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RESUMO 

 

Nos últimos anos foi grande a evolução do estudo das relações civis-militares 

e seus reflexos para a elaboração das políticas de defesa das nações. Neste 

contexto, o presente estudo discutiu a evolução das relações civis-militares e 

da política de defesa da Argentina nos governos democráticos do período de 

1983 a 2013. Foi demonstrada a forte influência exercida pelo controle civil 

sobre os militares na elaboração e na implementação da política de defesa 

argentina fato que pode ter redundado na perda considerável de efetividade do 

instrumento militar do país. Foram verificados também, os aspectos positivos 

e negativos das políticas de defesa planejadas e implementadas pelos 

sucessivos governos do período. Por último, observou-se a necessidade da 

utilização dos modernos conceitos de efetividade e de eficiência com o 

objetivo de melhorar a qualidade da política de defesa do Estado Argentino. 

Palavras-chave: Relações Civis-Militares. Política de Defesa. Controle Civil. 

Efetividade. Eficiência. 
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ABSTRACT 

 

 

In recent years, great progress has been made in the study of civil-military 

relations and its consequences for the development of defense policies of 

nations. In this context, this study discussed the evolution of civil-military 

relations and the defense policy of Argentina in the democratic governments in 

the period 1983-2013. It demonstrated the strong influence exerted by the 

civilian control over the military in the preparation and implementation of the 

Argentine defense policy, which may have resulted in considerable loss of 

effectiveness of the country's military instrument. This study also verified the 

positive and negative aspects of the defense policies planned and 

implemented by the successive governments of the period. Finally, the use of 

the modern concepts of effectiveness and efficiency was proven necessary in 

order to improve the quality of the defense policy of the Argentine State. 

Keywords : Civil-Military Relations . Defence Policy . Civil control. 

Effectiveness . Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fim dos governos militares nos países da América Latina ocorrido na 

década de 80 e a emergência da democracia como regime político suscitou a 

necessidade de compreensão pelos civis dos aspectos relativos à área de defesa. 

Antes, assunto restrito aos intelectuais militares, por consequência da abertura 

democrática e da necessidade da transferência de mando da área de defesa das 

mãos dos militares para os civis, o estudo da área de defesa tem apresentado 

grande desenvolvimento na área acadêmica sul-americana. Neste sentido 

incrementaram-se os estudos civis elaborados com a finalidade de compreender os 

conceitos e principais aspectos das relações civis-militares e da política de defesa 

utilizando-se, principalmente dos estudos conduzidos por países de democracia 

consolidada como os Estados Unidos e os países da Europa. 

Neste ambiente de grande interesse pelo estudo da área de defesa da 

América Latina, esta pesquisa realiza uma análise da evolução das relações civis-

militares e da política de defesa argentina desenvolvida e implementada pelos 

governos democráticos no período entre 1983 e 2013. O trabalho está dividido em 

cinco capítulos que tentam explorar as mais recentes pesquisas sobre o tema, se 

utilizando dos conceitos mais modernos para compreender a situação da área de 

defesa argentina. 

No primeiro capítulo se apresenta um desenho da pesquisa com seus 

principais aspectos, quais sejam: o tema, o problema estudado, os alcances e limites 

estabelecidos, as contribuições esperadas, o referencial teórico utilizado, as 

variáveis, os objetivos pretendidos e a metodologia utilizada. 

No segundo capítulo é realizado um breve histórico da evolução das relações 

civis-militares que estabelece a ligação existente entre os clássicos de Huntington 

(1957) e Janowitz (1967) e os mais recentes estudos de Bruneau e Matei (2013) que 

estabelecem um contraponto ao paradigma huntingtoniano por meio da definição de 

novos conceitos como os de efetividade e eficiência. 
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No terceiro capítulo são apresentados os principais aspectos políticos, 

econômicos e sociais vividos e trabalhados pelos sucessivos governos democráticos 

do período e que influenciaram e, ainda influenciam, a elaboração e implementação 

da política de defesa argentina e as relações civis-militares no país. 

O quarto capítulo analisa as políticas de defesa desenhadas e implementadas 

pelos governos democráticos com o objetivo de explorar suas prioridades, suas 

principais preocupações, objetivos e os resultados alcançados. 

O quinto capítulo realiza um exercício de análise da política de defesa 

argentina do período democrático sob o ponto de vista das relações civis-militares. 

Para isso, se considera como “base filosófica” da política de defesa argentina o 

“consenso básico” (Ley de Defensa, Ley de Seguridad Interior e Ley de Inteligencia 

Nacional) de Sain (2000). O autor defende que os principais atores políticos 

argentinos estabeleceram princípios que deveriam ser seguidos ao se instituir a 

política de defesa nacional entre 1985 e 1988, e que estes princípios orientariam 

todas as decisões políticas da área. Por este motivo, o consenso básico é utilizado 

por este estudo como que representando toda a política de defesa argentina. Para a 

realização da análise pretendida considerou-se a tríade das relações civis-militares 

apresentada por Bruneau e Matei (2013) composta por: controle civil dos militares, 

efetividade e eficiência. Ao fim da análise, estabeleceu-se o grau de influência de 

cada aspecto da tríade de Bruneau (2013) na composição das leis e, 

consequentemente, na política de defesa argentina. 

Esta pesquisa tem por objetivo estudar como evoluiu, no período de 

redemocratização do Estado argentino, a política de defesa daquele país e seus 

mais influentes aspectos. Trata-se, então, de analisar as relações civis-militares e a 

consequente política de defesa da Argentina e seus impactos para a efetividade das 

Forças Armadas no Estado argentino. Este estudo tem por objetivo último contribuir 

para o debate e evolução dos estudos da área de defesa na América Latina com 

vistas ao fortalecimento da democracia na região. 
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2  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

2.1 TEMA 

 

As contendas humanas, ainda que o enfrentamento não se desse de forma 

planejada e organizada, vêm desde a história antiga, como defendido por Keeley 

(1996) em “War Before Civilization”, mas, a construção das relações civis-militares é 

recente. 

O estudo das relações civis-militares, surgido no final dos anos 50, 

demonstrou-se de grande importância para o estudo das ciências políticas e, mais 

especificamente, para a organização política do Estado Moderno, principalmente, no 

que se refere à política de defesa de um Estado. 

No livro “O Soldado e o Estado” de Huntington (1957), o autor mostra de 

forma inequívoca, a subordinação dos militares ao poder político estatal. Para 

Huntington, na prática, a guerra não é uma ação isolada, apresentar-se-ia como uma 

ação que busca sempre os fins públicos e, por esta razão, seria sempre subordinada 

a fins políticos externos que lhe definiriam a extensão e a natureza da violência 

empregada. 

 

“A subordinação do ponto de vista político ao ponto de vista militar seria 
inconcebível, pois é a política que cria a guerra; a política é a faculdade 
inteligente, a guerra é apenas o instrumento, e não o contrário. A 
subordinação do ponto de vista militar ao político é, portanto, a única coisa 
possível.” (Huntington, 1957) 

 

Um dos mais importantes aspectos estudados nas relações civis-militares é o 

controle civil das Forças Armadas que pode ser entendido como a necessária 

subordinação da expressão militar do Estado ao poder político que deve indicar os 

rumos e diretrizes a serem seguidos para a consecução dos objetivos nacionais. É 
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interessante notar que com a evolução do estudo da área de defesa foram surgindo 

novos aspectos que passaram a complementar o escopo da análise das relações 

civis-militares, tais como: a efetividade e a eficiência. 

Neste contexto de evolução dos conhecimentos da área de relações civis-

militares para além dos limites estabelecidos por Huntington (1957) e de seus 

impactos na elaboração das políticas de defesa, este estudo tem a intenção de 

aprofundar os conhecimentos existentes sobre a política de defesa implementada na 

Argentina nos governos democráticos (1983-2013) de forma a analisar que aspectos 

foram mais decisivos para a elaboração e implementação da política de defesa e, 

ainda, compreender quais foram as consequências desta política para as Forças 

Armadas. 

 

2.2 PROBLEMA 

 

A Argentina, reconhecida como protagonista entre os países sul-americanos, 

após anos de governos militares, iniciou seu processo de redemocratização no final 

do ano de 1983 com o governo de Raúl Alfonsín e, a partir de então, realizou 

constantes modificações institucionais para efetivar esta condição e reforçar a sua 

democracia. Dentre as inúmeras modificações legislativas realizadas pelos governos 

civis, algumas tinham por objetivo diminuir a influência política dos militares nos 

assuntos do Estado. 

Saint-Pierre et al. (2007) cita no livro “Controle civil sobre os militares e a 

política de defesa na Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguai” que importantes 

decisões foram tomadas no governo de Raúl Alfonsín para afastar os militares da 

arena política. Foi instituída uma reforma orgânica e funcional das Forças Armadas, 

uma reforma doutrinária e a instituição da Lei de Defesa. O presidente Menem 

conduziu o processo da Lei de Segurança Interior pela qual foi outorgado um papel 

secundário às Forças Armadas, de apoio, apenas em casos excepcionais e 

mediante intervenção do Parlamento na segurança pública do Estado. Todos estes 
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processos políticos citados caracterizam-se pela busca de um afastamento do poder 

militar das decisões políticas do Estado argentino. 

Os governos de Nestor Kirchner e de sua esposa Cristina Kirchner investiram 

na modernização do Sistema de Defesa e contribuíram para a institucionalização da 

política de defesa argentina. Partindo destes acontecimentos, este estudo teve por 

objetivo analisar como se processaram estas modificações institucionais que 

afastaram o poder militar da condução política argentina, enfatizando as 

consequências destas iniciativas para a construção de um novo padrão de relações 

civis-militares no país. 

Neste contexto, surgiram os questionamentos a serem respondidos por este 

trabalho, quais sejam: quais os aspectos que mais influenciaram as relações civis-

militares e, consequentemente, a política de defesa da Argentina? Quais os 

impactos das políticas direcionadas à defesa pelos governos democráticos 

argentinos para a efetividade das Forças Armadas? 

 

2.3 ALCANCES E LIMITES 

 

Foram estudadas as relações civis-militares e as políticas de defesa 

desenvolvidas nos governos democráticos argentinos no período de 1983 até 2013. 

É reconhecido o fato de que vários países passaram por um momento de condução 

política por governos militares no subcontinente sul-americano. Este estudo limitou 

sua análise ao espaço geográfico do território argentino. 

No que se refere ao tempo, este trabalho estudou os períodos de governos 

democráticos (pós-governos militares) até o ano de 2013 abarcando em seu estudo 

os períodos dos governos de Raúl Alfonsín à Cristina Kirchner. 

 

 



12 
 

 

2.4 JUSTIFICATIVAS 

 

O estudo das políticas de defesa e das relações civis-militares possibilita a 

definição da adoção de corretas políticas públicas que redundarão, em uma última 

instância, na estabilidade democrática e na definição de um estado ótimo de 

autonomia ao poder militar para que este possa exercer seu papel de defesa da 

nação. Caso as relações civis-militares não estejam bem “calibradas”, pode-se 

cometer o equívoco de fortalecer sobremaneira o poder militar e este passar a definir 

a política do Estado, aumentando a possibilidade de golpes; ou por outro lado, 

enfraquecer de tal maneira o poder militar e afastá-lo por demais das decisões 

políticas a tal ponto que se enfraqueçam as Forças Armadas e estas passem a não 

dispor das capacidades mínimas necessárias à manutenção da defesa de seu país. 

Este trabalho tem por objetivo contribuir para o estudo das políticas públicas 

de defesa e das relações civis-militares, analisando o caso da Argentina e 

levantando os ensinamentos necessários para evitar que possíveis equívocos sejam 

replicados em outros países de democracia emergente. 

 

2.5 CONTRIBUIÇÕES 

 

A principal contribuição deste trabalho se dará no sentido de aprofundar os 

conhecimentos sobre a política de defesa e as relações civis-militares estudando a 

evolução das mesmas no período de governos democráticos argentinos e suas 

consequências para o aparelho militar do Estado. 

O presente trabalho, por meio da análise do desenvolvimento da política de 

defesa e das relações civis-militares argentinas, buscou entender as consequências 

destas para a efetividade de suas Forças Armadas. 

Estes conhecimentos absorvidos e bem aplicados por civis e militares, 

governantes e pesquisadores poderão vir a contribuir para uma democracia cada 
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vez mais estável e consolidada, ao mesmo tempo em que, estabelece uma condição 

mínima de efetividade para que suas Forças Armadas possam cumprir o seu papel 

de defesa nacional. 

 

2.6 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A política de defesa de um Estado foi considerada a partir dos conceitos e 

fatores estudados e desenvolvidos por Proença Júnior e Diniz (1998). Segundo os 

autores, a política de defesa pode ser conceituada como sendo a política pública 

governamental organizada com o objetivo da “produção da paz” e, se necessário, 

para a produção da guerra por meio da utilização das Forças Armadas como 

instrumento político. 

Segundo os estudiosos, a política de defesa de um país poderia ser estudada 

levando-se em consideração os seus componentes e atividades essenciais. São 

considerados componentes da política de defesa os seguintes itens: as Forças 

Armadas, a Estrutura Integrada de Comando e Planejamento Militar, a 

institucionalidade governamental para a defesa, a política declaratória e a política 

concreta. Podem ser citadas como atividades essenciais para a política de defesa: a 

avaliação estratégica governamental para a defesa, o projeto de forças e 

planejamento de ações militares e, seu aspecto considerado fundamental, o 

orçamento consolidado de defesa. 

Reforçando e renovando as ideias de Proença Junior (1998) foram estudados 

e influenciaram esta pesquisa, os conceitos e o entendimento da política de defesa 

dos países no século XXI elaborados no trabalho de pesquisa realizado por Chuter 

(2006). Para o estudioso, uma política de defesa adequada aos novos tempos seria 

mais do que uma resposta às ameaças militares percebidas por um país, se 

caracterizaria pelo planejamento e utilização da energia da possibilidade do uso 

estratégico do poder militar do Estado com vistas à obtenção de melhores condições 

de negociação no Sistema Internacional. Tais conceitos são habilmente 
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empregados, por exemplo, pelos países mais poderosos nas reuniões do Conselho 

de Segurança da Organização das Nações Unidas. 

Para a realização do levantamento de dados e análise da política de defesa 

argentina foram estudados diversos pesquisadores reconhecidos por seus trabalhos 

na área de defesa, particularmente, no que se refere à América Latina. Dentre os 

pesquisadores estudados estão Pion-Berlin, Harold Trinkunas, Marcelo Sain, K. 

Derghougassian, Rut Diamint, Jorge Battaglino, dentre outros, de igual contribuição 

para o campo de estudos. 

As relações civis-militares, segundo Huntington (1957), surgiram como 

consequência do aparecimento de um corpo de oficiais profissionais. Seria possível 

encontrar questões sobre o controle civil, o militarismo e a mentalidade militar antes 

de 1800, contudo, as mudanças extremas ocorridas na primeira metade do século 

XIX tornaram desprezíveis os estudos realizados anteriormente. 

Samuel Huntington (1957) em sua obra “O Soldado e o Estado” já tratava do 

relacionamento civil-militar e dava ênfase ao controle civil das Forças Armadas. 

 

 “Os fins em favor dos quais se emprega o corpo militar ficam fora de sua 
competência para julgar:” o objetivo político da guerra realmente se situa 
fora da província da guerra...” Guerra não tem lógica nem objetivos próprios. 
Eis porque o soldado terá sempre de subordinar-se ao estadista. É da 
responsabilidade deste a conduta da guerra, pois “exige uma aguçada 
percepção da política do Estado em suas relações mais altas” (Huntington, 
1996, p.76) 

 

Sobre o relacionamento entre os poderes, Huntington (1957) mostra que a 

rivalidade institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo da Grã-Bretanha 

incentivou a participação política das lideranças militares. A supremacia do 

parlamento foi consolidada somente no século XIX, e ainda no século XVIII, muitos 

problemas relativos ao profissionalismo militar e controle civil já haviam sido 

passados às colônias norte-americanas por influência inglesa. 
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Huntington (1957) formula ainda, o primeiro rationale teórico para profissão 

militar e, por meio deste, contribuiu com a primeira justificativa para o controle civil 

das Forças Armadas. O autor ressalta que a política se situa além do alcance da 

competência militar e apresenta como consequências diretas da participação dos 

militares na política: o enfraquecimento profissional, a redução da competência 

profissional, a divisão da profissão e a substituição dos valores militares por outros 

estranhos à caserna. 

 

“A área da ciência militar, embora independente, se subordina à área 
política. Assim como a guerra serve aos fins da política, a profissão militar 
serve aos fins do Estado” (Huntington, 1957, p.89) 

 

Segundo Morris Janowitz (1967), autor do livro “O Soldado Profissional”, outro 

clássico do estudo das relações civis-militares, três questões seriam cruciais para a 

avaliação do comportamento político da profissão militar. A primeira das questões é 

o fato dos militares terem sido considerados no passado deficientes em sua 

capacidade de julgar as consequências políticas de sua conduta. Uma segunda 

questão seria a acusação de que as Forças Armadas teriam ultrapassado o papel 

que lhes é apropriado numa democracia política. E como terceira questão, o autor 

cita que a profissão militar no passado foi julgada deficiente por conta de seu 

isolamento social e intelectual da sociedade civil. 

Em outro ponto do clássico livro, Janowitz (1967) ao explicar o código de 

honra necessário à carreira das armas, argumenta que uma das características da 

honra militar é a fidelidade pessoal. Desta forma, expõe que, a fim de garantir a 

supremacia civil, o sistema constitucional americano faz com que os militares jurem 

“manter e defender a constituição”. A lei transformou a lealdade pessoal em uma 

lealdade funcional para com um civil, o presidente ou o comandante supremo das 

Forças Armadas. 

 

“A imagem da lealdade personalizada ajuda a compatibilizar a honra militar 
com a supremacia civil.” (Janowitz, 1967) 
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Segundo Janowitz (1967), são grandes as divergências entre políticos e 

militares quando comparadas as suas visões de mundo. Diz o autor que apenas em 

pequena medida a eficiência do controle civil dos militares depende das convicções 

políticas dos militares, entretanto, para um sistema político democrático é 

fundamental que os militares estejam “positivamente comprometidos” com os 

méritos da supremacia civil e da liderança civil. Também alerta Janowitz (1957) que, 

para se julgar se os militares estão se comportando de forma responsável, não 

bastaria analisar as políticas que recomendam ou seus êxitos e fracassos 

administrativos, mas sim, as técnicas políticas utilizadas para que façam as suas 

recomendações e pelas quais buscam seus interesses como grupo de pressão. O 

problema passaria a existir no momento em que os esforços para agir como grupo 

de liderança (grupo de pressão) chegassem a transcender os limites da supremacia 

civil. 

O autor defende que todos os militares devem compreender o significado da 

supremacia civil. E orienta que a educação político-militar deve já ser iniciada nas 

academias militares. 

 

“No final das contas, o controle político da profissão militar depende da 
resposta dada à pergunta por que lutam os oficiais. Numa sociedade feudal, 
o controle político é civil apenas porque há uma identidade de pessoa e 
interesse entre grupos aristocráticos e líderes militares. O oficial luta porque 
tem consciência de estar dando ordens. Sob controle autoritário, o oficial 
luta porque não tem alternativa. Ao subirem ao poder, os líderes autoritários 
fazem alianças temporárias com os líderes militares, mas, por fim, destroem 
a autonomia da profissão militar. As democracias políticas presumem bastar 
a ética profissional para motivar eficazmente os oficiais. O oficial luta devido 
ao compromisso que tem com a carreira.” (Janowitz, 1967) 

 

O pesquisador Michael C. Desch (2001) questionava no livro “Civilian Control 

of the Military”, como as mudanças no ambiente de segurança internacional 

influenciaram o relacionamento entre os civis e os líderes militares? O autor 

argumenta que os Estados Unidos e a Rússia possuem modelos de subordinação 
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militar à autoridade civil que têm apresentado um quadro de enfraquecimento do 

controle civil desde o final da Guerra Fria. 

 

“Mais recentemente, alguns observadores nos Estados Unidos têm sugerido 
a existência de uma crise nas relações civis militares do país.” (Desch, 
2001) (tradução do autor) 

 

Seguindo a linha de raciocínio do autor, o argumento é de que tenha piorado 

a qualidade das relações civis-militares. Contudo, é importante ressaltar que tal 

colocação não pode ser considerada consensual na área de estudo das relações 

civis-militares. 

Contra-argumentando outros estudiosos para os quais os militares devem ser 

mais controlados na situação de um ambiente internacional de mudanças e 

ameaças, Desch (2001) entende exatamente o contrário. Para o autor, o cerne do 

problema para norte-americanos e russos é que os militares não encontraram novas 

doutrinas e missões que coadunassem a um firme controle dos militares tal qual 

funcionavam as doutrinas e missões da Guerra Fria. Ainda segundo o autor, apesar 

da existência de grande número de pesquisadores trabalhando o tema relações 

civis-militares após a Guerra Fria, o debate público esmaeceu e quatro razões 

principais explicariam este fato:  

 - O pouco interesse demonstrado pela administração do Presidente Clinton 

sobre o tema; 

 - A falta de interesse dos americanos no debate sobre o enfraquecimento do 

controle civil visto que redunda em acréscimo de liberdade de ação para a categoria; 

 - O fato do enfraquecimento do controle civil não ser aparente para a opinião 

pública em geral; e 

 - O fato de muitos pesquisadores acreditarem que o fenômeno se limitaria a 

um problema político do terceiro mundo. 
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“Civil Military relations is a very complicated issue.” (Desch, 

2001) 

 

Os analistas divergem sobre a definição e mensuração de variáveis que 

qualifiquem as relações civis-militares. Temas como: conflitos entre os civis e os 

militares, conflitos políticos entre os civis, disputas entre os militares e batalhas de 

coalizão civil-militar são dificilmente diferenciadas. O entendimento apresentado pelo 

autor é o de que cabe aos líderes civis fazer a correta leitura, identificar os tipos de 

conflitos para atuar segundo a Constituição que prevê a divisão da responsabilidade 

de controle das Forças Armadas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

Uma segunda causa da dificuldade para definição de indicadores que 

demonstrem a qualidade das relações civis-militares é o difícil entendimento do que 

seja considerado bom ou ruim para este tipo de relacionamento. Para a maioria das 

pessoas, se existe golpe (coup) as relações entre civis e militares são ruins, caso 

contrário, são boas. Mas outros aspectos das relações civis-militares devem ser 

levados em consideração. Segundo assinalava Huntington (1957), o problema dos 

Estados modernos não é a revolta armada, mas, a relação entre o profissional 

político e o profissional militar. Este aspecto também é abordado pelo General De 

Gaulle no livro “O Fio da Espada”, escrito quando o mesmo ainda se encontrava no 

posto de major no período entre guerras. No citado livro, este importante chefe 

militar e estadista francês descreve as diferentes lógicas, formas de pensar e 

objetivos do profissional político e do profissional militar. E demonstra toda a 

dificuldade de relacionamento entre estes importantes atores do cenário político. Por 

fim, afirma que, mesmo tendo grandes diferenças de entendimento e formas de 

atuar, esta dificuldade deve ser suplantada para que o Estado possa cumprir o seu 

papel. 

