de saúde defeituosa. Quanto ao Uruguai, minha sensação é a
seguinte: existe um controle civil subjetivo, porque, no melhor das hipó-
teses, a classe política toma apenas a iniciativa de restaurar a ordem inter-
na das Forças Armadas. Não quer incomodar os militares, mas a verdade é
que, a meu ver, esta é uma formulação política defeituosa de alguém que
deveria definir as obrigações das Forças Armadas, e não simplesmente soli-
citar uma vaga obediência.

O mesmo parece que acontece na Bolívia e, em alguma medida, na
Argentina, país em que há definições gerais, macro, muito bem feitas, mui-
to bem decididas, mas não há formulações específicas no plano propria-
mente da defesa, no plano da administração de pessoal etc. O Chile parece
o contrário: por momentos há um admirável esforço da classe política para
tentar definir políticas orgânicas, o que se choca com a resistência de um
setor politicamente controlador, porém minoritário, que Rojas chama de
“veto da minoria”.

Bem, o Paraguai, creio, é um caso difícil, quase um paradoxo: o pac-
to entre militares e colorados, no quadro de uma grave crise, é algo assim
como a legitimação de um controle civil subjetivo. Bem, era um pouco isso
que queria esclarecer, pois dizer que há defeitos é dizer muito pouco.

Felipe Agüero

Creio que o problema da classe política defeituosa é bastante geral, e
não concordo em deixar o Chile fora dessa idéia. O que há não é apenas o
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veto da minoria. Mais da metade da classe política, no sentido amplo, dá
provas cotidianas de ter o mesmo defeito que Ernesto assinalava para o Uru-
guai. Cotidianamente, nega-se a aprovação de reformas constitucionais que,
por exemplo, retirariam das Forças Armadas a capacidade de ter, em certas
circunstâncias, o mesmo voto que tem o presidente. Então, é uma classe po-
lítica que não quer se separar das Forças Armadas e por isso creio que não é
adequado citar o Chile como bom exemplo de uma classe política que tenta
fazer reformas e não pode. Boa parte dessa classe política está comprometi-
da, não se trata de um veto apenas de minorias.

Este é um problema central, pelo menos no calor da discussão sobre
controle civil. Chamou-me a atenção positivamente, lendo os papers, que o
tema comece a ser mencionado mais explicitamente. Ele é mencionado no
trabalho de Marcelo e, mais ainda, no caso do Brasil. Aqui há um afã de
propor a pergunta e de tentar chegar a alguma resposta. Eliézer e Samuel
nos dizem que há duas hipóteses: uma, centrada na classe política, no parla-
mento, e que sugere a teoria da inexistência do risco iminente — como não
há risco, não há nada com que se preocupar —, teoria que eles descartam. E
logo propõem outra hipótese, a da tradição jurídica brasileira, que infeliz-
mente não desenvolvem, e seria bom que o fizessem. Mas há aí a vontade
de começar a aventar hipóteses sobre esse problema.

Estou totalmente de acordo com a visão de Marcelo sobre esse tema:
embora os militares tivessem realmente um lobby espetacular, não foram
eles que votaram os artigos das novas constituições. Quem aprova ou rejei-
ta os constrangimentos legais são os parlamentares, não os militares. Mas
claro que, como disse antes, isso se dá sobre uma base, sobre uma idéia do
pacto, de transição pactuada no caso do Brasil, mito de que certos acordos
devem ser respeitados. Há, assim, uma auto-inibição em relação ao tema
militar.

Samuel Alves Soares, seguindo também a linha de pensamento de
Marcelo, diz que se trata mais de uma integração de interesses e que, por is-
so, é preciso repensar esse assunto da autonomia para além da autonomia,
como um afã expansivo de controle civil. Seria mais uma autonomia como
parte constituinte de uma forma de dominação. Creio que este é precisa-
mente o campo de pesquisa que é preciso explorar e enfatizar, onde a variá-
vel dependente é a classe política. A pergunta a fazer é: por que esta capaci-
dade de liderança defeituosa por parte do mundo civil e da classe política?
E quanto mais pensamos nesse tema, mais mudamos a maneira de conce-
ber a variável dependente, porque não se pode dizer, na verdade, comporta-
mento defeituoso, porque defeituoso tem uma conotação de padrão ideal.
Então, é preciso explicar o comportamento tal como ele é. É uma pergunta
que se pode propor em termos comparados, considerando a seguinte inda-
gação: o controle civil supõe que a classe política tenha idéias sobre o te-
ma, que tenha vontade de levar essas idéias à prática e que, uma vez tendo
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tudo isso, tenha a capacidade de implementá-las? O que não pode faltar são
idéias e vontade.

Sempre faço analogias, em relação a esse tema, com o caso da Espa-
nha, que estudei a fundo, porque lá sim, ocorreu um afã expresso de desen-
volver idéias, vontade, e portanto, desde os anos 1981 e 1982, há um desdo-
bramento instrumental para levar a cabo a institucionalidade do controle ci-
vil. Quando os socialistas tomaram o poder em 1982, contando com maioria
absoluta no Congresso, dedicaram-se a mudar radicalmente a história políti-
ca espanhola. A Espanha, berço dos pronunciamentos militares, já descar-
tou o “problema militar”. E isso é produto de uma série de políticas formula-
das de 1982 em diante. 

Então, a pergunta é: por que o que ocorreu lá não ocorre na América
Latina? Do ponto de vista da idéia da vontade e, portanto, em geral, das capa-
cidades, há uma série de complicações, mas creio que pelo menos esta é uma
boa pergunta, pelo seguinte: os socialistas espanhóis, estando no governo há
mais de 10 anos, ao cumprirem a primeira década, iniciaram uma série de re-
flexões e celebrações dos avanços feitos pelo governo, e publicaram um li-
vro, com organização de Alfonso Guerra — La década del cambio. Este é um
livro semi-oficial do Psoe, que explica o que haviam feito no governo sobre
segurança social, reorganização industrial, reforma do Estado, autonomias lo-
cais etc., mas onde não aparece o tema militar, no qual os socialistas têm um
mérito histórico enorme, pois mudaram radicalmente a estrutura de poder no
mundo civil. Porém, este é o tipo de variável que precisa emergir da reflexão
sobre o tema. E sobre ele apareceu uma série de conceitos, como o de com-
portamento defeituoso, ou o de abdicação, que também é complicado porque
abdicação é quando o rei ou a rainha deixa a coroa, mas aqui não há na ver-
dade abdicação, porque não há abandono de uma postura prévia de controle
claro. Isso nos obriga a pensar no que havia antes dos regimes autoritários.
Teriam as forças políticas civis deixado de exercer um mando que antes exer-
ciam sobre os militares? Talvez o que ocorra é que a classe política se conten-
ta em chegar a um nível de relacionamento com a força militar que não seja
pior do que o que existiu nos anos 1930, 40, 50, momentos em que não havia
realmente uma situação de controle efetivo como o que imputamos aqui em
nossos modelos. Por tudo isso, também acredito na necessidade de uma com-
paração histórica com o período pré-autoritário, pré-ditaduras militares, que
também não foi melhor do que é agora.

Mas, enfim, esse tipo de exploração nos obriga a uma investigação
muito mais sociológica e histórica, de longa duração, visando a comparar as
situações latino-americanas com teorias já desenvolvidas sobre a formação
do Estado, da nação, como a de Charles Tilly (1996). Creio que esse tipo de
investigação é promissor: é uma pesquisa longa, uma agenda de longo pra-
zo, que leva em conta a formação dos Estados nacionais, a constituição de
classes dominantes e sua relação com as Forças Armadas.



TERCEIRA SESSÃO

Perspectivas para o futuro* 

Felipe Agüero

É difícil falar sobre o futuro, em parte porque a futurologia é o cam-
po mais incerto das ciências sociais e porque é uma projeção do presente.
Em outras palavras, é uma projeção dos elementos sobre os quais estamos
falando: sociedade civil, reação, ação, regime militar, tudo o que expôs Ma-
ria Celina, Ernesto López e os demais participantes deste seminário. O pro-
blema é como atribuir pesos relativos a distintos elementos, e que sejam vá-
lidos para todos os países. É difícil, por outro lado, porque supõe fazer uma
apreciação sobre o estado de desenvolvimento de cada país. E uma primei-
ra visão, sucinta, indica que, em todos os países, na verdade, há progressos
do ponto de vista do redirecionamento das relações civis-militares no senti-
do da afirmação democrática. Mas, por distintas razões, esses progressos es-
tão cheios de contradições.

A análise do futuro tem a ver também com o peso que se atribui a fa-
tores externos e internos e com a forma de agrupá-los em cada um dos ele-
mentos mencionados nas duas sessões anteriores. Mas, primeiro, quero fa-
zer uma pequena reflexão: falar do futuro, talvez tanto quanto falar do pre-
sente, requer uma certa clareza conceitual. E essa clareza tem a ver com o
que dizia Maria Celina sobre a literatura acerca de liberalização, transição e
consolidação. Há nela uma noção de progressão, de avanço de umas etapas

* Tradução de Alexandra Barbosa Silva, edição dos organizadores.
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sobre as outras, como se o futuro estivesse inscrito nessa seqüência: o futu-
ro seria o futuro da consolidação.

Francisco Rojas propôs discutir onde começam e terminam as transi-
ções, em que estado se encontram, e disse que o Chile ainda se encontrava
em transição. Poder-se-ia dizer que talvez todos os países estejam em transi-
ção, salvo Argentina e Uruguai. Mas isso, creio, é uma maneira mais confu-
sa de ver as coisas, assim como é confuso perguntar-se se as relações civis-
militares nesses países se ajustam a uma noção de consolidação.

No fundo, seja qual for a maneira escolhida, será simplesmente uma
forma de colocar o ponto no mapa espaço-temporal, mas não creio que escla-
reça nada em particular. Aqui faço referência ao artigo de Schedler, no Jour-
nal of Democracy, que diz também que essa maneira de ver a liberalização, a
transição e a consolidação nos coloca em uma perspectiva teleológica, como
se o fato de sair de ditaduras e avançar numa transição democrática pres-
suponha necessariamente caminhar em direção da consolidação. Creio que é
mais justo e mais simples dizer que estamos em democracias. As transições
terminaram porque se inauguraram em todos os países regimes novos e dife-
rentes. O que há, então, são regimes democráticos imperfeitos, e pode-se
presumir que esses regimes vão perdurar, pois, de fato, já têm durado bas-
tante, se comparados com as histórias anteriores desses países.

Como assinalei em Fault lines of democracy in post-transition Latin
America, não faz sentido falar em progressões para novas etapas de consoli-
dação: estamos na democracia, e as democracias que temos são imperfei-
tas. E boa parte dessa imperfeição se nutre da questão civil-militar. Maria
Celina falou dos esquemas de Schmitter, das distintas áreas de estruturação
do regime, e nos citou sete áreas. Também é útil ver esse tema da imperfei-
ção do regime democrático à luz de outros esquemas que ressaltam diferen-
tes dimensões. Menciono duas: uma, por exemplo, é a de O’Donnell, que
destaca a coexistência de dois tipos distintos de institucionalização — a for-
mal e a informal. Por institucionalização formal ele entende a presença de
um Estado racional, burocrático, enquanto a institucionalização informal
seria a ausência desse tipo formal do Estado. Também falou disso em ter-
mos de zonas de cores distintas, zonas negras, cinza.7 Essa forma também é
útil, e creio que seja complementar à de Schmitter. E há outra, proposta por
Linz e Stepan no livro sobre as consolidações, que fala da democracia como
um regime composto de distintas arenas: a sociedade civil, a sociedade polí-
tica, a economia política, a burocracia e as instituições.8 Como cada uma
dessas arenas tem desenvolvimentos quase independentes, movem-se em
distintas direções, resultando em democracias incompletas, imperfeitas,
que descrevem bem a nossa situação.

7 O’Donnell (1996).
8 Linz & Stepan (1999).
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Assim, falar do futuro não supõe falar de uma progressão teleológica
para novos estágios ou para novos modos de consolidação, e sim do lugar
ocupado por determinado país nesse sistema de imperfeição democrática. O
mais importante, portanto, não é esclarecer etapas e estágios, mas ter uma
noção clara de democracia. Isso é bastante elementar, mas vale a pena insis-
tir porque muitos de nossos estudos sobre regimes democráticos e relações
civis-militares partem de uma idéia implícita de democracia. Vale a pena,
portanto, fazer um esforço para explicar as concepções democráticas com
que lidamos.

Quando se fala da participação das Forças Armadas em aspectos sig-
nificativos do desenvolvimento econômico, pula-se do aspecto procedural
para um pântano movediço que não é estritamente dahliano. Mas ainda as-
sim se fala que se está aplicando os conceitos de Dahl. É preciso, por isso,
fazer uma explicitação, pois o, modo de entender a concepção procedural
de Dahl não está livre de controvérsia. Parte-se da idéia de que essa concep-
ção se opõe a uma visão substantiva de democracia, mas a verdade é que, se
se a analisa mais a fundo, vê-se que tem um caráter mais substantivo do
que pode parecer. Mais até do que a versão schumpeteriana de democracia.

Creio que partir de uma clareza conceitual é útil para o rigor da análi-
se que se faz aqui, e também porque permite fazer a crítica das concepções
democráticas dos atores que são parte da análise. Quando se criticam, como
fez Ernesto, as concepções defeituosas da classe política, há uma concepção
crítica implícita sobre como deveriam ser as democracias. Supõe-se que
nossas classes políticas buscam a democracia, mas o fazem de maneira equi-
vocada. Uma concepção clara de democracia ajudaria a fazer uma análise
crítica das concepções que a classe política têm dela. Ajudaria, por exem-
plo, a entender as deficiências da classe política brasileira mencionadas por
Samuel Alves Soares. Sua primeira hipótese a esse respeito é a do risco mí-
nimo — por que se preocupar com as Forças Armadas, se na verdade não há
um risco real de enfrentamento? Tem-se aí uma classe política com determi-
nada concepção de democracia, e a clareza sobre o termo ajuda a entender
e a criticar o comportamento dos atores.

Vou me referir agora aos fatores externos, arrolar os elementos que
retirei dos trabalhos e da discussão e tratá-los como um sistema de cons-
trangimentos e de oportunidades estruturais, assim como algo que tem re-
levância a partir das percepções dos atores. E nesses fatores externos há dis-
tintas dimensões. Uma é a dimensão global, o sistema internacional, a afir-
mação de uma nova estrutura internacional de poder. Como isso é visto
pelos atores, em termos de oportunidades e constrangimentos? Tem-se hoje
a monopolização do poder internacional pelos Estados Unidos, a competi-
ção da Europa, os altos e baixos da Ásia, a formação de blocos regionais.
Essa é a configuração de uma economia política internacional, e cabe per-
guntar como a globalização afeta o aspecto civil-militar e como é filtrada
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pela classe política e pelos militares. Quando se pensa em termos de globali-
zação da produção econômica e das comunicações, vê-se que nossos milita-
res já podem ter satélites e acesso a uma tecnologia global. Há ainda a Inter-
net, um tipo de comunicação que tem efeitos muito concretos. Um exem-
plo muito simples: no Chile, a Corte Suprema proibiu a circulação de um
livro que criticava um juiz por corrupção e por mau desempenho nessa cor-
te. Bem, o livro foi posto na Internet e milhares de pessoas o leram, talvez
mais do que se tivesse sido vendido nas livrarias.

Carlos Martini mencionou que os militares paraguaios entendiam
que não podiam acabar com certas manifestações populares porque exis-
tem certos comportamentos que são menos aceitáveis. O mesmo ocorre em
matéria de direitos humanos: a universalização desse conceito com materia-
lizações legais, como a do caso Pinochet, mostra isso muito abertamente. 

Mas há outra dimensão, a dimensão regional bilateral, que afeta nos-
sos países de maneira muito mais específica. Certamente, e a isso fazem re-
ferência quase todos os papers, o Mercosul compreende elementos políti-
cos, particularmente para a Bolívia e o Paraguai, como disseram Juan Ra-
món Quintana e Carlos Martini. Também tem conotações similares nas
relações Argentina-Brasil, pois delimita o fim de uma rivalidade histórica,
selada, pela competição implícita no terreno nuclear e militar. Mas, se pro-
voca a cooperação, também tem complicações de outro tipo, na medida em
que apresenta conotações diferentes para os dois países: a Argentina está
mais vinculada aos Estados Unidos, quer se aproximar da Otan como alia-
da especial, e o Brasil tem pretensões de potência individual com conexões
mais explícitas com a África e outros países. O Mercosul é, assim, um mar-
co de cooperação, um mito que rompe com o passado, mas que cria novos
sistemas de contradição. Também no caso das relações entre Argentina e
Chile abrem-se caminhos que rompem com rivalidades históricas e geram
condições completamente diferentes de diálogo e de novos conflitos. 

Os trabalhos fazem pouca menção à presença dos Estados Unidos e
creio que isso corresponde a uma realidade: os Estados Unidos estão mais
presentes na América Central, no México, na região andina e nos países to-
mados pela droga do que no Mercosul. No entanto, estão presentes e é im-
portante discutir o que isso significa para a questão civil-militar. Os Esta-
dos Unidos têm uma política militar muito específica, idéias muito concre-
tas, uma certa inércia cultural e política com conseqüências nem sempre
muito visíveis. A política militar norte-americana veiculada hoje pelo Co-
mando Sul e pelo Pentágono é muito antiga, mas está agora salpicada de no-
ções de democracia e de direitos humanos. Que impacto tem isso sobre nós?
Esse ponto merece mais atenção. E ainda, dentro do horizonte regional, há
o problema dos cartéis da droga como fator organizativo internacional que
se imiscui em nossa política doméstica, cruza fronteiras, altera prioridades
das políticas militares e de defesa, fazendo com que as Forças Armadas às
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vezes tenham que se concentrar nesse tópico em detrimento das relações ci-
vis-militares. 

Nessa dupla dimensão — regional e global —, é importante saber se
existe ou não uma cooperação transversal militar-militar e civil-civil. Milita-
res e civis, em função de seus próprios interesses, tiram proveito desse novo
quadro de constrangimentos regionais e globais? Acredito que isso merece
atenção especial. Do ponto de vista interno, tenho ainda outra observação a
fazer a partir do que consta em todos os trabalhos. Refiro-me ao velho tema
da constituição do Estado no sentido racional-legal, weberiano, no sentido
da institucionalização formal. E aqui, sim, vale a polarização entre Paraguai
e Chile a que se referiu Ernesto, em termos da presença estatal e do aspec-
to civil-militar, e em termos do que propôs Maria Celina sobre a constitui-
ção da sociedade civil. Estas são questões históricas, de longa data, mas
como se apresentam hoje? Houve fortalecimento da capacidade associativa
da sociedade civil em meio às rupturas, à transição do autoritarismo para a
democracia e às mudanças internacionais? Que expressão tem isso em ter-
mos da constituição atual do Estado e da sociedade civil?

Esses grandes fatores, na verdade, concretizam-se em um mais espe-
cífico, que é o do fortalecimento das instituições políticas civis. Samuel e
Eliézer nos dizem, no caso do Brasil, que durante a Constituinte, e dela em
diante, se observou uma maturação das instituições civis, dos partidos. Essa
afirmação é importante, e discutível, porque a literatura e eles próprios in-
sistem na debilidade das instituições políticas no Brasil. Samuel diz que o
período da Constituinte e aquele que o seguiu refletem a capacidade ainda
tutelar das Forças Armadas sobre o político.