De acordo com Desch (2001), para avaliar a qualidade de relações civis-

militares, alguns especialistas utilizam como variável o poder de influência exercido 

pelos militares em áreas não exclusivamente militares. O problema desta forma de 
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pensar reside no fato de ser impossível traçar uma linha que diferencie, de forma 

clara, as funções civis das militares. Outra tentativa de se estabelecer uma variável 

para análise das relações civis-militares estuda a influência dos militares no debate 

das políticas nacionais. A fragilidade desta iniciativa encontra-se no fato de que 

muitas das políticas devem levar em consideração e perpassam o tema de defesa e, 

por isso, faz-se necessária a “expertise” militar. 

Alguns observadores gostariam de analisar as relações civis-militares 

utilizando como parâmetro a quantidade de conflitos ocorridos entre o poder político 

e o poder militar. Também esta tentativa mostra-se questionável, pois, levando-se 

em consideração as características do sistema democrático, o conflito será inevitável 

e o consequente debate se evidencia como condição si ne qua non para o sistema 

político pluralista. 

Outra referência utilizada por alguns pesquisadores tenta analisar as relações 

entre civis e militares pela medida de respeito entre os líderes políticos e os 

militares. Este argumento não se sustenta porque as relações devem ser entendidas 

como institucionais, ou seja, de configuração muito mais complexa do que pelo 

simples fato de simpatizar ou não com a outra parte. Em outras palavras, os militares 

podem não gostar do chefe do poder político, mas se o obedecem, tem-se uma 

relação de maior qualidade. 

Para Desch (2001), o melhor indicador do nível de relações civis-militares 

seria a identificação de quem prevalece na ocorrência de conflitos entre o poder 

político e o poder militar. Em síntese, essa análise seria feita levantando-se em 

conta os objetivos de cada parte e estudando o resultado do conflito e as ideias que 

prevaleceram. Não haveria problema se, em alguns casos, prevalecer a posição dos 

militares. Contudo, na grande maioria das vezes, para que possa se dizer que um 

Estado possui um bom nível de desenvolvimento das relações civis-militares, devem 

prevalecer as posições políticas em detrimento às militares. 

A subordinação das Forças Armadas já era um tema de estudo de Clausewitz 

que dizia ser a submissão do poder político ao poder militar um contrassenso, pois, 

a guerra é um instrumento da política e não o contrário. 
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No livro em que trata da vida do Barão do Rio Branco, Luís Viana Filho (2008) 

cita uma correspondência enviada por este importante personagem ao Visconde de 

Ouro Preto em 14 de novembro de 1889, véspera da Proclamação da República: 

“para que os (militares brasileiros) fizesse traduzir e espalhar no exército e nas 

escolas militares, para que os nossos oficiais aprendessem que um dos primeiros 

deveres do militar é o respeito e a submissão à autoridade civil” e seguiam vários 

livros que o próprio Barão do Rio Branco escolhera na Livraria Militar de Paris. A 

correspondência demonstrava a compreensão pelo Barão do Rio Branco do papel 

dos militares e o entendimento da necessária subordinação do poder militar ao 

poder político do Estado. 

Segundo Bruneau e Matei (2013), o caso argentino reveste-se de grande 

importância para o estudo das relações civis-militares, pois, o regime militar 

argentino caracterizou-se pela brutalidade apresentando como números cerca de 

5.000 mortes e 30.000 desaparecidos. Também os fracassos na política econômica 

e na estratégia militar implementadas pelos governos militares, esta última 

conduzindo a derrota da Guerra das Malvinas e o consequente colapso do regime, 

tornam o estudo da política de defesa e das relações civis-militares argentinas muito 

peculiares. 

No mesmo artigo, Bruneau e Matei (2013) analisando a implementação do 

controle civil sobre os militares na Argentina chegam a três conclusões principais. A 

primeira conclusão é que a reforma das relações civis-militares e a 

institucionalização da política de defesa em um país se torna possível somente no 

caso de interesse dos atores políticos principais. A vontade política neste aspecto se 

evidencia como fundamental. Como segunda conclusão, observam os autores, que 

mesmo com um ministério da defesa possuindo extensa base legal, iniciativas 

políticas e recursos humanos, este pode se mostrar incapaz de exercer toda a sua 

competência. E como terceira conclusão, diferenciando artificialmente as missões de 

defesa e segurança, limitando as Forças Armadas a primeira e impondo uma 

diminuição expressiva do orçamento militar, a questão da efetividade, ou capacidade 

operacional militar é reduzida. Em outros termos, os autores concluem ser o Estado 

argentino um exemplo de forte implementação de controle civil dos militares que 

redundou em um profundo enfraquecimento do poder militar. 
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No que se refere à política de defesa utilizaram-se como referência os 

estudos realizados por Proença Junior e Diniz (1998) reforçados e renovados pela 

pesquisa de Chuter (2006) que estabelecem conceitos e entendimentos que 

facilitaram a compreensão dos diversos fatores envolvidos no estudo do tema na 

atualidade. 

Também foram utilizados para a realização desta pesquisa os estudos de 

diversos cientistas políticos de reconhecida capacidade acadêmica, tais como: Pion-

Berlin, Marcelo Sain, Rut Diamint, Jorge Battagino, Eissa, K. Derghougassian dentre 

outros, que contribuíram para a correta compreensão da situação das relações civis-

militares e da Política de Defesa na Argentina no decorrer do período estudado. 

 

2.7 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a evolução da política de defesa 

argentina no período dos governos democráticos verificando seus principais fatores 

de influência e concluindo sobre suas consequências para a efetividade da 

expressão militar do Estado argentino.  

Para atingir o objetivo final da pesquisa, foram perseguidos os seguintes 

objetivos intermediários: 

 - estabelecer as políticas (os mecanismos) que definiram o completo 

afastamento dos militares da política nacional; 

 - estudar o contexto político argentino em cada período de governo; 

 - estudar a política de defesa elaborada e implementada por cada governo 

argentino; 

 - analisar o marco legal da política de defesa argentina ou, como chamou 

Sain (2000), o consenso básico (três leis consideradas mais importantes pelos 

estudiosos) para definir seus fatores de influência; 
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 - concluir sobre as consequências das políticas de defesa implementadas 

para a efetividade das Forças Armadas argentinas. 

 

2.8 HIPÓTESES 

 

Marconi e Lakatos (2007) definem hipótese como: 

 

“[...] uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de 
resposta existente para um problema. É uma suposição que antecede a 
constatação dos fatos e tem como característica uma formulação provisória; 
deve ser testada para determinar sua validade. Correta ou errada, de 
acordo ou contrária ao senso comum, a hipótese sempre conduz a uma 
verificação empírica.” 

 

A presente pesquisa adotará como hipótese que, em virtude da reabertura 

democrática vivida pelo Estado Argentino na década de 80 e fruto do ressentimento 

da sociedade civil para com a instituição militar como consequência do processo 

vivenciado no regime militar, a política de defesa teria enfatizado excessivamente o 

controle civil sobre os militares estabelecido pelos governos posteriores por meio da 

redução do orçamento da área de defesa. Tal fato teria apresentado como 

consequências positivas: o pleno controle civil sobre os militares, um alinhamento 

interessante entre a política de defesa e a política externa e uma maior 

institucionalização da política de defesa. Como consequência negativa, poderia ser 

apresentada a perda da efetividade do instrumento militar. 
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2.9 VARIÁVEIS 

 

Foi utilizada como variável dependente a política de defesa argentina que é 

analisada e estudada em cada um dos governos democráticos argentinos e, como 

variável independente, as relações civis-militares também estudadas no decorrer do 

período. 

 

2.10 METODOLOGIA 

 

Segundo Vergara (2009), há vários tipos de pesquisas que variam segundo 

seus autores, e no seu entender, existem dois critérios básicos: quanto aos fins e 

quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada ou intervencionista. Quanto aos meios, a pesquisa pode ser: 

de campo, de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, 

participante, pesquisa-ação e estudo de caso. 

Utilizando os critérios de Vergara, quanto aos fins, esta pesquisa foi de 

caráter metodológico, que se caracteriza por ser um estudo que se refere a 

instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Deve, associada a 

caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim. 

Foi desenvolvido um estudo de caráter indutivo que tem por objetivo 

identificar relacionamentos causais entre o controle civil dos militares e a política de 

defesa argentina. Em seguida, foi realizado um estudo de caso nacional com 

abrangência predominantemente qualitativa e alguns dados quantitativos para 

reforçar os argumentos utilizados. Para elaborar este estudo de caso, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica amparada no contexto histórico da política argentina que 

tivesse condições de amparar as análises realizadas. 
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No quinto capítulo foi realizada, ainda, uma análise das três leis que 

compõem o chamado “consenso básico” defendido por autores como Sain (2000), 

Eissa (2012) e Bruneau (2013). Este “consenso básico” poderia ser entendido como 

sendo o marco regulatório da defesa argentina que define os princípios que 

conduziram a elaboração da política de defesa argentina no período democrático. 

Por fim, ainda quanto aos meios de investigação, este estudo realizou uma 

pesquisa bibliográfica que abordou a literatura referente ao assunto política de 

defesa e relações civis-militares no Estado argentino. Utilizou-se do material 

acessível ao público em geral, como livros, artigos e reportagens já publicados. 

Ainda com o objetivo de levantar as informações necessárias, foi realizada uma 

pesquisa documental que analisou documentos oficiais do Estado argentino que 

tratam do assunto de política de defesa e segurança. 

Além disso, foram utilizadas as seguintes técnicas: estudo exploratório e 

pesquisa qualitativa. Por meio da pesquisa exploratória pode-se descrever e elaborar 

a classificação inicial de fenômenos e eventos. Neste trabalho, o estudo exploratório 

foi realizado integrando-se a bibliografia e a documentação levantadas. 

Os passos seguidos para a realização desta pesquisa foram os seguintes: 

- levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes; 

- seleção de bibliografia e documentos; 

- leitura da bibliografia e dos documentos selecionados; 

- análise crítica, tabulação das informações obtidas e consolidação das 

questões de estudo. 

- análise do marco legal da política de defesa argentina; e 

- redação do relatório. 

A coleta de material foi realizada por meio de consultas às bibliotecas Mário 

Henrique Simonsen da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME), da Escola Superior de Guerra (ESG), Instituto 
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Militar de Engenharia (IME), Escola de Guerra Naval (EGN) e de outras Instituições 

de Ensino Superior do Rio de Janeiro. Também foram consultadas publicações 

periódicas (jornais e revistas); notas e relatórios do Ministerio de Defensa e 

Presidência argentinas. 

O final da pesquisa se caracterizou pela tabulação e consolidação das 

informações obtidas de forma a confirmar ou não a hipótese levantada, 

estabelecendo a evolução da política de defesa argentina, suas principais influências 

e seus impactos na efetividade das Forças Armadas daquele país.  
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3 BREVE RESENHA DA LITERATURA ACADÊMICA SOBRE RELAÇÕES CIVIS-

MILITARES  

 

Apesar dos filósofos políticos terem se dedicado por anos aos estudos do 

relacionamento entre os cidadãos responsáveis pela segurança dos grupos e os 

próprios membros destes grupos, segundo Feaver (1999), os primeiros estudos 

científicos da história moderna a tratar das Relações Civis-Militares (RCM) foram 

realizados no período anterior a Segunda Grande Guerra. Dentre os pesquisadores 

encontravam-se Vagts (1937) e Lasswell (1941) que tratavam, principalmente, do 

antimilitarismo. 

A segunda grande “onda” de pesquisas referentes ao assunto teria surgido 

junto ao início da Guerra Fria. O debate principal focava a necessidade de 

manutenção de grandes e preparados efetivos militares para fazer frente ao poderio 

militar russo e os riscos inerentes à manutenção desse grande poder militar à 

liberdade democrática dos Estados. 

Feaver (1999) afirma que o clássico livro “O Soldado e o Estado” de Samuel 

Huntington publicado em 1957 encerrou este ciclo reunindo o que de melhor havia 

sido estudado até o momento. Em seu livro, Huntington (1957) definiu serem as 

relações civis-militares um dos aspectos da política de segurança do Estado. 

Segundo o autor: “o ordenamento das Relações Civis-Militares é, por consequência, 

básico para a política de segurança militar do país”. 

Para Huntington (1957), a instituição militar seria delineada por duas forças: um 

imperativo funcional e um imperativo societário. O imperativo funcional teria sua 

origem no estudo das ameaças à segurança daquele grupo (Estado) e o imperativo 

societário seria decorrente das forças sociais, das instituições dominantes e das 

ideologias presentes na sociedade. Para o autor, instituições militares que 

destinassem grande parte de sua atenção aos valores sociais poderiam acabar 

tornando-se ineficazes no que se refere a sua finalidade principal, a segurança do 

Estado. Contudo, o pesquisador considerava a dificuldade de controle de uma 

instituição militar voltada somente para o seu imperativo funcional. E concluía que: 
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“é na interação dessas duas forças que se está o nó das relações civis-militares. O 

grau em que elas entram em conflito depende da intensidade das exigências de 

segurança e da natureza e força do padrão de valores da sociedade”. 

Ainda segundo Huntington (1957), o principal aspecto das relações civis-

militares seria a relação entre a oficialidade e o Estado, pois, a oficialidade seria o 

“elemento dirigente ativo” da estrutura militar da sociedade e o Estado seria o 

“elemento dirigente ativo” da sociedade responsável pela distribuição de recursos 

entre as atividades necessárias para o seu funcionamento, dentre elas, a segurança 

militar. Então, para se conhecer as relações civis-militares de um país far-se-ia 

necessário estudar a formação e as características do Estado e de seus militares. 

Em uma tentativa de resumir superficialmente as teorias de Huntington, as relações 

civis-militares seriam pontuadas pelo controle civil dos militares. E este controle far-

se-ia por meio da busca constante da profissionalização dos militares. 

Para desenvolver a sua teoria do controle civil dos militares, Huntington 

ofereceu duas possibilidades: o controle civil subjetivo e o controle civil objetivo. O 

controle civil subjetivo buscaria a maximização do poder civil minimizando-se o 

poder militar. O conceito de controle civil identificar-se-ia com os interesses 

específicos de um ou mais grupos civis. O autor argumenta que, historicamente, o 

controle civil subjetivo foi exercido por meio da maximização do poder de 

determinados atores governamentais, classes sociais e formas constitucionais. Já no 

caso do controle civil objetivo, o escopo seria a maximização do profissionalismo 

militar. O controle seria obtido “militarizando” os militares e fazendo-os compreender 

que as instituições militares seriam um instrumento do Estado. 

Seguindo uma sequência cronológica da evolução do estudo das relações 

civis-militares, Feaver (1999) defende que, após o trabalho de Huntington de 1957, o 

campo de estudo tenha seguido duas abordagens distintas. A primeira abordagem 

teria sido de característica sociológica, de exame do relacionamento da sociedade e 

das Forças Armadas. Tal abordagem caracterizaria o livro “O Soldado Profissional” 

de Morris Janowitz. 

Também considerado um clássico básico para o estudo das relações civis-

militares, o livro de Janowitz foi publicado em 1967. Tanto quanto Huntington, 
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Janowitz (1967) foca no controle civil dos militares por meio da busca da 

profissionalização militar, contudo, avança a discussão no momento em que passa a 

considerar os militares como mais um grupo de pressão que tenta maximizar seu 

poder de influência nas decisões políticas. Defende Janowitz que o chefe do Poder 

Executivo deve responder efetivamente à pressão militar por influência política. E 

cita exemplos como o do presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, 

que montou linhas de comunicação semi-formais entre o complexo militar e seu 

gabinete e, ainda, o exemplo do presidente Eisenhower que impôs fórmulas 

externas de organização do Estado-Maior militar para controlar o acesso à 

presidência. 

Janowitz também revela que à época haviam se ampliado as atividades das 

Forças Armadas como grupo de pressão junto ao Congresso e ao público em geral. 

Cita o autor que o regime presidencial e as rivalidades entre o Legislativo e o 

Executivo aumentariam as possibilidades de atuação das Forças Armadas como 

grupo de pressão. 

De acordo com Peter Feaver (1999), outros autores se destacaram utilizando-

se da abordagem sociológica tais como Moskos 1970, 71; Larson 1974; Segal et al 

1977; Janowitz 1977; Moskos 1977; Segal 1986; Moskos e Wood 1988; Edmonds 

1988; Burk 1993; e Sarkesia et al 1995. 

A segunda abordagem defendida por Feaver (1999) teria seguido no sentido de 

um estudo de orientação institucional das relações civis-militares pós-coloniais nos 

países em desenvolvimento. O autor acrescenta que este caminho foi seguido, 

principalmente, por cientistas políticos como Finer 1962; Huntington 1968; Stepan 

1971, 1988; Permutter 1977; Welch 1976 e Norlinger 1977. Suas pesquisas estavam 

muito focadas no estudo dos coups ou golpes de estado. 

O mesmo autor argumenta que todos os estudos citados contribuíram para 

uma melhor compreensão das questões das relações civis-militares, porém, não 

apresentavam inovações teóricas com relação aos estudos clássicos apresentados 

por Huntington e Janowitz. O fim da Guerra Fria revelou-se como o momento de 

renascimento dos estudos das relações civis-militares nos Estados Unidos. 
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Para Feaver (1999), neste novo momento de pesquisas sobre o tema, a ideia 

explorada era a de que os golpes (coups) não seriam as únicas variáveis a serem 

analisadas. Outros aspectos poderiam e deveriam contribuir para propiciar uma 

perspectiva mais abrangente do estudo destas relações. Dentre os aspectos 

observados nos novos estudos estavam: Coups, a Influência militar, a Conformidade 

Militar (Compliance) e a Delegação e o Monitoramento. 

Pion-Berlin (2001) reforça a necessidade de novas variáveis afirmando que o 

fortalecimento da democracia, o fim da Guerra Fria, a ascensão da economia de 

mercado, dentre outras modificações ocorridas no mundo teriam forçado uma 

“recontextualização” das antigas teses de relações civis-militares. Segundo o autor, 

Huntington em seu livro “Political Order in Changing Societies” de 1968, reviu várias 

das ideias defendidas no clássico “O Soldado e o Estado”. Com um novo enfoque 

estruturalista e baseado na luta de classes marxista, Huntington (1968) passa a 

defender que a classe média influencia os militares a fazer oposição ao governo e 

que a mais importante causa de um golpe de estado não seria a organização da 

sociedade, mas sim, a estrutura desta sociedade. Esta forma de pensar influenciou o 

estudo de muitos pesquisadores latino-americanos como Guillermo O’Donnell.  

O’Donnell (1982) acompanha a lógica de Huntington e argumenta que o 

profissionalismo dos militares, antes visto como um fator de diminuição da 

probabilidade de golpes, sob o novo aspecto, poderia vir a aumentar a possibilidade 

dos militares assumirem a responsabilidade pelo Estado para propiciar a instalação 

de novos regimes. O autor se alinha a Huntington (1968) para consagrar o termo 

“pretorianismo”, expressão utilizada pelos cientistas políticos para caracterizar a 

grande força política dos militares em determinados Estados. 

A pesquisadora Patrice MacSherry (2008) defende que a Argentina tenha sido 

o caso considerado mais exitoso de evolução nas relações civis-militares latino-

americanas nos primeiros vinte anos de abertura democrática. Contudo, sugere que 

os militares ainda possuiriam grande poder político em determinadas áreas e 

estariam “apenas condicionalmente” comprometidos com a democracia. MacSherry 

argumenta que a Argentina, naquele momento, caracterizar-se-ia por se apresentar 

como um “caso misto”, segundo o qual, as Forças Armadas respondiam a um 
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ministério civil, mas, ainda se constituiriam em um fator de poder com capacidade e 

pretensões políticas. 

Em seu artigo, Fitch (2001) antepõe as visões diferenciadas de MacSherry 

(1997) e de Pion-Berlin (2008) que, por sua vez, defende que os governos civis 

democráticos latino-americanos teriam obtido sucesso na condução das relações 

civis-militares utilizando-se de profundos cortes orçamentários e reduzindo o papel 

dos militares na segurança interna. Tais estratégias teriam redundado em uma 

crescente disposição dos militares em viver sob a administração democrática. Para 

Fitch, além da dificuldade em se estudar as Forças Armadas latino-americanas, a 

falta de um consenso mínimo sobre questões básicas solapam a autoridade e os 

argumentos dos estudiosos de relações civis-militares, diminuindo a sua capacidade 

de contribuir para a democracia. 

Na análise dos estudos de relações civis-militares na região latino-americana, 

Fitch (2001) argumenta que Alfred Stepan, MacSherry e Zaverucha focam suas 

análises do referido tema nas prerrogativas militares. Fitch discorda desta 

abordagem, mostrando que apesar de ser uma forma de analisar a questão, esta 

lógica não esgotaria a definição do que seria realmente um sistema democrático de 

relações civis-militares, exceto pela negação: um alto nível de prerrogativas militares 

seria necessariamente incompatível com a democracia. Mas, a inversão da 

proposição não seria necessariamente verdadeira; relações civis-militares 

democráticas não podem ser simplesmente definidas pela ausência de prerrogativas 

militares. O autor descreve em seu artigo quais seriam os atributos necessários para 

as relações civis-militares em um contexto político de democracia. Em primeiro lugar, 

as Forças Armadas deveriam estar politicamente subordinadas. O papel de 

“guardiões dos interesses nacionais” ou “árbitros em tempos de crise” seriam 

incompatíveis com as noções de democracia política. Como segundo atributo, Fitch 

(2001) defende que as forças militares estivessem subordinadas às regras da lei. 

Em um ambiente democrático as Forças Armadas não poderiam se sobrepor às leis, 

não lhes sendo facultada a possibilidade de operar à margem da lei. 

Fitch (2001) defende, como terceiro atributo das relações civis-militares para 

seu enquadramento à democracia, que as políticas do Estado, inclusive a política de 

defesa, devam ser conduzidas pelas autoridades civis. Não caberia aos militares 
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decidir seu orçamento, escolher suas missões ou definir as ameaças à segurança 

nacional. Às Forças Armadas caberia o papel de aconselhamento ou 

assessoramento técnico em matérias de segurança nacional para que as 

autoridades civis tivessem condições de decidir as políticas a serem implementadas. 

A pesquisadora Suzanne Nielsen (2005) em seu artigo “Civil-Military Relations 

Theory and Military Effectiveness” argumenta que para uma análise mais abrangente 

das relações civis-militares seria necessária uma atenção especial à problemática da 

efetividade. Neste sentido, a autora defende que o estudo das relações civis-

militares está muito centrado no controle civil dos militares e que a efetividade 

poderia vir a contribuir nesta área de estudo. 

A estudiosa reforça o posicionamento de Feaver (1999) e diz que apesar de a 

literatura sobre relações civis-militares estar dominada pelo argumento do controle 

civil, a predominância não é absoluta e alguns pesquisadores buscam outras 

perspectivas de estudo. Para a realização de um estudo mais abrangente das 

relações civis-militares seria necessário considerar como variáveis dependentes: 

coups (revoltas), a influência militar, a fricção civil-militar, a submissão militar 

(compliance) e a efetividade. Quando trabalha a variável coups, a autora explica ser 

a revolta ou golpe, talvez a maior disfunção possível das relações civis-militares, 

mas não a única, e defende haver vários níveis de estudo para os coups.  

Sobre a influência militar, a autora cita Richard Bett’s (Soldiers, Statesmen and 

Cold War Crisis, 1977) que argumenta que os militares exercem grande influência 

sobre os políticos. Apesar dos militares não controlarem o processo de decisão do 

uso da força, sua participação nas discussões tem um peso significativo quando se 

opõe ao uso da força. Tal argumento é reforçado por Luttwak (1999) que discute a 

assimetria de informações entre os líderes civis e militares. Estes últimos, além de 

possuírem o conhecimento técnico, estariam mais próximos das informações e, por 

consequência, melhor informados. Por esta razão, primeiros-ministros e presidentes 

raramente divergem dos assessoramentos dos chefes militares. Este fato, na visão 

de Luttwak, enfraquece o controle civil. 

Ainda versando sobre a variável influência militar, Pion-Berlin (2008) defende 

que houve um grande declínio da influência militar na região latino-americana da 
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década de 80 até os dias atuais. Sua teoria tem por base a análise das crises 

presidenciais ocorridas no período. Em muitos países da região, os chefes do 

Executivo têm enfrentado os poderes legislativo e judiciário em questões de 

legislação, accountability e mecanismos de controle e equilíbrio de poder. Alguns 

anos atrás, crises semelhantes redundariam em intervenções militares para, em 

seguida, iniciarem-se regimes autoritários. Nos dias atuais, esse roteiro não se 

confirma. Nos casos recentes estudados, os militares tem se mantido distantes do 

debate político, são os legisladores, manifestantes ou a força dos acontecimentos é 

que derrubam os presidentes. Vários casos são citados pelo autor, tais como: Raúl 

Alfonsín e Fernando de La Rúa na Argentina, o impeachment de Fernando Collor de 

Mello no Brasil e a queda de Alberto Fujimori no Peru. Pion-Berlin (2008) atribui tal 

fenômeno à desmilitarização dos conflitos políticos. Tal fato que favorece o debate 

político pela sociedade e, desta forma, consolida o regime democrático. 

Ao abordar a terceira variante possível; a fricção civil-militar; Nielsen (2005) cita 

Feaver e seus estudos sobre “shirking”, termo que pode ser traduzido como 

“intromissão”. Em seus estudos o autor argumenta que a fricção é previsível e 

baseada na intromissão civil no trabalho militar. Este tipo de atitude incentivaria os 

militares a evitar ou a discutir a submissão (compliance). A intromissão ocorreria 

também quando os líderes militares falham em respeitar os objetivos funcionais e 

relacionais colocados pelos líderes civis. Nielsen ainda cita Debora Avant (1998), 

que contribui na discussão sobre fricção civil-militar, mostrando que uma de suas 

consequências seria obscurecer o controle civil. A autora mostra que a falta de 

fricção pode ocorrer nos casos em que os líderes civis estão seguramente no 

comando das ações ou porque estes líderes estão atendendo plenamente às 

intenções militares. Também se questiona se a existência de toda fricção seria ruim. 

Desch (1999) defende que, antes de tudo, no sistema democrático, no qual se prevê 

o debate das ideias, este debate ou fricção será não somente esperado, mas 

também, pode vir a demonstrar a vitalidade do sistema político democrático. 

Ao questionar a submissão militar (compliance), Nielsen concorda com 

Huntington, Janowitz e Gibson (1998) sobre o argumento de que o meio eficaz para 

consolidar continuamente a supremacia civil nas relações civis-militares é o 
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fortalecimento da educação de segurança nacional e a preparação dos “seniors 

civilian officers” (servidores civis da defesa).  

No que se refere à variável de controle civil, Nielsen (2005) reforça o 

argumento de Desch (1999) que defende que o melhor indicador de controle civil 

seria verificar que ator prevalece quando as preferências civis e militares divergem. 

Não existiriam problemas em sistemas onde ocorressem divergências entre civis e 

militares, tal ocorrência poderia caracterizar, inclusive, a boa saúde da democracia. 

A sinalização de problemas ocorreria quando, na maioria das vezes, as preferências 

dos militares prevalecessem sobre as preferências dos civis. 

Ao encerrar o estudo do que seriam, no seu ponto de vista, as variáveis para 

um estudo mais abrangente das relações civis-militares, Nielsen (2005) trata da 

efetividade citando os estudos de Feaver (1999) que recomendaram a verificação 

dos resultados do envolvimento de civis nos níveis operacional e tático. A 

pesquisadora cita alguns exemplos de estudos que se utilizaram da efetividade 

dentre eles: os estudos de Biddle e Zinkle (1996) que analisaram a efetividade do 

uso da tecnologia de defesa aérea no Vietnam e no Golfo Pérsico e como a 

harmonia das relações civis-militares presentes impactaram o resultado final da 

efetividade; e Stephen Rose, para o qual o nexo entre estas relações e a efetividade 

sofre influência das características da sociedade e da natureza dos governos. 

Ainda discorrendo sobre a efetividade, Nielsen (2005) trata do trabalho de 

Reiter e Stam (1998) que defende a ideia de que os soldados vindos de sociedades 

democráticas desenvolvem mais liderança e lutam com mais iniciativa e comenta a 

pesquisa de Risa Brooks (1998) que mostra o impacto negativo que o controle 

político pode ter na efetividade, relembrando o argumento de Huntington (1957) 

sobre uma necessária autonomia militar. 

No entender de Nielsen (2005), embora sejam muitos e de diferentes 

abordagens, os estudos sobre efetividade trazem pontos de concordância. As 

pesquisas apontam para o fato de que um relacionamento relativamente cooperativo 

entre líderes civis e militares redundaria em um número considerável de ganhos, tais 

como: a integração de tecnologias avançadas em capacidades militares, capacidade 

de emprego da força, desenvolvimento de doutrina militar que seria favorável aos 
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objetivos políticos e a manutenção de flexibilidade nas organizações militares. Outro 

ponto de consenso seria a crença de que as características da sociedade podem se 

refletir na capacidade de um país de criar poder militar ou ganhar efetividade no 

campo de batalha. 

Nielsen (2005) traz como novidade a formulação de uma tensão entre duas 

preocupações das relações civis-militares: o controle e a efetividade. A conclusão da 

autora é de que as Forças Armadas podem se tornar mais efetivas sem que haja 

necessidade de perda do controle civil. E mostra que, de fato, ao se desenvolver 

uma relação coerente entre os meios militares e os objetivos políticos, o controle civil 

torna-se essencial para a efetividade militar. 

Seguindo uma lógica semelhante, Bruneau (2005) defende que as relações 

civis-militares em uma democracia devem ser analisadas sob uma tríade de 

aspectos: o controle civil, a efetividade (effectiveness) e a eficiência (efficiency). 

Para o autor não há dúvidas quanto ao entendimento da necessidade do controle 

civil dos militares. O argumento novo, com o qual discorda de Pion-Berlin (2001), é 

que Bruneau entende que seja necessária uma preparação mínima para que os 

líderes políticos tenham condições de tratar de assuntos militares com adequação. O 

autor também defende como efetividade, a necessidade de uma clara definição das 

missões e dos papéis a serem exercidos pelos militares. Argumenta ainda que, suas 

tarefas devem ser definidas pelos civis que exercem o poder de mando político do 

Estado, o Chefe do Executivo, os legisladores ou o Ministro da Defesa. 

Além destes aspectos, Bruneau (2005) defende que o terceiro ponto desta 

tríade necessária para uma mais completa análise das relações civis-militares na 

América Latina, seria a eficiência. No seu entendimento, a eficiência poderia ser 

compreendida como sendo a capacidade que as Forças Armadas devem ter de 

cumprir as suas missões com o mínimo de custos possíveis seja em termos de vidas 

humanas ou em termos de recursos orçamentários. 

Enfatiza-se que Bruneau se apresenta como um dos poucos estudiosos das 

relações civis-militares latino-americanas que ultrapassa os limites da análise 

baseada somente no controle civil superando, desta forma, o paradigma 

estabelecido pelos estudos elaborados por Huntington (1957). O autor busca 
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melhorar a abordagem desta análise das relações introduzindo os conceitos de 

efetividade e eficiência. 

Em artigo mais recente Bruneau (2013) volta a defender que a realidade 

institucional e a literatura das relações civis-militares estão muito centradas no 

controle civil das Forças Armadas. Para o autor, esta situação pode ser 

compreendida como uma resposta às experiências de miséria e traumas resultantes 

de regimes militares repressivos ocorridos na região. O pesquisador argumenta que 

o foco de estudo não esteja limitado somente no controle civil, mas, que deva ser 

expandido incluindo o estudo da efetividade. Deve levar em consideração, não 

somente o combate convencional, mas também, as missões efetivamente cumpridas 

pelas forças de segurança da região, tais como: combate de contrainsurgência, 

combate ao terrorismo, peace support operations, combate ao crime organizado e 

assistência humanitária em casos de desastres naturais. 

Da análise da evolução do estudo das relações civis-militares conclui-se, 

parcialmente, que o controle civil dos militares, apesar de fundamental para a 

democracia, não tem a capacidade de explorar toda a amplitude do tema, fazendo-

se necessária a “ruptura do paradigma huntingtoniano” por meio da inserção de 

outras variáveis, como por exemplo, a efetividade para aumentar a abrangência das 

pesquisas e, desta forma, encontrar resultados mais realistas e de maior alcance no 

que se refere ao estudo da qualidade das relações civis-militares dos Estados. 

O controle civil dos militares seria uma variável fundamental e básica, a partir 

da qual, se seguiriam outras variáveis a serem analisadas para se estudar de forma 

eficaz as relações civis-militares. Observa-se que nos estudos latino-americanos a 

abordagem está muito focada no controle civil, sendo poucas são as pesquisas que 

analisam a efetividade e a eficiência. Tal desequilíbrio poderia resultar em 

consequências negativas para os estudos de elaboração de políticas de defesa que 

poderiam focar em excesso no controle civil de modo a prejudicar a efetividade das 

Forças Armadas. 
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4 A POLÍTICA NA ARGENTINA NOS GOVERNOS PÓS-MILITARES: DE 

ALFONSÍN A CRISTINA KIRCHNER 

 

4.1 ANTECENDENTES 

 

Não é possível tratar de um período político da história de um país sem estudar 

o contexto, as influências e o passado que, com seus fatores políticos, sociais e 

culturais, formam o desenho institucional de um Estado. Neste sentido, faz-se 

necessário entender o contexto político vigente na Argentina no momento anterior ao 

período abordado por este estudo de 1983 a 2013. 

Segundo Levitsky (2008), no período entre 1930 e 1983, a Argentina 

apresentou-se como um país politicamente extremamente instável. O período foi 

caracterizado por seis golpes militares nos quais as regras do jogo democrático 

eram quebradas sistematicamente. A Constituição, o Sistema Eleitoral, o Congresso, 

assim como outras instituições fundamentais para a democracia, foram repetidas 

vezes desprestigiadas, limitadas em sua atuação e modificadas segundo os 

interesses dos governantes do momento. 

Ainda segundo Levitsky (2008), as instituições democráticas argentinas 

apresentam um grave problema de fraqueza institucional. O autor usa como 

argumento o fato de que, entre 1930 e 1983, a política argentina teria sido muito 

instável e marcada por seis golpes militares. O pesquisador diz que as instituições 

democráticas mais importantes: as eleições, a liberdade civil e o controle civil dos 

militares; ganharam força institucional desde 1983. No entanto, os poderes político e 

econômico argentinos ainda possuem várias instituições muito vulneráveis. Como 

exemplos, o autor cita: a oposição ao governo, os poderes legislativo e judiciário e 

as instituições responsáveis pelo accountability. 

No entender do estudioso Pion-Berlin (1997), a América Latina analisada como 

um todo possui um histórico de intervenções militares na política. O autor argumenta 

que durante os períodos de instabilidade e agitação, as Forças Armadas da região 
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desprezavam os governos democráticos criando um “ciclo vicioso” gerando uma 

sequência de ações prejudiciais à democracia. Os governos eleitos 

democraticamente eram atacados e se enfraqueciam, perdiam autoridade e 

credibilidade, a população deixava de acreditar nos líderes eleitos e nas instituições, 

abrindo-se, na sequência, um vácuo político que poderia ser ocupado por forças 

antidemocráticas amparadas pelos militares. Barany (2012) reforça o argumento 

defendido por Pion-Berlin de que os países latino americanos têm uma longa 

tradição de “pretorianismo”1 na condução da política estatal. 

Pion-Berlin (1997) esclarece que, apesar de possuírem o monopólio dos meios 

de coerção, os militares sul-americanos somente realizavam os golpes militares por 

razões específicas e nas oportunidades em que as situações permitiam. Os 

exércitos não podiam simplesmente derrubar um governo. As Forças Armadas 

precisavam estar motivadas para agir desta forma, a balança política, social e das 

forças econômicas deveria estar “tendendo decisivamente para o seu lado” e era 

necessário aproveitar a oportunidade se e quando ela aparecesse. Ou seja, fazia-se 

necessário um conjunto de circunstâncias para que se realizassem os coups ou 

golpes. 

 

“Sin embargo, para el estudio de las políticas de defensa en su evolución 
histórica en Sudamérica, y particularmente en el caso argentino, se necesita 
ineludiblemente enfocar el rol de Fuerzas Armadas en la política interna, sus 
frecuentes intervenciones en forma de golpes militares, y el impacto que 
estos han tenido sobre las instituciones estatales. Má aún, la perspectiva 
histórica revela ser de suma importancia para entender las dificultades de 
los sucesivos gobiernos democráticos en, precisamente, lograr que en la 
Argentina se estructure una política de defensa “por sobre la coyuntura 
política”. (Derghougassian, 2012, p. 14) 

 

Para que se tenha ideia do nível de instabilidade atingido especificamente na 

Argentina, Levitsky (2008) mostra que nos anos de 1930, 1962, 1966, 1976, 1989 e 

2001, os presidentes eleitos democraticamente foram afastados antes do fim de 

                                                           
1
 Diz-se de qualquer sociedade submetida a um governo militar. Expressão consagrada por Samuel Huntington 

visando qualificar um sistema político cujo grau de institucionalização se revela insuficiente para conter a 
extensão da participação popular e no seio do qual qualquer grupo social organizado, em particular as forças 
armadas, está por esse fato em condições de impor a sua própria lei ao conjunto da sociedade. Disponível em: 
http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/ideologias/pretorianismo.htm. 
Acessado em: 22 de Fevereiro de 2014. 
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seus mandatos. O autor entende que a causa de toda esta instabilidade seria a 

fraqueza institucional do Sistema Político argentino. 

Neste sentido, Levitsky (2008) reforça os argumentos de Pion-Berlin (1997) que 

defendeu ser a maior fragilidade do Sistema Político argentino até os anos 80 a 

“infidelidade democrática”. O autor argumenta que os partidos políticos ansiavam 

alcançar o poder de todas as formas possíveis, inclusive, se necessário, atentando 

contra a democracia por meio de golpes de estado apoiados pelos militares. 

Ainda segundo o pesquisador, apesar de a Argentina apresentar um sistema 

democrático robusto nos tempos recentes, dois fatores ainda debilitariam a força da 

democracia argentina: a fraqueza da oposição não-peronista (judicialista) e a sua 

fraqueza, ainda maior, nos níveis provincial e legislativo. O autor defende que a 

dominância eleitoral do partido justicialista (peronista) cria uma situação de quase 

regime hegemônico, fato que traz muitas consequências negativas para a 

democracia. 

Apesar de os partidos de oposição terem condições de ganhar eleições na 

Argentina, sua fraqueza institucional, pouca participação em associações, sindicatos 

e grupos de interesse; lhes confere pouca capacidade de governar. Os presidentes 

argentinos “não-peronistas” enfrentaram grandes dificuldades para governar por 

conta de sua vulnerabilidade institucional caracterizada pela falta de apoio político 

que os desse força para enfrentar, na maioria das vezes, um congresso dominado 

pela oposição, e, consequentemente, foram afastados do governo antes de poderem 

encerrar seus mandatos. 

Segundo Sain (2000), conhecido estudioso argentino, o militarismo da política 

argentina teria surgido, não somente do comportamento político dos militares, mas, 

em grande medida, por conta da aquiescência dos dirigentes políticos civis que 

justificavam o intervencionismo político militar e, também, procuravam benefícios da 

exclusão de adversários políticos e do surgimento de “formas de dominação 

militarmente sustentadas”. Tal prática poderia ser caracterizada com um interessante 

exemplo do “Controle Civil Subjetivo” descrito por Huntington (1957).  
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Para Sain (2000), após a queda do governo do general Juan Domingo Perón 

em 1955, o arranjo político argentino adotou três princípios seguidos até os anos 80 

que seriam: a proibição política do peronismo, a função assumida pelas Forças 

Armadas de guardiães e de tutela dessa proibição e a aceitação pela classe política 

das duas condições anteriores. 

O Processo de Reorganização Nacional, regime imposto pelos militares na 

Argentina entre 1976 e 1982, segundo Sain (2000), transformou-se na mais cruel 

experiência de terrorismo de Estado observada no Cone Sul, caracterizando-se por 

constituir-se em uma quebra na ação do poder militar, não somente pela 

interferência militar no poder político do país, mas também, por sua influência na 

reconstrução das condições de dominação social, pela reorganização do papel do 

Estado e pela reestruturação social e política argentina. 

 

“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). Outras 1.898 foram assassinadas, sendo 
seus cadáveres encontrados e identificados posteriormente, e calcula-se 
que entre 5 mil e 9 mil pessoas tenham desaparecido sem haver denúncia. 
Em suma, ao longo de toda a ditadura, houve na Argentina entre 16 mil e 21 
mil pessoas mortas pela repressão processista.” (SAIN, 2000, p. 22) 

 

Para Pion-Berlin (1997), em 1982 chegava ao fim a mais implacável tirania 

ocorrida na Argentina em consequência de sua própria brutalidade, deslealdade e 

incompetência. O regime militar desenvolvido entre 1976 e 1982 e conhecido como 

“Proceso de Reorganización Nacional” ou “Proceso” resultou em fracasso político e 

econômico e, simplesmente desmoronou, sob os efeitos da derrota da Argentina 

para o Reino Unido, na Guerra das Malvinas, travada pelo controle das Ilhas 

Falklands ou Malvinas no Atlântico Sul. 

No livro intitulado “Through Corridors of Power”, Pion-Berlin (1997) descreve 

em detalhes os equívocos realizados por militares e apoiadores nas áreas política, 

econômica e suas falhas morais na condução do regime. O autor também trata das 
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consequências militares do regime conduzido no período de 1976 a 1982. Esse 

regime resultou em um grande sentimento de repúdio da sociedade para com a 

profissão militar. As falhas morais demonstradas por meio das violações de direitos 

humanos, tais como: tortura, desaparecimentos, assassinatos e roubo de crianças e; 

demais erros políticos e econômicos do regime foram diretamente vinculados à 

instituição militar, fato que criou uma verdadeira cisão entre a sociedade e as suas 

Forças Armadas. Somando-se toda a aversão política da sociedade argentina pelos 

militares, aos efeitos da fragorosa derrota militar imposta pelo Reino Unido aos 

militares argentinos na Guerra das Malvinas pode se ter uma noção do difícil 

momento vivido pela instituição militar no país. 

Pion-Berlin (1997) defende que as Forças Armadas ao deixarem o governo se 

encontravam completamente derrotadas, desmoralizadas e divididas. Foram 

incapazes, inclusive, de conduzir as ações de transição para o regime democrático. 

A “balança de poder” tendia decisivamente para a nova administração do país sob o 

comando do presidente civil Raúl Alfonsín que envidaria todos os esforços para 

aproveitar a chance de democratização da Argentina. 

Battaglino (2013) reforça os argumentos utilizados por Pion-Berlin, defendendo 

que a instituição militar saiu do regime “processista” completamente derrotada e 

dividida internamente, fato que favoreceu a assunção do poder pelos civis e resultou 

nos três levantes militares ocorridos no governo Alfonsín. 

 

4.2 GOVERNO RAÚL ALFONSÍN (1983-1989) 

 

De acordo com o pesquisador Battaglino (2013), a ditadura militar “processista” 

não foi um regime militar repressivo comum, mas, o regime que deu origem à maior 

tragédia humana da história da Argentina. O autor complementa argumentando que 

o regime fracassou nos planos político, econômico e militar, deixando como herança 

para o governo Alfonsín “um profundo e persistente divórcio entre a sociedade e 

tudo que se relacione com o mundo militar”. Neste contexto, o governo de Raúl 
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Alfonsín iniciou-se com a grande expectativa do renascimento da democracia 

argentina. 

O presidente instituiu o Plano Austral que funcionou bem de junho de 1985 a 

março de 1986 para, logo em seguida, o país mergulhar novamente em uma grave 

crise econômica. 

Um aspecto importante citado por Pion-Berlin (1997) foi o apoio popular ao 

regime democrático. Ao final do primeiro mandato pós-governos militares em uma 

conjuntura de inflação anual (1988) de 343% ao ano, pesquisas realizadas à época 

mostravam que cerca de 80% da população apoiava o sistema democrático. O 

apego da sociedade argentina à democracia sobrepujava os problemas econômicos 

vivenciados. 

Segundo Pion-Berlin (1997), em abril de 1987, o Tenente-Coronel Aldo Rico e 

um grupo de militares se amotinaram no Campo de Mayo, uma base militar 

argentina, em um protesto contra o prosseguimento do julgamento de oficiais da 

ativa por abusos cometidos no decorrer do regime anterior. O autor conta que os 

militares rebeldes denominados de carapintadas, em função da camuflagem usada 

em seus rostos, não tinham por objetivo a derrubada do governo, contudo, uma 

eventual vitória política no evento, poderia vir a reforçar pensamentos de atentados 

contra a democracia. 

A população argentina respondeu com grande repúdio ao motim, reunindo-se 

aos milhares em frente à Casa Rosada, em apoio à democracia. Pion-Berlin (1997) 

conta que em uma demonstração de união sem precedentes, os líderes de todos os 

partidos políticos, organizações de trabalhadores e associações de comércio 

assinaram o Act of Democratic Compromise, documento no qual se comprometiam a 

defender a democracia constitucional com todos os meios necessários. 

A falta de apoio popular ao movimento de Rico mostrou aos militares a 

impossibilidade da realização de novas tentativas de golpes na Argentina pós-

governos militares, fato que, reforçou a posição dos militares de orientação mais 

profissional e menos política.  
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Para Sain (2000), o governo Alfonsín tomou por objetivo principal a 

manutenção da estabilidade institucional democrática do Sistema Político argentino. 

Para isso, atuou sobre os militares afastando-os da política por meio de uma 

estratégia de revisão judicial das violações aos direitos humanos no “regime 

processista”. 

Ao fim de anos de luta política e judicial, o governo radical logrou êxito quanto 

ao objetivo de controlar politicamente os militares, mas, não teve força suficiente 

para reinstitucionalizar as instituições militares. 

A grave crise econômico-social desencadeada entre os meses de fevereiro e 

junho de 1989 aliada à crise militar resultante dos processos judiciais movidos contra 

os militares dificultou a governabilidade do país fazendo com que o governo radical 

passasse o poder ao sucessor eleito meses antes do término do mandato de Raul 

Alfonsín. 