Também Selva fala do enfraquecimento das instituições civis par-
lamentares no Uruguai, embora haja o fortalecimento da Presidência e do
Executivo. Penso que seria útil desenvolver mais esse ponto. E nesse aspec-
to, há uma série de outras questões que remetem à participação política.
Refiro-me ao caso do Chile, que sempre é tomado como um paradigma da
força das instituições e dos partidos políticos e que, junto com o Uruguai, se
diferencia de outros países da América Latina. Mas, ao mesmo tempo, nes-
ses dois países, produzem-se fenômenos de decréscimo de participação —
menos gente vota, menos gente se filia a partidos, menos gente se interessa
por política, menos gente vê programas políticos na televisão. Este é, aliás,
um fenômeno inerente a quase todas as democracias modernas, européias e
norte-americanas. O que isso tem a ver com os problemas do fortalecimen-
to das instituições políticas civis no momento em que refletimos sobre a re-
lação civil-militar?

Outro elemento, dentro desse mesmo tópico, tem a ver com um con-
glomerado de fatores. Por exemplo, qual o grau de unidade da classe políti-
ca em relação aos militares? Falávamos do fracionamento das Forças Arma-
das quando das transições, mas quando da vigência das democracias, qual o
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grau de unidade da classe política em relação aos militares? É algo a que fa-
zem referência muito explícita os trabalhos de Marcelo e de Francisco. No
caso do Chile, a clivagem é clara, e é um fator de debilidade democrática.
No caso da Argentina, é também um aspecto importante e tem a ver, em to-
dos os casos, com o que se falou sobre percepções da classe política. Que
noções tem ela sobre o militar como parte constitutiva do regime democrá-
tico? Como se expressa isso em termos de uma política de defesa? Como
transformar suas idéias em projetos? Qual sua capacidade de operacionali-
zação? Quer dizer, que uso dá às oportunidades que se apresentam?

Por exemplo, Marcelo diz que, na Argentina, não se fez a reforma
porque não se quis, e essa frase combina idéias e instituições. Uma classe
política que tem idéias, que quer realizá-las, que tem instituições para fazê-
lo, aproveita as oportunidades que se apresentam. A análise de Marcelo é a
análise do desperdício de oportunidades. E esse problema precisa ser visto
de maneira comparada.

Às vezes, faz-se uso de oportunidades que sequer se sabia de ante-
mão que existiam. Por exemplo, no caso do Brasil, creio que foi uma surpre-
sa para todos a política de Collor sobre os militares. Ninguém esperava que
fosse reduzir o número de ministros militares, que fosse acabar com o SNI e
substituí-lo pela SAE. E isso vem de onde? É a utilização de oportunidades
que aparentemente não existiam. E, no caso de Collor, de maneira muito
mediada, vê-se a influência dos fatores externos, não no sentido de que te-
nha sido uma reforma resultante da influência externa, mas no sentido de
que essas reformas foram possíveis no quadro de um novo contexto interna-
cional. Era o fim do comunismo com uma maior disseminação da cultura
democrática, e isso tudo ajudou a reforma de Collor. É interessante tam-
bém ver como é diferente o timing das transições e dos desenvolvimentos
democráticos em nossos países e observar como o timing internacional afe-
ta nossos países. A capacidade de a classe política converter suas idéias em
projetos e seus projetos em realizações está, assim, também relacionada à
questão internacional.

O caso do Brasil, no que diz respeito à Amazônia, é um exemplo típi-
co de desperdício de oportunidades da classe política. A Amazônia tem uma
política sustentada pelos militares porque ninguém mais o faz, e exemplos
desse tipo existem em todos os nossos países. Ainda no terreno das idéias e
das instituições, há outro aspecto a analisar: o papel das Forças Armadas,
como instituição, na promoção do desenvolvimento social, econômico, am-
biental etc. Esse tema foi abordado no trabalho sobre a Bolívia de modo
bastante explícito, e pode ser detectado em outros países da América Lati-
na, como Equador, Peru e Venezuela, e na América Central. No caso do Bra-
sil, Samuel e Eliézer apresentam uma lista bem específica de questões ati-
nentes ao desenvolvimento social e ambiental nas quais as Forças Armadas
estão envolvidas. No caso do Chile, pouca menção se faz a isso, mas creio
que as Forças Armadas, de maneira geral, têm uma visão mais avançada do
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que se crê quanto a sua missão nesse aspecto da ocupação territorial. Essas
missões podem ser concebidas como um desejo corporativo e às vezes caem
no vazio por conta da crise de identidade corporativa e por causa de mudan-
ças nos fatores nacionais e internacionais.

Mas acredito que, falando do futuro, as tarefas das Forças Armadas
não relacionadas com as funções de defesa são um fator muito importante,
embora de pouca visibilidade. Elas atuam em tarefas que outras institui-
ções do Estado costumavam desempenhar, e muitas vezes preenchem vazios.
Por outro lado, essas tarefas são produto da maneira pela qual as Forças Ar-
madas reagem ao processo de manutenção do Estado nacional, às vezes há
pouco constituído. Não por acaso, as Forças Armadas, em alguns casos, se
comportam, nesse tipo de funções, como o próprio Estado. Mas podem tam-
bém ser instrumento de políticas expressas da classe política e de líderes
que querem utilizá-las para promover o desenvolvimento. No caso da Bolí-
via isso é claríssimo. Referindo-se ao Brasil, Samuel Alves Soares analisa as
distintas posições, na Constituinte e no parlamento, acerca de como empre-
gar as Forças Armadas. Afirma que há divergências na classe política às
quais não se dá muita importância, e creio que essa é uma questão que, em
que pese a sua pouca visibilidade, terá tremendo impacto na maneira de si-
tuar o militar em relação ao civil no futuro.

Ainda dentro desse tópico sobre idéias/instituições, o aspecto institu-
cional propriamente dito é muito importante. Que idéias existem acerca de
como organizar o controle civil sobre os militares? Marcelo disse, a propósito
do desperdício de oportunidades, que, na Argentina, a classe política insti-
tuiu a Lei de Segurança Nacional, mas que, na prática, essa lei não tem qual-
quer expressão institucional, pois não há quem ceda uma máquina de es-
crever, um secretário, um escritório para operacionalizá-la. Outra indagação
diretamente relacionada com esse assunto seria: como funcionam os ministé-
rios de defesa em nossos países? Felizmente, agora o Brasil tem seu Ministé-
rio da Defesa, o que torna o tema extensivo a todos. O ministério da defesa é
a instância onde se plasma, pelo menos de maneira teórica, a administração
civil sobre o militar, embora, na prática, a relação civil-militar muitas vezes
caiba a outras instâncias. Bem, mas como funcionam os ministérios de defe-
sa? É uma boa pergunta e aqui de novo me refiro ao caso do Brasil. É muito
bom que esse ministério tenha sido criado, pois, embora estabeleça inicial-
mente uma inércia organizativa, pode levar a alguma direção e redundar em
algo produtivo — a partir de uma ótica de path dependence.

A maneira de criar as instituições, seus passos iniciais, tudo isso tem
conseqüências sérias para o futuro. A forma pela qual esse ministério foi
criado no Brasil terá notáveis conseqüências. No Brasil, criou-se o Ministé-
rio da Defesa de baixo para cima, a partir de consultas aos ministros milita-
res. Nesse sentido, é interessante ver como se deu a criação desse ministé-
rio em outros países, por exemplo a Espanha. A Espanha, como o Brasil, era
um caso histórico de existência de ministros militares e de estados-maiores
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com status de ministros. O Ministério da Defesa, criado depois da morte de
Franco, ilumina os problemas de maneira parecida com a do Brasil. Por isso
digo que há aí uma questão de path dependence. Quando o ministério é cria-
do a partir de consultas aos militares, à sua imagem e semelhança, não co-
ordena, não centraliza, nem resolve problemas de administração conjunta,
de estado-maior. No caso espanhol, partiu-se do bottom up, mas, a meio ca-
minho, deram-se conta de que estavam tomando um rumo errado e muda-
ram a dinâmica. Partiram para uma estratégia de cima para baixo, mas com
uma engenharia institucional criativa e inovadora, que usou as oportunida-
des específicas que se apresentavam nas instituições militares.

A criação desse ministério no Brasil evidencia a vontade de fornecer
uma administração civil, uma política civil, aos militares. Além disso, a
agência de inteligência e a coordenação da política sobre drogas ficaram em
uma instância estritamente civil. Na verdade, não deixa de ser contraditó-
rio fortalecer a expansão militar no Estado, enquanto, ao mesmo tempo, se
tenta projetar o ministério da defesa.

Pergunto-me aqui sobre a utilidade de enfoques como o proposto por
David Pion-Berlin em Through corridors of power, que analisa o impacto ins-
titucional sobre a eficácia da tomada de decisões. Existe também o trabalho
de Wendy Hunter, Eroding military influence in Brazil, que guarda muita se-
melhança com o tipo de análise de Samuel. Há também o tema das missões
internas na área do desenvolvimento. Um tema que percorre todos os nos-
sos países, desde sempre, mas o interessante é que, como propõem os pa-
pers, essas missões são reafirmadas pela classe política. No Brasil, o tema da
missão interna das Forças Armadas esteve presente nas discussões da Cons-
tituinte e nas leis interpretativas posteriores, como, por exemplo, no caso do
controle sobre as polícias militares. Mas chama a atenção que seja o presi-
dente Fernando Henrique quem reitere a utilização das Forças Armadas em
missões internas. É como se fosse, ainda de acordo com o que propõe Mar-
celo, um desperdício de oportunidade.

No Uruguai, diz Selva, os presidente Sanguinetti e Lacalle também
reenfatizaram o uso da missão interna das Forças Armadas. Na Argentina, a
primeira lei militar de Alfonsín, depois do incidente de La Tablada, diz res-
peito a essa missão interna. O Chile também segue essa tendência e o mes-
mo ocorre com Bolívia e Paraguai. Então, é uma coisa permanente, que con-
tinua sendo reafirmada, e que terá, a longo prazo, grande peso na relação
civil-militar. Nessa lista está o tema dos direitos humanos, destacado por
Maria Celina, Francisco, e que está presente em todos os outros trabalhos.
Esse tema vai ser a pedra permanente no sapato, uma pedra que aparecerá
em diferentes lugares para incomodar quando menos se esperar. É um pro-
blema que não desaparece, é uma questão histórica permanente, é uma li-
ção da história.
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Hoje, os japoneses estão traumatizados com a questão do pedido de
perdão à Coréia. Clinton, nos Estados Unidos, ainda está pensando se have-
rá uma declaração formal de perdão pela escravidão. O que quero dizer é
que estes são problemas que, por mais que se legisle, por mais que se anis-
tie, por mais que haja punto final y obediencia debida e tudo o mais, não vão
desaparecer. Não desaparecerão até que se saiba onde estão os desapareci-
dos e até que haja um pedido oficial de perdão, um reconhecimento oficial
de culpa. Na Argentina existe a declaração de Balza, sem grandes conse-
qüências, pois o problema dos desaparecidos continua. Este é, portanto, um
tema que não desaparece, que volta sempre como emergência antecipada
de algum outro problema. Sempre aparecerá algo, como a prisão de um Pi-
nochet, totalmente imprevisto, refletindo o ajuste gradual de contas dos
problemas relacionados aos direitos humanos.

Bem, quero tocar ainda numa questão que aparece mais explicita-
mente no trabalho sobre o Brasil. Refiro-me ao projeto de sociedade dos mi-
litares, que se expressava na doutrina de segurança nacional e não se re-
constituiu. É um fator de tremenda importância, porque as Forças Arma-
das à frente da ditadura tinham um projeto de sociedade, tinham uma idéia
clara do que queriam para seus países e tinham soluções. Os militares do
Brasil sabiam, por exemplo, que queriam um sistema político bipartidário.
As Forças Armadas da Argentina, do Chile, todas as outras, tinham idéias
tão claras sobre o que queriam que não precisavam sequer incluí-las na
Constituição. Isso não existe mais. Esse é um fator de enorme peso a ser le-
vado em conta no futuro, pois, desaparecendo esse projeto de sociedade, o
que se pôs em seu lugar? Como serão resolvidos os problemas que a ausên-
cia desse projeto cria para a classe política? Esta será uma nova instância de
desperdício? E mais, como se reconstitui a identidade corporativa militar à
luz das mudanças internas e internacionais?

Há ainda três áreas a considerar quando se projeta a questão militar
para o futuro. São o que Selva chamou de “áreas de excepcionalidade”, e
que estão presentes de maneira mais ou menos explícita em todos os traba-
lhos: justiça, educação e “presença no Estado”. A primeira tem a ver com
coisas muito específicas, como os limites da jurisdição da justiça civil sobre
a militar. Que superposição pode existir aí? Qual é a instituição suprema da
justiça e quais são as “áreas de excepcionalidade”? Esse é um tema central,
pouco discutido, e que parece se constituir em mais um desperdício de
oportunidades. 

Quanto à educação, o trabalho sobre a Bolívia fala de oportunidades
positivas na integração educacional civil-militar. No caso do Brasil, há uma
tremenda excepcionalidade — as idéias do Estado para a educação da socie-
dade não se aplicam às Forças Armadas. As Forças Armadas crescem a par-
tir de um contexto educacional e isso influencia o modo pelo qual se consti-
tuem as relações civis-militares. A educação é uma área muito cara aos mili-
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tares, pois nela reside a base de sua especificidade corporativa, de geração
de valores profissionais específicos; por isso mesmo requer atenção espe-
cial do ponto de vista da política civil. De novo, cabe lembrar o caso da Es-
panha, onde houve uma iniciativa política agressiva de supremacia civil ins-
titucionalizada e, não obstante, a última coisa que os militares entregaram
foi a diretoria de educação. Este foi o último reduto dos militares na Espa-
nha, justamente por terem a concepção de que é pela educação que se defi-
ne o militar enquanto tal.

A terceira “área de excepcionalidade” é a administrativa. A adminis-
tração do Estado, a burocracia, é regida, em nossos países, por mecanismos
claros, herdados de concepções européias; mas essa homogeneidade acaba
quando se introduz o elemento militar. Nesse aspecto não há o mesmo sen-
tido de correspondência existente para o restante da administração pública.
As Forças Armadas são uma exceção porque têm sua própria concepção ju-
rídica administrativa. Esse ponto requer atenção específica, especialmente
quando se fala em reforma do Estado. O Banco Interamericano de Desen-
volvimento, o Banco Mundial, os thinktanks internacionais falam em res-
tringir, racionalizar, modernizar o Estado, mas não incluem as Forças Arma-
das, instituição vertebral do Estado. Ou seja, opinam sobre reformas, cortes
e expansões nos ministérios da Saúde, Obras Públicas, Planejamento, Habi-
tação, mas deixam os militares de fora. No fundo, esta sim, é uma abdica-
ção, e nós, que nos interessamos pelo tema da reforma do Estado, nos tor-
namos cúmplices dessa postura. Por quê? Os militares estão, por acaso, di-
zendo “não toquem nisso”? Não. Na verdade, nós nos autocensuramos e isso
é indicativo da concepção de democracia das elites, das tecnocracias e de
nós mesmos.

É verdade que se necessita de propostas concretas para problemas
concretos, e que as ciências sociais às vezes têm proposições muito gerais.
Mas penso que é preciso ter precisão, a maior possível, em relação aos te-
mas conceituais e aos limites entre a ciência social e a política. Quando se
cruza a fronteira da análise em direção à política, perde-se a preocupação
com o rigor e a crítica se transforma em razão de Estado e em defesa da ra-
cionalidade do poder.

Carlos Martini

Seguirei os passos dos comentários de Felipe. O tema da concepção
schumpeteriana parece-me interessante, porque incorpora o que no Para-
guai se chamou de teoria dos tempos e que tem muito a ver com a visão se-
qüencial. No início da transição, explícita ou implicitamente, lidava-se com
a hipótese de dois tempos. Um primeiro, em que seria preciso construir
uma institucionalidade formal, e um segundo, voltado para uma institucio-
nalidade mais substantiva.
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Essa teoria dos dois tempos, que se encaixa muito mais em Schum-
peter do que em Dahl, foi consenso na classe política. A pergunta que cabe
aqui é: o que ocorreu com a sociedade civil? A sociedade civil no Paraguai
estava desarticulada e suas demandas não atingiam um nível de conflito
que gerasse uma crise de governabilidade. O prioritário, por isso, era, no
primeiro momento, construir um regime político, que os espanhóis cha-
mam de estatuto mínimo democrático-representativo, e a partir daí propor
as questões para o segundo tempo. O que ocorreu é que os limites desses
dois tempos não ficaram tão claros. O primeiro tempo não foi concluído,
como se pode ver pela crise do primeiro semestre de 1999, e o segundo “en-
trou pela janela”. As sondagens de opinião pública mostram a esse respeito
que, à medida que passavam os anos, era cada vez menor o número de cida-
dãos que revelavam viver melhor com a democracia. Em fevereiro de 1999,
esse número não passava de 10%. Misturaram-se os dois tempos, aumen-
tou a indiferença quanto ao sistema democrático e não se completou o qua-
dro procedural. A sociedade civil organizada, os movimentos populares não
geraram desafios à governabilidade. O que aumentou foi a indiferença, a
apatia, o vazio. Confiou-se muito no que se chamou de rupturas políticas
sucessivas, que passavam por um novo código eleitoral, por eleições diretas
para prefeitos, Constituição e eleição de um presidente civil. Confiou-se no
que se poderia chamar de rupturas na esfera política, mas não se tocou na
institucionalidade real. Por isso persistiram a partidarização das Forças Ar-
madas, a impunidade e a corrupção. Houve, na prática, um divórcio virtual
entre institucionalidade formal e institucionalidade real.

Com respeito ao Mercosul, já disse que é para nós um cordão sanitá-
rio de segurança política e que isso é mais importante do que a questão eco-
nômica. O Paraguai não auferiu benefícios com o Mercosul, mesmo porque
sempre foi uma economia aberta, só que contrabandista. E aqui se coloca,
mais uma vez, o tema dos fatores internos, do fortalecimento ou da debili-
dade da sociedade civil, e lembro do que falou Felipe sobre efeitos não-ante-
cipados. Por exemplo, há um mês, todos os estudos de opinião pública reve-
lavam alto nível de apatia política, profunda desilusão dos cidadãos e des-
mobilização. Mas houve um “terremoto social e político” que mobilizou não
apenas jovens mas grande parte da sociedade.9 Como se explica que famíli-
as levassem seus filhos para as praças quando os tanques estavam chegan-
do e havia franco-atiradores? Como se explica isso? As variáveis estruturais
não haviam mudado, o desemprego continuava alto e a economia estava re-
traída. O que melhorou foi a percepção das vantagens da democracia e a
construção de uma memória democrática, antes inexistente. Ou seja, a gera-
ção que agora tem entre 20 e 25 anos é a primeira a ficar adulta num clima

9 Refere-se ao atentado que resultou na morte de Luís Argaña e na deposição do presidente
Raúl Cubas em março de 1999.
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de liberdade. Os mais velhos são a chamada geração da paz stroessnerista,
da paz dos cemitérios, e voltar à ditadura seria voltar a um território conhe-
cido. Por isso falo de um debilitamento e de um fortalecimento da socieda-
de e de interstícios na sociedade que não se medem através das organiza-
ções, mas são perceptíveis no imaginário cultural criado em torno do pro-
cesso democrático.

Quanto à participação política, Chile e Paraguai são casos polares,
mas em um ponto essa polaridade se rompe. Chilenos e paraguaios têm
uma tradição de partidos políticos fortes. E mais: os níveis de participação
eleitoral no Paraguai são recordes. Nas eleições municipais participam 90%
da população, nas nacionais, entre 70 e 80%. Pode-se argumentar que o
voto é obrigatório, mas na prática não o é, porque não há nenhuma sanção
por não votar. Além disso, a taxa de filiação ao Partido Colorado é de 1 mi-
lhão de pessoas, o Partido Liberal conta com 600 mil filiados e o Encontro
Nacional, que nem chegou aos sete anos de existência, tem 150 mil. Soman-
do-se isso tudo, são cerca de 1,7 milhão de paraguaios filiados a partidos
para uma população de 5 milhões. Esta é uma taxa monstruosa de filiação,
um indicador de alta participação política. Claro que no caso do Partido Co-
lorado a filiação se explica por ser um partido de patronagem de grande tra-
dição, expressão de um Estado patrimonialista.