 

4.3 GOVERNO CARLOS MENEM (1989-1999) 

 

Sem apoio político e em meio a uma grave crise econômica, o presidente Raúl 

Alfonsín teve de passar o poder meses antes de se encerrar seu mandato. Neste 

contexto, assume a presidência da Argentina Carlos Menem, do Partido Justicialista, 

com um discurso populista de características peronistas. 

Vianini (2012) argumenta que, o vigoroso Poder Executivo da Argentina foi 

reforçado por Menem que, além de possuir grande maioria parlamentar, ganhou 

poder junto ao Judiciário por meio do aumento de juízes politicamente alinhados ao 

governo. Toda essa estratégia de concentração de força se fazia necessária para a 

implementação de uma forma de governar neoliberal e de reformas estruturais do 

Estado. Neste sentido, o presidente conseguiu a aprovação de duas leis importantes 

para o prosseguimento de seu governo: a Lei de Emergência Econômica, que 

suspendia todos os tipos de subsídios, privilégios e regimes de incentivo; e a Lei de 
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Reforma do Estado que se caracterizou como um instrumento legal que declarava a 

necessidade de realizar a privatização de várias empresas estatais. 

Segundo Vianini (2012), o ministro da Fazenda Domingo Cavallo (91-96) 

realizou um processo de privatizações e negociou o refinanciamento da dívida 

pública por meio do “Plano Braddy” iniciado em abril de 1992. 

Para o historiador Luiz Alberto Romero (2006), Menem foi o responsável por 

uma “revolução copérnica” com a abertura e desregulamentação da economia e, 

ainda, a flexibilização dos contratos de trabalho, dentre outras medidas de caráter 

neoliberal. 

Com o objetivo de conter o processo inflacionário, o Ministro Domingo Cavallo 

adotou em 1991 a “Lei da Convertibilidade” que estabeleceu que 10.000 australes 

passariam a valer um peso e que esta nova moeda argentina teria paridade com o 

dólar, ou seja, um peso valeria um dólar. Vandell (2006) argumenta que a citada lei 

conseguiu estabilizar a economia por três anos criando um ambiente econômico 

favorável e aumentando os investimentos externos na Argentina. Contudo, não foi 

eficaz o suficiente para suportar os efeitos da crise econômica do México de 1994 

que causou uma importante fuga de capitais do país. Tendo mantido as diretrizes da 

economia, Menem ainda teve de enfrentar as crises da Rússia, em agosto de 1998, 

e a desvalorização da moeda brasileira em janeiro de 1999, que dificultaram, 

sobremaneira, as tentativas de estabilizar a economia argentina. 

A política econômica idealizada por Menem e sua equipe de governo não foi 

suficiente para vencer os problemas argentinos. A dívida continuou aumentando 

para financiar o déficit público e, em dezembro de 1999, Menem entregou o governo 

a Fernando De La Rúa com um saldo negativo nas contas do Tesouro de cerca de 

10 bilhões de dólares. 

No aspecto da política regional, o governo Menem deu continuidade ao 

processo de integração econômica com o Brasil, Uruguai e Paraguai iniciado por 

Alfonsín e o presidente brasileiro José Sarney. Sendo um dos responsáveis pela 

assinatura do Tratado de Assunção de 1991 que criou o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL).  
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De acordo com Vadell (2006), no que se refere à Política Externa, o governo 

Menem baseou-se em dois principais pilares: o estabelecimento de relações 

especiais ou preferenciais com os Estados Unidos, buscando uma estratégia de 

ganho por meio do “realismo periférico” (termo cunhado por Carlos Escudé) e pela 

aceitação do paradigma neoliberal econômico. Este paradigma econômico foi 

adotado por meio da implantação de um radical programa de reforma liberalizante 

do mercado e representado por cinco políticas: a privatização de empresas públicas, 

a abertura comercial, a liberalização financeira, as reformas trabalhistas e um 

programa de estabilização a partir de uma taxa de câmbio fixa. 

Ainda no campo da Política Externa, Sotomayor (2014) defende que o aumento 

vigoroso do efetivo das Forças Armadas empenhado em missões de paz sob a 

égide da Organização das Nações Unidas foi utilizado pelo governo Menem para 

angariar a simpatia internacional, além de evidenciar a Argentina como um ator 

responsável e capaz de honrar compromissos estabelecidos junto ao Sistema 

Internacional. Buscou Menem, por meio das missões de paz, fazer o país superar a 

imagem de atraso, de governo autoritário e de não cumpridor de compromissos 

estabelecidos. Como consequência, se demonstrou à época um alto grau de 

integração entre a política de defesa e a política externa argentina. 

No entender de Centeno (2007), o governo argentino de Menem utilizou-se de 

suas Forças Armadas para angariar simpatia dos Estados Unidos. A consequente 

aproximação possibilitou a assinatura do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e a 

participação da Argentina na Primeira Guerra do Iraque. Para o estudioso, a 

participação de militares sul-americanos em missões de paz da Organização das 

Nações Unidas (ONU) vai além dos benefícios financeiros pagos pela instituição 

internacional, desenvolvendo ainda, na comunidade internacional uma visão positiva 

das instituições militares que estiveram envolvidas nos regimes militares da década 

de 80. 

Outra motivação para a participação de forças militares em missões de paz 

seria a manutenção da operacionalidade, mesmo em um contexto de recursos 

orçamentários de defesa restritos. Segundo Sotomayor (2014), constituir-se-ia em 

uma saída encontrada pelas instituições militares de manter as suas tropas 
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adestradas face ao emprego externo e utilizando recursos financeiros de organismos 

internacionais. 

 

4.4 GOVERNOS FERNANDO DE LA RÚA E EDUARDO DUHALDE (1999-2003) 

 

Vianini (2012) defende que o governo De La Rúa manteve grande parte da 

política de Menem com práticas neoliberais e de abertura econômica. O contexto 

mundial, fruto da crise mexicana e dos Tigres Asiáticos, havia se modificado para um 

ambiente de mercado externo desfavorável. Em consequência, a Argentina 

mergulhou em uma crise política, econômica e social, na qual ministros entregaram 

seus cargos, a economia encolheu e a população iniciou a realização de grandes 

manifestações por soluções, os famosos “panelaços”. Ainda segundo o pesquisador, 

a crise desestabilizou o governo que, sem apoio político, não teve outra saída que 

não fosse a renúncia. 

Em trabalho realizado por Vadell (2006) sobre os governos argentinos, o 

pesquisador apresenta o contexto de vulnerabilidade que caracterizava o “Governo 

da Aliança” do Presidente Fernando De La Rúa empossado em 10 de dezembro de 

1999. Vadell mostra que a fragilidade política do governo De la Rúa poderia ser 

explicada por três fatores: a condição de governabilidade do país, a falta de carisma 

e liderança do presidente e a renúncia do vice-presidente por não concordar com um 

esquema de corrupção no Senado. 

A difícil condição de governabilidade era caracterizada pela imensa maioria 

peronista (de oposição) no Senado, bem como, a dificuldade apresentada pela 

existência de 17 províncias governadas também por peronistas, dentre elas, as mais 

influentes econômica e politicamente: Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Tais 

fatores dificultavam, sobremaneira, a atuação do governo eleito.  

O problema de liderança e de carisma do presidente De La Rúa, que se 

mostrou extremamente dependente de outros líderes políticos e de um círculo de 

amigos que o influenciava politicamente, facilitava o trabalho da oposição política. 
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A renúncia do vice-presidente Carlos (Cacho) Alvarez, que se recusou a 

participar de um esquema de corrupção e suborno no Senado na oportunidade em 

que se negociava a Lei de Reforma Trabalhista, solapou o governo da aliança que 

havia vencido a eleição com um discurso de necessidade de transparência frente 

aos vários casos de corrupção supostamente cometidos no governo Menem. 

Em 1998, a Argentina enfrentava uma forte recessão econômica e o governo 

aplicou políticas de ajustes econômicos muito prejudiciais à população. Segundo 

Vadell (2006), com o sistema financeiro em falência, a fuga de capitais, a restrição 

aos saques bancários (corralito), a Argentina em 2001 apresentava uma das 

maiores crises econômicas do século.  

Vianini (2012) explica que o presidente De La Rúa conseguiu negociar com os 

organismos financeiros internacionais, a Espanha e um grupo de bancos e fundos 

de pensão uma “blindagem financeira” de 39,7 bilhões de dólares. Contudo, o 

presidente renunciou em 20 de dezembro de 2001 em um ambiente de explosão 

social, depois de perder o acesso ao crédito e do Fundo Monetário Internacional 

suspender a entrega dos recursos da “blindagem”. 

A Argentina entra, então, em grave crise institucional caracterizada pela 

passagem de quatro presidentes provisórios em dez dias que se encerra mediante 

um acordo do Senado pelo qual era empossado o senador Eduardo Duhalde como 

Chefe de Executivo. O novo presidente encerrou com a conversibilidade e preparou 

as novas eleições. A crise política argentina evidenciou a vitalidade da democracia 

do país. A difícil situação foi superada pela atuação e coordenação dos atores 

políticos do Estado argentino. As Forças Armadas não se apresentaram como uma 

possibilidade de solução do problema como acontecido entre 1930 e 1980. Tal fato 

demonstra dois aspectos altamente positivos: o acatamento pelos atores políticos 

argentinos das regras do jogo democrático e o entendimento, pelos militares, de seu 

papel no Estado Democrático de Direito. 

Vadell (2006) mostra, ainda, que as crises dos anos 90 causaram um grave 

impacto social na sociedade argentina e, como exemplo, cita que a taxa de pobreza 

extrema elevou-se em 223% no período entre 1998 e 2002 reforçando o problema 

social do país. 
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4.5 GOVERNO DE NÉSTOR KIRCHNER (2003-2007) 

 

Após uma verdadeira crise institucional responsável pela queda de vários 

governantes em um período de 13 dias, e em um ambiente de economia em colapso 

e de grande fragmentação política, o governo transitório de Duhalde permite a 

realização de um pleito no qual é eleito o pouco conhecido Néstor Carlos Kirchner 

do Partido (Peronista) Judicialista. Segundo Levitsky (2008), o presidente Kirchner 

deixou o cargo como o presidente com maior popularidade ao encerrar o seu 

mandato da história moderna da Argentina. O autor diz que assumindo o país em 

meio a uma profunda recessão, Kirchner comandou a Argentina por quatro anos de 

aumento de exportações, incremento da competitividade de produtos argentinos e 

de bons preços de commodities. 

No que se refere à área econômica, o governo Kirchner alcançou expressivos 

resultados tendo a Argentina crescido a uma média de nove por cento ao ano no 

período entre 2003 e 2007. O mercado interno também respondeu bem às políticas 

implementadas alcançando um aumento do consumo de 52% no decorrer do 

período. 

Na área social, Néstor Kirchner obteve êxitos consideráveis reduzindo as taxas 

de desemprego e pobreza. Os índices de desemprego foram reduzidos à metade, 

caindo de vinte por cento em 2003 para nove por cento em 2007. À semelhança, a 

taxa de pobreza foi reduzida de cinquenta por cento para vinte e sete por cento no 

período. 

A administração Néstor Kirchner foi baseada no planejamento e execução de 

políticas públicas. De acordo com Levitsky (2008), o governo iniciou a sua 

administração realizando um grande ajuste fiscal com a finalidade de equilibrar as 

contas públicas. Em sequência, o governou encerrou uma fase de quase uma 

década de medidas depressivas e de controle, buscando um conjunto de ações 

voltadas à motivação com apoio dos sindicatos e grupos de interesses sob a forma 

de união para realizar as negociações tanto trabalhistas como as de comércio e 
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investindo em um aumento real da renda. Tais políticas, aliadas a um mercado 

interno “represado” por anos e com espaço para o crescimento, redundaram em um 

aumento médio de setenta por cento de média salarial para os argentinos ao final de 

2007. 

O presidente Néstor Kirchner também reforçou a política de seguridade social 

estendendo os benefícios do sistema a cerca de um milhão de pessoas por meio da 

inclusão de desempregados e trabalhadores informais diminuindo o impacto social 

do problema econômico. Outro aspecto importante a ser ressaltado sobre a 

administração de Kirchner foi o fato dos investimentos públicos terem sido 

aumentados em cerca de cinco vezes, com expressivos investimentos nas áreas de 

educação pública e de pesquisas científicas. 

Levitsky (2008) argumenta que outras políticas também auxiliaram o presidente 

a conquistar grande popularidade. O autor cita a reforma radical realizada na 

Suprema Corte Argentina que, em sua gestão e sob sua coordenação política junto 

ao Congresso, forçou a passagem para a aposentadoria de seis dos nove juízes 

conhecidos pela politização e citados em casos de corrupção. Estes juízes que 

representavam o que de pior existia no Poder Judiciário argentino foram substituídos 

por respeitados juristas. 

Na área dos Direitos Humanos, Néstor Kirchner anulou as leis instituídas 

anteriormente que limitavam o prosseguimento dos julgamentos das violações de 

Direitos Humanos ocorridas no período do “Proceso” (1976 a 1983) tais como, as 

leis do Ponto Final e da Obediência Devida de Raúl Alfonsín e os indultos 

negociados por Carlos Menem.  

No contexto geral do Sistema Político Argentino, Levitsky (2008) diz que o 

período de governo de Néstor Kirchner pode ser caracterizado por uma grande 

centralização de poder no Executivo. Segundo análise do autor, Kirchner governou 

“às margens” do Congresso e de outras instituições de accountability horizontal 

expedindo cerca de 230 decretos executivos. O presidente manteve os poderes 

emergenciais delegados pelo Legislativo para enfrentar a crise de 2001 e, em 2006, 

o Congresso garantiu ao Chefe do Executivo o poder discricionário para realizar 

alterações no orçamento após a aprovação legislativa. 
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Ainda segundo a visão do autor, Kirchner foi responsável pela restauração da 

confiança do cidadão argentino em seu governo fazendo com que o sistema político 

do país conseguisse suplantar a crise institucional de 2001.  

A despeito de seus êxitos, o governo de Néstor Kirchner não conseguiu obter 

sucesso em todas as áreas tendo perdido importantes oportunidades como a de, por 

exemplo, melhorar a qualidade da democracia argentina. 

Apesar de grandes resultados na área da política econômica, o governo 

Kirchner não foi capaz de resolver o crônico problema da inflação. A adoção de 

medidas como o controle dos preços e a manipulação dos índices econômicos não 

foram capazes de controlar o aumento da inflação e afetaram negativamente a 

credibilidade das informações da área econômica do governo argentino, fato que 

impactou na competitividade do produto argentino face ao mercado global. 

Segundo Levitsky (2008) a mais importante das oportunidades perdidas por 

Néstor Kirchner foi a ausência de motivação política para fortalecer a democracia 

argentina. Segundo o pesquisador, a alta popularidade conquistada pelo presidente 

lhe conferiu oportunidade ímpar de possuir força política suficiente para, mediante 

atitudes e ações, fortalecer as instituições democráticas argentinas, o que não 

ocorreu. O fato é que, na visão de Levitsky, apesar de robusta, a democracia 

argentina apresenta importantes vulnerabilidades, dentre as quais, a fraqueza 

institucional de importantes atores do Sistema Democrático. 

No que se refere ao seu relacionamento com as Forças Armadas, Bruneau 

(2012) defende que o presidente Kirchner foi o político argentino que realizou as 

mudanças mais importantes desde a redemocratização argentinas nas relações 

civis-militares. 
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4.6 GOVERNO CRISTINA KIRCHNER (2007-2013) 

 

A presidência de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner iniciou-se em 10 de 

dezembro de 2007 quando a senadora pela província de Buenos Aires venceu as 

eleições no final do mandato de seu marido, o ex-presidente Nestor Kirchner. 

Tornou-se, então, a segunda mulher a ocupar a presidência da Argentina. A 

primeira presidente foi Isabel Martinez de Perón, eleita vice-presidente e que 

assumiu o cargo após o falecimento do titular e seu esposo, Juan Domingo Perón. 

Na opinião de muitos analistas políticos, a ascensão de Cristina Kirchner ao 

poder não modificou o cenário político argentino. Seu governo deu continuidade à 

forma de governar de seu antecessor, inclusive mantendo cerca de metade de seus 

ministros como principais assessores. 

Os principais objetivos de seu primeiro mandato foram: a política de redução de 

pobreza, a busca pelo crescimento econômico e, no campo dos direitos humanos, à 

semelhança do governo anterior, a continuidade das punições aos militares 

participantes do governo militar. 

Cristina Kirchner tomou algumas medidas consideradas polêmicas como a que 

restringiu a exportação de trigo para garantir o consumo interno. Tal atitude causou 

manifestações, tumultos e rendeu-lhe uma queda na qualidade do relacionamento 

com os sindicatos e associações de produtores rurais argentinos.2 

Em seu primeiro mandato aproveitou o clima favorável para os países 

emergentes e não teve problemas com a oposição que se manteve fraca e 

desorganizada, não oferecendo riscos para o casal Kirchner. 

O resultado da política econômica empreendida no primeiro mandato (2007-

2011) foi interessante, alcançando uma média de 7,7% de crescimento ao ano com 

                                                           

2 http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/produtores-rurais-argentinos-afirmam-que-periodo-e-de-decadencia-
para-o-setor.html acessado em 03 de fevereiro de 2014.  
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uma expansão da produção industrial com taxas médias anuais acima de 9%. Neste 

contexto, a presidente Cristina Kirchner foi reeleita em 2011 no primeiro turno e com 

grande vantagem. 

No segundo mandato, a Argentina começou a sentir as consequências da crise 

mundial de 2008 que redundaram em um desequilíbrio econômico e na volta da 

inflação.  

Um artigo publicado no site G13, em janeiro de 2014, descreve a crise política e 

econômica vivenciada pela Argentina no governo de Cristina Kirchner nos anos de 

2012 e 2013. Segundo o artigo, o país ainda sofre as consequências do 

“megacalote” de cerca de 100 bilhões de dólares dado em sua dívida pública em 

2001, bem como, observa-se a perda de popularidade da presidente Kirchner que 

teve seu partido derrotado nas eleições legislativas de 2012, fato que sugere 

grandes dificuldades a serem enfrentadas pelo “Kirchnerismo” na eleição 

presidencial de 2015. 

No ano de 2001, em um contexto de grave crise política e econômica, a 

Argentina anunciou à moratória (100 bilhões de dólares) que teve por consequência 

o abalo da confiança dos investidores e o afastamento de empresas estrangeiras. A 

economia perdeu competitividade e viu diminuída a entrada de moeda via 

exportações. 

Em 2005, o governo Néstor Kirchner, aproveitando o bom momento econômico 

mundial, realizou avanços na economia da Argentina e tentou recuperar a 

credibilidade oferecendo condições vantajosas a quem tinha sido prejudicado pelo 

calote. Cerca de 90 % dos credores aceitaram a proposta do governo, contudo, 

ainda existem ações nos tribunais internacionais dos credores que não aceitaram o 

acordo. 

 

 

                                                           
3http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia=Entenda_a_crise_economica_e_politica_na_Argentina
&edt=32&id=356514 acessado em 26 de Janeiro de 2014. 
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“De certa forma, a crise de 2001 nunca foi resolvida totalmente, pois parte 
dos credores não aceitou o calote e foi para a justiça, o que impede até hoje 
o país de levantar fundos internacionais de ajuda” (Carlos Stempniewski, 
economista e professor de Comércio Exterior das Faculdades Rio Branco, 
Janeiro de 2014) 4 

 

Para tentar controlar a situação econômica, o governo de Cristina Kirchner 

adotou diversas medidas com a finalidade de limitar a saída de dólares para o 

exterior, dentre elas: aumento de impostos sobre gastos com cartão de crédito no 

exterior, a exigência de aprovação do Banco Central para compra de dólares para 

turismo e limitações ao comércio on-line. 

A pouca competitividade econômica argentina elevou as taxas de inflação. 

Conforme dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censo (Indec), órgão oficial 

do governo, a inflação alcançou 9% em 2013. Contudo, consultorias independentes 

argentinas acusam o governo de manipular os dados e defendem que a inflação de 

2013 tenha chegado aos 28%. 

Por conta da falta de confiança nos dados oficiais divulgados pelo governo 

argentino, a revista “The Economist” passou a excluir de suas publicações os 

números divulgados pelo governo. No mesmo sentido, o Conselho Executivo do 

Fundo Monetário Internacional divulgou, no início de 2013, uma declaração de 

censura contra a Argentina por considerar insuficiente a qualidade dos dados oficiais 

do país. 

Em 2009 iniciou-se uma batalha judicial entre o governo Cristina Kirchner e o 

grupo de comunicação Clarín, que faz oposição ao governo, para a aplicação da Lei 

dos Meios que obriga a empresa a se desfazer de parte de suas propriedades. A 

Suprema Corte Argentina declarou a lei constitucional no final de 2013 e a situação 

começa a ser resolvida, apesar de o grupo Clarín continuar fazendo oposição ao 

governo de Kirchner. 

A presidente Cristina Kirchner recolocou o tema “Ilhas Malvinas” na agenda 

política talvez como estratégia para unir a população. Tomou decisões polêmicas 

                                                           
4 Ibid: nota de rodapé 2 
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como no caso da estatização da maioria das ações que a transnacional Repsol tinha 

na Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). A atitude fez o governo retomar o 

controle dos 38% do mercado interno de hidrocarbonetos que se evidenciava como 

uma importante via de remessa de divisas ao exterior. Mas rendeu a Argentina o 

custo político de ser taxada de um país “não cumpridor de contratos”.5  

A parceria política e econômica com o Brasil é considerada “variável chave” 

para o crescimento da Argentina e superação dos problemas econômicos vividos. 

 

“Estamos convocando toda a região (Mercosul) à necessidade de uma 
união maior e mais ampla, que nos permita enfrentar uma crise que, como 
temos indicado, foi produzida pelos países mais ricos, mas vai igualmente 
causar impacto em nossas economias.” (Presidente Cristina Kirchner em 
discurso realizado na passagem da presidência pro temporare do Mercosul 
à presidente Dilma Roussef em julho de 2012).6 

 

O governo argentino considera a aliança firmada com os países sul-

americanos, por meio do Mercosul, estratégica para o crescimento econômico, 

defendendo a integração sul-americana e uma atuação em conjunto nos fóruns 

internacionais como o G-20. Mesmo apresentando pontos de conflito comercial, que 

chegam à aplicação de embargos à importação de setores econômicos específicos, 

a Argentina considera a relação bilateral com o Brasil “estratégica” para a evolução 

econômica dos dois países. 

No que se refere à política econômica, o segundo mandato de Cristina Kirchner 

não têm obtido os mesmos resultados apresentados no primeiro governo. 

Apresentou baixas taxas de crescimento de média anual com retorno da inflação 

que alcançou 28% segundo analistas econômicos independentes no ano de 2013. 

A situação econômica argentina tem se mostrado frágil e instável e não são 

boas as perspectivas para o ano de 2014. Em entrevista concedida em janeiro de 
                                                           
5
 Gismondi,M. Entendendo a economia argentina nos dias atuais. Revista Pontes, v.9, n.3 Abril de 2013. 

http://ictsd.org/i/news/pontes/161374/ acessado em 03 de fevereiro de 2014. 