Quanto à unidade da classe política frente aos militares, quero lem-
brar duas questões: a despartidarização das Forças Armadas e a subordina-
ção ao poder civil. A classe política introduziu na Constituição o art. 173,
que proíbe a participação dos militares em atividades políticas, e nisso hou-
ve consenso inclusive em setores do Partido Colorado. Por isso é preciso dis-
tinguir entre superabundância midiática e debate político. O interesse mi-
diático no tema militar não tem muita relação com o que acontece na prática.
A classe política fez a despartidarização e a subordinação ao poder civil,
embora se veicule sempre que o militar continuará sendo um braço arma-
do do partido e que este continua sendo um ponto central.

O papel das Forças Armadas paraguaias em missões internas lembra-
me Santo Tomás de Aquino fugindo de Satanás: se permitirmos que partici-
pem de alguma atividade de desenvolvimento, estaremos abrindo uma ja-
nela para que se intrometam em questões internas. Assim, é melhor conti-
nuar com a noção de que devem ficar nos quartéis e não abrir nenhuma
brecha por onde possam entrar na administração do Estado — meio am-
biente, infra-estrutura, narcotráfico. Com a riquíssima tradição de corrup-
ção que têm, iriam passar nesses testes muito facilmente. Também por is-
so, na Lei de Defesa promulgada em abril de 1999, o grande debate dizia
respeito à distinção entre segurança interna e externa. Dizia-se que os mili-
tares deviam continuar direcionados para a segurança externa porque, se
permitíssemos qualquer dúvida a esse respeito, repetiríamos a história que
conhecemos.
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Cada um escreve sua história de acordo com sua biografia, seguindo
o que disse Selva. Somos filhos de nosso passado, embora José Saramago,
em Todos os nomes, diga que a vida, como os quadros, deve ser olhada a
quatro metros de distância. Saramago também diz que não tomamos deci-
sões, as decisões nos tomam. E nesse caso provavelmente tem razão. Mas,
seja como for, foi nossa dura biografia coletiva que fez com que evitásse-
mos o envolvimento dos militares em questões de desenvolvimento, mes-
mo em temas de meio ambiente, como acontece na Bolívia. O tema das mis-
sões internas é quase que uma demonização para a classe política para-
guaia, é algo semelhante a abrigar o demônio numa igreja jesuíta, é abrir
uma brecha por onde os militares possam novamente se impor na política.

Quanto ao Ministério da Defesa, este, no Paraguai, fica numa linda
avenida. Para os que conhecem Assunção, é a avenida Mariscal López, onde
estão as embaixadas, a residência presidencial, mas o ministério provavel-
mente é a instituição mais solitária de todas as que ali estão. O poder não
passa por ele. É um órgão meramente administrativo, já que o poder real
está com o comandante-em-chefe das Forças Armadas, que todas as quartas-
feiras — Stroessner o fazia às quintas — visita o Estado-Maior e recebe os
militares. Casualmente, o Estado-Maior está situado ao lado do Ministério
de Defesa, mas nunca o integrou. Simbolicamente é importante que o mi-
nistro da Defesa seja um civil, mas ele não participa de fato do debate. No
Congresso, por exemplo, as três forças têm representantes, mas o Ministé-
rio da Defesa não participa. A proposta de alguns senadores para a nova Lei
de Organização Militar é incorporar o Ministério de Defesa à cadeia de co-
mando e exigir que o ministro de Defesa seja um civil. Isso é importante,
porque está-se colocando o ministério no eixo de poder. Deixaria de ser um
ministério pagador de soldos.

Sobre os direitos humanos, volto a assinalar a questão que Felipe
mencionou sobre a necessidade do pedido de perdão do Estado como condi-
ção para a conciliação. A Igreja Católica tem um sentido muito peculiar de
tempo, porque os católicos dependem da eternidade. Para ela, a unidade de
tempo são os séculos, mas embora esse timing seja diferente, pediu perdão a
Galileu e vai pedir perdão pela Inquisição. No Paraguai, os militares não ti-
veram papel central na repressão da ditadura. Atuaram em momentos mui-
to definidos, por exemplo na guerrilha do final dos anos 1950. Liquidaram o
movimento armado em quatro anos e se retiraram, pelo menos formalmen-
te. Por isso, na imaginação popular, os vilões da repressão são os policiais,
não os militares.

Em relação à reforma do Estado, vê-se que está sendo levada a cabo
no Chile, na Argentina, na Bolívia, com Sánchez de Lozada, no Uruguai e
também no Brasil. No Paraguai, creio que as coisas são diferentes e é até
tragicômico ouvir de alguns opositores que o governo faz uma política neo-
liberal. Não pode haver política neoliberal em um Estado apequenado, que
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não altera nada no funcionalismo público e que tem apenas uma linha aé-
rea comercial, a LAP, para privatizar. Isso me parece importante em termos
do conceito de Estado patrimonialista. São 150 mil funcionários públicos,
que, se multiplicados por 4,5 pessoas por família, envolvem cerca de 1 mi-
lhão de pessoas, um quinto da população. Essa é uma base de lealdade im-
portante. O novo presidente — colorado — disse claramente: “Não vamos
nos unir ao neoliberalismo porque traz pobreza. Aqui as privatizações se-
rão encaradas de forma seletiva, no Estado não se toca sem pensar”. E como
no Estado não se toca sem pensar, nas Forças Armadas também não. No Pa-
raguai não houve reforma do Estado porque quem fez a transição foi benefi-
ciário do regime anterior. O conceito patrimonialista sultanístico continua
vigente de maneira clara e concreta.

Em síntese, de todos esses pontos, o que me parece mais interessante
é o dos tempos, ou, se quiserem, o da metáfora do edifício: não se pode de-
senhar a mesa, as cadeiras, colocar ar-condicionado, se não se tem um edifí-
cio; e o edifício seria a democracia representativa schumpeteriana. Se não
se tem isso, todo o resto não adianta. O grande problema provavelmente foi
que não se analisou a qualidade do cimento usado no edifício.

Juan Ramón Quintana

Os pontos levantados por Felipe sobre o futuro são vitais. Em última
análise, trata-se de associar melhor o tipo de democracia que se está viven-
do com o tipo de institucionalidade que se tem. Democracia e instituciona-
lidade são a equação ordenadora de tudo. Mas, no âmbito da defesa, é fun-
damental ainda o ponto de vista de Clausewitz sobre homogeneidade e si-
multaneidade na compreensão do tempo, do espaço e do movimento. O
Ministério da Defesa lida com uma racionalidade de tempo distinta daque-
la das Forças Armadas, e isso afeta o desenvolvimento institucional de am-
bos. Por isso é fundamental uma reforma de Estado que envolva as Forças
Armadas e promova a modernização do Ministério de Defesa — e isso su-
põe três dimensões fundamentais. A primeira diz respeito ao mando políti-
co-estratégico. Vive-se, na Bolívia, uma dimensão esquizofrênica da defe-
sa: esta seria demasiado abstrata, enquanto as Forças Armadas seriam algo
concreto. A segunda é que o Ministério da Defesa precisa ter capacidade
para incorporar a sociedade, de maneira orgânica, e não simplesmente as
Forças Armadas. A terceira é como o Ministério da Defesa pode ordenar a
inserção internacional da Bolívia em termos de segurança. Na Bolívia, en-
quanto o Ministério da Defesa tenta se inserir internacionalmente, as For-
ças Armadas vivem do passado, e este é um problema substantivo, que
atrasa o processo de modernização da defesa. 

A maneira de as Forças Armadas conceberem a democracia é um pro-
blema-chave, pois disso depende a maneira de conceberem o desenvolvi-
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mento institucional. Neste momento, as Forças Armadas bolivianas estão
assimilando também o desencanto da sociedade quanto ao funcionamento
do sistema político. Há, certamente, uma idéia muito crítica acerca do fun-
cionamento do sistema político, o que põe em risco a própria estabilidade.
Quanto à incorporação das Forças Armadas a missões domésticas, também
enfrentamos os mesmos riscos ou debilidades institucionais aqui menciona-
das. As Forças Armadas se inserem nos interstícios ou nas zonas cinzentas
do Estado, e forma-se uma percepção errática do que têm que fazer em rela-
ção, por exemplo, ao desenvolvimento nacional.

Uma observação sobre as conseqüências de não se institucionalizar o
manejo público da defesa. Isso, por um lado, conduz à “policialização” das
Forças Armadas, processo muito perigoso para a governabilidade. Mas tam-
bém creio que onde não existe vocação democrática, sempre há o risco de
enfrentar a militarização da política. Por exemplo, em vários países da re-
gião, vem-se observando que grupos de militares reformados rapidamente
ingressam num cenário de organização política para reforçar as práticas
conspiratórias dos partidos políticos. Na Bolívia há um grupo militar muito
numeroso, o grupo Marechal Andrés de Santa Cruz, que é o braço forte do
governo na administração pública. É um núcleo de um partido, mas não é
um único partido que aproveita essa potencialidade. Todos estão competin-
do pela filiação dos militares que deixam as Forças Armadas, e creio que
isso não ocorre apenas na Bolívia.

Samuel Alves Soares

Vou me reportar à questão das relações civis-militares no Brasil. Par-
to de duas hipóteses que o Felipe abordou. A primeira é a da inexistência de
risco iminente de ameaças externas, o que remete à relação entre os po-
deres Executivo e Legislativo e as Forças Armadas. Predomina no Brasil a
visão de que o Estado não sofre pressões porque inexistem ameaças ou, se
existem, são frágeis ou fragmentárias e não se transformam efetivamente
em questões políticas. Por outro lado, predomina a tradição jurídica brasi-
leira de confirmar a função constitucional das Forças Armadas de forma
bastante abrangente: vai além da defesa externa e se estende à manutenção
da ordem interna.

A partir disso pode-se levantar uma hipótese sobre o que ocorreria
hoje no Brasil. Haveria uma direção política das Forças Armadas comparti-
lhada pelo presidente da República e pelos ministros militares, com a au-
sência ou a atuação subsidiária do Poder Legislativo. Essa direção teria dois
componentes. O primeiro estaria no plano da profissionalização militar.
Ainda que haja restrições orçamentárias, alguns projetos militares estão ten-
do continuidade. Por exemplo, o programa espacial da Aeronáutica, o proje-
to do submarino nuclear da Marinha e um projeto no qual o Exército tem
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papel central e que, até onde se saiba, está ligeiramente atrasado: o projeto
Calha Norte. Mas, enfim, há iniciativas de profissionalização militar, inclu-
sive com renovação tecnológica e dos meios bélicos. 

Outro plano desse controle civil objetivo seria o da direção política
dos presidentes civis, o que evidentemente é uma questão relacionada ao
aspecto diretivo, de liderança, e que depende de alguns fatores. Num pri-
meiro momento, depende da visão que o presidente tem da temática mili-
tar, condicionada à estratégia, por sua percepção dos riscos envolvidos, da
relação custo/benefício. Vou chamar aqui essa direção política de “persona-
lista” ou, se preferirem, de “personalizada”, apesar de compartilhada com
os ministros militares. Considerando-se uma linha contínua com dois extre-
mos, desde baixo grau de direção política até alto grau de direção política,
ter-se-ia, quem sabe, no ponto mais baixo, o governo de José Sarney. Este foi
um governo com tutela militar. Num ponto intermediário, poder-se-ia in-
cluir presidentes do regime autoritário, como Castelo Branco, que fez im-
portantes reformas na carreira militar. Também num nível intermediário
estaria Costa e Silva. Com relação a Médici, seria difícil dizer se estaria no
nível baixo ou médio, porque houve um processo de autonomização do sis-
tema de repressão. Este caso, quem sabe, talvez possa ser situado num
ponto baixo. Mas ainda num ponto intermediário estaria o governo Itamar
Franco. No sentido da direção política, de indicar rumos e de ter responsa-
bilidade quanto às questões militares, estaria situado num nível um pouco
mais elevado o governo Geisel, no qual houve a decisão de iniciar o proces-
so de distensão, mesmo com uma oposição muito clara dos setores duros.
Collor, com a extinção do SNI, assim como Fernando Henrique Cardoso,
com a Lei dos Desaparecidos e a criação do Ministério da Defesa, demons-
traram uma direção política superior. Mas percebe-se que essa noção de
controle civil personalista reflete uma situação débil, frágil, e que não se
tem, portanto, uma perspectiva muito clara sobre isso, muito menos para
afirmações peremptórias sobre a subordinação militar.

Alguns outros aspectos que Felipe levanta são extremamente impor-
tantes. No caso do papel dos Estados Unidos, que conseqüências isso tem
para as questões militares e de defesa no Brasil? Há uns quatro ou cinco
anos, os Estados Unidos exerceram uma pressão maior ou mais explícita
para que as Forças Armadas se transformassem efetivamente em polícias
de fronteira ou de combate ao narcotráfico. O documento Política de defe-
sa nacional, ainda que discutível por sua abrangência e quem sabe até por
sua superficialidade, define muito claramente que não cabe às Forças Ar-
madas qualquer tipo de atuação relacionada com o narcotráfico. Nas pró-
prias Forças Armadas há resistências evidentes, quer pela formação mili-
tar orientada para outras finalidades, quer por um argumento de pureza,
pois o narcotráfico possibilitaria um nível de corrupção até hoje inexisten-
te institucionalmente nas Forças Armadas. Há que se diferenciar clara-
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mente atribuições do tipo militar — ligadas à dimensão força do Estado —
de outras específicas de segurança pública.

Outro aspecto que vale a pena comentar é o fortalecimento das insti-
tuições políticas no Brasil, num sentido comparativo. Mesmo que não pare-
ça muito para nossos vizinhos, 20 anos de existência de alguns partidos já é
razoável para a história brasileira. Passamos por algumas crises e temos
uma série de fatores que debilitam a institucionalidade política, como o fato
de o Executivo fazer amplo uso de medidas provisórias, mas os avanços ins-
titucionais parecem continuar.

Quanto ao grau de unidade da classe política, a teoria da inexistência
do risco iminente pode indicar rumos explicativos adequados, ainda que
não suficientes. Realmente, durante a Constituinte, o papel das Forças Ar-
madas no desenvolvimento econômico ou em outros campos não foi visto
como relevante na agenda política. No entanto, difundiu-se a idéia de que
as Forças Armadas deveriam atuar em várias áreas, como no meio ambien-
te e na segurança pública. Alguns deputados sugerem que as Forças Arma-
das deveriam se fazer mais presentes, reforçando as polícias militares, que
são estaduais.

Quanto a esse papel de polícia, há resistências nas Forças Armadas.
Mas há demandas por atuações que as Forças Armadas, sobretudo o Exér-
cito, chamam de atribuições subsidiárias: controle sanitário na Amazônia;
distribuição de alimentos no Nordeste durante secas; colaboração em perío-
dos eleitorais, com transporte de urnas; e até manutenção da ordem social.
Há pressões consideráveis por parte de parlamentares para que continue a
militarização da segurança pública. De todo modo, as atividades das Forças
Armadas são bastante reduzidas se comparadas com o período militar.

Seria interessante tratar de forma abrangente a visão de cada uma
das três forças sobre a política de defesa nacional. Há um documento intitu-
lado Sistema de planejamento do Exército que distingue entre defesa externa e
defesa interna. A segurança pública permanece ali como uma área cinzen-
ta, um terreno pantanoso, não diferenciada claramente da defesa interna.
Isso mostra, de certa forma, que as Forças Armadas não querem de fato atu-
ar na segurança pública, mas, dependendo do nível da conflagração, acham
que devem intervir.

Um comentário adicional sobre o Ministério da Defesa. Felipe disse
muito bem que sua criação resultou de consultas. Na verdade, os modelos
oferecidos foram gestados pelos próprios militares, ainda que não aceitos
em sua totalidade. Vivemos hoje uma situação híbrida, em que cinco minis-
térios tratam de questões militares: um para cada força, mais o Ministério
da Defesa e a Casa Militar — responsável pela criação da Abin e pelo com-
bate ao narcotráfico. Portanto, as questões preeminentes de defesa no Bra-
sil estão em mãos dos militares.
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Selva López

Tentei ordenar os problemas, que em certos casos vejo como específi-
cos do Uruguai e, em outros, como gerais. Concordo plenamente com a pro-
posta de Felipe de partir de uma noção explícita e clara do que se entende
por democracia. Tenho relido muita literatura e voltei para a filosofia políti-
ca porque me parece que, em épocas de grande confusão como esta, é útil
voltar aos grandes organizadores do pensamento. Reli um artigo de Chantall
Mouffe — “Penser la démocratie moderne avec, et contre, Carl Schmith”. Em
pouquíssimas páginas, ela debate com Smith e com vários autores, e cons-
trói um conceito de democracia angustiante mas, ao mesmo tempo, muito
atraente, porque a democracia é vista como um regime condenado a oscilar
entre dois princípios: o da identidade e o da diferença. Se a democracia ten-
de muito para a identidade, pode desaguar no totalitarismo, mas se tende
muito para a diferença, inclina-se para o lado contrário: a iniqüidade, a in-
justiça. Então, isso nos coloca numa situação de alerta permanente. Por isso,
a democracia jamais está consolidada, o que nos dá a enorme responsabili-
dade de pensar permanentemente em como fazer com que essa oscilação
nos leve ao ponto de equilíbrio. Partilho da idéia de não reduzir a democra-
cia ao procedural e de sempre levar em conta que ela alude a uma questão
de valores, de justiça, de liberdade, de igualdade e, particularmente, ao fator
armado do poder e do Estado.

Bem, o contexto externo tem mudado muitíssimo e cria uma quanti-
dade de problemas ao pôr em xeque a questão da profundidade e da reali-
dade do conceito de Estado-nação. Parece-me pertinente que Rojas tenha
escolhido o caso Pinochet para apresentar tal problemática, pois esse é um
exemplo flagrante de como os princípios de soberania estatal são contra-
postos a outros princípios, que povoam o planeta neste momento e que di-
zem respeito ao que se poderia chamar de uma certa globalização da cida-
dania e dos direitos. Entendo os chilenos quando defendem a soberania do
Estado no caso Pinochet, mas meu coração se alegra muito quando o jul-
gam. Então, creio que minha tarefa político-acadêmica mais acertada em
relação ao sucedido é dar razão ao meu coração e construir uma argumen-
tação que me permita justificar esse regozijo. Esclareço que, além disso,
nunca fui uma fanática do nacionalismo. A meu ver, é preciso usá-lo estra-
tegicamente. O contexto externo se apresenta para mim com uma agudeza
muito particular, porque venho de um país pequeno. Em um continente
absolutamente determinado por um poder hegemônico já secular, o Uru-
guai é um enclave entre grandes potências, e creio que isso produz muita
confusão na hora de se pensar estrategicamente o lugar do militar e as per-
cepções de ameaça volátil.

Mencionei em meu trabalho a proposta de um militar que, como
profissional, tem que dar sentido a sua profissão num contexto mundial e
regional. Não concordo com sua solução, mas entendo o seu problema e
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respeito sua coerência, embora este seja um terreno confuso e de discurso
duplo. Por exemplo, fala-se do regional, da cooperação, do Mercosul, mas
há que se pensar também que os governos mudam e as situações são con-
tingentes. Não pode passar despercebido a nenhum Estado-nação que o
proposto hoje como cooperação pode não funcionar num futuro imediato.
Cito um exemplo concreto: por mais que dure o Mercosul e o discurso da
cooperação no Cone Sul, está permanentemente presente a possibilidade
de reinstalação de um conflito de fronteiras. Isso não é posto em palavras,
mas é pensado, e inclusive creio que, estrategicamente, se tomam medidas
para prevenir uma situação desse tipo. Vejo, então, dificuldades múltiplas
entre o ser e o dever ser.

Quando Felipe disse que pensar o futuro é projetar o presente, eu me
questionei: para o conhecimento, o conceitual é uma opção política, por-
que a margem e o leque de opções futuros dependem do modo de se defi-
nir as categorias com as quais se enfoca o presente. Vejo muitos problemas
na questão da contextualização externa, a meu ver cheia de contradições, e
com um pano de fundo que é a diminuição da soberania dos Estados, que se
traduz na diminuição da soberania dos cidadãos. Bem, essa diminuição da
cidadania no âmbito interno, que em meu país percebo com muita clareza,
é denominada por Cavarozzi “democracia oca”. Mas vejo também possibili-
dades de ampliar a cidadania pela via da cidadania global. Ou seja, é possí-
vel influenciar de outras maneiras, a partir de fora, os cidadãos do planeta.
O caso Pinochet ilustra isso.

Quanto ao contexto interno, creio que as indagações stepanianas alu-
didas por Ernesto — quem? Como? — são ordenadoras. O “como” diz respei-
to a como o sistema político se comporta, ou deveria se comportar, em rela-
ção ao tema militar. Nesse aspecto, as coisas não me parecem boas, devido
às tendências globais que vão ocupando o espaço político-institucional. A
crítica ao presidencialismo e a vulgarização do parlamentarismo no debate
político demonstram, a meu ver, a conversão do político ao administrativo.
Essa é a tendência estratégico-política atual: retirar do debate os temas polí-
ticos e convertê-los em temas administrativos.

Menciono sempre em meus trabalhos que, no Uruguai, legisla-se
cada vez mais por lei orçamentária. Tentaram mudar a missão das Forças
Armadas por meio de um anexo da Lei Orçamentária de 1990, que nem se-
quer havia sido publicado, mas alguém muito cuidadoso descobriu isso a
tempo e conseguiu que um número importante de parlamentares não votas-
se o assunto. Essa é uma tendência permanente. A atual Lei Educativa do
Uruguai também foi votada via uma lei orçamentária. Isso é tornar quantifi-
cável, administrativo, algo que precisa ser objeto de um debate político ex-
plícito. Creio que isso está relacionado com as tendências mais fortes do po-
lítico em nível planetário, e o percebo com total clareza no Uruguai.
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Outro aspecto está ligado à pergunta: “o que se acha que as Forças
Armadas devem fazer?” Há uma noção de defesa territorial que vem sendo
abandonada explicitamente em função da missão de ordem interna e de ou-
tras missões, como o combate ao narcotráfico. A essa altura de minha car-
reira não posso ignorar o fato weberiano de que o fator militar do Estado
tem a missão de garantir, em última instância, o poder do Estado. Mas uma
coisa é reconhecer isso sociologicamente e outra é garantir isso em lei.
Creio que, politicamente, há um jogo estratégico em torno do que se legali-
za e do que não se legaliza, e é muito diferente saber que eventualmente
uma força armada tende a se apresentar como garantia última do poder.

Parece-me fundamental debater o que é legal. Vejo em meu país a
tendência de legitimar a função de ordem interna, primeiro porque já é um
mandato legal. Os militares dizem: “Bem, se nos mandarem atuar como mi-
litares na ordem interna, nós matamos, porque não estamos aqui para pre-
venir, e sim para atuar. Nós mandamos o indivíduo parar e, se ele não obe-
dece, atiramos”. O parlamento, por sua vez, debateu as leis que regulamen-
tam a função de ordem interna, mas a ambigüidade está presente desde o
momento em que atribuiu às Forças Armadas essa missão.

Bem, aqui poderia introduzir a idéia de defeito de Ernesto, mas penso
que não é um defeito e, sim, uma estratégia política. Nesse sentido, há uma
diferença notável entre os blancos e os colorados no Uruguai. Os blancos
pedem a lei, apresentam um projeto, ou seja, querem fundar uma ordem
conservadora, como fez o plebiscito de 1980 no Chile. Querem criar a base
legal que consolide uma situação. Os colorados, por sua vez, votaram a mis-
são, mas se negam a legitimá-la. Tendem a lidar com os militares de acordo
com a conjuntura política, mas sem legitimar isso em lei.

Li há pouco o livro de Celso, O espírito militar. Celso ilustra, num tra-
balho empírico muito bem-feito, que o formato de enclausuramento segun-
do o qual se produz a socialização dos militares significa uma ameaça mui-
to grande para qualquer sistema democrático. Esse “nós” é visualizado
como algo externo à sociedade, esta última concebida como plural, inorgâ-
nica, desordenada, uma espécie de concretização dos antivalores militares.
Mas é possível pelo menos aproximar a instituição da possibilidade de uma
convivência menos contraditória com a sociedade, e isso passa pelo fim das
excepcionalidades. Todos os espaços de enclausuramento e de excepcionali-
dade em torno da instituição militar precisam tender ao desaparecimento
por meio da reforma do sistema educacional, da justiça, dos fatores de socia-
lização. É necessário retirar os militares desse claustro e conectá-los ao en-
torno. Se isso prejudica a visão profissional e o perfil que fazem do outro,
tanto melhor. Quanto menos esse outro for visto como inimigo, mais demo-
crático será o resultado. E isso tem a ver com o tema dos direitos humanos.
Parece-me que um início de solução para esse tema é situar o militar como
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alguém que institui seus próprios concidadãos, e não, digamos, como al-
guém que, no limite, precisa combater e destruir.

Francisco Rojas Aravena

Quero sintetizar minhas reflexões em 10 pontos. O primeiro aparece
em Karl Deutsch como uma questão substantiva — prevenir e prever. Creio
que, se olhamos para o futuro, há possibilidades de impedir que tendências
atuais se transformem em conflitos maiores. Podem-se constatar hoje situa-
ções particulares que talvez se transformem em problemas se não forem
implementadas ações adequadas para reforçar as capacidades de liderança
civil na defesa. Obviamente, é possível prever problemas futuros, mas não
em que momento essa previsão se concretizará.

Um segundo ponto tem a ver com as preocupações de Selva. É preci-
so tratar do tema da existência das Forças Armadas, mas não se pode ter um
discurso duplo. No âmbito latino-americano, tem-se hoje três países desmi-
litarizados. Um por vontade própria — a Costa Rica, em 1949 — e dois por
ingerência norte-americana: Panamá e Haiti. Há uma situação híbrida: uma
desmilitarização de fato e crescente, como a de Honduras, e reconversões
militares significativas na América Central. No Caribe, sob o nome de For-
ças Armadas, há forças policiais participando de reuniões ministeriais de
defesa.

Na Flacso-Chile, fizemos uma enquete sobre as Forças Armadas em
1991 — ainda não de todo analisada — juntamente com a Argentina. Cons-
tatou-se que 90% dos chilenos concordam com a existência das Forças Ar-
madas, apóiam sua permanência. Mas cerca de 10% acreditam que devem
ser abolidas. O que acontecerá se esse percentual chegar a 20, 50%? Em que
momento essa preferência passará a ser um tema substantivo? Creio que é
preciso abordar esse tema de maneira clara.

Um terceiro ponto é a ausência de risco iminente e a evidente oportu-
nidade de recuperação. Creio que esse é um bom statement para colocar o
tema da segurança internacional nas Américas, mas voltarei a ele mais adi-
ante. Um quarto ponto é a globalização. O tema da globalização não se resu-
me ao problema do déficit conceitual para se entender, digamos, o que al-
guns chamam de “Estados regionais” e, sim, para se entender suas conse-
qüências práticas na porosidade da soberania. Eu vincularia isso a dois
temas ligados às relações civis-militares. Um é o tema geral colocado por
Felipe e que é o marco deste seminário: estamos hoje na presença de demo-
cracias de rating. O que importa são as pesquisas, sendo crucial o papel da
televisão. Um segundo aspecto, vinculado à televisão, são as novas guerras.
Que pensam as Forças Armadas sobre elas? Depois da primeira “guerra tele-
visiva”, a Guerra do Golfo, falamos do efeito nintendo, muito mais próxi-
mo no caso de Kosovo. Que conseqüências práticas, que vinculação se po-
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derá estabelecer entre essas guerras e o tema da existência de Forças Arma-
das? Que papel cabe às Forças Armadas nacionais no caso de um conflito
internacional? No melhor das hipóteses, a perspectiva pode ser a de uma
doutrina muito mais parecida com a mexicana, e não aquela dos países do
Cone Sul, mais vinculada a um tipo de geopolítica tradicional. Creio que as
novas guerras levantam novas perguntas, que devem ser respondidas por ci-
vis e por militares.

Um quinto ponto refere-se ao que os militares denominam “a aprecia-
ção global político-estratégica”, ou seja, quem visualiza o mundo, qual a vi-
são das elites civis nesse campo. A meu ver, há aqui um déficit substantivo,
porque a elite civil está muito dividida quanto a como entender a globaliza-
ção. Ela tende a ter um discurso antiglobalização, o que é claro na visão an-
tiamericanista, ainda que de forma segmentada. Uns dizem: “gosto da glo-
balização econômica, acho fantástica a globalização dos mercados, mas não
gosto da globalização dos direitos humanos, da democracia”. Já outros di-
zem: “a globalização da democracia é ótima, é a melhor garantia, mas não
me tragam a globalização econômica”.

Um sexto ponto refere-se às definições de estratégico. O Mercosul
aparece como uma iniciativa estratégica. Isso nos leva a reconhecer a exis-
tência de déficits conceituais sobre segurança externa, segurança interna-
cional, segurança pública, segurança do cidadão. Não se dispõe de um mar-
co comum. De fato, creio que o problema essencial é que hoje em dia há
três níveis interconectados de conceitos sobre segurança: segurança huma-
na, segurança do cidadão, segurança pública, que, por sua vez, dizem res-
peito aos âmbitos da segurança doméstica, da segurança interestatal e da se-
gurança internacional. Todos eles referem-se ao Estado, mas o Estado tem
cada vez menos instrumentos e menos quadros institucionais para desen-
volver isso.

O sétimo ponto é avaliar em termos práticos o significado de exercí-
cio das prerrogativas militares. Como se expressam em cada país e como
têm se expressado e evoluído nestes últimos anos no Chile? Creio que esse é
um tema-chave para se entender o grau de coordenação que se pode ter em
perspectivas estratégicas comuns como a do Mercosul. As prerrogativas le-
gais existentes no Chile são proporcionais às do Brasil? O que ocorre em ou-
tros países? Isso pode ser abordado da perspectiva civil ou militar, e, a par-
tir da visualização civil, pergunto: o que ocorreu com as prerrogativas que
deveriam corresponder aos ministérios de defesa, que prerrogativas devem
corresponder aos parlamentos e ao restante da elite civil na definição de po-
líticas gerais? 

O oitavo ponto tem a ver com o tema das ameaças. Já foi menciona-
do, como caso geral, a ausência de risco iminente e a oportunidade de coo-
peração, e é possível visualizar isso claramente em relação ao tema das dro-
gas. Os países do Mercosul de início o rejeitam: “As drogas não são um tema
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de defesa”. Contudo, na prática, há um crescente envolvimento das Forças
Armadas nessa questão. O envolvimento maior se dá na Bolívia e no Brasil.
As Forças Armadas do Brasil ocuparam duas ou três favelas do Rio de Janei-
ro por uma semana, depois se retiraram e nada aconteceu. Isso mostra que,
apesar da rejeição inicial, as Forças Armadas se envolvem e tendem a ver
isso como uma questão particular e não como uma oportunidade de coope-
ração regional. Mas o tema das drogas não tem solução individual. Não há
uma solução para a Bolívia do ponto de vista militar. Um oficial norte-ame-
ricano pode dizer que a melhor solução militar é aplicar os métodos de Ko-
sovo, mas com mais intensidade, ou seja, fazer desaparecer todas as áreas
de cultivo. Não sei se isso resolve, mas sei que é eticamente inaceitável,
porque fazer desaparecer parte da Bolívia, parte da Colômbia ou do Amazo-
nas por causa das drogas é eticamente inaceitável.

O nono ponto refere-se ao reconhecimento de carências e debilida-
des civis e creio que isso fica evidente no caso centro-americano. Os civis
não têm capacidade para prever riscos e emergências de maneira substanti-
va, embora isso varie de país para país. Creio que nos países maiores, em
particular no Brasil, na Argentina, no Chile, existem serviços nacionais de
emergência, com planos para enfrentar riscos inesperados, mas em geral
essa é uma área de déficit na região. Quando se investiga quantos cursos
universitários há para preparar civis para lidar com emergências, vê-se que
praticamente não há oferta nesse sentido. Que sistematicidade temos para
coordenar políticas nesse campo? Quando ocorrem tragédias como a do fu-
racão Mitch, acho que a única instituição que tem organização, gente a
quem recorrer de imediato, são as Forças Armadas. Essa precariedade civil
e a não-definição de políticas levam à autodefinição do auxílio que se espe-
ra das Forças Armadas. E esse auxílio, visto pela ótica das Forças Armadas,
está estreitamente relacionado com a questão externa. Dentro desse mes-
mo ponto poder-se-ia colocar as debilidades dos ministérios de defesa.

O último ponto que desejo abordar é como congregar o que Juan Ra-
món falou sobre o quadro temporal e o quadro institucional. Creio que, nes-
se caso, temos duas opções que variam conforme o tipo de trabalho que
executamos. Felipe chama a atenção para um maior rigor conceitual. Creio,
por exemplo, que a preocupação de Celso quanto a mais estudos de socio-
logia militar é fundamental. Mas há outra definição relacionada com as de-
mandas dos poucos acadêmicos latino-americanos que trabalham com a
perspectiva da política prática. Por exemplo, o caso do Paraguai demanda
dos acadêmicos medidas imediatas, uma presença pública determinada. O
mesmo faz Eliézer, no Brasil, muitas vezes, com sua presença nos jornais.
Creio que quando se ingressa nesse outro campo, o excesso de reflexão aca-
dêmica começa a ser um obstáculo para se chegar a recomendações especí-
ficas. Há, digamos, objetivos a serem alcançados, e o exemplo que mais vale
registrar (e isso tem a ver com minha experiência pessoal) é o da América
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Central. Aqui também o conceito-chave foi o da democracia. Na Nicarágua,
os sandinistas falavam em democracia popular em oposição à democracia
burguesa, outros falavam em democracia representativa, e nisso se gastou
um tempo enorme, enquanto muita gente morria. Até que surgiu um “con-
ceito operacional” de democracia: eleições com mais de um candidato, com
registro eleitoral e com um mínimo de fiscalização para evitar fraudes e
para permitir aos candidatos acesso aos meios de comunicação. Isso, do
ponto de vista conceitual, gerou princípios operacionais, mecanismos e ins-
trumentos institucionais para atingir um objetivo determinado que resolves-
se a crise.

Faz-se, assim, necessário lidar com uma dupla dimensão: uma defini-
ção prática dos objetivos a serem alcançados e maior rigor conceitual; espa-
ços de ação, áreas de cooperação com as Forças Armadas e espaços institu-
cionais para acordos funcionais. Creio que se conseguirmos isso, seremos,
do lado civil, capazes de dar conteúdo a uma nova agenda, que observe a
ausência de risco iminente, as oportunidades de cooperação e a subordina-
ção militar como princípio diretivo.

Marcelo Sain

O futuro me preocupa como acadêmico e como consultor e político.
E é bom distinguir a lógica e as formas de legitimação dessas duas áreas,
embora sejam muito ligadas. Não há possibilidade de ação política se não
há um diagnóstico claro do cenário, e creio que as ciências sociais deve-
riam ocupar um lugar-chave na construção desse diagnóstico. Não há neces-
sidade de ir muito longe, basta resgatar Max Weber. Em seu famoso ensaio
sobre a objetividade, Weber diz que é preciso enfrentar a abordagem de
uma realidade que é infinita, que é incomensurável ao conhecimento hu-
mano. Então, a única coisa que a ciência pode fazer é descrever os fatos e
explicá-los, interpretando.

Vê-se em meu texto que destaco a capacidade do governo de Menem
para desarticular algumas heranças conflituosas, ao mesmo tempo em que
afirmo que, na gestão Alfonsín, não houve essa mesma capacidade, e que
isso gerou mais crise. Sou peronista, assessor parlamentar e fundador de
uma força política de centro-esquerda opositora ao governo de Menem. Mas
aqui estou fazendo um diagnóstico e construindo um quadro, e não fazen-
do uma avaliação moral, política. Quero deixar bem claro, por exemplo,
que, com os indultos, Menem resolveu instrumentalmente o problema da
revisão do passado. Nada mais; não estou dizendo se isso é bom ou mau.
Quero deixar bem clara essa dupla funcionalidade, esse duplo eixo, e pen-
sar o futuro da democracia e das Forças Armadas no Cone Sul do ponto de
vista acadêmico.
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Quanto à relação Forças Armadas-democracia, Felipe vincula dois
grandes fatores: a nova composição do poder internacional e a maneira de
as elites civis, que têm a responsabilidade da administrar o Estado (incluin-
do a administração das Forças Armadas e da defesa), encararem os desafios
internos e os processos globais. Creio que há, em ambos os lugares, a carac-
terística da incerteza. E no plano do pensamento estratégico, pelo menos a
médio prazo, é necessário haver algumas certezas, mesmo que sejam ape-
nas metodológicas. A meu ver, no horizonte de nossos países, são poucas as
coisas que podem ter a característica de definições estratégicas de médio
prazo. Uma é a integração regional, que poderia assinalar alguma certeza
quanto ao futuro, embora seja discutível o eixo que o governo argentino es-
tabeleceu com os Estados Unidos. Não está em debate entre a situação e a
oposição o que se passa no processo de integração, mas isso, sim, tem enor-
me importância na hora de lidar com questões de defesa e com as relações
civis-militares. Se nossos gestores políticos não têm capacidade de adminis-
trar as Forças Armadas com base nas considerações de nossas chancelarias,
voltamos novamente à falta de definição. Por outro lado, há questões liga-
das à vida doméstica de nossos países que vão além dessas definições estra-
tégicas e que poderiam ser também resolvidas. Mas não há capacidade ou
vontade para tanto.

Gostaria de fazer um pequeno comentário, não sobre o que há por fa-
zer, mas sobre o que já se começou a fazer e não se concluiu. A Lei de Defe-
sa Nacional da Argentina, a Lei nº 23.554, foi democrática e contou com
consenso majoritário de todos os partidos. Cerca de 90% do espectro políti-
co apoiaram essa lei, embora os militares tenham resistido a ela. Mas en-
contraram uma muralha intransponível na classe política disposta a pro-
mulgá-la. Essa lei tem dois eixos: primeiro, define defesa nacional como o
esforço nacional para conjurar ameaças de origem externa suscitadas por
ação militar de outros Estados — e não por quadrilhas de narcotraficantes.
Essa é a jurisdição, a competência funcional básica das Forças Armadas.
Quanto à segurança interna, diz a lei: “A segurança interna deve ser atendi-
da por forças de segurança interna, conforme lei específica”. Segundo ele-
mento: cria o Conselho de Defesa Nacional, que congrega a administração
do governo, o Parlamento e as próprias Forças Armadas e que tem por obje-
tivo formular e assistir ao presidente da nação na formulação das políticas
de defesa e militares. Pois bem, essa lei, até o dia de hoje, não foi regula-
mentada. A classe política argentina perdeu a oportunidade de ter um espa-
ço para discutir orçamentos militares, educação militar, justiça militar, de-
senvolvimento militar, tudo aquilo sobre o qual há certeza e consenso entre
os atores institucionais.