6
 A Argentina diante do furacão. Martín Granovsky. 28 de Agosto de 2012. 

http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2802:catid=28&ltemid=23 acessado 
em 26 de Janeiro de 2014. 
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2014 ao jornal O Globo7, o ex-ministro da economia argentina Domingo Cavallo, 

afirmou que o governo de Cristina Kirchner “vive uma crise de confiança e o risco de 

descontrole de preços”. Segundo o ex-ministro, nos períodos de 1991 a 1997 e 2000 

a 2001, as recentes medidas econômicas tomadas pelo governo poderão conduzir a 

Argentina à crises similares às sofridas em 1975, no fim do governo de Isabelita 

Perón, e 1989, no governo Alfonsín, oportunidades em que houve 

maxidesvalorização do peso e hiperinflação. 

Para a grande maioria dos analistas políticos argentinos os sérios problemas 

econômicos enfrentados pela Argentina que tem ocupado a mídia com ondas de 

saques e violência, terão importante impacto nas próximas eleições presidenciais 

que oferecem grande chance de sucesso para a oposição ao governo atual. 

 

4.7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Dos aspectos estudados neste capítulo, conclui-se que os governos 

democráticos argentinos sempre conviveram com graves problemas na área 

econômica. Estes problemas realmente dominaram a agenda política nacional 

recebendo uma forte atenção dos governos que priorizaram as tentativas de 

contenção das crises e impuseram uma série de restrições de toda ordem às demais 

políticas públicas, inclusive, a política de defesa. Desta forma, a pauta de defesa 

recebeu pouca importância ficando resumida à preocupação, por conta da 

experiência vivida no período entre 1976 e 1983, em evitar a intromissão militar na 

política doméstica. Tal fato justifica a aplicação do controle civil dos militares na 

política de defesa argentina. 

 

 

                                                           
7
 Jornal O Globo, Caderno de Economia de 01 de fevereiro de 2014. 
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5 AS POLÍTICAS DE DEFESA DOS GOVERNOS DEMOCRÁTICOS ARGENTINOS 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE POLÍTICA DE DEFESA E 

ANTECEDENTES DAS POLÍTICAS DE DEFESA DOS GOVERNOS 

DEMOCRÁTICOS 

 

Para Huntington (1957) no clássico “O Soldado e O Estado”, as relações civis-

militares configurar-se-iam como um dos aspectos do que o autor chamou de 

Política de Segurança Nacional. A Política de Segurança Nacional de uma nação 

teria por objetivo “fortalecer a segurança das instituições sociais, econômicas e 

políticas contra ameaças que surjam de outros países independentes” e poderia ser 

dividida em três aspectos, que seriam: a política de segurança militar, a política de 

segurança interna e a política de segurança situacional (Huntington, 1957). 

Huntington defendia que a política de segurança militar ou política de defesa e as 

relações civis-militares de um Estado seriam intrinsecamente ligadas. Na visão do 

estudioso, as relações civis-militares constituir-se-iam no principal componente 

institucional da política de defesa de um país. Desta forma, a política de defesa 

receberia importante influência, positiva ou negativa, das relações civis-militares. 

Ao analisar o pensamento teórico de Clausewitz, Huntington (1957) defende 

que o autor do livro “Da Guerra” argumentava que a guerra não poderia ser 

considerada um ato isolado e deveria ser compreendida quando racionalmente 

empregada buscando fins públicos. Clausewitz defendia que a guerra sempre 

estaria subordinada a fins políticos e cunhou a frase antológica que diz: “a guerra 

tem gramática própria, mas não tem lógica”. Esse entendimento é importante 

quando se analisa a importância de um documento chamado de política de defesa 

que define, grosso modo, os objetivos e os motivos pelas quais um país detém uma 

força militar. Na visão de Huntington (1957), ao definir o primeiro “rational teórico” 

para o profissionalismo militar, Clausewitz contribuiu com a primeira justificativa para 

o controle civil. 
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Segundo Proença Junior e Diniz (1998), a política de defesa de uma nação 

poderia ser conceituada como sendo a política governamental voltada para a 

produção da paz e, em caso de necessidade, para a produção da guerra mediante a 

utilização das Forças Armadas como instrumento político. Seria composta pelas 

Forças Armadas do país, por uma Estrutura Integrada de Comando e Planejamento 

militar, por uma institucionalidade governamental, uma política declaratória e uma 

política concreta. 

Faz-se necessário compreender o caráter político da política de defesa. Esta 

resulta do “entrechoque de interesses e perspectivas das diversas forças políticas 

relevantes no panorama político da sociedade”8. Por conta de sua natureza política, 

seguir-se-á a negociação de acordos, discussões, concessões que refletem o 

equilíbrio de forças políticas que surgem no cenário nacional e internacional. Por 

essa razão, deve ser entendida como provisória e de objetivos diferenciados que 

dependem do predomínio político na sociedade. Esta característica se mostra 

fundamental para correta compreensão da evolução da política de defesa argentina 

após o fim do regime militar. 

Visão diferente é exposta em “Diccionario Latinoamericano de Seguridad e 

Geopolítica” que apresenta um conceito diferente do expressado anteriormente. 

Para o Diccionario, a política de defesa de um Estado seria: “el conjunto de 

princípios y criterios com que el Estado orienta su función de Defensa con vistas a 

preservar la soberania e integridad del território y contribuir al logro de los demás 

objetivos nacionales. Entrega los lineamentos generales para estructurar, coordinar 

y armonizar los esfuerzos del Estado orientados a enfrentar los obstáculos, riesgos y 

amenazas que terceros puedan alzar contra el interés nacional. Es una política de 

Estado en tanto exige estar por sobre la coyuntura política y trascender los 

proyectos y la acción de los sucesivos gobiernos del país.”9 

Chuter (2006) amplia o conceito de política de defesa estudando a formulação 

e a execução do que seria uma política de defesa ajustada para o século XXI. Esta 

faria parte de uma complexa hierarquia do Estado que sobrepõe: a política 
                                                           
8
 Proença Junior e Diniz (1998), p.37. 

9
 Barrios, Jaguaribe, Rivarola, Calduch Cervera 2009, 306p. 
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governamental, a política exterior, a política de segurança e a política de defesa. O 

autor considera a hierarquia complexa, pois, todas as políticas têm contato e 

influência entre si, além de serem formuladas em simultâneo. A política de defesa 

seria uma política executória e caracterizar-se-ia como o “braço militar” da grande 

estratégia de uma nação.  

Chuter (2006) discorda do entendimento de Huntington (1957) para o qual a 

política de defesa tinha por objetivo “lutar e ganhar guerras”. O pesquisador defende 

que a política de defesa defina o uso estratégico do poder militar do Estado seja 

para atender aos interesses de defesa de seu território e soberania, seja para 

defender os interesses da nação no contexto da política externa por meio da 

participação em operações de paz. O estudioso compara, metaforicamente, as 

negociações internacionais a um jogo de pôquer no qual, obtêm maiores ganhos, o 

jogador que realiza a melhor jogada e, cita como exemplo, o Conselho de 

Segurança onde a simples posse de forças de defesa de razoável tamanho e 

preparo oferece ao Estado melhores condições de negociação. Segundo a visão do 

estudioso, a formulação da política de defesa baseada no conceito de ameaças está 

ultrapassada. Na realidade, a política de defesa de um país deveria “desenvolver e 

manter bens ou ativos, inclusive forças combatentes, que deverão dar suporte à 

política de segurança do Estado, e garantir a existência de sinergia entre todos os 

órgãos do governo para que seja possível o seu emprego.” 

As divergências no que se refere à conceituação de política de defesa não são 

o objetivo deste trabalho, por este motivo, somente são citadas a titulo de 

conhecimento. As diferentes opiniões não implicam em perdas para esta pesquisa, 

pois, este estudo somente trabalha com os aspectos aceitos pelas três correntes 

citadas. Neste sentido, a política de defesa de uma nação deve explicitar os meios e 

as estratégias pelas quais serão atingidos os objetivos (de longo prazo ou nem 

tanto) de defesa de uma nação. Deve ser elaborada por governantes civis com o 

devido assessoramento técnico dos militares. E, como pontuado por Barrios et al 

(2009), deve ser de caráter estatal e superior à visão de mundo partidária dos 

governos que se sucedem no poder. 

É importante que se ressalte que a política de defesa é uma política pública, 

pois, a defesa nacional deve ser considerada um bem público, de interesse geral da 
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sociedade. Segundo Almeida (2010), a política de defesa busca o bem público e o 

faz por meio de políticas públicas, trabalhando com problemas específicos e 

intransferíveis à iniciativa privada. O autor utiliza-se de exemplos para comprovar a 

afirmação mostrando que as Forças Armadas são o principal instrumento de ação de 

defesa e que, apesar de cumprirem missões subsidiárias como a de Correio Aéreo 

Nacional e de atendimento às populações ribeirinhas na Amazônia, sua missão 

precípua é a defesa do Estado Nacional e seus problemas específicos e, portanto, 

suas missões são intransferíveis à iniciativa privada ou a outras esferas 

governamentais. 

Em suma, a política de defesa de um país deve ser entendida como uma 

política pública porque utiliza a força coercitiva do Estado, tem sua origem e amparo 

no poder público e não se enquadra nas características de mercado, não se 

apresentando como uma possibilidade a delegação de poder. 

Ao se estudar a política de defesa do século XX da Argentina, segundo 

Derghougassian (2012), faz-se necessário entender o papel das Forças Armadas no 

contexto da política interna, as suas intervenções sob a forma de golpes militares e 

seus impactos em todas as instituições do Estado. O pesquisador defende que, 

assim como na maioria dos países da América do Sul, a política de defesa argentina 

havia se mantido um monopólio do setor militar e, as características castrenses, sua 

forma de agir e sua visão de mundo conduziram, até a década de oitenta, os 

destinos deste país. O autor argumenta ainda que, o golpe militar que implantou o 

chamado de “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), implementou uma 

política de defesa de característica de guerra total da qual a orientação para a 

condução interna de procedimentos seguia os princípios da Doutrina de Segurança 

Nacional. Para que se entenda a evolução da política de defesa na Argentina é 

importante destacar o grande impacto causado pela Doutrina de Segurança 

Nacional em todas as estruturas do Sistema Político Argentino. 

É interessante ressaltar também a importância da derrota da Argentina no 

conflito com a Grã-Bretanha pelas Ilhas Malvinas (Falklands) que seguindo a política 

de defesa em vigor, procurou “golpear para negociar”10 e demonstrou toda a falta de 

                                                           
10

 Derghougassian, p.16 
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preparação das Forças Armadas argentinas para ir à guerra contra uma potência 

militar como a inglesa. A guerra se mostrou um ponto de inflexão na política de 

defesa argentina, pois, a derrota foi um dos fatores que resultaram na queda do 

governo militar por colapso e na abertura democrática no país. 

Derghougassian (2012) diz que o fim do regime militar expôs uma série de 

procedimentos realizados pelo regime chamado de “Proceso”, tais como: violações 

massivas de direitos humanos e o desaparecimento de opositores do regime. Estas 

práticas eram cometidas contra cidadãos argentinos por suas Forças Armadas que 

teriam por missão estatal a proteção de seus cidadãos. Tal fato, segundo o autor, 

fez surgir um sentimento de fracasso profissional militar argentino e um grande 

afastamento das forças militares da sociedade. Por esta razão, pode se entender o 

grande peso dado ao controle civil sobre os militares no momento de redefinição da 

política de defesa do governo democrático. A verdade é que os primeiros tempos de 

abertura democrática argentina foram tempos de receio pelo retorno dos militares ao 

controle do país e de fortes iniciativas no sentido de manter o setor militar o mais 

longe possível das decisões políticas do Estado. Este “racha” da sociedade 

argentina com as suas forças militares foi tão grande, que se chegou ao ponto de 

discutir-se a necessidade de manutenção das Forças Armadas.  

Para Derghougassian (2012) o desprestígio militar argentino foi tão grande que, 

aliado a irresponsabilidade dos políticos, redundou no desaparecimento das 

discussões de defesa como política pública da sociedade. Os políticos, estudiosos, 

pesquisadores, sociólogos, cientistas políticos não tinham simpatia pelo tema de 

defesa. Neste contexto que reunia a abertura democrática e o receio de uma 

retomada do poder pelos militares, assumiu o governo o primeiro presidente civil 

eleito no período pós-governos militares, o presidente Raúl Alfonsín. 

Pion-Berlin (1997) argumenta que as falhas nas políticas adotadas e as 

condutas imorais ocorridas no governo militar (1976 e 1983), apesar de cometidas 

por alguns militares, foram associadas à instituição militar. Como consequência, 

foram afetados negativamente o orgulho militar, a unidade e a autoconfiança no 

momento da transferência do poder das mãos dos militares para os civis. 
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No que se refere à situação das Forças Armadas no período dos governos 

militares, Pion-Berlin argumenta que os gastos militares eram “extravagantes” 

apresentando uma média de 4,2 % do Produto Interno Bruto (PIB) no período do 

governo militar (1976-1983). Tal média de orçamento ultrapassou, em muito, a 

média dos anos anteriores (1969-1975) que foi de 1,8 % do PIB e, também, a média 

histórica de 2%. 

 

Quadro 01 - Percentagem do orçamento de defesa como parte do PIB nos 

governos militares. 

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

% do PIB 

destinado 

à Defesa 

 

3,9 

 

3,8 

 

5,1 

 

4,8 

 

4,4 

 

4,9 

 

3,5 

 

4,2 

Fonte: Argentine Ministry of Economics, Secretary of Finance, 1994. 

 

Pion-Berlin (1997) cita Eric Nordlinger11 que argumenta ser o orçamento de 

defesa a condição sine qua non para o interesse corporativo das instituições 

militares. Do orçamento dependem: os salários, as dependências, as operações, a 

manutenção, o treinamento e o material bélico a ser utilizado. Para o estudioso, a 

manutenção ou o aumento dos recursos destinados à defesa são os objetivos 

centrais das organizações militares.  

Como defendido por alguns estudiosos, o gasto não se traduziria 

necessariamente em grande capacidade operacional, as Forças Armadas 

encontravam-se, por demais, ensejadas na condução das políticas domésticas e na 

luta contra o “inimigo interno” para que pudessem se preparar adequadamente para 

as missões de combate. Segundo estes estudiosos, tal argumento é comprovado 

pela baixa efetividade apresentada por ocasião da Guerra das Malvinas. 

                                                           
11 Nordlinger, Soldiers in Politics, pp 68-71. 
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5.2 POLÍTICA DE DEFESA DO GOVERNO RAÚL ALFONSÍN  

Segundo Diamint (2008), o presidente Raúl Alfonsín adotou como estratégia de 

transição a “judicialização” das relações civis-militares. O mandatário defendeu, 

desde o primeiro momento de seu mandato, a condução dos militares aos tribunais, 

onde seriam julgados pelas violações de direitos humanos e todos os outros crimes 

cometidos durante o regime. Derghougassian (2012) reforça o argumento de Diamint 

defendendo que o julgamento dos militares foi a base principal para sentar os pilares 

do controle civil sobre a instituição militar na Argentina. 

Já em campanha pela presidência, Alfonsín defendia que os golpes militares 

não deveriam ser entendidos como consequência de um comportamento 

exclusivamente militar, mas sim, como expressão militar de um comportamento 

social marcado por uma diminuição do sentimento de justiça (ajuridicidad). 

 

“Los golpes de estado no deben ser vistos como productos de um 
comportamiento peculiarmente castrense sino, en todo caso, como 
expressiones militares de um generalizado comportamiento social signado 
por aquella caída en la ajuridicidad.”(Raúl Alfonsín, 1982) 

 

A condução dos julgamentos das juntas militares responsáveis por violações 

aos direitos humanos ocorridos nos governos militares caracterizou o mandato de 

Alfonsín. Contrastava o governo argentino, neste aspecto, de outros latino-

americanos, como o brasileiro, por exemplo, que realizava a sua abertura 

democrática por meio de transações negociadas entre os militares e os civis. Em 

governos iniciados de forma negociada, os militares mantinham certa autonomia e 

certos espaços no poder político. 

Segundo Diamint (2008), o presidente Raúl Alfonsín utilizou-se de sua política 

de direitos humanos como a base de suas relações com as Forças Armadas. Foi a 

estratégia encontrada pelo Chefe do Poder Executivo argentino para fortalecer a 

democracia nascente. Barany (2012) reforça os argumentos de Diamint 

argumentando que o governo Alfonsín conseguiu tirar vantagem do momento de 

fraqueza institucional das Forças Armadas na transição para a democracia e deu 
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início a décadas de humilhações para a instituição militar. O objetivo de Alfonsín era 

colocar o instrumento militar sob o controle constitucional civil e, para isso, 

estabeleceu o que Huntington chamou de “controle objetivo” das Forças Armadas.   

Para Derghougassian (2012), o governo Alfonsín foi o responsável pelas bases 

da institucionalização da política de defesa argentina depois da queda do regime 

militar. Com publicação da Ley n° 23554, o presidente revogou a antiga Ley de 

Defensa Nacional em vigor desde 1966. Outras medidas foram tomadas como: o 

julgamento dos militares, medidas de proteção da democracia frente a qualquer 

tentativa de revolta militar e a reformulação das funções e missões dos militares no 

estado democrático de direito. Ainda, segundo Poczynok (2011), a nova Ley de 

Defensa pode ser considerada como o primeiro passo para a construção do marco 

doutrinário de adequação das Forças Armadas ao contexto democrático. 

Segundo Eissa (2013), no período de governo de Alfonsín foi obtido um amplo 

acordo suprapartidário envolvendo os atores políticos e sociais argentinos que 

possibilitou o estabelecimento de três princípios básicos nos quais se baseariam a 

política de defesa, foram eles: a supressão das hipóteses de conflitos com os países 

vizinhos, a separação das missões de defesa e de segurança pública e a 

administração da política de defesa pelos civis. Talvez tenha sido esta a maior 

contribuição de Alfonsín para a área de defesa, observando-se que tais princípios 

nortearam o desenvolvimento das políticas relativas à área de defesa até os dias 

atuais. 

Não foi pouca a resistência oferecida pela instituição militar. Diamint (2008) 

cita, como exemplo, as declarações feitas pelo general Jorge Arguindegui, então 

Comandante do Exército, que dizia que o julgamento dos militares se constituía em 

um “Nuremberg às avessas” no qual seriam julgados os vencedores. 

Derghougassian (2012) reforça a ideia de Diamint, afirmando que todas as medidas 

tomadas pelo governo foram questionadas pelas Forças Armadas e que, mediante 

forte ação do governo Alfonsín, os militares argentinos não obtiveram êxito em sua 

pretensão de elaborar a política de defesa e manter espaços de influência política. 

Desde o início do governo, Alfonsín buscava reforçar a confiança da sociedade 

argentina na democracia e possuía as condições necessárias para adotar ações 
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mais fortes. Contando com o apoio da opinião pública que o elegeu, o 

descontentamento dos militares mais novos com os rumos tomados pelo regime 

anterior e pela derrota nas Malvinas, o presidente sentiu-se forte o suficiente para 

realizar uma verdadeira “depuração” nas Forças Armadas argentinas. Segundo 

Pion-Berlin (1997), neste momento político “a balança do poder tendia 

decisivamente para o lado civil”. 

Rut Diamint (2008) defende que o governo de Raúl Alfonsín jamais teve como 

objetivo desestruturar as Forças Armadas argentinas. Acreditava o presidente que 

as forças militares eram instituições essenciais do Estado democrático e sua 

estratégia era a do julgamento seletivo dos responsáveis pelos crimes cometidos 

nos anos de governos militares de modo a isolar os militares que não 

compreendessem o princípio da supremacia civil necessário ao Estado democrático. 

O pesquisador Derghougassian (2012) defende que a lentidão no processo de 

aprovação da nova Ley de Defensa ocorreu em consequência da dificuldade em se 

realizar a transição por colapso sem a derrota política dos militares e sem a plena 

ocupação de espaços e recursos de poder por parte dos civis. Para o autor, apesar 

da demora em sua elaboração, não se pode subestimar a sua importância, pois, 

com esta lei, se ganhou a batalha ideológica pela democracia argentina pela retirada 

dos princípios da Doutrina de Segurança Nacional e pela separação clara das 

missões de segurança externa e interna, fazendo com que, os militares ficassem 

responsáveis tão somente pela defesa externa do país. 

Esta importante lei também estabeleceu mecanismos de relacionamento entre 

os poderes constitucionais e as instituições castrenses, reafirmando a subordinação 

dos militares ao poder civil. Encerrava-se, desta forma, a cultura de intervenção 

militar na política nacional argentina e, principalmente, retirava dos militares a 

responsabilidade por definir a política de defesa do país. Grandes ganhos para a 

Argentina, um país que no período entre 1955 e 1976, trocou de mandatário sete 

vezes, alternando regimes democráticos e regimes militares. Ressalte-se que 

nenhum governante eleito democraticamente neste período conseguiu completar o 

seu mandato. Tais características do Sistema Político Argentino evidenciam a 

importância e a quebra de paradigmas políticos que a Ley de Defensa representou 

para o país. 
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Thomas Bruneau (2012) defende que os militares não estariam tão fracos e 

derrotados como apresentado na grande maioria dos estudos. Para o autor, o 

grande histórico de participação militar na política doméstica do país dificultou o 

isolamento desejado pelo governo civil. Bruneau (2013) replica o argumento utilizado 

pelos militares à época que demonstrava o seu apego à política: “como as Forças 

Armadas enfatizam sempre e sempre – os militares foram criados em 1860 sendo 

uma organização burocrática clássica com extensas ligações com a sociedade, 

fontes de renda; propriedades e o Ministério da Defesa era, e permaneceria sendo, 

um pequeno ministério com no máximo 700 pessoas”. 

Segundo Sain (2000), a questão orçamentária também influenciou de forma 

muito importante a política de defesa do governo Alfonsín. O governo radical reduziu 

em cerca de 50 % o orçamento militar argentino no período entre 1983 e 1988. 

Como essa redução não foi acompanhada de uma reestruturação das instituições 

militares para adaptá-las às novas condições orçamentárias e fiscais do país gerou-

se uma queda de operacionalidade e de efetividade das Forças Armadas e uma 

crise militar que culminou nos levantes militares que acompanharam o governo até 

seu final. Reforçando o argumento de Sain, Poczynok (2011) defende que a grande 

necessidade de esvaziar o poder político dos militares dificultou o desenho e o 

planejamento da redução orçamentária, redundando em um corte improvisado e 

desestruturado da dimensão do instrumento militar que resultou em perda da 

capacidade operativa das forças militares. 

Pion-Berlin (1997) já defendia que os cortes orçamentários na área de defesa 

apresentam graves consequências quando não acompanhados de todo um esforço 

de reforma estrutural que fortaleça a eficiência, a velocidade e a capacidade de 

cooperação entre as forças. E o pesquisador Zoltan Barany (2012) defende que o 

melhor meio de controlar os militares se dá pelo controle de seu orçamento. O 

governo Alfonsín utilizou-se desta estratégia para diminuir a influência política dos 

militares. 
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Quadro 02 – Percentagem do orçamento de defesa como parte do PIB no 

governo Alfonsín. 