Sobre as funções das Forças Armadas, a Lei de Defesa Nacional ar-
gentina manda sancionar a Lei Orgânica das Forças Armadas. Como em to-
dos os países, na lei orgânica estabelecem-se as funções específicas de cada
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força e as funções conjuntas das Forças Armadas. Mas até hoje isso tam-
bém não foi feito. Então, continua-se discutindo se estas devem intervir no
combate ao narcotráfico, embora a lei o proíba e seja grande o consenso
contra isso. A discussão vai e volta, e sempre através do menemismo. Me-
nem está interessadíssimo em que as Forças Armadas, por uma questão po-
lítica, comecem a intervir nessas coisas, porque vai utilizar isso como ins-
trumento político para maximizar seu poder. Mas, na verdade, não há ne-
nhum fator político, nenhuma pressão por parte das Forças Armadas para
tal. Ao contrário, colaborariam na sanção de uma Lei Orgânica das Forças
Armadas. Mantenho vínculos, por minha atividade de assessor parlamen-
tar, com militares, e sei que eles anseiam por uma lei dessa índole, e nos co-
bram por não termos vontade de fazê-la. Em muitas coisas se avançou, em
todos os países é muito bem visto tudo o que se fez na Argentina, mas na
própria Argentina desprezaram-se os âmbitos internacionais, porque não há
guerra iminente contra um país vizinho e os militares não constituem um
problema político. Por tudo isso, a decisão da classe política, de todos, é
nada fazer. Está-se desperdiçando a oportunidade de criar um esquema ins-
titucional que sirva ao país na caso de haver um grande conflito social, em
conseqüência do processo de desagregação social em que se vive. Isso fará
com que muitos dirigentes de direita, inclusive do próprio governo, come-
cem a propor intervenções das Forças Armadas.

Por último, queria falar sobre a justiça militar. Na Argentina, a justi-
ça federal revisa, em segunda instância, as decisões dos tribunais militares.
Na verdade, a justiça militar é um fórum inconstitucional, mas contam-se
nos dedos da mão as iniciativas legislativas para revê-la. Não há razão para
que um homicídio cometido por um militar seja tratado num fórum especí-
fico, só por ter sido cometido no âmbito de um quartel ou em atividades mi-
litares. Na Argentina nada impede que se assuma a administração da justi-
ça para os militares, no entanto, não existe nada nesse sentido. Existem a
segunda e a terceira revisões da justiça federal, o que, em comparação com
outros países da América Latina, é muito bom, mas não quando se conside-
ram nossas condições internas.

Maria Celina D’Araujo

Certas coisas me preocupam em relação ao futuro, e vou mencionar
as que me parecem mais importantes. Uma é a militarização dos serviços
de informação. Os serviços que hoje se chamam de inteligência continuam
sendo uma expertise das Forças Armadas. Por outro lado, as políticas de de-
fesa em nossas democracias são pouco detalhadas e há pouco interesse do
Congresso e dos partidos em discutir o assunto. Outro dado importante é
saber como ficaram as Forças Armadas depois de deixarem o poder. Selva
fala de isolamento social no Uruguai e Ramón, de desprofissionalização na
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Bolívia. Pode-se falar de desprestígio social no Brasil. No Chile, elas têm
ainda algum poder de veto, em função da institucionalidade dada à demo-
cracia chilena. No Paraguai, há uma desvinculação do Partido Colorado,
mas não desprestígio social ou moral. Mas, de maneira geral, as Forças Ar-
madas, em todos esses países, são muito bem classificadas na opinião popu-
lar, enquanto o Congresso, os partidos, os sindicatos e outras instituições
políticas estão em baixa. Outro paradoxo é não se saber direito o que fazer
com as Forças Armadas.

Temos um Estado incapaz de assegurar as garantias democráticas, ou
seja, os direitos humanos e sociais básicos. Refiro-me às pessoas que dor-
mem nas ruas do Rio de Janeiro, de Montevidéu, de La Paz etc. Temos um
Estado incapaz de dar essas garantias, incapaz de promover a justiça, e exis-
te ainda um outro grande problema: na América Latina, os Estados nacio-
nais não são soberanos. Não são soberanos porque há uma concorrência de
proto-Estados. Temos soberanias paralelas que competem com os Estados
nacionais. Estou falando do narcotráfico, da guerrilha. Por exemplo, quem
manda em certas favelas do Rio de Janeiro, quem tem o controle da rua e
controla o espaço público não é o Estado, mas muitas vezes o traficante. No
plano dos Estados nacionais, vive-se uma paz americana. Isso significa que
a Otan define o que deve ser resolvido pela via bélica. Se os Estados Uni-
dos, através da Otan, impõem uma pax americana, para que precisamos de
Forças Armadas? Por outro lado, a política americana no que toca a questão
militar é muito clara: sinaliza que as Forças Armadas latino-americanas de-
vem se comportar como polícias. Tenho a impressão de que essa é uma
questão preocupante, porque essa pressão do Norte pode gerar um novo na-
cionalismo militar na América Latina. Também observo em painéis como
este o quanto as diferenças são importantes no curto prazo para que se pos-
sa fazer comparações em termos de macroanálise e a longo prazo.
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ANEXOS



Em nome da pacificação nacional: anistias,
pontos finais e indultos no Cone Sul*

LUDMILA DA S I LVA CATELA

Introdução

 Segundo Norberto Elias, a pacificação das sociedades é uma das ca-
racterísticas constitutivas do processo civilizatório. A criação de espaços so-
ciais, duradouramente pacificados, vincula-se à organização da vida social
na forma de Estados. Os Estados, por sua vez, caracterizam-se “pelas pessoas
que são seus governantes e que, em qualquer época dada, reivindicam para
si mesmas o monopólio da força física. Isso significa que vivemos numa for-
ma de organização social onde os governantes têm à sua disposição grupos
de especialistas que estão autorizados a usar a força física em emergências e
também a impedir outros cidadãos de fazerem o mesmo. Essa monopoliza-
ção da força pode ser descrita como uma invenção sociotécnica da espécie
humana” (1997:162).

Como todas as invenções humanas, o monopólio da força física tam-
bém pode servir a caminhos opostos. Pode desempenhar uma função im-

* Parte deste trabalho, desenvolvido no projeto “Democracia e Forças Armadas no Brasil e
nos países do Cone Sul”, coordenado por Maria Celina D’Araujo e Celso Castro, no CPDOC
da Fundação Getulio Vargas, foi utilizada em minha tese de doutoramento em antropologia
cultural intitulada “Não haverá flores na tumba do passado. Experiências de reconstrução
do mundo dos familiares de desaparecidos na Argentina” (Rio de Janeiro, Ifcs-UFRJ, 1999).
catela@uol.com.br.
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portante para populações reunidas sob a forma de Estados, mas também
transformar-se numa perigosa arma. Assim, “dos faraós às ditaduras do pre-
sente, o controle sobre o monopólio da força tem sido usado por pequenos
grupos estabelecidos como fonte decisiva de poder para garantir seus pró-
prios interesses”.1

Os especialistas no uso da violência são acionados nas situações de
crise da sociedade, e sempre autorizados pelo Estado. Mas pode acontecer
que grupos não-autorizados pelo Estado — ou, no caso das ditaduras, gru-
pos do próprio Estado — apelem para a violência como único meio legítimo
de transformação da sociedade por eles pensada, representada, desejada.
De certa forma, as batalhas por causas nacionais passam a justificar todo e
qualquer ato de violência. Pode-se afirmar que, de forma análoga ao enfo-
que de Elias a respeito de Hitler e seus sequazes, nos contextos de violência
política nos países do Cone Sul durante as ditaduras militares, produziu-se
uma ruptura com os códigos de pacificação. Na ânsia de concretizarem seus
ideais de nação, os diferentes grupos em confronto, e especialmente os
agentes do Estado, tornaram insignificantes as limitações civilizadoras dos
códigos de honra e moralidade. Para concretizarem utopias, abandonaram
as autocoações, desde que isso parecesse “servir ao objetivo desejado”.2 Para
uns, estava em jogo construir uma sociedade mais justa e solidária, para ou-
tros, impedir o “comunismo”, o “socialismo”, o “peronismo”, ou qualquer
movimento popular tido como ameaça à propriedade privada, aos valores
cristãos e, principalmente, aos projetos dos ditadores.

As ditaduras militares se sucederam nos países do Cone Sul a partir de
1954, quando o Paraguai inaugurou a longa ditadura do general Stroessner.
Dez anos depois vieram os golpes no Brasil e na Bolívia, em 1973 no Uruguai
e no Chile, e em 1976 na Argentina. A cada ano, quando se completa mais
um aniversário desses golpes, as sociedades dos diversos países reagem de
formas distintas, manifestando-se a favor ou contra esses momentos históri-
cos. A cada ano ainda, os militares são motivo de notícia por variadas razões:
descoberta de arquivos, julgamentos internacionais, declarações polêmicas,
reconversão de carreiras para o campo político, descoberta de contas bancá-
rias com fundos suspeitos, tráfico de drogas etc.

Com o fim dos regimes militares na década de 1980, uma das ques-
tões centrais da transição democrática passou a ser o estabelecimento de
medidas que permitissem “reconstruir as sociedades”, pacificá-las interna-
mente, com um mínimo de confronto entre civis e militares. Essa forma de
encarar o passado fundamentava-se tanto na necessidade da consolidação
democrática quanto no estabelecimento de um novo diálogo da sociedade
com os militares que deixavam o poder. Embora cada país, com característi-

1 Elias (1997:163).
2 Ibid., p. 164.
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cas diferenciadas, tivesse grupos que lutavam no campo político para esta-
belecer as novas regras de poder, a preocupação central era o retorno à paz,
a “reconciliação nacional”. Por isso mesmo, diversas alternativas jurídicas
foram utilizadas com a intenção de solucionar, nos diversos países do Cone
Sul, o problema das violações de direitos humanos ocorridas durante os go-
vernos militares.

As leis de anistia

Desaparecidos políticos, detenções clandestinas e morte de prisionei-
ros são traços característicos das ditaduras dos países do Cone Sul. O desa-
parecimento, é sabido, produz uma lógica perversa, pois, por não existir
corpo, não há vítima e, em conseqüência, não há crime nem culpados. Não
por acaso este foi um método muito adotado para acabar com o chamado
“inimigo” interno das ditaduras. Em pouco mais de 20 anos, de 1966 a 1986,
90 mil pessoas foram vítimas dessa prática em diferentes países de Améri-
ca Latina.3 Com o retorno da democracia, os militares procuraram se prote-
ger das acusações a esse respeito, embora o nível e a intensidade da repres-
são tenham sido diferentes nos vários países. Por exemplo, para cada pes-
soa desaparecida ou morta no Brasil sob custódia oficial, 10 morreram ou
desapareceram no Uruguai e mais de 300 na Argentina.4

Por outro lado, não se deve perder de vista a importância dos níveis
de mobilização popular, das denúncias e da abrangência da problemática.
Não se deve esquecer ainda que, na Argentina por exemplo, Las Madres de
Plaza de Mayo conseguiram, juntamente com outros atores sociais, interna-
cionalizar o problema dos desaparecidos, o que fez com que as pressões ex-
ternas tivessem um peso relativamente alto na hora do acerto de contas
com o passado. Mas, no fim, cada país procurou dar soluções singulares ao
problema das violações de direitos humanos.

Argentina

O número de desaparecidos durante a última ditadura militar argen-
tina (1976-83) ainda gera controvérsias. Para o Estado, segundo dados ofi-
ciais da Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), as
vítimas seriam 8.960. Para organismos internacionais como a Anistia Inter-
nacional e o American Watch, há de 10 mil a 15 mil desaparecidos, e para

3 Molina (1998:1). As práticas que levam aos desaparecimentos na América Latina começaram
a ser empregadas na Guatemala em março de 1963, quando do golpe de Estado encabeçado
pelo coronel Enrique Peralta Azurdia.
4 Stepan (1989:93).



296 s D E M O C R A C I A  E  F O R Ç A S  A R M A D A S  N O  C O N E  S U L

organismos argentinos de defesa dos direitos humanos — Las Madres de
Plaza de Mayo, Abuelas, Familiares etc. —, o número ascende a 30 mil. Esta
última estimativa não pode ser considerada um exagero, se observarmos
que apenas por um centro clandestino de detenção, a Escuela Superior de
Mecánica de la Armada (Esma), passaram 4 mil prisioneiros, muitos dos
quais ainda desaparecidos.

Antes de deixarem o poder, as Forças Armadas argentinas decretaram
sua própria lei de anistia em março de 1983. Essa lei revelava o nível de preo-
cupação em relação a uma possível investigação do passado. Apesar de edita-
da nove meses antes do retorno à democracia, os juízes negaram-se a aplicá-la
por considerá-la totalmente inconstitucional. Entre outras coisas, a lei decla-
rava extintos os delitos cometidos de 1973 a 1982 por motivação terrorista ou
subversiva, mas excluía de seus benefícios os membros de associações “ilíci-
tas terroristas ou subversivas” no exílio. Dispunha ainda que ninguém pode-
ria ser interrogado, investigado ou indiciado por haver participado, encober-
to ou cometido delitos relacionados com o combate à subversão. Outro docu-
mento expressivo, também elaborado pelos militares, ordenava a incineração
de todo material oficial com provas que pudessem comprometer a atuação
dos militares na repressão. Sintomaticamente, até hoje nenhum documento
oficial ou arquivo secreto foi descoberto ou entregue à justiça argentina.

Com a chegada da democracia, a revisão do passado político recente
passou a figurar nas plataformas de todos os partidos. Raúl Alfonsín, candi-
dato a presidente pelo Partido Radical em 1983, foi quem melhor capitali-
zou o tema em sua campanha eleitoral, defendendo a necessidade de punir
os responsáveis por violações de direitos humanos. Ao assumir a presidên-
cia, tomou uma série de medidas para reformular as relações civis-milita-
res. Entre as mais importantes está a revogação da Lei de Autoanistia dos
militares, iniciativa que o Congresso referendou em dezembro de 1983. O
art. 3º dessa lei estabelecia que a pessoa beneficiada pela lei de anistia deve-
ria apresentar-se à justiça num prazo de cinco dias. Caso contrário, poderia
ser presa sem mandado prévio.

Alfonsín considerava que nenhuma sociedade podia iniciar uma
nova etapa claudicando quanto às violações de direitos humanos. Para pôr
em prática o que dizia, criou, em dezembro de 1983, a Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas (Conadep), cuja tarefa central era investi-
gar denúncias sobre a ação da repressão entre os anos de 1976 e 1983. Pa-
ralelamente, anunciou dois decretos: o primeiro determinava a “abertura
de processo penal por associação ilícita, atentados contra a ordem pública
e a paz interna dos líderes guerrilheiros Mario Firmenich, Fernando Vaca
Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo e Roberto Perdía”.5 O segundo, reme-

5 Catela (1998:24).
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tendo à problemática da violação dos direitos humanos, mandava julgar os
integrantes das três primeiras juntas militares,6 deixando de fora a quar-
ta, que, paradoxalmente, foi a que baixou a Lei da Auto-anistia e a de Inci-
neração de Documentos.

O julgamento, segundo o que ficou estabelecido, deveria realizar-se
como procedimento sumário de tempo de paz, previsto no Código da Justi-
ça Militar. No início, o julgamento das juntas militares ficou a cargo do Con-
selho Supremo das Forças Armadas, que revelou falta de disposição para
julgar seus pares. É isso que se depreende das palavras dos membros do Tri-
bunal Militar em relação às responsabilidades dos comandantes-em-chefe
que deviam julgar:

Con referencia a las responsabilidades de los comandantes en jefe por los de-
litos que pudieron cometerse en el cumplimiento de órdenes del servicio se
hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente,
los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etc. que concretaron el accio-
nar militar contra la subversión terrorista son en cuanto a contenido y forma
inobjetables y, consecuentemente, solo podría responsabilizárselos indirecta-
mente por la falta de control suficiente, oportuno y eficaz, para impedir, frus-
trar o condenar los ilícitos que pudieran haberse cometido durante las accio-
nes operacionales o de seguridad que sus órdenes motivaron.7

Em conseqüência dessas ressalvas, o tribunal considerava não estar
em condições de sentenciar os acusados nos prazos previstos, já que não po-
dia formar uma opinião baseada na “verdade”. Segundo as autoridades mili-
tares, não havia como “dimensionar devidamente as responsabilidades da-
queles que se envolveram ou puderam ter atuado por motivações que mar-
caram a luta contra a delinqüência subversiva e terrorista que assolou a
nossa pátria e fazê-lo, ademais, sem perder de vista o conceito da discipli-
na, bem jurídico que configura a base das instituições militares e justifica,
em última instância, a existência dos tribunais militares”.8

Os processos foram então encaminhados à justiça civil. Após o julga-
mento das juntas, em 1985, oito oficiais superiores foram presos, seis por
violações de direitos humanos e dois por questões de conduta na Guerra
das Malvinas. Em fins de 1986, pelo menos 1.200 oficiais superiores esta-
vam sendo processados na justiça civil. Buscando uma saída para esses pro-

6 Os militares julgados foram: tenente-general Jorge Videla, brigadeiro-general Orlando Agosti, al-
mirante Emilio Massera, tenente-general Roberto Viola, brigadeiro-general Omar Graffigna, almi-
rante Armando Lambruschini, tenente-general Leopoldo Galtieri, brigadeiro-general Basilio Lami
Dozo e almirante Jorge Anaya. 
7 Camarasa et alii (1985:62-3).
8 Ibid., p. 64-5.
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cessos, que incomodavam cada vez mais a instituição militar, o governo Al-
fonsín promoveu duas iniciativas legislativas, que acabaram aprovadas. A
primeira foi a Lei do Ponto Final, de dezembro de 1986, fixando um prazo
de 60 dias para que a justiça ouvisse os militares processados. A partir des-
se prazo, nenhum militar poderia ser chamado a depor. Mesmo estando em
recesso, a justiça ouviu cerca de 400 oficiais e finalizou vários processos. A
outra iniciativa legal foi a Lei da Obediência Devida, de 1987, isentando de
responsabilidade penal os oficiais que atuaram na repressão sob o coman-
dado de autoridade militar superior. Essa lei era uma nova forma de pacifi-
car os militares descontentes com os processos judiciais e que se rebelaram
no movimento dos caras-pintadas.

Quando Menem assumiu o governo, em 1989, decretou o primeiro
indulto, que beneficiou 39 militares, 64 ex-guerrilheiros e militantes políti-
cos, além dos responsáveis pela Guerra das Malvinas e dos rebeldes caras-
pintadas. Em dezembro de 1990, decretou seu segundo indulto, que incluiu
os ex-comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera e Roberto Viola; Ra-
món Camps, ex-chefe de polícia de Buenos Aires; e ainda Ovidio Richieri,
sucessor de Camps; o ex-general Carlos Suárez Mason, ex-chefe do I Corpo
de Exército, que ainda não tinha sentença judicial; o ex-ministro da econo-
mia Jose Martínez de Hoz e o ex-chefe guerrilheiro Mario Firmenich. Com
todas essas “leis de pacificação nacional”, o saldo das punições e dos julga-
mentos tornou-se baixo. Só pela Lei do Ponto Final, pelo menos 700 milita-
res acusados foram beneficiados.9 Dez anos depois de promulgadas essas
leis de anistia, deputados da oposição ao governo Menem, organizados
numa frente chamada Alianza, à qual pertence o ex-presidente Alfonsín,
apresentaram projeto de lei propondo a revogação e a nulidade das leis do
Ponto Final e da Obediência Devida para crimes similares que viessem a ser
cometidos.

Mas, apesar de todas as iniciativas legais, os organismos de direitos
humanos nunca deixaram de procurar informações sobre desaparecidos, e
a busca de corpos realizou-se sempre sem o apoio do Estado, mas de for-
ma permanente pela Equipo de Antropologia Forense, por solicitação de
juízes e dos próprios familiares. Diante disso, e também em nome da paci-
ficação, o governo resolveu recompensar os familiares com indenizações
financeiras. A grande discussão foi a necessidade de constar, nos docu-
mentos, o rótulo “desaparecido” e não os de “morto” ou “paradeiro desco-
nhecido”. O governo teve que ceder a essas pressões, e os registros legais
mantiveram o termo “desaparecido”. As indenizações foram outro capítu-
lo de grandes confrontos, e atualmente há grupos que as aceitam e outros
que as rejeitam.