Ano 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

% do PIB 

gasto com 

Defesa 

 

4,2 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,1 

 

1,9 

Fonte: Argentine Ministry of Economics, Secretary of Finance,1994. (1983 – governo militar) 

De acordo com Pion-Berlin (1997), os investimentos ou gastos com a área de 

defesa no governo Radical foram reduzidos brutalmente de forma a afetar 

pesadamente a capacidade operacional das forças militares do país. O Governo 

Raúl Alfonsín investiu uma média de 2,2 % do Produto Interno Bruto em Defesa e 

usou a estratégia do controle do orçamento para diminuir o poder político dos 

militares. É inevitável a compreensão de que a redução da capacidade de gasto 

influencie na redução da capacidade de influenciar politicamente o Estado. Eric 

Nordlinger defende que: “Changes in the size of defense budget are a telling 

indicator of the political Power and prestige of the armed force”. 

A redução de investimentos na área de defesa parece ter resultado em uma 

queda da capacidade operacional das Forças Armadas argentinas. Foram afetados 

os efetivos militares, os treinamentos, os salários, e as aquisições de materiais e, 

consequentemente, a efetividade das instituições militares argentinas. 

Não que os recursos destinados à defesa no governo Alfonsín fossem muito 

reduzidos. Os recursos retornaram à média histórica de cerca de 2% do PIB, o fato é 

que as Forças Armadas vinham dos anos de bonança do “régimen procesista” e, 

sem que fossem realizadas alterações nas suas estruturas, efetivamente o recurso 

orçamentário destinado à defesa foi reduzido em cerca de 50%. Tal tomada de 

decisão implicou em uma drástica redução dos investimentos que impactou a área 

de defesa e diminuiu a capacidade operacional das três armas. 
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                                                                     e Duhalde     Kinchner 

No entender de Battaglino (2013), a falta de interesse dos líderes políticos 

argentinos pela defesa pode ser explicada pela falta de conexão entre os assuntos 

militares e o interesse eleitoral. A sociedade argentina, fruto do último regime militar, 

teria muito ressentimento dos militares, por tanto, a área não despertaria o interesse 

dos políticos que visam ganhar eleições. Tão pouco seria abastecida por recursos 

públicos. Esta se configura em uma explicação racional para a forte redução das 

despesas militares do país que tão fortemente impactou a área de defesa. 

Para Diamint (2008), o governo Alfonsín não calculou corretamente o custo 

político dos processos judiciais contra os militares e começou a sentir uma grande 

pressão do setor militar contra o governo democrático. Tais pressões fizeram o 

governo instituir as Leis de Obediência Devida e do Ponto Final, que limitaram a 

condução à justiça dos chefes máximos do regime militar, deixando de fora os 

militares de mais baixa patente. Aliando-se a isso, a crise econômica e os 

desacertos na gestão governamental, fizeram com que o governo não conseguisse 

alcançar todos os objetivos traçados no início do mandato. 
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Segundo a pesquisadora, a missão de institucionalizar a política de defesa era 

muito complexa. Contudo, grandes foram as modificações introduzidas pelo primeiro 

governo civil desde 1976. Dentre elas podem ser citadas: a implantação do 

Ministério da Defesa sob a direção de um político civil, o controle dos salários dos 

militares, o controle da produção de materiais de defesa, e a modificação dos 

serviços de inteligência para a responsabilidade de uma agência civil (Secretaria de 

Inteligencia Del Estado). Todas essas ações tinham por objetivo principal limitar a 

autonomia militar e instituir um controle civil efetivo sobre as Forças Armadas 

argentinas.  

No entender de Diamint (2012), o governo Alfonsín realizou importantes 

transformações nas relações civis-militares argentinas, apresentou aspectos 

positivos e negativos, contudo, não estabeleceu uma política pública de defesa. 

 

5.3 POLÍTICA DE DEFESA DO GOVERNO CARLOS MENEM  

 

Diamint (2008) nos mostra que o presidente Carlos Menem assumiu o poder 

executivo na Argentina em 1989 e mantinha a percepção de Alfonsín sobre a 

necessidade de redução da autarquia militar e do fortalecimento do controle civil das 

instituições militares. Entendia o presidente eleito que estas seriam as condições 

básicas para a manutenção e fortalecimento da democracia argentina. Barany 

(2012) reforça os argumentos de Diamint (2008) argumentando que o governo de 

Menem implementou reformas que redundaram em um aumento da perda de 

autonomia militar, seja eliminando o serviço militar obrigatório, seja impondo maiores 

cortes orçamentários a área de defesa. 

Em consonância aos objetivos explicitados, em 1992 foi sancionada a Lei de 

Segurança Interna (Ley de Seguridad Interna) que regulou a atividade de segurança 

na Argentina, estabeleceu os mecanismos para sua implementação definindo as 

responsabilidades principais das instituições envolvidas com a área de segurança. 

Ficava definido por lei que a segurança seria de responsabilidade das polícias e das 

guardas nacional e costeira. Às Forças Armadas foi reservado um papel secundário, 
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de apoio, apenas em casos excepcionais, e devidamente aprovados pelo 

Congresso. 

Para Derghougassian (2012), o presidente Menem assumiu o governo 

reprimindo com êxito o último levantamento “carapintada” que marcou o 

encerramento dos levantes militares argentinos. O governo justicialista designou 

sucessivamente para o comando das Forças Armadas oficiais veteranos das 

Malvinas e completamente desligados das ideias “carapintadas” com os quais se 

garantiria a lealdade das forças militares para com o governo democrático. 

Carlos Menem abandonou a estratégia utilizada por seu antecessor de 

“judicializar” as relações civis-militares, e adotou uma estratégia de controle dos 

militares por meio da geração de dependência pessoal, ou seja, o controle dos 

militares passou a ser mantido através da criação de vínculos afetivos de lealdade. 

Com esta intenção, Diamint (2008) defende que Menem buscou melhorar as 

relações com os militares por meio do atendimento de algumas de suas demandas 

que reduziram consideravelmente a pressão militar sobre o governo. Por meio de 

um indulto concedido entre 1989 e 1990, ato não apoiado pela sociedade argentina, 

o presidente Menem perdoou oficialmente cerca de 220 oficiais e 70 civis, 

responsáveis por violações de direitos humanos no período entre 1976 e 1982. 

Perdoou, também usando a força da lei, os chefes da Guerra das Malvinas, os 

militares que haviam se rebelado contra o governo anterior, bem como, os 

responsáveis pela organização guerrilheira Montoneros. 

O principal argumento utilizado pelo presidente, segundo Diamint (2008), era a 

necessidade de a Argentina, como país, “superar o ódio para consolidar a 

reconstrução nacional” encerrando aquela fase vivida no passado. A afirmação de 

Diamint é reforçada por Derghougassian (2012) que cita a busca pelo governo de 

Menem da “pacificación y reencuentro nacional”. Mas, apesar de ter angariado a 

simpatia do setor militar, sua estratégia resultou na quebra do marco jurídico no qual 

se baseou a redemocratização da Argentina, bem como no enfraquecimento do 

Poder Judiciário que havia julgado e condenado vários dos indultados, ao fim 

promovendo uma grande sensação de impunidade na sociedade. 
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As decisões políticas de Carlos Menem não consideravam os assuntos 

militares mais importantes que outros do Estado, tanto que, o presidente destinava a 

estes o mesmo tipo de tratamento oferecido a todas as outras instituições, e 

mostrava que não temia ambições corporativas ao não reconhecer-lhes suas 

prerrogativas militares. 

Para Derghougassian (2012), o indulto aos militares e a neutralização do setor 

carapintada das Forças Armadas foram as maiores e únicas iniciativas oficiais no 

processo de institucionalização da política de defesa da gestão de Menem. 

Diamint (2008) argumenta que o Presidente Menem negociou com os militares 

que se mostravam mais leais, o que fez romper a cadeia corporativa e debilitou a 

busca de poder político pelos mesmos. Atendeu a algumas demandas, 

recompensando seletivamente algumas funções que eram úteis ao seu projeto 

político. Negociava benefícios em troca de lealdade. Este argumento também é 

defendido por Deghougassian (2012) que vincula estas ligações ao 

desmantelamento da indústria militar e a privatização da Fabricaciones Militares que 

resultou na venda ilícita de armas para a Croácia e para o Equador, envolvendo 

militares em escândalos mafiosos. 

Ao conduzir o seu relacionamento com os militares baseando-se em uma 

política de negociação por lealdade, Menem enfraquecia o posicionamento dos 

Ministros de Defesa e fez com que até a assunção de Jorge Domínguez em 1996, 

tivessem sido substituídos cinco ministros. 

Para Diamint (2008), Domínguez foi o Ministro da Defesa mais efetivo do 

governo Menem. Logo em seguida a assunção do cargo assinou o decreto 1116/96 

que estabeleceu um esboço de política de defesa. Tal decreto, por mais que não 

conseguisse institucionalizar as políticas ou redefinir o papel dos militares, serviu 

para mostrar que o ministério era mais do que um mero mediador entre o governo 

democrático e os militares. 

Battaglino (2013) explica que o governo Menem teve por objetivo neutralizar os 

setores militares mais politizados e perseguir o setor intervencionista. Por outro lado, 

empreendeu um esforço considerável no sentido de cooptar a cúpula militar 
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utilizando-se da estratégia da concessão de gestos favoráveis e contundentes que 

se constituíam em uma tentativa de encerrar a revisão do processo ocorrido no 

regime “processista”. Neste contexto, foram estabelecidos os indultos. Barany (2012) 

cita que Menem realizou numerosas visitas bem divulgadas a bases militares, 

promoveu a participação argentina em missões de paz e conseguiu manter uma 

relação cordial com os militares. 

A estratégia de Menem consolidou a subordinação das Forças Armadas e, 

realmente, não ocorreram revoltas ou motins no período de seu mandato, contudo, 

alguns autores defendem que se retrocedeu no período no que se refere ao controle 

civil democrático. No entender de Sain (2000) e Diamint (2008), a dinâmica 

estabelecida pode ser chamada de “subordinación con autonomia militar”. Este tipo 

peculiar de subordinação teria permitido a delegação aos militares da administração 

de uma série de assuntos internos e uma redução considerável das agências 

interministeriais ocorrida em consequência da segunda reforma do estado realizada 

em 1996. Neste ínterim, perdeu força o Ministério da Defesa afetado 

consideravelmente em sua capacidade de exercer o controle “al dejar en manos 

castrenses funciones que con anterioridad se desarrollaban en las áreas disueltas”.12  

Segundo Saint-Pierre (2007), vários fatores contribuíram para que o governo 

de Menem tenha alcançado êxito apaziguando as relações civis-militares e 

consolidando a subordinação das instituições castrenses aos poderes públicos 

argentinos. Dentre os fatores mais importantes, o autor destaca: o fato de Menem ter 

conduzido o relacionamento com os militares de forma personalista concedendo 

indultos, proporcionar uma grande participação das Forças Armadas argentinas em 

missões de paz sob a égide da ONU, participando inclusive da Primeira Guerra do 

Golfo, e a consecução para a Argentina do status de aliado extra da OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

Rut Diamint (2008) cita, ainda, outros avanços alcançados pelo governo 

Menem na área de defesa, dentre eles: a anulação do serviço militar obrigatório, a  

                                                           

12
 Jorge Battaglino, Revista SAAP, 2013, p.269. 
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intensificação de missões conjuntas com outros países, a criação da Junta Superior 

de Logística, aprovação da Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, e a 

continuação da preparação do Livro Branco de Defesa (publicado em 1999). 

Battaglino (2013) argumenta que as concessões feitas por Menem aos militares 

e seu relativo retorno à administração de alguns setores da política interna não se 

deu sem o importante custo do desinteresse político pelos assuntos da área de 

defesa. Este desinteresse pode ser caracterizado pela redução dos investimentos 

destinados à área de 1,8 % do PIB para o patamar de 1,1% em 1999, como pode 

ser observado no gráfico da página 65. 

Para Sain (2000), os gastos militares na era Menem foram reduzidos, ainda 

mais, chegando em 1994 a 1,74% do PIB e 11,4% do total de gastos fiscais. À 

semelhança do ocorrido no governo anterior (Alfonsín), não foram tomadas medidas 

para reorganizar ou adaptar as instituições militares às novas condições econômicas 

e fiscais da Argentina. O autor entende que, ao invés de iniciar uma política de 

defesa orientada para a reforma e modernização das Forças Armadas, o que se 

realizou foi um importante corte orçamentário para instituições que permaneciam 

com o mesmo sistema de organização e funcionamento. 

O resultado deste processo foi o aprofundamento do problema da falta de 

capacidade operacional das Forças Armadas argentinas que completariam 

dezesseis anos de parcos investimentos. Sendo que a única diferença entre a 

distribuição de recursos destinados à defesa dos governos Alfonsín e Menem foi o 

motivo dos cortes orçamentários. Se para o primeiro, o corte de recursos era uma 

estratégia política, para o segundo, tratava-se de uma necessidade econômica. 
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Quadro 03 - Percentagem do orçamento de defesa como parte do PIB no 

governo Menem. 

Ano 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

% do PIB 

gasto 

com 

Defesa 

 

1,8 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,2 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,2 

Fonte: SIPRI – http://www.sipri.org/research/armaments/milex/miles_database/milexdata1988-

2012v2.xsls/view acessado em 02 de Janeiro de 2014. 

 

Neste sentido, Derghougassian (2012) reforça a ideia de Sain (2000) 

argumentando que a redução dos gastos com a Defesa imposta pelo governo 

Menem e sua manutenção em um patamar de 1,5 % PIB resultaram em uma grande 

deterioração do funcionamento das instituições militares. Também houve uma 

redução da incorporação anual de soldados, queda da capacidade de instrução 

militar e, principalmente, perdas no que se refere à profissionalização dos militares 

que sentiam a necessidade de procurar outras ocupações para assegurar-lhes um 

nível compatível de vida. 

Como já havia alcançado um patamar seguro no que se refere ao 

relacionamento com os militares, o Governo Menem cortou orçamento de defesa em 

um contexto de tentativa de controle e acerto da economia argentina. Sua estratégia 

de controle dos militares, diferentemente da forma de agir do governo anterior, não 

se utilizava do corte orçamentário para enfraquecer a posição política dos militares.  

 

“Unlike Alfonsín, Menem’s objective was not to punish the armed forces 
politically but rather to insist they not interfere with larger macroeconomic 
objectives. The armed forces must try to make do with less because the rest 
of Argentine society had been called on to do exactly the same, the 
president argued”. (Pion-Belin, 1997, p.126) 
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Menem apresentou em seu governo uma média de investimento de 1,5 % do 

PIB para a área de Defesa. Investiu, portanto, menos que a média histórica de 2 % 

do PIB, reforçando a redução da capacidade operativa das Forças Armadas 

argentinas. 

Segundo Pion-Berlin (1997), o corte orçamentário realizado por Menem 

impactou diretamente capacidade de defesa do Estado Argentino somando-se as 

demandas criadas na gestão do presidente Alfonsín, contudo, apesar dos protestos 

de vários oficiais generais, “do ponto de vista do orçamento público, os gastos 

militares não eram tão importantes”. 

Apesar de realizados alguns avanços, o Ministério da Defesa do governo 

Menem não teve força suficiente para superar o personalismo com a qual o 

presidente conduzia os assuntos militares. Tão pouco foi capaz de institucionalizar 

uma administração eficiente. Ressentiu-se do não estabelecimento de metas 

institucionais e atuou sempre de forma descoordenada não obtendo êxito em colocar 

para funcionar o sistema de defesa. 

A política de defesa desenvolvida pelo governo de Carlos Menem foi bem 

sucedida no ambiente externo, pois foi capaz de contribuir decisivamente para o 

estabelecimento de um ambiente de cooperação com países vizinhos, 

principalmente, o Chile e o Brasil, hipóteses de conflito durante todo o século XX. 

Também com relação à política externa, Derghougassian (2012) diz que Menem 

procurou “normalizar” a imagem do país no mundo para aumentar a confiança dos 

organismos financeiros internacionais e potenciais investidores na argentina. Para 

tal, utilizou-se do grande aumento de efetivos militares argentinos empregados em 

missões de paz e do alinhamento com os Estados Unidos, inclusive rompendo com 

a tradicional neutralidade argentina e participando de iniciativas de intervenção 

militar no Golfo Pérsico em 1991 e no Haiti em 1994. O próprio Derghougassian 

(2011) em outro trabalho defende que a reformulação das missões dos militares no 

que se refere à política externa do governo menemista respondeu mais à lógica 

neoliberal de tentar “normalizar” a imagem da Argentina como um país confiável 

para os organismos financeiros internacionais e possíveis investidores do que à 

lógica necessária à política de defesa argentina. Neste sentido, o governo de 

Menem demonstrou grande capacidade de coordenar a política externa com a 
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política de defesa. A relatada abordagem explica a motivação política que redundou 

em um grande incremento da participação militar argentina em missões de paz sob a 

égide da Organização das Nações Unidas como se pode observar no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 04 – Efetivo das forças armadas argentinas participante de missões de 

paz da ONU. 

Ano 1958 1960-1966 1967-1989 1990-1999 2000-2010 

Efetivo 

participante de 

missões de 

Paz da ONU 

 

4 

 

93 

 

125 

 

18.853 

 

21.292 

Fonte: Rut Diamint (2013) 

 

Segundo Sotomayor (2014) os países democráticos enviam tropas para as 

missões de paz das Organizações das Nações Unidas (ONU) com três possíveis 

objetivos: como sinalização de amadurecimento do país, comprometimento e 

capacidade de manutenção de compromissos internacionais (global player), como 

forma de induzir reformas estruturais nos papéis de suas Forças Armadas ou para 

angariar fundos que auxiliem no sustento das mesmas. Para o pesquisador, o caso 

da Argentina é bem peculiar e sua participação nas missões de paz da ONU pode 

ser dividida em três fases: a primeira fase (1990-1995) no governo de Menem em 

que a Argentina se tornou um dos principais países fornecedores de tropas de paz, 

uma segunda fase (1996-2003) no decorrer do segundo mandato de Menem e crise 

institucional do governo De La Rúa e uma terceira fase (2004-2010), já no governo 

dos Kirchners. 

Na primeira fase de participação dos argentinos ocorrida no governo Menem, 

Sotomayor (2014) defende que o governo realizou um grande esforço no sentido de 

reinserir a Argentina no Sistema Internacional. O país tentava afastar o estigma da 

guerra suja e do não cumprimento de acordos e contratos fruto da crise ao final do 
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governo Alfonsín. A participação das Forças Armadas argentinas, além de mantê-las 

afastadas da política interna em um esforço para realizar um reforma estrutural na 

cultura dos militares, propiciava uma demonstração de que o país estava 

comprometido com o Sistema Internacional e buscava ganhar credibilidade junto aos 

organismos internacionais e principais credores estrangeiros. 

No âmbito interno, conseguiu encerrar um ciclo de reação militar à reabertura 

democrática que havia marcado os primeiros anos de governo civil. Em seu governo, 

pela primeira vez um Chefe do Exército, Martín Balza, assumiu os erros cometidos 

no período dos governos militares. Segundo Derghougassian (2012), o discurso do 

general argentino marcou o início da reconciliação das Forças Armadas com a 

sociedade do país, constituindo-se em um reconhecimento explícito da subordinação 

militar ao poder constitucional argentino. 

No entender de Sain (2000), os governos de Alfonsín e Menem alcançaram o 

objetivo de reforçar a democracia argentina e de se estabelecer um controle civil 

sobre os militares, mas, não aproveitaram a oportunidade para estabelecer políticas 

globais para a redefinição doutrinária, orgânica e funcional das Forças Armadas. 

Tais políticas permitiriam a criação de novas bases institucionais sobre as quais 

surgiriam a nova organização e funcionamento da defesa nacional, necessariamente 

adequada às novas realidades internacionais e domésticas. 

Com sua forma peculiar de conduzir as relações civis-militares, Menem 

contribuiu para a consolidação do regime democrático, diminuindo a participação 

dos militares na política e reforçando o controle civil sobre os militares. Além disso, 

foi capaz de utilizar-se de forma eficaz do instrumento militar para obter ganhos em 

sua política externa por meio do incremento das participações argentinas em 

missões de paz. Contudo, abriu mão de conduzir uma política pública de defesa 

verdadeiramente institucionalizada. 
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5.4 POLÍTICA DE DEFESA DOS GOVERNOS FERNANDO DE LA RÚA E 

EDUARDO DUHALDE  

 

Segundo Diamint (2012), não foram muitas as contribuições do governo De La 

Rúa para a política de defesa argentina tendo em vista que governou no curto e 

conturbado período entre dezembro de 1999 e dezembro de 2001.  

O governo teve como ministro da defesa Ricardo Lopez Murphy, economista 

que não possuía nenhuma experiência na área de defesa. Seu objetivo principal era 

o de sanear as contas das Forças Armadas, fazer uma gestão mais eficiente dos 

recursos alocados para em seguida, iniciar um processo de modernização militar. O 

pouco tempo de governo não permitiu grandes avanços. 

Segundo Saint-Pierre (2007), a Lei n° 25520 - Lei de Inteligência Nacional foi 

aprovada no ano de 2001, poucos meses após a renúncia do presidente Fernando 

de La Rúa. Para o pesquisador, o governo Menem evitou tratar do polêmico assunto 

do controle das atividades de inteligência. Ao contrário, foi acusado de se utilizar de 

forma “licenciosa e abusiva” dos produtos da atividade de inteligência. A forma 

discricional com a qual se lidava com os fundos destinados à Secretaria de 

Informações do Estado (SIDE) mostrava-se politicamente muito vantajosa. Contudo, 

o contexto mudou com a assunção do poder pela chamada “Aliança” em 1999. 

Formou-se uma frente política para regular o setor de inteligência para fazê-lo 

trabalhar de forma eficiente e correta. 

O governo De la Rúa já vinha sofrendo pressões políticas para autorizar a 

utilização das Forças Armadas nos combates ao crime organizado e a ocorrência do 

Atentado Terrorista de 11 de setembro só veio a reforçar estas solicitações. 

Neste contexto e, fortemente influenciados pela posição norte-americana, o 

Presidente De la Rúa e seu Ministro de Defesa Horacio Jaunarena mudaram de 

posição e passaram a trabalhar contra o projeto enviado pelo seu governo ao 

Congresso. Contudo, não conseguiram reverter à situação e o projeto original 

angariou um forte consenso multipartidário que garantiu a sua aprovação da Ley de 
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Inteligencia Nacional, mesmo contra a vontade do Presidente e de seu responsável 

pela pasta da defesa. 

Um acordo político fez com que se desse a chegada de Eduardo Duhalde ao 

poder como presidente da Argentina. Neste contexto, fez-se um amplo acordo 

nacional para que se permitisse o retorno à normalidade política no país. 

Segundo Diamint (2012), o presidente Duhalde fez um acordo tácito com os 

militares: “o governo não interviria nos assuntos militares se estes não 

questionassem o poder civil”. 

O Ministro da Defesa era Horacio Jaunarena que tinha como principal 

preocupação a manutenção de um relacionamento cordial entre o governo e os 

militares. Diamint argumenta que, em muitos aspectos, o Comandante do Exército, 

parecia ocupar a pasta da Defesa, tamanha era a fraqueza demonstrada pelo 

ministério. Por consequência, não houve condições de se estabelecer uma política 

de defesa. Essa conclusão é reforçada por Barany (2012) que argumenta que o 

período de governo dos presidentes De La Rúa e Duhalde não modificaram em nada 

as relações civis-militares na Argentina. 

No campo da política exterior, Sotomayor (2014) argumenta que a crise 

econômica e institucional vivida pela Argentina fez com que fossem reduzidos os 

contingentes enviados para missões de paz da ONU, muito embora, o país 

continuasse enviando militares para as missões. Segundo o Rut Diamint (2010), as 

missões de paz consistiam em uma solução de emprego para as Forças Armadas 

argentinas, pois, o Estado àquela época não possuía verdadeiramente uma política 

de defesa. 

 

5.5 POLÍTICA DE DEFESA DO GOVERNO NESTOR KIRCHNER  

 

Diamint (2012) argumenta que os maiores objetivos do presidente Nestor 

Kirchner se constituíam em ganhar legitimidade pública e neutralizar as intenções 
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corporativas de qualquer setor do Estado. Com relação aos militares, demonstrou 

desde o início de seu mandato, estar disposto a desenvolver a agenda dos Direitos 

Humanos. Battaglino (2013) reforça a tese de Diamint, sustentando que, no início do 

governo Nestor Kirchner com a pasta de defesa nas mãos do Ministro José Pampuro 

(2003-2005), a prioridade estabelecida era o reinício dos julgamentos dos militares 

responsáveis pelas violações dos direitos humanos cometidas nos governos 

militares. 

Segundo Levitsky (2008), Nestor Kirchner foi o responsável por grandes 

avanços na área dos Direitos Humanos na Argentina. Em seu governo tornou nulas 

as leis do Ponto Final e da Obediência Devida, elaboradas por Raul Alfonsín para 

limitar os julgamentos de militares que haviam cometido crimes no período de 1976 

a 1983. Kirchner também cancelou os indultos instituídos por Menem no ano de 

1990 com o objetivo de perdoar os oficiais generais e militares responsáveis pela 

Guerra Suja.  

Sotomayor (2014) defende que Pampuro convenceu Nestor Kirchner a manter 

o envio de contingentes das Forças Armadas para as missões de paz da ONU para 

promover a cooperação sub-regional com os vizinhos sul-americanos e para 

estabelecer um novo nível de relacionamento com o Brasil, potência média regional, 

e com os Estados Unidos. 

Nilda Garré, a segunda ministra da Defesa de Kirchner, reverteu à tradição de 

renúncia na condução da defesa argentina que caracterizou todos os titulares da 

pasta de defesa desde o retorno a democracia. Tendo por base o diagnóstico de que 

os governos democráticos anteriores não tiveram condições de completar o 

processo de transição da chefia da área de defesa das mãos dos militares para os 

civis, a ministra tomou uma série de iniciativas para evidenciar que a política de 

defesa do Estado argentino era conduzida pelo governo. Em consequência, 

surgiram as primeiras pautas que conformaram a política de defesa. As Forças 

Armadas compreenderam que sua autonomia estava bastante restrita e que suas 

funções dependiam das decisões políticas. 

Para Derghougassian (2012), a ministra Garré foi responsável por um 

verdadeiro “salto qualitativo” no processo de institucionalização da política de defesa 
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argentina por meio da formulação e implementação da iniciativa de modernização do 

sistema militar em janeiro de 2006. 

O Projeto de Modernização do Sistema Militar evidenciou-se como uma 

resposta à situação de negligência com a qual se tratou a questão da defesa nos 

governos desde 1983. Derghougassian (2012) defende que o projeto trabalhava 

baseado em duas premissas: a importante redução orçamentária aplicada à área de 

defesa sem um necessário ajuste para adaptação à nova realidade econômica e a 

implementação de uma modalidade de gestão baseada em enfoques delegativos 

das responsabilidades políticas nas próprias Forças Armadas que resultou em um 

processo crônico e caótico de diminuição da capacidade operacional das instituições 

militares.  

O processo de modernização se apresentou por meio da definição de dez 

pontos principais: 

1. Estruturação orgânica e funcional do sistema; 

2. Organização de uma metodologia de planejamento estratégico; 

3. Configuração de um sistema racional de planejamento e execução logística; 

4. Articulação das áreas de investigação, desenvolvimento e produção; 

5. Consolidação integral regional e cooperação internacional; 

6. Promoção da qualidade educacional e integração das instâncias de 

formação e capacitação; 

7. Implementação da perspectiva dos Direitos Humanos e de uma política 

transversal em matéria de gênero; 

8. Ativação do sistema de inteligência estratégica militar; 

9. Fortalecimento do vínculo do sistema com a sociedade civil; e 

10. Otimização dos mecanismos de transparência e controle público. 

 

O processo de modernização teve seu início com a assinatura pelo presidente 

Kirchner da regulamentação da Ley de Defensa, por meio do decreto Nº 727. 

Segundo Derghougassian (2012), apesar da longa espera de 18 anos, sua 

implementação foi de extrema importância, pois, diferenciou as funções do Ministério 
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da Defesa, do Estado-Maior Conjunto e das Forças Armadas, além de transferir para 

organizações civis, funções até então exercidas por militares, tais como: a 

administração da aviação civil, o serviço meteorológico nacional e o serviço de 

hidrografia naval. 

Foram criados o “Consejo de Defensa Nacional” (CODENA) e aprovado o 

decreto Nº 1727/07 que implementava o “Ciclo de Planeamento de La Defensa 

Nacional”, documentos que cumpriam o objetivo traçado de organizar a metodologia 

do planejamento estratégico da área de defesa. Também foram criados órgãos e 

programas que tinham por objetivo melhorar a qualidade do planejamento e 

execução da logística militar. Foram implementadas ainda, medidas para a aquisição 

de sofisticados equipamentos e regulamentação para o funcionamento da área de 

inteligência, sempre se levando em consideração os princípios da Ley de 

Inteligencia de 2001. 

Atuou-se, também, na área da educação militar, sendo tomadas medidas para 

a realização de alterações na educação e formação militar, inserindo o tema de 

direitos humanos e questões de gênero. A reforma do sistema de ensino militar 

argentino teve como um de seus principais objetivos a integração dos 

conhecimentos produzidos no âmbito acadêmico nacional e internacional da área de 

defesa que atendessem às necessidades funcionais das Forças Armadas. 

O projeto de modernização do sistema militar configurou-se como um esforço 

político de institucionalizar a política de defesa argentina, implementando 

efetivamente a Ley de Defensa e estabelecendo normas e regras claras que 

propiciassem o funcionamento das instituições militares no contexto democrático do 

controle civil, ao mesmo tempo em que, buscava findar com o distanciamento 

ocorrido entre as Forças Armadas e a sociedade fruto do regime militar. No entender 

da ministra Garré, o Estado tinha a obrigação de realizar a ciudadanización dos 

militares de forma a transformar a carreira militar em uma profissão para os cidadãos 

argentinos e, desta forma, romper a “cisão” verificada entre a sociedade e as Forças 

Armadas desde o governo militar13. 

                                                           
13

 Derghougassian,K. Hacia La ciudadanización de las Fuerzas Armadas. 
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Battaglino (2013) reforça a ideia defendida por Diamint, argumentando que, em 

2006, tendo à frente da pasta da defesa a ministra Garré, deu-se início ao Ciclo de 

Planeamiento de La Defensa Nacional que teve por objetivo retomar o controle da 

área de defesa pelo governo civil. Tal estratégia visava reforçar o poder do Ministério 

da Defesa por meio da criação de várias agências dirigidas e compostas por pessoal 

civil. 

Derghougassian (2011) argumenta que o desprestígio social das Forças 

Armadas argentinas e as restrições orçamentárias impostas à área de defesa 

prejudicaram sobremaneira o desenvolvimento do debate sobre a utilização das 

instituições militares. Contudo, o pesquisador defende que, com o início do processo 

de modernização da instituição militar, houve um aumento do interesse acadêmico 

que pode vir a proporcionar como resultado positivo um papel decisivo para a 

Argentina no processo de integração regional sul americano. 

Em trabalho realizado sobre gastos militares na América do Sul, Villa (2008) 

caracteriza a Argentina como um “caso curioso”. Argumenta o autor que o país 

possui grande importância política e econômica na região sul-americana e que 

apesar de ter apresentado grande crescimento no período do governo Nestor 

Kirchner (2003-2007) da ordem de 8% ao ano, destinou baixíssimos investimentos à 

área de defesa atingindo o patamar de 0,9% do PIB em 2006, como pode ser 

observado no gráfico da página 65. A falta de recursos para a área da defesa 

impactou fortemente a capacidade operativa das Forças Armadas argentinas. 

 

Quadro 05 - Percentagem do orçamento de defesa como parte do PIB no 

governo de Nestor Kirchner. 

 2003 2004 2005 2006 2007 

 

% PIB gasto 

com Defesa 

 

1,1 

 

1,0 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

Fonte: SIPRI – http://www.sipri.org/research/armaments/milex/miles_database/milexdata1988-

2012v2.xsls/view acessado em 02 de Janeiro de 2014. 
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A análise dos gastos públicos realizados pelo governo de Nestor Kirchner deixa 

claro que, apesar de haver trabalhado no sentido de ser implementada 

verdadeiramente uma política de defesa argentina, efetivamente, os investimentos 

na área de defesa foram muito baixos o que caracterizaria a pouca importância dada 

pela administração federal para a área. Tal atitude evidenciaria a continuidade da 

política de baixo investimento em defesa iniciada em 1983 e que resultaria em uma 

real perda de capacidade operacional das instituições militares. 

 

5.6 POLÍTICA DE DEFESA DO GOVERNO CRISTINA KIRCHNER  

 

Segundo Battaglino (2013), a forma de governar neodesenvolvimentista dos 

governos Kirchner aliada ao interesse governamental em utilizar as Forças Armadas 

da região para preservar os recursos naturais possibilitam uma perspectiva de novos 

investimentos que poderiam vir a desenvolver o interesse da sociedade pela área, 

aumentando, desta forma, os investimentos em defesa. O autor cita um discurso 

proferido pela presidente Cristina Kirchner no qual a mandatária defende como uma 

das missões das Forças Armadas a preservação e o cuidado com os recursos 

naturais da nação que “sin lugar a dudas serán el gran escenario de disputas“. O 

autor também cita a presença deste tipo de missão das Forças Armadas no Livro 

Branco de Defesa Argentino. 

O contexto regional favorece este tipo de análise levando-se em consideração 

as ações do Conselho de Defesa Sul-americano que preconiza dentre as suas 

missões a defesa dos recursos naturais dos países da região. 

No entender de Barany (2012) os governos de Néstor Kirchner e de Cristina 

Kirchner aumentaram a humilhação sofrida pela instituição militar argentina já 

devastada por baixos investimentos, salários e reconhecimento social. O autor cita, 

como exemplo, a participação em palestras no Colégio Militar e no Dia do Exército 

nos quais os Kirchners incitavam as tensões com uma retórica provocativa dizendo: 

“Eu não tenho medo de vocês!”. Discursos evidentemente fora do tom considerando 
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que as plateias eram compostas por cadetes e oficiais que não tiveram participação 

alguma no regime militar. 

No que se refere ao investimento em defesa, Villa (2008) argumenta que, em 

função dos problemas econômicos vivenciados pela Argentina, a presidente Cristina 

Kirchner seguiu a política adotada no governo anterior destinando poucos recursos à 

área e agravando a situação da falta de capacidade operacional das Forças 

Armadas argentinas. A presidente Cristina Kirchner cancelou o plano de 

modernização das Forças Armadas e manteve em um nível muito baixo (média de 

1% do PIB) os recursos alocados pelo Estado à área de defesa. 

 

Quadro 06 - Percentagem do orçamento de defesa como parte do PIB no 

governo Cristina Kirchner. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

% PIB 

gasto com 

Defesa 

 

0,8 

 

1,0 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

Fonte: SIPRI – http://www.sipri.org/research/armaments/milex/miles_database/milexdata1988-

2012v2.xsls/view acessado em 02 de Janeiro de 2014. 

 

Para que se tome um exemplo da dificuldade em que se encontram as Forças 

Armadas argentinas em termos de capacidade operacional, segundo Fontoura 

(2013), a Argentina parece ser o país sul-americano que enfrenta maior dificuldade 

no que se refere à necessidade de renovar a sua aviação de combate. A falta de 

investimentos teria reduzido “enormemente” a capacidade de combate da Fuerza 

Aérea Argentina. Teriam sido afetados os planos de substituição dos Mirage 

IIIEA/DA, Daggers e Fingers, reduzindo o número de células em operação dos A4 

AR Skyhawk e afetando também as encomendas do IA-63 Pampa, além de atrasar o 

programa de modernização e remotorização do IA-58 Pucará. 
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Cicalesi (2012) argumenta que “são conhecidos os contínuos cortes 

orçamentários que as Forças Armadas vêm sofrendo”. O autor faz uma análise das 

esquadrilhas que compõe a Aviación Naval e chega a triste conclusão de que a falta 

de investimento praticamente encerrou as atividades da tropa. 

Em outro artigo publicado na Revista Segurança e Defesa, Cicalesi (2012), 

defende que a Argentina enfrenta grave crise econômica e, em seu enfrentamento o 

governo tem tomado medidas para reduzir o déficit do Estado, dentre estas, a 

redução do orçamento público. Este último tem impedido a realização dos projetos 

de modernização das Forças Armadas. Dentre os mais importantes projetos, estão 

alguns da Força Aérea, dentre os quais se destacam: a modernização do IA-58 

Pucará e a tão necessária substituição dos Mirage. No artigo, o autor descreve a 

necessidade de substituição da maioria dos aviões utilizados nas Brigadas Aéreas 

argentinas e conclui que o maior problema vivido pela Força Aérea argentina é que 

os planos de renovação de frota estão sujeitos ao “vai-e-vem” político e econômico 

em um momento de crise mundial. 

 

“Argentina’s armed forces remain configured towards state on-state war, though 
there has also been increased attention to counter-narcotics tasks. A programme to 
restructure and re-equip the services is under way; however, procurement has been 
funded inadequately so far. This leaves the armed forces with ageing equipment that 
is increasingly difficult and expensive to maintain, and results in low availability and 
often low levels of operational readiness. By the end of2012, the air force’s Dagger 
fighter aircraft had been in service for 40 years, and though the type has seen limited 
system upgrades in past decades, the fleet is showing its age. Army procurement 
projects include upgrading the TAM medium tank, and a prototype of the intended 
platform was completed during the first quarter of 2013. Replacing elements of the 
army’s light armoured vehicle fleet is also targeted. The Brazilian Guarani is a 
candidate for some of the light armoured vehicle requirement. The navy struggles 
with maintenance, with both its surface fleet and its air component suffering. The 
armed forces have an increasingly limited capability for modest power projection, 
however infantry and helicopter unit contributions have been made to UN missions in 
Cyprus and Haiti”. (The Military Balance 2014) 

 

Segundo Barany (2012), os Kirchners tiraram vantagem da fraqueza 

institucional militar e aumentaram seu prejuízo em termos de “prestígio, condições, 

efetividade e capacidade”14. No entender do autor, a política de defesa argentina foi 

prejudicada pela combinação de dois elementos: os políticos que desconheciam as 

                                                           
14

 Termos empregados por Zoltan Barany no livro “The Soldier and the Changing State”. 
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questões de defesa e a debilidade das Forças Armadas por conta de um quarto de 

século de negligência e perseguição por parte do Estado. 

Derghougassian (2011) defende que a modernização do sistema de defesa 

argentino iniciado no governo de Nestor Kirchner e mantido no governo de Cristina 

Kirchner tem possibilitado o maior interesse de civis pelo tema de defesa. Observa-

se nos últimos anos um crescente interesse por estudos e especializações nas 

áreas de gestão, administração e planejamento de defesa. Essa aproximação entre 

as universidades e os especialistas civis com os estudos de defesa tem possibilitado 

o “fortalecimento do vínculo do sistema (de defesa) com a sociedade civil” 

atendendo a um dos principais objetivos do plano de modernização do sistema de 

defesa que era o de aproximar a sociedade das Forças Armadas e da área de 

defesa. 

Outro aspecto considerado positivo do desenvolvimento do processo de 

institucionalização da política de defesa argentina é apresentado por Pion-Berlin e 

Ugarte (2013), como sendo o aumento do capital político do governante civil fruto do 

apoio de grupos organizados (partidos políticos, grupos de interesse e sindicatos) 

que aumentam o seu poder de influência sobre as Forças Armadas. Pion-Berlin e 

Ugarte (2013) sustentam que, também as organizações regionais como a OEA 

(Organização dos Estados Americanos), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e 

UNASUL (União das Nações Sul-americanas), têm auxiliado no fortalecimento da 

democracia na região latino-americana. 

 

5.7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Dos aspectos estudados neste capítulo, conclui-se parcialmente que, em 

consequência ao trauma político argentino resultante do Processo de Reorganização 

Nacional (1976-1983) implementado pelos militares, os governos democráticos 

argentinos subsequentes investiram quase que a totalidade de seus esforços no 

sentido da obtenção do controle civil dos militares, descuidando de dois importantes 

aspectos das relações civis-militares: a efetividade e a eficiência. 
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Battaglino (2013) sustenta que a democracia argentina evoluiu muito nos 

últimos trinta anos e que, apesar das dificuldades, observa-se a consolidação de um 

“extenso e sólido” controle democrático dos militares. Ao mesmo tempo, o autor 

afirma que as Forças Armadas transformaram-se culturalmente e demonstram a 

correta compreensão de seu papel como parte do Estado e apego às normas da 

democracia. Sotomayor (2014) também observa aspectos positivos no que se refere 

ao coerente alinhamento da política externa com a política de defesa. Por meio do 

aumento dos efetivos militares empregados em missões de paz, a Argentina buscou 

romper com uma imagem desgastada de país atrasado e não cumpridor de 

compromissos junto ao Sistema Internacional. 

Barany (2012) defende que os políticos argentinos teriam, legitimamente, se 

utilizado do corte orçamentário para controlar os militares, mas, teriam se excedido à 

ponto de prejudicar a capacidade operacional das forças.  

O controle civil dos militares foi implementado e consolidado nos sucessivos 

governos democráticos com o objetivo de reduzir o papel dos militares na política 

doméstica argentina e afastá-los das decisões políticas do Estado. Uma das 

estratégias utilizadas para afastar a influência militar na política foi a redução do 

orçamento de defesa que, salvo melhor juízo, parece ter impactado pesadamente a 

efetividade das Forças Armadas. Aparentemente, o custo da obsessão argentina 

pelo controle civil nas relações civis-militares, com o excessivo corte orçamentário 

frisado, teria redundado em perda da efetividade no que se refere à capacidade 

operacional de suas Forças Armadas.  

Não ficou evidenciada, em nenhum dos governos pós-militares, a preocupação 

ou uma prioridade para a institucionalização da política de defesa da Argentina. A 

percepção é que se os militares não tentassem se intrometer na política doméstica 

do país, a questão de defesa estaria resolvida. Segundo Sain (2000) e Diamint 

(2013), este modelo fez com que muitos governantes tenham perdido a 

oportunidade de desenvolver ou institucionalizar a área de defesa argentina, 

atrasando o início de tão importante processo. Derghougassian (2012) mostra que o 

processo de institucionalização da política de defesa argentina iniciou-se, realmente, 

a partir do governo Kirchner. 
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Também puderam ser observados os ganhos deste processo de evolução das 

relações civis-militares e da política de defesa argentina. Como primeiro ganho pode 

ser citada a compreensão e aceitação por parte dos atores políticos argentinos das 

regras do jogo democrático. O abandono da estratégia de se aliar aos militares para 

derrubada do governo e assunção do poder não mais se apresentaria viável com a 

evolução da democracia argentina. Tal fato é confirmado quando se analisa que, nas 

vezes em que ocorreu uma crise institucional na Argentina, seja ao fim do governo 

Alfonsín ou na saída do governo De La Rúa, coube ao poder político e não ao poder 

militar, negociar e solucionar os problemas. 

Outro ganho obtido no processo de evolução das relações civis-militares e 

política de defesa argentina foi a crescente institucionalização da política de defesa 

do Estado. Grandes estudiosos como Pion-Berlin, Rut Diamint, Marcelo Sain, 

defendem a institucionalização como forma de manter a qualidade das relações 

civis-militares, a longo prazo. Mesmo com as dificuldades inerentes a uma 

democracia emergente pós-governo militar, a partir do governo Néstor Kirchner 

observou-se uma preocupação importante com a institucionalização. 

Como terceiro aspecto a ser entendido como aprendizado no processo de 

evolução das relações civis-militares e política de defesa argentina pode ser citado o 

entendimento pelos militares de seu papel como instrumento militar de um estado 

democrático de direito. É quase consensual entre os estudiosos das relações civis-

militares na América Latina que os militares argentinos se afastaram da política 

doméstica e, mais que isso, compreenderam que não lhes cabe este papel. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

Conclui-se, então, que a junção das consequências advindas do regime militar, 

a constante crise econômica vivenciada pela Argentina e a falta de críveis ameaças 

à sua defesa redundaram em uma redução muito importante no que se refere aos 

gastos militares, fato que pode ter impactado a efetividade das Forças Armadas 

argentinas. 
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6 ANÁLISE DA POLÍTICA DE DEFESA ARGENTINA DO PERÍODO 

DEMOCRÁTICO SOB A PERSPECTIVA DAS RELAÇÕES CIVIS-MILITARES 

 

Os governos de Alfonsín à Cristina Kirchner foram, na medida de suas 

possibilidades e segundo as suas próprias características, esboçando a legislação 

da área de defesa da Argentina. Cada governo, à sua própria maneira, foi alterando 

a Doutrina de Segurança Nacional que vigorava no regime chamado de “Proceso” 

para uma política de defesa nacional voltada para os interesses do Estado 

democrático argentino. 

No entender de Matei (2013), o estudo das relações civis-militares não deve 

estar limitado ao controle civil dos militares. Para a pesquisadora que defende a 

superação do paradigma de Huntington (1957), a fim de conseguir dar maior 

abrangência e permitir realizar uma análise mais realista das relações civis-militares 

nos países de democracia emergente, faz-se necessário o estudo de outros 

aspectos já citados no capítulo 2 deste estudo, quais sejam: a efetividade e a 

eficiência. A pesquisadora defende, também, que o controle civil não se limitaria ao 

controle das Forças Armadas do país. Seriam incluídos adicionalmente no rol de 

instituições a serem “civilmente controladas” as agências de inteligência e as 

polícias. A quebra de paradigma defendida se caracterizaria pela ampliação do 

universo sobre o qual seria exercido o controle democrático civil. Este universo seria 

o das “Forças de Segurança” nas quais estariam incluídas as Forças Armadas, as 

agências de inteligência e as polícias. Deveria ser empreendido, em seguida, um 

esforço para o desenvolvimento das Forças de Segurança a fim de mantê-las 

capazes de efetivamente responder de forma apropriada às novas exigências e a 

novas variedades de papéis e missões atribuídas15. 

É interessante ressaltar o entendimento das consequências, segundo estudos 

de Cleary (2006), da consecução de um nível ótimo de controle democrático civil dos 

militares: forças de defesa eficientes e uso apropriado de recursos na área de 
                                                           
15

 Matei, F. A new conceptualization of civil-military relations. The Routlegde Handbook of Civil-Military 

Relations.p. 29. 
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defesa, apoio do governo e da maioria da população inclusive em operações de 

combate, o entendimento dos propósitos da organização militar como esteio do 

Estado e fonte de expertise e a não existência de constrangimento ou ameaça para 

o governo e população. 