9 Salama (1992:116).
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Em fins dos anos 1990, os organismos de direitos humanos começa-
ram a vislumbrar nova abertura para o julgamento dos militares acusados
de violações de direitos humanos. Para tanto, foi destacado o fato de que o
roubo de crianças filhas de desaparecidos não fora incluído nas leis de per-
dão. Em razão disso, em 1996 começaram novos julgamentos, responsabili-
zando uma série de militares por esses crimes. O ex-membro da primeira
Junta Militar, o ex-general Jorge Rafael Videla, condenado à prisão perpé-
tua em 1985 e indultado em 1990, foi preso em junho de 1998, para respon-
der a processo que investiga o desaparecimento de cinco menores nascidos
em cativeiro. A partir dessa prisão novas denúncias foram feitas e outros
militares, presos e processados. 

Brasil

A ditadura militar foi implantada no Brasil a partir do golpe de 31 de
março de 1964 e se estendeu por 21 anos, até 1985. Durante esse período,
verificaram-se 213 casos de morte e 152 de desaparecidos. O número não
reflete a totalidade dos mortos ou desaparecidos, já que se teve pouco aces-
so a documentos oficiais referentes à zona rural. Segundo o Dossiê dos mor-
tos e desaparecidos políticos,10 cerca da metade dos desaparecidos políticos
conhecidos foi seqüestrada e morta na região do Araguaia, onde se desen-
volveu um movimento de guerrilha rural no período 1972-74 no qual atua-
ram aproximadamente 70 guerrilheiros militantes do PC do B e cerca de 20
camponeses integrados ao movimento.

Durante a década de 1970, o número de desaparecidos teve um cres-
cimento expressivo. Por exemplo, em 1974, não houve vítimas do regime
militar na condição de mortos oficiais, somente desaparecidos. Durante os
primeiros anos do período chamado de “abertura”, com o general Geisel no
poder, o número de mortos e desaparecidos manteve-se elevado. Um dos
casos mais conhecidos foi o de Wladimir Herzog, morto em outubro de
1975. A partir desse ano, diminui o número de mortos e desaparecidos e
iniciam-se as articulações para dar impulso a um movimento em favor da
anistia.11

Os primeiros ensaios para a anistia começaram em 1977, quando um
ministro do Superior Tribunal de Justiça, em conferência em Curitiba,
anunciou que as punições revolucionárias poderiam ser revistas pelo gover-
no.12 A idéia maturou lenta e discretamente, até que Figueiredo, dias após
sua posse na presidência, em março de 1979, resolveu transformá-la no pri-

10 Brasil (1995:29).
11 Ibid., p. 27.
12 Veja, 27 jun. 1979.
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meiro ato político de seu governo, abrangendo todos os crimes políticos co-
metidos entre 1961 e 1979 e beneficiando tanto militares quanto presos po-
líticos e exilados, mas excluindo os condenados por atos concretos de vio-
lência, seqüestro e assalto a bancos. Na época, 100 pessoas encontravam-se
implicadas nesses crimes. Também foram incluídos inicialmente aqueles
que estavam sendo processados pela Lei de Segurança Nacional e haviam
praticado delitos considerados “atos terroristas”.

A partir da anistia, o problema de solução mais difícil foi o dos desa-
parecidos, pois abriria a possibilidade de investigar locais, datas e circuns-
tâncias de várias mortes. Por outro lado, os familiares de desaparecidos es-
tavam numa situação delicada do ponto de vista jurídico, já que a morte de
seus familiares não era reconhecida judicialmente. O Estado brasileiro deu
assim uma solução de meio termo: emitiu certidões de paradeiro ignorado
aos parentes que as pedissem para resolver sua situação civil. Mas o docu-
mento não tinha valor de atestado de óbito.

O Estado brasileiro começou a dar algumas respostas a partir de
1995: buscas de ossadas de N.N.13 em cemitérios, pesquisas nos arquivos
dos Dops e, sobretudo, a elaboração de uma lei pela qual o Estado reconhe-
ce sua responsabilidade na morte de 136 pessoas e se propõe a emitir atesta-
dos de óbito mediante a comprovação de parentesco. A lei também prevê o
pagamento de uma indenização de R$115 mil (cerca de US$100 mil) aos fa-
miliares de desaparecidos e mortos no período 1961-79. Essa lei atualizou as
demandas dos familiares de desaparecidos, trazendo novamente ao debate
público a necessidade da busca da verdade. A partir de janeiro de 1996,
para encaminhar o pagamento de indenizações, a Comissão Especial dos
Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça começou a estu-
dar 250 novos casos, além dos 136 já reconhecidos, entre eles o de Carlos
Lamarca, um militar guerrilheiro morto em perseguição. De todas as inde-
nizações, esta foi a que gerou maiores protestos entre os militares, particu-
larmente entre os da reserva, sendo entendida como uma negação do com-
bate militar à guerrilha.

Bolívia 

O número de vítimas das sucessivas ditaduras militares entre 1964-
1982 foi elevado. O golpe militar liderado pelo general Hugo Bánzer Suárez
em agosto de 1971 iniciou um dos governos mais sangrentos da história da
Bolívia. Foram denunciados mais de 14 mil detenções ilegais, o exílio de
mais de 6 mil pessoas, bem como massacres e o desaparecimento de 70 pes-
soas. Durante a ditadura de 16 dias do coronel Alberto Natusch Busch,

13 Abreviatura utilizada para sepultar os desaparecidos clandestinamente.
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agentes do governo assassinaram 76 pessoas na cidade de La Paz, 14 pessoas
desapareceram e 204 ficaram gravemente feridas. Já no regime de García
Meza (1980) desapareceram 22 pessoas e mais de 50 foram assassinadas, en-
tre elas o deputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Na Bolívia contabiliza-se o
desaparecimento de 156 pessoas. Delas, 76 correspondem ao período do ge-
neral Bánzer, 34 ao período do general Alfredo Ovando, 28 ao de García
Meza, 14 ao de Alberto Natusch Busch e quatro ao período de René Bar-
rientos.14

Em outubro de 1982, a Bolívia retornou à democracia, após 18 anos de
ditadura militar. O presidente Hernán Siles Suazo foi eleito e, ao se restabele-
cer a constitucionalidade, discutiu-se o que fazer a respeito dos crimes da di-
tadura. Como o Poder Judiciário e os líderes dos partidos políticos, em sua
maioria, eram os mesmos que haviam atuado durante o governo militar, não
houve consenso nem “vontade política” para processar e condenar os respon-
sáveis por violações de direitos humanos, pouco sendo feito nesse sentido.

Em 28 de outubro de 1982, o Decreto Supremo nº 241, do presidente
Siles Suazo, criou a Comisión Nacional de Desaparecidos. Essa comissão in-
vestigou, até abril de 1983, o assassinato de 14 prisioneiros políticos durante o
governo Bánzer, em 1972, e o desaparecimento de 22 pessoas durante o perío-
do de García Meza. Nos primeiros meses de transição democrática, só foram
investigados os delitos cometidos pelo regime do general Luis García Meza.

A Central Obrera Boliviana, as igrejas Católica e Metodista, a Univer-
sidad San Simón de la Paz, os sindicatos de jornalistas, os grupos de direitos
humanos, os familiares das vítimas e alguns políticos deram entrada, em fe-
vereiro de 1984, no Congresso Nacional, e em abril de 1986, ante a Corte
Suprema de Justiça, um pedido de julgamento de responsabilidades do ge-
neral Luis García Meza e de 55 de seus principais colaboradores. Uma deci-
são do Congresso, em 25 de fevereiro de 1986, excluiu das investigações os
fatos ocorridos antes do golpe de García Meza, protegendo assim, especial-
mente, Hugo Bánzer. O comitê que procedeu ao julgamento trabalhou du-
rante cinco anos para coletar mais de 30 mil páginas sobre os acontecimen-
tos da ditadura e para elaborar as acusações.15

Quando o Congresso decidiu acusar o ex-ditador perante a Suprema
Corte e o Poder Judiciário e anunciou uma ordem de prisão, em 13 de janei-
ro de 1989, o general García Meza declarou-se em rebelião e desapareceu.
Viveu cinco anos escondido, até ser capturado no Brasil. Após seis anos de
julgamento, em 1992, o Poder Judiciário da Bolívia condenou o general Luis
García Meza e Luis Arce Gómez a 30 anos de prisão. Atualmente, Meza en-
contra-se na prisão de Chonchocoro. Outros 50 implicados também foram
condenados.

14 Albarracin (1997).
15 Mignol (1998:3).
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Chile

No Chile, o decreto-lei de anistia promulgado em abril de 1978, quan-
do nem se pensava em transição para a democracia, beneficiou os responsá-
veis por violações de direitos humanos cometidas entre 11 de setembro de
1973 (data do golpe militar) e abril de 1978.

Em 5 de outubro de 1988, realizou-se um plebiscito que propunha a
prorrogação do mandato de Pinochet em oito anos. O triunfo do “não” obri-
gou a Junta Militar a convocar eleições no ano seguinte. Ante a iminente
mudança de governo, Pinochet negociou com a oposição uma reforma da
Constituição pela qual propunha restringir os poderes do governo a ser fu-
turamente eleito, aumentar o número de senadores por ele nomeados, res-
tringir o período presidencial de oito para quatro anos e rever a proscrição
dos partidos políticos. A reforma foi aprovada por referendo em 30 de ju-
nho de 1989. Em dezembro, foram realizadas as eleições que deram a vitó-
ria a Patricio Alwin, candidato da Concertación Democrática, aliança entre
a Democracia Cristiana, os socialistas e o Partido por la Democracia de Ri-
cardo Lagos. 

Alwin assumiu em 11 de março de 1990 e imediatamente criou a Co-
missão Verdade e Reconciliação, para pesquisar as violações de direitos hu-
manos ocorridas entre 11 de setembro de 1973 e 11 de março de 1990, no
país e no exterior. A comissão tinha um prazo de nove meses — de 9 de
maio de 1990 a 9 de fevereiro de 1991 — para dar a conhecer as conclusões
da investigação. Alwin partiu da premissa de que a Lei da Anistia impedia
que os casos fossem tratados pela justiça, mas não que fossem investigados.

A comissão contou com amplo apoio das organizações de direitos hu-
manos. Já nas Forças Armadas, o apoio foi mínimo, e só alguns dos 160 mi-
litares e carabineros que a comissão quis interrogar prestaram colaboração.
A maioria dos oficiais ou agentes, segundo informações prestadas pelos res-
pectivos ministros, já tinham passado para a reserva ou não figuravam mais
como membros dessas forças. 

A comissão confirmou a existência de 2.279 desaparecidos, que fo-
ram considerados mortos. Ao divulgar os fatos em março de 1991, o presi-
dente pediu perdão à nação em nome do Estado, anunciou que o processo
continuaria pela via judicial e solicitou apoio às Forças Armadas. Também
sugeriu a reparação pública da dignidade das vítimas, assim como diversas
medidas de bem-estar social, jurídicas e administrativas, como o “declara-
ção de morte” de pessoas detidas-desaparecidas. Recomendou a necessida-
de de dar continuação às investigações a respeito do destino dos desapareci-
dos e de punir a ocultação de informações sobre sepultamentos ilegais. Em
janeiro de 1992, o governo chileno criou a Corporación Nacional de Repara-
ción y Reconciliación, que tinha por objetivo central executar as recomen-
dações da comissão, especialmente as relativas à reparação material dos da-
nos causados pela ditadura.
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Nos anos que se seguiram, os grupos de direitos humanos e familia-
res de vítimas conseguiram encontrar alguns desaparecidos em cemitérios
clandestinos. Também obtiveram mais provas das atividades criminais dos
agentes da Dina e de seu chefe, Manuel Contreras. Em janeiro de 1992,
uma comissão da OEA determinou que o governo pagasse indenização aos
parentes de Letelier e de sua secretária, Ronnie Moffit, também vítima do
atentado em Washington em 1976, o que obrigou o Estado chileno a reco-
nhecer formalmente sua culpa. Ao mesmo tempo, em Santiago, Contreras
declarou que o verdadeiro mandante do crime fora o ex-general Vernon
Walters, vice-diretor da CIA entre 1972 e 1976. Walters negou a participa-
ção no atentado, já que, segundo ele, havia sido desligado da CIA dois me-
ses antes do ocorrido.

Em 22 de agosto de 1995, o presidente Eduardo Frei enviou ao Sena-
do três projetos de lei. Um deles dizia respeito ao esclarecimento da verda-
de quanto ao destino dos detidos desaparecidos e às violações de direitos
humanos. Mas, segundo vários analistas de questões ligadas aos direitos hu-
manos, se o projeto pretendia dar a conhecer o paradeiro dos detidos desa-
parecidos, em nenhum momento pretendeu estabelecer como desaparece-
ram, nem julgar os responsáveis, assim como não deu os nomes das pessoas
envolvidas. Os organismos de direitos humanos denunciaram esse projeto,
afirmando que era a imposição de um ponto final nos moldes da Argentina:
outorgaria um tempo determinado para que os juízes coletassem informa-
ções sobre o destino dos desaparecidos, a fim de que, ao término do proces-
so, se decretasse o encerramento definitivo das causas.

A questão dos desaparecidos e dos crimes da ditadura voltou à agen-
da no Chile de forma impactante em fins de 1998, quando, por solicitação
do juiz espanhol Baltazar Garzón, foi feito o pedido de extradição do gene-
ral Pinochet, que se encontrava em viagem à Inglaterra, sob a acusação de
responsabilidade pela violência cometida contra cidadãos espanhóis resi-
dentes no Chile durante a ditadura. Ao acatarem o pedido de extradição —
questionada pelos advogados de Pinochet, que recorreram da decisão —, as
autoridades internacionais deram uma demonstração de que a questão dos
direitos humanos passava agora para uma esfera internacional que preten-
dia se sobrepor aos poderes nacionais.

Uruguai

Entre 1972 e 1985, morreram aproximadamente 150 pessoas em atos
envolvendo as Forças Armadas uruguaias. Trinta estavam detidas para in-
terrogatório, sem abertura de processo judicial, outras 50 foram abatidas
em tiroteios e um número impreciso teria morrido por doença ou suicídio.
Talvez os casos mais conhecidos internacionalmente sejam as mortes do se-
nador Zelmar Michelini, do presidente da Câmara dos Deputados, Héctor
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Gutiérrez Ruiz, e dos dirigentes Whithelaw Blanco e Rosario Barredo, ocor-
ridas em maio de 1976 em Buenos Aires, com a colaboração de forças re-
pressivas argentinas e uruguaias. 

No Uruguai, estima-se em 160 o número de desaparecidos, dos quais
cerca de 124 executados e desaparecidos em território argentino, entre eles
uma criança nascida em cativeiro. Duas pessoas também desapareceram no
Paraguai e quatro no Chile. Em todos os casos de desaparecidos além das
fronteiras do país sempre houve o envolvimento das Forças Armadas uru-
guaias.

A chegada da democracia abriu espaço para a discussão desses fatos.
Organizações de direitos humanos, partidos políticos e parte da sociedade
civil começaram a lutar por uma lei de anistia geral e irrestrita para todos
os presos políticos que incluísse também o esclarecimento dos casos de de-
saparecidos e punisse os responsáveis por crimes de lesa-humanidade. Mas,
instalado o novo Parlamento, em 8 de março de 1985 promulgou-se uma Lei
de Anistia contemplando todos os responsáveis por crimes políticos e mili-
tares cometidos a partir de janeiro de 1962. A exceção foi os chamados “ca-
sos de sangue”, pelos quais 63 presos ficaram excluídos dos benefícios da
anistia.

Em abril de 1985 foi criada a Comisión Parlamentaria de Investiga-
ción da Câmara dos Deputados, para analisar os casos de cidadãos desapa-
recidos. A comissão colheu testemunhos sobre violações de direitos huma-
nos, mas não teve poder suficiente para convocar os militares a prestar de-
clarações. Em novembro de 1985, quando a comissão concluiu sua atuação,
enviou à Suprema Corte de Justiça um relatório detalhado onde consta o de-
saparecimento de 25 pessoas entre 1975 e 1978.

Vale lembrar que a transição para a democracia no Uruguai foi em
grande parte baseada nos entendimentos decorrentes do “Pacto do Clube
Naval”, que não fazia qualquer menção ao julgamento dos militares envol-
vidos na repressão.

Em dezembro de 1986, contudo, a justiça uruguaia interpelou judi-
cialmente dois ex-oficiais, o que foi de imediato contestado pelas altas pa-
tentes militares. Para evitar uma crise militar, o presidente Sanguinetti —
apoiado pelo Partido Colorado e pela maioria do Partido Blanco, mas com
forte oposição da Frente Ampla — obteve suficiente apoio legislativo para
aprovar uma anistia, em 22 dezembro de 1986, um dia antes da data fixada
para a apresentação dos militares processados à justiça. Entrava em vigor a
Lei de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que se limitava a anis-
tiar os culpados, não se pronunciando acerca dos crimes cometidos. Ou me-
lhor, enunciava que os culpados não seriam perseguidos pelo Estado. 

Dois dias depois de a lei ser sancionada, as organizações de direitos hu-
manos Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos e as viúvas de dois
conhecidos dirigentes políticos assassinados pela ditadura, Elisa Dellepiane
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de Michelini e Matilde de Gutierrez Ruiz, apelaram, invocando o art. 79 da
Constituição uruguaia, que prevê o recurso do referendo contra leis, desde
que efetuados no prazo de um ano. Pouco a pouco essa iniciativa ganhou o
apoio de setores políticos como a Frente Ampla, parte do Partido Nacional e
do Partido Colorado e de diversas comunidades religiosas. Criou-se a Comi-
sión Nacional pro Referendum para lutar pela revogação da Lei de Caducida-
de. A Constituição do Uruguai exigia que o recurso ao referendo contasse
com o apoio de 25% dos cidadãos com título de eleitor. Isso significava cole-
tar 525 mil assinaturas. A coleta de assinaturas superou as expectativas:
604.721. A consulta pelo Si ou pelo No à Lei de Caducidade foi realizada em
16 de abril de 1989. Ganhou o Si, com 57% dos votos, e a lei foi mantida.

Paraguai

Após um curto período de tempo democrático, em 4 de maio de 1954
as Forças Armadas romperam a constitucionalidade. Entrava em cena o gene-
ral Alfredo Stroessner, que permaneceu no poder por 35 anos e que se orgu-
lhava de ter convertido o Paraguai na nação mais anticomunista do continen-
te. Para tanto, muitos membros de partidos políticos de oposição, operários e
dirigentes sindicais, assim como militantes de organizações populares, sobre-
tudo as ligas agrárias, constituíram-se em vítimas do regime.

É difícil saber o número exato de vítimas da repressão no Paraguai.
Isso porque, na fase mais dura, não havia controle internacional sobre a
questão dos direitos humanos. A maioria das mortes se deu no período
1958-63, quando a ditadura se consolidava. Anos depois, com o regime já
estabilizado, a violência diminuiu, mas a repressão assumiu formas mais
sutis.16 Segundo estimativas de organismos de direitos humanos, o número
de mortos e desaparecidos durante a ditadura estaria em torno de mil. Por
outro lado, estima-se que, entre 4 de maio de 1954 e 3 de fevereiro de 1989,
teriam sido presas pelo menos 110 mil pessoas.17 Cerca de 2 milhões de pa-
raguaios deixaram o país. Só a Argentina abrigou 1,5 milhão.

A transição iniciada com Rodríguez, que assumiu o poder após um
golpe contra Stroessner em 1989, trouxe à luz como as Forças Armadas, em
conjunto ou em cooperação com as nações do Cone Sul, exerciam a repres-
são. A descoberta dos “arquivos do horror” permitiu o acesso aos documen-
tos da chamada Operação Condor.18

O Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) foi o órgão
incumbido de centralizar e registrar os dados relativos à violência no país.
O Cipae contou com a ajuda de diversos organismos internacionais e os re-

16 De acordo com relatório da Comissão Internacional da Latin American Studies (1990:179).
17 Ramírez & Gauto (1996).
18 Para uma análise detalhada da Operação Condor, ver Cuya (1996).
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sultados de suas pesquisas foram publicados em 1990 sob o título Paraguay:
nunca más. O livro documenta detalhadamente a supressão das garantias
pessoais, a perseguição a dissidentes políticos, a censura aos meios de co-
municação e a criação de uma legislação anti-subversiva, que permitia de-
tenções arbitrárias e a tortura.19

Em setembro de 1989, as Forças Armadas declararam de público que
sempre haviam exercido um papel de protagonistas na história e no desen-
volvimento do país e que só através de normas de “convivência social” e do
respeito aos direitos humanos seria possível chegar à democracia.

No Paraguai, assim como na Bolívia, nunca foi formulada uma lei de
anistia ou similar. Deposto, Stroessner exilou-se no Brasil e, junto com al-
guns colaboradores, foi condenado criminalmente pela justiça, o que o im-
pede de retornar livremente a seu país. A falta de uma lei de anistia, contu-
do, possibilita que, um dia, os integrantes das Forças Armadas e os civis que
violaram direitos humanos venham a ser julgados.

Os novos tempos: julgamentos internacionais e pressões sociais

Cada Estado traçou diferentes caminhos para alcançar internamente
a chamada pacificação nacional, a reconciliação e a paz. Nessa busca, em
todas as sociedades há questionamentos quanto a anistias, pontos finais, in-
dultos e a precariedade com que os crimes do passado foram investigados.
Diversos grupos, especialmente os concentrados em organismos de direitos
humanos, opõem-se a essas leis, chamando a atenção para a necessidade de
se saber a verdade e lutar pela justiça.

Para esclarecer melhor o que estou falando, vamos mapear três itens
que permitem ver os alcances das anistias, e as continuidades e rupturas
por elas provocadas. Focalizarei os processos levados a efeito na Argentina
devido aos acontecimentos gerados pelas várias leis sobre o assunto. Inte-
ressa aqui, em primeiro lugar, analisar os limites impostos pelas leis e os no-
vos julgamentos das causas que não prescrevem ou que não são contempla-
das nas anistias, como o seqüestro de crianças. Em segundo lugar, focalizar
os julgamentos internacionais e as pressões exercidas pelos tratados regio-
nais. Por último, o significado social das anistias e as pressões sociais con-
tra o silêncio que elas impõem.

A justiça sem fronteiras: julgamentos internacionais de militares
argentinos e chilenos

Duas nações — Itália e Espanha — mantêm julgamentos internacio-
nais contra militares argentinos e chilenos por violações de direitos huma-

19 Cuya (1997:30).
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nos de cidadãos italianos e espanhóis. Segundo o direito internacional, qual-
quer país pode invocar jurisdição sobre processos criminais quando a víti-
ma é seu cidadão, não importando onde tenha ocorrido o crime. Por outro
lado, cabe considerar também que nenhuma lei de perdão prevalece sobre a
justiça e o direito internacionais.

No caso argentino, a justiça italiana, na figura do ministro da Justiça,
solicitou, em janeiro de 1983, que se iniciassem julgamentos sobre os casos
de desaparecidos italianos. Paralelamente, o advogado do Consulado Italia-
no em Buenos Aires, Atilio Librandi, apresentou habeas-corpus coletivo para
45 cidadãos desaparecidos de nacionalidade italiana, assim como denun-
ciou o desaparecimento de 617 italianos na Argentina, segundo listas coleta-
das durante os anos de ditadura militar.

A chegada da democracia, em dezembro de 1983, afetou os processos
iniciados na Itália, já que se passou a considerar que o problema dos julgamen-
tos era de responsabilidade da Argentina e que um julgamento extrafronteiras
nacionais podia desestabilizar o novo sistema político. Após as leis do Ponto Fi-
nal e da Obediência Devida, esses processos foram retomados, mas, em abril
de 1995, a justiça italiana solicitou o arquivamento de todos eles. Uma cam-
panha internacional demandou que esses julgamentos interrompidos fossem
mais uma vez retomados. Assim, em 1998, teve início o processo contra dois
ex-generais e cinco outros militares argentinos pelo homicídio de seis cidadãos
italianos e pelo desaparecimento de uma criança nascida em cativeiro. 

A justiça espanhola tomou o mesmo caminho dos julgamentos inter-
nacionais a partir de denúncias sobre o desaparecimento de cidadãos espa-
nhóis durante as ditaduras nos países do Cone Sul. Em março de 1996, a
Unión Progresista de Fiscales denunciou à Audiencia Nacional os integran-
tes da junta militar argentina da última ditadura (1976-83) por delitos con-
tra a humanidade. Em julho desse mesmo ano, a denúncia estendeu-se aos
componentes da junta militar chilena.

No caso dos desaparecidos no Chile, os julgamentos estão sendo reali-
zados para apurar crimes de lesa-humanidade e genocídio cometidos entre
1973 e 1990, e envolvem acusações contra Augusto Pinochet Ugarte, Gusta-
vo Leigh Guzmán, César Mendoza Durán e José Toribio Merino Castro.
Uma série de casos específicos são apresentados, com um breve histórico
da pessoa desaparecida e a maneira pela qual desapareceu — quase sempre
com a participação da Dina.20

20 A Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) constituiu-se em um grupo de elite de violência
seletiva, de atuação clandestina e armada, destinada à perseguição e eliminação física de oposi-
tores do regime. Os casos mais conhecidos nos quais teve participação direta foram: a morte de
Carlos Prats e sua mulher, em setembro de 1974, em Buenos Aires, onde se encontravam exila-
dos; a morte do ex-ministro da Defesa de Allende, Orlando Letelier del Solar, e de sua secretá-
ria, em Washington em setembro de 1976. Em 1977, a Dina foi dissolvida devido à má
reputação internacional. Na realidade, continuaria funcionando até março de 1990 sob outro
nome: Central Nacional de Información (Decreto-Lei nº 1976, de 1978).
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Na Espanha, os julgamentos contra militares argentinos estão sendo
levados a cabo pelo juiz Baltazar Garzón. Esses julgamentos incomodam
boa parte da velha guarda militar da ditadura, assim como outros políticos
defensores dos indultos e das políticas oficiais de “reconciliação nacional”.
Os governos dos países afetados pelos julgamentos internacionais argumen-
tam que são improcedentes e não têm competência para atuar nos países
onde os militares agiram.

Como a Itália e a Espanha, outros países iniciaram julgamentos por
cidadãos desaparecidos. Esses julgamentos não são menos significativos,
mas em geral tratam de um caso concreto e não de um grupo de pessoas.
Essa situação repercute, sem dúvida, nas agendas das relações exteriores
das nações. Por exemplo, cada vez que o presidente da Argentina, Carlos
Saúl Menem, empreende viagens internacionais é recebido nos aeroportos
por comitivas de direitos humanos que reclamam pelos desaparecidos. As
relações com a França em muitos momentos ficaram estremecidas, pelo
não-esclarecimento do desaparecimento e morte de duas freiras francesas.
Em viagem à Finlândia, foi informado de um julgamento de militares argen-
tinos pela morte de um cidadão finlandês. Por sua vez, na Argentina, o ge-
neral Pinochet está sendo processado pela morte do general Prats e sua es-
posa. Isso tem criado alguns problemas diplomáticos e os juízes “oficialis-
tas” argentinos têm feito enormes esforços para silenciar e pôr fim às
acusações contra o general.

Todos esses julgamentos realizam-se apesar da oposição dos gover-
nos dos países acusadores e acusados, já que causam uma série de transtor-
nos nas relações diplomáticas e muitas vezes nas relações econômicas. Mas,
desde o julgamento de Nuremberg, e ainda que precariamente, a comunida-
de internacional passou a dar mais importância aos crimes de lesa-humani-
dade e, hoje, esse interesse está expresso na iniciativa de criação do Tri-
bunal Penal Internacional em Roma, que tem por objetivo deter e punir in-
divíduos responsáveis por genocídios, crimes de guerra e crimes contra a
humanidade. Seguindo essa interpretação, os crimes cometidos na Argenti-
na e no Chile durante as ditaduras militares não podem ser considerados
apenas violações de direitos humanos. Constituem, segundo o direito inter-
nacional, crimes contra a humanidade e como tal devem ser julgados inter-
nacionalmente.

Apropriação de crianças: um delito que não prescreve

Mas não é apenas extrafronteiras que os militares vêm suas anistias e
“pontos finais” serem questionados à luz de novas interpretações legais. O
mesmo ocorre em seus próprios países. Parentes de vítimas e de desapareci-
dos, ao fazerem dos direitos humanos um elemento central em suas vidas,
vigiam as atividades de ex-torturadores, militares e repressores e criam um
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novo tipo de controle moral. Acompanham e denunciam promoções de mili-
tares implicados em crimes, bem como a nomeação de ex-torturadores para
cargos públicos etc. De uma forma ou de outra, os beneficiados com leis de
anistias e com indultos em algum momento de suas vidas defrontam-se com
punições sociais que muitas vezes acabam em insultos e agressões físicas,
tornando a liberdade às vezes constrangedora.

Pode-se dizer que o acesso a promoções na hierarquia militar mui-
tas vezes acaba sendo impedido por senadores e deputados ou pelo pró-
prio Estado (como nos casos dos capitães Juan Carlos Rolón e Antonio Per-
nías, na Argentina, ou do general Fayad, no Brasil) e a expulsão da carrei-
ra militar às vezes é a saída encontrada por governos democráticos para
silenciar militares que falam demais sobre o passado. A perda de postos e
cargos são punições alternativas às anistias e aos indultos concedidos a
torturadores, repressores e colaboradores, denunciados por crimes contra
os direitos humanos. 

Mas, no caso argentino, ainda há um tema não contemplado pelas
leis de anistia: o seqüestro e a apropriação de crianças nascidas em cativei-
ro ou roubadas de seus pais seqüestrados.21 Videla, presidente da primeira
junta militar argentina, foi preso em junho de 1998 por processos que o im-
plicam no seqüestro de cinco crianças nascidas em cativeiro. Na Argentina,
há mais de 200 casos desse tipo. A partir dessa detenção, aumentou nas For-
ças Armadas a preocupação com a situação de oficiais da ativa que podem
ser citados por causas similares.

Apesar da subordinação ao poder civil, os militares, diante desses fa-
tos, não optam pelo silêncio. Vêm a público declarações de porta-vozes mili-
tares novamente conclamando a reconciliação nacional.22 Videla, por sua
vez, negou-se a se apresentar ao juiz Roberto Marquevich, alegando que
“devia ser julgado por um tribunal militar”.

Videla também não escapou de julgamentos internacionais. Uma
ação foi movida contra ele na mesma semana em que o presidente Menem
se encontrava na França e no mesmo dia em que iria se encontrar com o
presidente francês, que, reiteradamente, reclamou uma posição mais firme
do governo argentino a respeito dos desaparecidos. Diferentemente de ou-
tras ocasiões, Menem respondeu que a prisão de Videla demonstrava que
“temos a melhor justiça do mundo” e que o general não deveria ser objeto
de novo indulto.

Sem dúvida, a prisão de Videla dá ensejo a uma série de conseqüên-
cias, que, a longo prazo, podem ter um peso decisivo nessa nova etapa de
leituras do passado. Por um lado, alivia as pressões européias sobre o presi-

21 Para uma análise histórica desse trauma argentino, ver Nosiglia (1985).
22 Ver por exemplo declarações do general Balza de 16 de junho de 1998 e o Documento do
Foro de Generales Retirados em Página 12, 19 jun. 1998.
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dente Menem, o que sem dúvida influi nas relações com as nações da Co-
munidade Européia, e, por outro, permite à justiça melhorar sua imagem
desprestigiada, já que é considerada uma instituição aliada ao governo e
pouco independente.23

Anistias: perdão, esquecimento, revolta

As anistias, como vimos, têm por objetivo desfazer conflitos, apazi-
guar a cólera social e evitar o renascimento de novos confrontos intranacio-
nais. Sua função é dupla: por um lado, regula as relações políticas; por ou-
tro, busca a reconciliação. A paz política é, para os promotores das anistias,
o aspecto mais desejado. Mas em que medida as leis de anistia, os indultos,
atingem esses objetivos? Em que medida protegem ou violam princípios ci-
vilizadores de honra e autocoação e códigos de pacificação?

Essas leis são associadas ao perdão e funcionam em determinados
momentos históricos, especialmente nas transições para as democracias,
como meio de apaziguar vinganças e como um catalisador, que permite em
pouco tempo construir a crença da “tranqüilidade social”. Nas palavras de
Louis Joinet (1989:215), a anistia é a “expressão jurídica de uma vontade po-
lítica e apresenta as caraterísticas de uma medida geométrica variável, liga-
da a um prazo regular e fixo, a um contexto social, a um momento históri-
co, a uma situação particular de crise, de tensão ou mutação”.

Claro que as leis de anistia não são todas iguais. A primeira grande
diferença entre elas é quem as concede. No caso do Chile, foram os pró-
prios militares, sem negociar com a oposição, e a lei tendeu a perdoar os cri-
mes cometidos por militares, sendo chamada por isso de “auto-anistia”. Já as
anistias concedidas em fases democráticas geralmente são mais amplas e in-
cluem diversos atores presentes no campo da violência (presos políticos,
guerrilheiros, militares etc.). Um ponto interessante neste tipo de anistia é a
quantidade de intermediários (indivíduos e instituições) e as negociações
políticas que envolvem sua estruturação. De certa forma, e opondo-se às
auto-anistias, o que as caracteriza é a negociação. Mas essa negociação pode
produzir mais confrontos do que conciliações.

Neste último modelo, o caso do Brasil pode ser considerado “exem-
plar”, apesar de a anistia ter-se originado ainda no regime militar. Diversos
grupos participaram dos entendimentos e conseguiram que fosse “ampla,

23 Pesquisa de opinião desenvolvida pela Unión para la Nueva Mayoria, de Buenos Aires, em
1997, constatou a deterioração da imagem da justiça argentina nos últimos sete anos. Em 1990,
o Poder Judiciário tinha 21% de aprovação da população e em 1997 esse nível baixou para 5%.
A mesma pesquisa atestou que os meios de comunicação e a Igreja Católica eram as institui-
ções com maior índice de aceitação.
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geral e irrestrita”, o que resultou, embora momentaneamente, numa “recon-
ciliação nacional”, no sentido de atenuação dos conflitos gerados pelo con-
texto de violência política. Não se pode dizer o mesmo dos casos da Argenti-
na e do Chile, onde as leis de perdão aos militares, longe de provocar a re-
conciliação nacional, agravaram os confrontos, já que, além de tentarem
apagar a memória das vítimas, deixaram impunes os torturadores.

Em alguns momentos, as anistias parecem reproduzir os mitos fun-
dadores de cada nação: a eterna incompletude da reconciliação argentina, o
espírito de conciliação brasileiro, o amadurecimento democrático uruguaio
e o poder militar chileno. Em todos os casos também o argumento da pacifi-
cação parece ter funcionado eficazmente quando do retorno das democra-
cias. Era o momento de reconstrução das nações, e tanto o Estado quanto
parte dos cidadãos consideravam (e acreditavam) que a paz e a reconcilia-
ção podiam ser conseguidas através de decretos, leis e indultos. Por isso
aceitaram as “obediências devidas”, os “pontos finais” e as anistias. Outros
setores tomaram o partido das vítimas, de seus familiares e dos organismos
de direitos humanos, pleiteando a justiça e a verdade sobre o passado.

Embora indultos e anistias baseiem-se na reconciliação nacional, eles
fracassam porque, em maior ou menor medida, incentivam a impunidade.
Foi com essa motivação que os julgamentos internacionais entraram em ce-
na. Eles se opõem à impunidade decorrente das chamadas leis de reconci-
liação nacional, à conspiração do silêncio por elas criada, e procuram “pre-
servar juridicamente a memória das vítimas”.24 Os julgamentos internacio-
nais têm uma função pedagógica importante na construção de uma história
crítica para as novas gerações. De certa forma, têm papel análogo ao das or-
ganizações de direitos humanos, que, em cada país e recorrendo a formas e
estratégias diferentes, constroem a memória, impõem-se ao silêncio e exi-
gem justiça.
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Cronologia dos regimes militares e das transições
democráticas no Cone Sul

1954

Maio: o comandante do Exército, general Alfredo Stroessner, derru-
ba o presidente Federico Chávez e inicia um regime ditatorial no Paraguai.

1955

Julho: o comandante-em-chefe das Forças Armadas paraguaias, gene-
ral Alfredo Stroessner, determina, através de circular, a obrigatoriedade da
filiação de todos os militares ao Partido Colorado.

1964

Março: golpe militar no Brasil.
Novembro: um golpe militar na Bolívia liderado por René Barrientos

e Alfredo Ovando derruba o presidente eleito Vítor Estenssoro.

1965

Outubro: extinção dos partidos políticos no Brasil e criação do bipar-
tidarismo.



A N E X O S s 317

1967

Paraguai e Bolívia ganham novas constituições.

1968

Dezembro: decretado o Ato Institucional nº 5 no Brasil, impondo um
estado de exceção para combater a oposição.

Liderado principalmente pelo MLN (Movimento de Libertação Nacio-
nal), cujos integrantes eram chamados de tupamaros, ocorre no Uruguai o
seqüestro de Dan Mitrioni, funcionário norte-americano acusado de ensi-
nar técnicas de tortura à polícia uruguaia; Aloísio Dias Gomide, cônsul do
Brasil em Montevidéu; e Claude Fly, técnico norte-americano. Os guerri-
lheiros exigem a libertação de 150 presos políticos. O governo recusa-se a
negociar e Mitrioni é executado. Gomide e Fly são libertados meses depois.

1969

Abril: na Bolívia, morre o presidente Barrientos, eleito em 1966, e as-
sume o vice Luis Adolfo Siles Salinas.

Setembro: o general Alfredo Ovando, através do “Mandato Revolucio-
nário das Forças Armadas”, torna-se presidente da Bolívia por meio de um
golpe.

1970

Julho: iniciada a guerrilha, uma onda de violência e atentados toma
conta da Bolívia.

Setembro: na Bolívia, o general Alfredo Ovando renuncia à presidên-
cia, assume um triunvirato militar, e novo golpe leva ao poder o general
Juan José Torrez.

1971

Agosto: golpe de Estado na Bolívia derruba Juan José Torrez. Hugo Bán-
zer assume o poder e as universidades do país são fechadas até fins de 1972.

1972

Janeiro: Juan María Bordaberry assume a presidência do Uruguai.
Aumentam a repressão política e os poderes excepcionais no país.
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1973

Junho: o presidente Juan María Bordaberry e o alto comando das For-
ças Armadas instauram formalmente a ditadura no Uruguai. Uma greve ge-
ral de protesto contra o golpe é intensamente reprimida. O governo extingue
a autonomia sindical e desmantela os partidos de esquerda e a Frente Ampla.

Setembro: o general Augusto Pinochet conduz o golpe militar que
derruba o presidente socialista Salvador Allende e inicia o regime ditatorial
no Chile através de uma junta militar.

Stroessner assina acordo com o Brasil para a construção da usina hi-
drelétrica de Itaipu.

1974

Março: o general Ernesto Geisel toma posse na presidência da Repú-
blica e anuncia que dará início ao processo de abertura política no Brasil.

Maio: o presidente do Uruguai propõe um plano político que admite
a existência de partidos políticos e sua participação nas discussões sobre a
reforma constitucional.

Junho: é criada a Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), responsá-
vel pelos serviços de informação e repressão no Chile. Na mesma ocasião
Pinochet é declarado chefe da Junta Militar e chefe supremo da nação. A
junta passa a exercer poder legislativo.

Outubro: é assassinado, em Buenos Aires, o general Prats, forte ad-
versário de Pinochet.

1975

Dezembro: o presidente do Uruguai, Bordaberry, circula um memo-
rando cancelando as eleições presidenciais marcadas para esse ano e pro-
pondo a abolição dos partidos políticos.

Depois de 13 anos, Chile e Bolívia reatam relações.

1976

Março: um golpe militar derruba a presidente da Argentina, Isabel
Perón (Isabelita) e institui uma junta militar formada pelo general Jorge Vi-
dela, o almirante Emílio Massera e o brigadeiro Orlando Agosti.

Setembro: é assassinado pela polícia política do Chile, em Washing-
ton, o ministro da Defesa do governo Allende, Orlando Letelier.

Setembro: Aparício Méndez assume a presidência do Uruguai para
um mandato de cinco anos, depois de ter sido escolhido por um conselho
nacional composto por 25 militares e 21 civis.
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1977

Agosto: devido a pressões internacionais, a Dina é substituída pela
Central Nacional de Inteligencia (CNI), e seu chefe, coronel Manuel Contre-
ras, passa para a reserva.

Outubro: o general Ernesto Geisel demite o ministro do Exército, Síl-
vio Frota, símbolo da resistência da linha dura contra o processo de abertu-
ra política no Brasil.

Dezembro de 1977-janeiro de 1978: ocorre uma greve de fome na Bolí-
via, levando o governo a conceder anistia irrestrita a políticos oposicionistas.

Forma-se o Grupo de los 24 para avaliar a nova Constituição chilena
elaborada pela equipe de Pinochet. 

No Uruguai, o Poder Judiciário é colocado sob o controle direto do
governo.

1978

Março: é promulgada a Lei da Anistia no Chile, concedendo liberda-
de aos dissidentes condenados por atos terroristas e proteção aos agentes da
extinta Dina.

Julho: o general Juan Pereda é impedido de tomar posse na Presidên-
cia da Bolívia após ter sido eleito. Reage com um golpe e assume o poder. É
deposto em novembro em golpe comandado pelo general David Padilha
Arancibia, que convoca eleições presidenciais para junho de 1979.

Dezembro: fim do Ato Institucional no 5 no Brasil.
Na Argentina, Isabelita é condenada a seis anos de prisão.

1979

Março: ao tomar posse na presidência da República, João Baptista Fi-
gueiredo garante continuar o processo de transição política no Brasil.

Junho: o presidente do Congresso, Walter Guevara, é designado para
o cargo de presidente constitucional da Bolívia, por um ano.

Agosto: anistia política no Brasil. Segue-se a reforma partidária que
institui um pluripartidarismo limitado.

Novembro: na Bolívia, o coronel Alberto Natush Busch lidera um gol-
pe, fica à frente do governo por 15 dias e é sucedido por Lidya Gueiler, pre-
sidente da Câmara dos Deputados.

Forma-se, no Paraguai, a frente oposicionista Acordo Nacional.
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1980

Julho: ocorre o golpe militar na Bolívia liderado pelo comandante da
Escola de Armas, general Luis García Meza, apoiado pela Argentina e pelo
narcotráfico.

No Uruguai, através de plebiscito, a população desaprova a nova
Constituição por 57,2% dos votos.

Na Argentina, Isabelita deixa a prisão e exila-se na Espanha.
Assassinado, no Paraguai, o ex-ditador nicaragüense Anastásio Somoza.
Promulgada, no Chile, a nova Constituição, aprovada no plesbiscito

de 11 de setembro com 60% dos votos e que amplia o mandato presidencial
de seis para oito anos.

1981

Abril: atentado terrorista de direita no Riocentro, durante show de mú-
sica popular brasileira, mata um militar e fere outro. O processo é arquivado.

Junho: a Confederação Geral do Trabalho (CGT) deflagra uma greve
geral contra a ditadura militar na Argentina.

Agosto: o general Meza renuncia ao cargo de presidente da Bolívia. É
designado para substituí-lo o comandante da Escola de Comando e Estado-
Maior do Exército, Celso Torrelio.

Dezembro: nova mudança na Junta Militar da argentina, que passa a
ser encabeçada pelo general Leopoldo F. Galtieri, coadjuvado pelo brigadei-
ro Basílio Lami Dozo e pelo almirante Jorge Anaya.

Protestos sindicais contra o regime militar no Chile.
O general Gregório Alvarez assume a presidência da República no

Uruguai.
Nova junta passa a governar a Argentina: general Roberto Viola, bri-

gadeiro-general Omar Graffigna e almirante Armando Lambruschini.

1982

Janeiro: partidos de oposição e sindicatos fazem manifestações, na
Argentina, contra a ditadura.

Abril: as Forças Armadas da Argentina invadem as ilhas Malvinas, co-
lônia inglesa no Atlântico Sul, reivindicando soberania sobre esse território. 

Julho: toma posse como presidente da Bolívia o general Guido Vildoso.
Outubro: o Parlamento boliviano elege Hernán Siles Zuazo para subs-

tituir Vildoso.
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Dezembro: após a derrota na Guerra das Malvinas, a oposição argen-
tina organiza passeatas contra o regime militar. As manifestações são repri-
midas com violência.

O líder oposicionista do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA),
Domingo Laíno, é expulso do Paraguai.

Estabelece-se, no Uruguai, um acordo político visando a discutir pro-
cedimentos para o fim do regime militar. Os partidos definidos como mar-
xistas e de esquerda e a Frente Ampla ficam fora do debate.

1983

Abril: a Junta Militar que governa a Argentina emite o “Documento
Final sobre a Luta contra a Subversão e o Terrorismo”, amenizando o pro-
blema dos desaparecidos políticos.

Outubro: Raúl Alfonsín, candidato da União Cívica Radical, ganha as
eleições presidenciais na Argentina com 52% dos votos.

Dezembro: o presidente da Argentina, Raúl Alfonsín, encaminha
mensagem ao Congresso Nacional anulando a Lei de Auto-anistia dos mili-
tares. Começa o julgamento de nove ex-comandantes militares, acusados de
vários delitos cometidos durante a ditadura.

É criado, no Uruguai, o Plenário Intersindical de Trabalhadores (PIT).

1984

Julho: são instituídos no Uruguai diversos atos institucionais que, en-
tre outras coisas, reabilitam a Frente Ampla e a maioria dos partidos que a
compunham, com exceção dos comunistas.

Julho: a Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Cona-
dep) exibe, na televisão argentina, relatos e testemunhos de sobreviventes
dos centros clandestinos de detenção e de familiares de desaparecidos.
Após a exibição do programa, o presidente Alfonsín enfrenta a primeira in-
subordinação militar.

Agosto: os ex-membros da Junta Militar argentina, Jorge Videla e
Agosti, são presos.

Agosto: firmado, no Uruguai, o “Pacto do Clube Naval”, tendo por ob-
jetivo a reinstalação do sistema político preexistente ao golpe de Estado e o
restabelecimento de eleições nacionais.

Setembro: é entregue ao presidente Alfonsín, o documento sobre as pes-
soas que tiveram seus direitos humanos violados durante a ditadura argentina.
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Outubro: o presidente Alfonsín transfere da justiça militar para a jus-
tiça comum os processos contra os ex-comandantes da ditadura e cria a Sub-
secretaria de Direitos Humanos para substituir a Conadep.

Início da “campanha pelas diretas” no Brasil. 
O candidato do Partido Colorado, Julio Sanguinetti, vence as eleições

no Uruguai. Os líderes de oposição Wilson Ferreira e Liber Seregni são proi-
bidos de participar do pleito.

Retorna ao Paraguai o sindicalista Eligio Pacce, exilado desde 1959.
A Igreja Católica do Chile lidera, em Santiago, a manifestação Jorna-

da por la Vida, reprimida por 18 mil soldados, e que deixa um saldo de 28
mortos e 100 feridos.

1985

Março: posse de José Sarney como presidente do Brasil. Reforma po-
lítica cria novo sistema partidário.

Julho: Víctor Paz Estenssoro é eleito, pelo Congresso, presidente da
Bolívia.

Dezembro: a Câmara Federal de Apelações da Argentina encerra os
processos contra os nove integrantes da Junta Militar acusados de violação
de direitos humanos. O general Videla é condenado à prisão perpétua e per-
de a patente militar. O almirante Massera é sentenciado à prisão perpétua.
O brigadeiro Agosti, o general Viola e o almirante Lambruschini são conde-
nados, respectivamente, a quatro anos e meio, 17 anos e oito anos de pri-
são. Os demais são absolvidos.

1986

Setembro: a Frente Patriótica Manuel Rodríguez (FPMR) efetua aten-
tado frustrado contra o presidente Pinochet. Em decorrência desse aconte-
cimento é decretado o estado de sítio.

Dezembro: o presidente da Argentina, Raúl Alfonsín, envia ao Con-
gresso o “Projeto de Ponto Final”, que extingue “toda ação penal contra os
membros das Forças Armadas, de segurança, policiais e penitenciários” im-
putados pela participação, em qualquer grau, em delitos cometidos durante
a ditadura. Aprovada a Lei do Ponto Final.

Através da aprovação da Lei das Limitações ou Lei de Caducidade da
Pretensão Punitiva do Estado, o parlamento uruguaio aprova a anistia aos
militares.

O sindicalista Domingo Laíno é impedido de regressar ao Paraguai.
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1987

Janeiro: três mulheres cujos maridos foram dados por desaparecidos
durante o regime militar do Uruguai conseguem o número de assinaturas
necessárias à convocação de um plebiscito para votar a Lei da Anistia.

Abril: o major Ernesto Barreiro recusa-se a se apresentar à Câmara
Federal de Córdoba, desacatando intimação judicial. Dias depois, o tenente-
coronel Aldo Rico adere à rebelião desencadeada pelo major Barreiro.

Domingo Laíno retorna ao Paraguai e lidera o Acordo Nacional. Ocor-
rem nesse ano diversas manifestações contra o governo de Stroessner. 

Pela primeira vez, desde 1949, realizam-se eleições municipais na
Bolívia.

O regime militar chileno aprova a reorganização dos partidos políti-
cos, com exceção do Partido Comunista.

1988

Maio: o papa João Paulo II visita o Paraguai.
Dezembro: é debelada na Argentina a rebelião do coronel Mohamed

Alí Seineldín, motivada pela decisão da Junta de Qualificações de não pro-
movê-lo a general-de-brigada.

Plebiscito, no Chile, não aprova a prorrogação do mandato de Pino-
chet por mais oito anos. A Junta Militar convoca eleições para o ano seguinte. 

Condenados a 12 anos de prisão os chefes militares argentinos, Gal-
tieri, Lami Dozo e Anaya, por envolvimento na Guerra das Malvinas.

O Brasil ganha uma Constituição democrática.

1989

Janeiro: integrantes do grupo de esquerda Movimientos Todos por la
Patria invadem o Regimento de Infantaria de La Tablada, na Argentina, ale-
gando impedir um golpe militar.

Abril: plebiscito no Uruguai aprova a Lei da Anistia com 52% dos votos.
Agosto: toma posse como presidente da Bolívia o ex-guerrilheiro Paz

Zamora, eleito pelo Congresso.
Dezembro: primeira eleição direta para presidente depois do golpe

militar de 1964 no Brasil escolhe Fernando Collor de Mello para ocupar a
presidência.

Dezembro: Patricio Alwin, candidato da Concertación, é eleito presi-
dente da República no Chile, com 52% dos votos.

Luis Alberto Lacalle, candidato do Partido Blanco, vence a eleição
presidencial no Uruguai.
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Carlos Saúl Menem (Partido Justicialista) vence as eleições presiden-
ciais na Argentina e, em função da crise econômica, sua posse é antecipada
em seis meses.

Um golpe de Estado liderado pelo general Andrés Rodriguez derruba
o presidente Alfredo Stroessner no Paraguai.

1990

Março: Patricio Alwyin assume a presidência no Chile.
Abril: o governo do Chile cria a Comissão Verdade e Reconciliação

para investigar as violações de direitos humanos. A comissão confirma a
existência de 2.279 vítimas de violação dos direitos humanos.

Dezembro: depois de controlar outra rebelião militar, o presidente
Menem indulta os chefes militares da “guerra suja”. 

1991

Março: assinado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai o Tratado
de Assunção, que estabelece regras de funcionamento de um mercado co-
mum entre esses países.

Março: o presidente do Chile, Patricio Alwin, pede perdão à nação,
em nome do Estado, pela violação de direitos humanos.

1992

Janeiro: uma comissão da OEA determina que o governo do Chile pa-
gue indenização aos parentes de Orlando Letelier e de sua secretária Ron-
nie Moffit, vítimas de um atentado da Dina, em 1976. O ex-chefe da Dina,
Manuel Contreras, declara que o mandante do crime é o ex-general Vernon
Walters, vice-diretor da CIA entre 1972 e 1976.

Abril: o ex-ditador Alfredo Stroessner e alguns auxiliares são conde-
nados à prisão pelo assassinato da esposa do professor Martín Almada na
década de 1970.

Junho: promulgada nova Constituição no Paraguai.
Dezembro: após várias denúncias de corrupção, é declarado o im-

peachment Fernando Collor de Mello pelo Congresso Nacional do Brasil. As-
sume seu vice, Itamar Franco.

O governo Menem elabora lei que concede a todos os ex-presos políti-
cos US$27 por dia de prisão e US$50 mil aos pais, irmãos ou filhos dos que
morreram durante a repressão, o equivalente a cinco anos de reclusão.
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1993

Maio: descobertos pelo Departamento de Investigações os Archivos
del horror com documentos referentes à repressão no Paraguai.

Maio: o empresário Juan Carlos Wasmosy vence as eleições presiden-
ciais no Paraguai.

Junho: Gonzalo Sánchez de Lozada vence as eleições presidenciais na
Bolívia com 34% dos votos. 

O governo do Uruguai anuncia o corte de 2 mil vagas nas Forças Ar-
madas, visando à redução dos gastos públicos.

Eduardo Frei, candidato da Democracia Cristã, é eleito com 58% dos
votos presidente da República no Chile.

1994

Janeiro: posse de Fernando Henrique Cardoso como presidente elei-
to do Brasil. Seu governo cria a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos,
responsável pela indenização e reparação das vítimas da repressão. 

Agosto: greve geral na Argentina.
Julio Sanguinetti, do Partido Colorado, vence a eleição presidencial

no Uruguai.

1995

Abril: nova greve geral na Argentina.
Maio: Carlos Menem é reeleito, em primeiro turno, para mais quatro

anos na presidência da Argentina.
Maio: o brigadeiro Pedro Espinoza e o general reformado Manuel

Conteras são condenados à prisão no Chile pela participação no assassinato
do ex-chanceler Orlando Letelier, ocorrido em Washington em 1976.

Setembro: as três confederações sindicais argentinas (CGT, MTA e
CTA) realizam greve geral e uma marcha de protesto contra o desemprego,
em Buenos Aires, com mais de 100 mil pessoas.

1996

Março: as centrais sindicais do Paraguai convocam greve geral, repri-
mida com intervenção militar.

Abril: após ser colocado na reserva, o general Lino Oviedo tenta, sem
sucesso, um golpe militar no Paraguai. Sua prisão é efetuada em julho.
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Agosto: 207 oficiais, suboficiais e sargentos que apoiaram a tentativa
de golpe no Paraguai, em abril de 1996, são definitivamente afastados das
Forças Armadas por decisão judicial.

O governo brasileiro indeniza a família do ex-militar e guerrilheiro
Carlos Lamarca, assassinado pela repressão.

1997

Julho: autoridades do Ministério da Defesa argentino emitem docu-
mento defendendo a ação das Forças Armadas no controle dos protestos so-
ciais, no combate ao narcotráfico, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. 

Setembro: no 24º aniversário do golpe no Chile, partidos de esquerda e
participantes do Memorial do Detido Desaparecido promovem cerimônia no
cemitério da capital chilena. Vinte pessoas ficam feridas e 44 são detidas.

Setembro: o general Oviedo vence as prévias do Partido Colorado
para disputar a presidência da República no Paraguai.

Outubro: o capitão reformado da Marinha argentina, Adolfo Scilin-
go, depõe no júri espanhol que investiga o desaparecimento de espanhóis
durante a ditadura militar argentina. Scilingo confessara ter participado, du-
rante os anos de repressão militar em seu país, dos “vôos da morte”, nos
quais prisioneiros políticos eram lançados ao mar. 

Outubro: o partido de Menem é derrotado, pela primeira vez em 10
anos, nas eleições para a Câmara dos Deputados.

Dezembro: o general Oviedo é novamente detido, por 30 dias, em
conseqüência de declarações contra o presidente Wasmosy.

O general Hugo Bánzer vence as eleições presidenciais na Bolívia e o
Congresso o ratifica como presidente.

1998

Janeiro: o presidente Wasmosy cria, por decreto, um Tribunal Militar
Extraordinário, encarregado do julgamento de Oviedo.

Janeiro: início do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso
na Presidência do Brasil. 

Janeiro: preso por um período de pelo menos 60 dias o ex-capitão-de-
fragata da Marinha argentina Alfredo Astiz, acusado de matar duas freiras
no período ditatorial e de usar nome falso para infiltrar-se entre as Mães da
Praça de Maio.

Fevereiro: a imprensa noticia que vários militares roubaram cerca de
US$70 milhões dos detentos que passaram pela Escuela Mecánica de la Ar-
mada (Esma), o maior centro de extermínio e tortura da ditadura militar ar-
gentina, e que esse dinheiro fora mandado para o exterior.
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Março: Oviedo é condenado a 10 anos de prisão e à perda de sua pa-
tente por liderar a tentativa de golpe de Estado no Paraguai em abril de 1996.

Março: com manifestações de apoio e de protesto, o general Pinochet
assume uma cadeira no Congresso chileno como senador vitalício. 

Março: manifestação liderada pelas Mães da Praça de Maio em vários
pontos da Argentina pede o fim da anistia concedida pelo presidente Carlos
Menem, que beneficiou cerca de 800 militares.

Abril: a Suprema Corte de Justiça do Paraguai confirma a condena-
ção a Oviedo a 10 anos de prisão. Impedido de concorrer à presidência da
República, é substituído por seu companheiro de chapa, Raúl Cubas.

Maio: Raúl Cubas vence as eleições presidenciais.
Agosto: ao ser empossado na presidência do Paraguai, Raúl Cubas

anistia o general Lino Oviedo.
Outubro: o general Augusto Pinochet é detido em Londres pela polí-

cia britânica a pedido da justiça espanhola sob acusação de envolvimento
no assassinato de cidadãos espanhóis durante os anos em que esteve no po-
der no Chile.

Outubro: 11 juízes da Audiência Nacional espanhola autorizam o juiz
Baltazar Garzón a levar adiante o pedido de extradição do ex-ditador Augus-
to Pinochet na Inglaterra.

Dezembro: a Suprema Corte do Paraguai anula o decreto presiden-
cial que indulta o general Oviedo.

Dezembro: o ministro do Interior britânico, Jack Straw, autoriza o
processo de extradição de Pinochet.

Dezembro: criado no Brasil o Ministério da Defesa.

1999

Fevereiro: o papa João Paulo II pede a libertação do general Pinochet.
Fevereiro: assassinado um líder dos colorados no Paraguai, Luís Ar-

gaña.
Março: Raúl Cubas renuncia à presidência do Paraguai. Em seu lugar

assume o presidente do Senado.
Março: Oviedo segue para o exílio na Argentina.
Março: a Inglaterra aprova novo pedido de extradição para o general

Pinochet.
Março: é reaberto no Brasil o processo sobre o atentado do Riocen-

tro, em abril de 1981.
Vários militares são presos na Argentina por terem seqüestrado fi-

lhos de desaparecidos e prisioneiros políticos durante o regime militar.
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