A pesquisadora Matei (2013), em trabalho realizado em conjunto com Bruneau 

(2013), deu uma importante contribuição à área das relações civis-militares 

organizando o livro “The Routledge Handbook of Civil Military Relations”. Neste 

recente e importante trabalho, buscam caminhos que possibilitem um maior 

desenvolvimento das pesquisas do campo das relações civis-militares. No citado 

trabalho, Matei (2013) defende que o controle civil democrático dos militares pode 

ser analisado por meio dos seguintes fatores: mecanismos de controle institucional, 

fiscalização e conscientização de normas profissionais. A fim de exercerem o papel 

de mecanismos de controle institucional, poderiam ser consideradas as instituições 

orgânicas de direção e orientação das forças de segurança que pudessem dar poder 

de mando às lideranças civis que conduzirão os processos decisórios da área de 

defesa. O Ministério da Defesa para a condução das atividades das Forças 

Armadas, o Ministério do Interior ou da Justiça para conduzir as políticas de 

segurança pública (polícias) e uma instituição civil de inteligência que coordene e 

estabeleça uma política nacional de inteligência em seus vários segmentos. 

No que se referem ao fator fiscalização, os pesquisadores consideram 

importante este não estar restrito somente às instituições governamentais, mas 

incluírem também: mídia independente, organizações não governamentais, centros 

de estudos, organizações internacionais, para que se possa dar a devida 

transparência ao processo. 

No que se refere ao aspecto efetividade das relações civis-militares, que deve 

ser entendido como a capacidade real de uma força de segurança cumprir o seu 

papel constitucional, Matei (2013) argumenta da dificuldade de mensuração do 

citado aspecto. Aponta para uma solução que tenderia a diminuir a subjetividade 

inerente ao tema utilizando-se de três itens a serem analisados que seriam: os 

planos de ação, as estruturas e processos que permitam a execução dos planos e 

os recursos destinados à área de defesa. Quando trata de planos de ação, a 

pesquisadora defende a existência de documentação ou legislação que oriente a 
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política de defesa, dentre elas: uma estratégia de defesa, um livro branco de defesa, 

uma estratégia militar nacional, plano de atuação em casos de desastres, dentre 

outros. Quando se refere às estruturas e processos, a pesquisadora demonstra 

preocupação com a capacidade de se colocar em ação, efetivamente, os planos em 

vigor. Estas estruturas poderiam ser entendidas como os ministérios de defesa, os 

conselhos de segurança e outros quaisquer meios que possuam a capacidade de 

atuação em conjunto, em contextos de interagências e em coordenação 

internacional. Como terceiro item a ser analisado para fins de verificação da 

efetividade, observar-se-ia a destinação de recursos. Na visão de Matei (2013) e 

Bruneau (2013), não é possível se falar em efetividade sem a destinação de 

investimentos de ordem política, financeira e de recursos humanos adequados. Sem 

recursos, o discurso torna-se retórico e não atende à efetividade que se traduz na 

realização ou cumprimento efetivo da missão daquela força de segurança. 

Ainda, segundo a tríade das relações civis-militares, os pesquisadores 

defendem a atenção à eficiência que poderia ser entendida como a capacidade de 

serem cumpridas as missões e papéis previstos para as forças com o mínimo de 

custos possível. Quanto a este aspecto, Bruneau (2013) também argumenta da 

dificuldade em se mensurar os custos de operação e manutenção de uma força de 

segurança. Vários fatores implicariam nesta dificuldade de mensuração de custos, 

desde a grande variedade de tipos de missões que podem vir a ser cumpridas 

(operações de guerra convencional, de combate ao crime organizado, antiterrorismo 

e assistência humanitária) até as peculiaridades vivenciadas por cada país (tipos de 

fronteira e de relacionamento com países vizinhos, grau de influência no sistema 

internacional e outros). Neste contexto, Bruneau cita o depoimento de William J. 

Crowe Jr, Chairman of the Joint Chiefs of Staffs entre 1985 e 1989, que descreveu 

no livro “Congress and Defense”, a dificuldade enfrentada no processo de definição 

do orçamento norte-americano de defesa. Segundo Crowe Jr, a decisão sobre os 

recursos destinados à defesa é fruto de um processo “misterioso e intangível”16. O 

Congresso norte-americano realiza complexos cálculos que consolidam importantes 

informações sobre áreas geográficas estratégicas, aspectos estratégicos e contam 

com a participação de membros do governo, partido do governo e oposição. Os 
                                                           

16
 Thomas Bruneau, Efficiency in the use of resources, 2013. p. 40 
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congressistas trabalham para achar o número ou a cifra que atenda aos interesses 

geopolíticos e a saúde financeira do Estado, ao mesmo tempo em que, não sejam 

inviabilizadas as suas reeleições por corte ou redução de seus projetos destinados 

aos seus distritos. 

Outro aspecto a ser estudado com atenção no entender de Bruneau (2013) é o 

controle do recurso destinado à defesa. Neste ponto, o pesquisador descreve o 

exemplo do intrincado e extenso mecanismo de controle de recursos públicos do 

governo norte-americano. Para o autor, as instituições que teriam as melhores 

condições para exercer a função de accountability ou de verificação do princípio da 

eficiência no emprego dos recursos destinados à defesa são os Supreme Audit 

Institutions (SAI), ou os Tribunais de Contas ou Tribunais de Auditores, dependendo 

da legislação de cada país.17  

Segundo entendimento de alguns estudiosos, dentre eles Bruneau (2013) e 

Eissa (2013), a política de defesa argentina poderia considerar-se bem caracterizada 

por três de seus principais marcos legais: a Ley de Defensa, a Ley de Seguridad 

Interna e a Ley de Inteligencia Nacional18, que foram chamadas por Sain (2000) de 

“consenso básico”. Este consenso teria sido obtido por um acordo envolvendo todos 

os importantes atores políticos argentinos, dentre os quais, socialistas, peronistas e 

radicais; e foi trabalhado no período entre 1985 a 1988, oportunidade na qual foi 

assinada a Ley de Defensa. 

Este capítulo destina-se a realizar uma análise sumária da política de defesa 

argentina sob o ponto de vista da tríade das relações civis-militares (controle civil, 

efetividade e eficiência) defendida por Matei e Bruneau (2013). Para que fique bem 

entendido, a política de defesa argentina foi representada por três de seus 

importantes marcos jurídicos. E as variáveis de análise serão as consideradas por 

Matei (2013) para o estudo das relações civis-militares: o controle civil dos militares, 

a efetividade e a eficiência.  

                                                           
17

 Thomas Bruneau, Efficiency inthe use of resources, 2013.p. 45. 

18
 Eissa, S.G. Redefiniendo la defensa: posicionamento estratégico defensivo regional. SAAP, 2013. p. 45. 
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A fim de realizar esta análise, as três leis foram analisadas de forma a 

encontrar em sua redação e interpretação elementos que se alinhem as variáveis 

escolhidas (controle civil, efetividade e eficiência). Por meio de uma análise 

qualitativa e levando-se em consideração o grau de importância dado a cada 

variável definida, pôde se chegar aos aspectos que mais influenciaram os 

legisladores no momento da elaboração da norma e tentar compreender a que 

objetivos estariam tentado chegar os legisladores e, por consequência, os 

governantes civis. 

 

6.1 LEI 23.554/88 - LEY DE DEFENSA 

 

A Lei n° 23.554/1988 assinada no decorrer do governo do presidente Alfonsín 

caracterizou-se por ser um marco de rompimento da Doutrina de Segurança 

Nacional utilizada em sua plenitude durante os governos militares no período de 

1976 a 1983. Barany (2012) argumenta que os legisladores argentinos foram 

fortemente influenciados pela Lei de Defesa Nacional da Espanha (1980) e o 

Goldwater-Nichols Act de 1986 no que se refere ao objetivo de consolidar a 

supremacia civil sobre os militares. 

Já em seu Título I em que trata dos princípios básicos da Ley de Defensa é 

possível identificar expressões ou termos que simbolizam a preocupação com o 

controle civil dos militares. No artigo 2°, por exemplo, que define que as Forças 

Armadas terão emprego exclusivamente voltado para o enfrentamento de agressões 

de origem externa. Reforçado pelo que prescreve o artigo 4°: “Para dilucidar las 

cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en 

cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad 

interior. La seguridad interior será regida por una ley especial.”. Os artigos 2° e 4° 

praticamente excluem a possibilidade de utilização das Forças Armadas em 

atividades de segurança. As forças militares destinar-se-iam, exclusivamente, para a 

defesa externa do país. Observa-se a intenção do legislador em buscar afastar as 
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forças militares da política doméstica nacional caracterizando o atendimento ao 

critério definido como controle democrático civil. 

Em seu título III, oportunidade em que define a estrutura do Sistema de Defesa 

Argentino, o artigo 9° define com clareza os integrantes do sistema, na sua grande 

maioria civis, dentre os quais: o Presidente da Nação, o Conselho de Defesa 

Nacional, o Congresso, o Ministério da Defesa, o Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas, as forças singulares (Exército, Marinha e Força Aérea), a Gendarmeria 

Nacional, a Prefectura Naval e o povo argentino. Ainda, no artigo 10, o Presidente 

da Nação é definido como o Comandante em Chefe das Forças Armadas e o artigo 

11 prevê: “Sin perjuicio de las competencias que le son asignadas en la ley de 

Ministerios, el Ministro de Defensa ejercerá la dirección, ordenamiento y 

coordinación de las actividades propias de la defensa nacional que no se reserve o 

realice directamente el Presidente de la Nación o que no son atribuidas en la 

presente ley a otro funcionario, órgano u organismo.” O artigo impõe a chefia da 

área de defesa para o Ministério da Defesa, ou seja, transfere a responsabilidade de 

toda a administração da área de defesa para mãos civis demonstrando grande 

influência do aspecto controle civil dos militares. 

No artigo 15 surge uma nova limitação que pode ser caracterizada como uma 

preocupação do legislador com o controle democrático civil dos militares (ou 

agências de inteligência), qual seja: “las cuestiones relativas a la política interna del 

país no podrán constituir em ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de 

inteligencia militares.” Neste ponto, a Ley de Defensa rompe com a Doutrina de 

Segurança Nacional utilizada no governo militar (1976-1983) e que não só permitia 

mas, priorizava a atuação das agências de inteligência militares em questões 

domésticas e de cunho ideológico. Trata-se, portanto, de uma clara demonstração 

da preocupação do governo civil democrático em evitar a interferência militar nos 

assuntos domésticos do país. 

No artigo 17 fica evidente a dependência das atribuições do Estado-Maior 

Conjunto às pautas estabelecidas pelo Presidente ou delegadas por este ao Ministro 

da Defesa: “.El Presidente de la Nación, por si, o por intermedio del ministro de 

Defensa, dispondrá las pautas a que deberá ajustarse el ejercicio de las funciones 

conferidas por la presente ley al Estado Mayor Conjunto y controlará el cumplimiento 
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de estas funciones.” O artigo 17 evidentemente demonstra a preocupação do 

legislador quanto ao princípio do controle civil. 

No Título IV da Ley de Defensa, os artigos 21 e 22 definem a constituição das 

Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea) e reforçam a necessidade do 

planejamento conjunto de emprego tratando inclusive da necessidade de “eficiência 

conjunta”. Neste ponto, o legislador demonstra certa preocupação com a efetividade, 

de forma a melhorar a capacidade operacional das forças singulares, forçando-as a 

trabalharem de forma conjunta e visando não repetir erros cometidos no passado 

como, por exemplo, no caso da Guerra das Malvinas. 

Em seu Título VI no artigo 29, a Ley de Defensa prescreve que:” En los casos 

previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán la 

plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la 

aplicación del art. 6° de la Constitución Nacional en aquellos supuestos en los que 

las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable. En la hipótesis de 

adoptarse la medida referida, el Poder Judicial mantendrá la plenitud de sus 

atribuciones.”. O artigo mantém, mesmo em casos de conflito, a plena vigência dos 

poderes constitucionais, evitando ao máximo a situação de exceção, na qual o poder 

federal assume a administração das províncias nos casos de invasão de território, 

prevista no artigo 6° da Constituição Argentina. Evitar-se-ia, desta forma, a 

interferência militar na política doméstica do país, o que caracterizaria a 

preocupação com o controle civil dos militares. 

 

6.2 LEI 24.059/91 - LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 

 

A Lei nº 24.059 – Ley de Seguridad Interior foi sancionada em 18 de dezembro 

de 1991 em atendimento à previsão da Lei nº 23.554 – Ley de Defensa no governo 

de Carlos Menem e estruturou todo o Sistema de Seguridad Interior. Mesmo o 

referido sistema sendo gerenciado pelo Ministerio del Interior, a lei faz parte do 

marco legal da Política de Defesa argentina, pois, prevê em alguns casos muito 

especiais, o emprego das Forças Armadas. 
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Em seu Título II artigo 6º, a lei define o sistema, a estrutura, os órgãos 

participantes (dentre estes não se encontram as Forças Armadas), missões e 

funções de cada participante do Sistema de Segurança. 

No Título V artigo 27 estão definidas as limitações do apoio que as Forças 

Armadas poderiam fornecer no caso de requerimento do Comitê de Crises. O apoio 

dos militares se limita ao apoio logístico, de engenharia e de comunicações. A 

decisão política de não envolver as forças militares nas questões nacionais 

caracteriza o aspecto controle civil dos militares. 

No Título VI artigo 31 fica estabelecido: “Sin perjuicio del apoyo establecido en 

el Artículo 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la 

seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en 

que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio 

del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

Artículo2º ”. O artigo 31 evidencia toda a preocupação do legislador ao prever o 

emprego das forças militares em problemas internos no Estado argentino. O 

processo possui todo um rito de autorização de lideranças civis dos Poderes 

Executivo e do Legislativo. Este processo foi concebido para dificultar ao máximo o 

emprego das Forças Armadas em situações domésticas e, desta forma, se pode 

relacionar o artigo ao aspecto do controle civil. 

No artigo 40 que trata: “Los gastos que demande la implementación de las 

disposiciones de la presente ley, se sufragarán con fondos provenientes de las 

partidas presupuestarias nacionales para la función seguridad que anualmente se 

aprueben, y con los aportes que determine en forma anual el Consejo de Seguridad 

Interior proporcionalmente para cada provincia.” Este artigo pode ser relacionado ao 

aspecto da efetividade das relações civis-militares porque se destina a reservar 

recursos necessários ao cumprimento das missões das forças de segurança. O 

artigo 40 se configura como uma das poucas citações na lei em que pode ser 

verificada uma preocupação com a efetividade das relações civis-militares. 

 

 



97 
 

 

6.3 LEI 25.520/01 - LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL 

 

A Lei de Inteligência Nacional foi elaborada com o objetivo de instituir as bases 

jurídicas, orgânicas e funcionais do Sistema de Inteligência da Argentina. Foi 

sancionada em 27 de Novembro de 2001 e promulgada em 03 de Dezembro de 

2001, no mandato do presidente Fernando de La Rúa. 

No Título I, artigo 2°, Inciso 4 a lei já diferencia a inteligência estratégica militar 

como sendo a responsável pelo levantamento de dados e informações sobre as 

capacidades e debilidades do poder militar dos países que interessam à defesa, 

bem como, sobre o ambiente geográfico das áreas consideradas estratégicas para o 

Planejamento Estratégico Militar. Este artigo diferencia a Inteligência Militar, cujo 

objetivo seria fornecer informações de defesa e não incluiria aspectos internos, da 

Inteligência Criminal a ser realizada no âmbito interno do país. Neste aspecto, o 

inciso se relaciona com o aspecto controle civil das relações civis-militares. 

No Título II, artigo 4, a lei prescreve a proteção dos direitos e garantias dos 

cidadãos argentinos: “Ningún organismo de inteligencia podrá:...(3) Influir de 

cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y 

económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos 

legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o 

en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.”. Neste inciso fica clara a 

intenção do legislador em evitar as situações ocorridas no governo militar que seguiu 

a Doutrina de Segurança Nacional e utilizava o seu aparato de inteligência para 

realizar o controle político do país, por meio do acompanhamento e coerção de 

movimentos políticos contrários ao regime.  

No Título III, artigo 6° são definidos os órgãos do Sistema de Inteligência 

Nacional: a Secretaria de Inteligência, a Direção Nacional de Inteligência Criminal e 

a Direção Nacional de Inteligência Estratégica Militar. A Secretaria de Inteligência é 

vinculada à Presidência da República e constitui-se no órgão superior do Sistema de 

Inteligência Nacional com a missão de dirigi-lo. 
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O artigo 10 institui a Direção Nacional de Inteligência Estratégica Militar 

vinculada ao Ministério da Defesa em conformidade com a Ley 23554 (Ley de 

Defensa). O artigo também prescreve o alcance de atuação das atividades a serem 

desenvolvidas pela Direção: “Los organismos de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional 

y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de 

operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.” Tal artigo não prevê e 

não permite a utilização do aparato de inteligência militar para uso em ambiente 

interno na Argentina. Evidencia-se a necessidade de se afastar o poder militar da 

administração doméstica reforçando a preocupação com o controle civil. 

No Título IV, artigo 13 são definidas as funções da Secretaria de Inteligência. E 

no inciso 5 está definido: “Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 

23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios 

designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser 

inferior al de Subsecretario de Estado.” Este inciso pode ser compreendido como um 

esforço para melhorar a efetividade. Na definição de efetividade, Matei (2013) 

defende a necessidade de “estruturas e processos” que possibilitem a coordenação 

das atividades e a Secretaria recebeu tal encargo por parte da legislação. 

No inciso 9 está previsto que a Secretaria de Inteligência deverá: “Elaborar el 

informe anual de actividades de inteligencia a los efectos de su presentación ante la 

Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de lnteligencia 

del Congreso de la Nación. A tales efectos, los organismos del Sistema de 

Inteligencia Nacional le deberán brindar toda la información correspondiente.” Tal 

inciso pode ser relacionado ao aspecto de controle civil dos militares. A legislação 

atribui à competência de fiscalização das atividades de inteligência realizadas na 

Argentina ao Congresso Nacional. 

O inciso 10 prevê como responsabilidade da Secretaria de Inteligência: 

“Entender en la formación, capacitación, adiestramiento y actualización del personal 

perteneciente a la Secretaría de Inteligencia y participar en la capacitación superior 

del personal de inteligencia, através de la Escuela Nacional de Inteligencia.” Pode 

ser verificada no inciso citado, a disposição do legislador civil em influenciar na 

formação do profissional que realizará o serviço de inteligência, mediante, a 
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definição da Escuela Nacional de Inteligencia como responsável pela formação, 

capacitação, treinamento e atualização do pessoal que mobília a Secretaria de 

Inteligência. 

A Ley de Inteligencia Nacional prevê em seu artigo 14 a possibilidade de o 

Presidente da República convocar para o Conselho Interministerial representantes 

das Forças Armadas, Forças de Segurança, Polícia Federal “em caráter consultivo” 

nas ocasiões em que considerar pertinente. O artigo 14 evidencia a necessidade do 

legislador em “afastar” o pessoal da inteligência militar das questões políticas 

nacionais. A legislação abre a possibilidade, somente nos casos considerados 

necessários pelo presidente, da participação das Forças Armadas, limitadas ao 

caráter consultivo, a participar das reuniões do Conselho interministerial. O artigo 

constitui-se em um exemplo de aplicação do princípio do controle civil. Por 

vislumbrar a possibilidade de participação das forças de segurança, mesmo que sob 

a limitação do caráter consultivo estabelecido pela lei, o artigo também demonstra 

alguma preocupação com a efetividade, ao definir estruturas que tenham a 

possibilidade de coordenar atividades. 

O artigo 15 prescreve que a Secretaria de Inteligência será conduzida pelo 

Secretário de Inteligência que terá status de ministro de Estado e que será indicado 

pelo presidente e deverá ser aprovado pelo Congresso da Nação. Por se apresentar 

como um cargo de confiança do presidente e, ainda, por conta da obrigação de ser 

aprovado pelos parlamentares, o artigo pode ser caracterizado como que atendendo 

ao aspecto do controle civil das relações civis-militares. 

Em seu Título VII, artigo 26, a Lei de Inteligência trata da formação e da 

capacitação do pessoal que irá compor os órgãos do Sistema de Inteligência 

Nacional. Demonstra interessante preocupação no que se refere ao 

desenvolvimento de atitudes e valores éticos, solidários, reflexivos e críticos. 

Impondo, ainda, conteúdos de capacitação nas áreas de humanas, sociológica, e 

ética. Neste aspecto, evidencia-se a intenção do legislador em influenciar na 

formação do pessoal da área de inteligência no sentido de evitar situações vividas 

em regimes anteriores de não atendimento aos princípios básicos de direitos 

humanos, crimes contra a humanidade e em casos em que são questionados os 
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princípios éticos empregados. Pode ser considerada uma preocupação relativa ao 

controle civil das atividades de inteligência. 

No inciso 2, do artigo 26 está previsto:” Propender a un aprovechamiento 

integral de los recursos humanos y materiales existentes y asignados.”. Mesmo que 

de forma bem genérica e pouco detalhada, o legislador demonstra a preocupação 

com a eficiência quando impõe a necessidade de “aproveitamento integral” dos 

recursos humanos e materiais existentes. 

O artigo 27 trata do detalhamento das atividades e responsabilidades da 

Escuela Nacional de Inteligencia. Define, também, as responsabilidades no que se 

refere aos programas curriculares da referida escola. Em se tratando de política de 

ensino e se definindo as responsabilidades pela elaboração e atualização de 

currículos poderia caracterizar-se o controle civil dos militares (agências de 

inteligência). 

No artigo 29 está previsto que:” Los estudios cursados en la Escuela Nacional 

de Inteligencia podrán ser objeto de convalidación por parte del Ministerio de 

Educación de la Nación, conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.” Este 

artigo demonstra claramente a preocupação do legislador com o controle civil e com 

a efetividade. O controle civil pode ser caracterizado pela participação no processo 

de “convalidación e colaboración” de Universidades, Poder Judiciário, Ministério 

Público, Organizações não governamentais e outras instituições que, além de 

cooperar com a formação e atualização dos agentes de inteligência, realizam o 

importante papel de fiscalizar a preparação daqueles que irão mobiliar o sistema de 

inteligência estatal. A efetividade pode ser caracterizada pela existência de planos (a 

própria Lei de inteligência) e de estruturas citadas (Universidades, Poder judiciário, 

Ministério Público e Organizações não governamentais) que possam colocar em 

ação os citados planos. 

No Título VIII trata-se do controle parlamentar do Sistema de Inteligência 

Nacional. Para isso, foi criada a Comissão Bicameral de Fiscalização dos Órgãos e 

Atividades de Inteligência. Os artigos 31 e 32 estabelecem a criação e a missão da 

comissão que por seu escopo fiscalizatório caracteriza o aspecto do controle civil 

das relações civis-militares. 
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O artigo 37 da lei 25.520 define: “La Comisión Bicameral será competente para 

supervisar y controlar los "Gastos Reservados" que fueren asignados a los 

componentes del Sistema de Inteligencia Nacional”  Este artigo define o controle do 

gasto público com a área de inteligência  e pode caracterizar a preocupação do 

legislador ao que concerne a eficiência. O entendimento de Matei (2013) sobre 

eficiência pode ser resumido como sendo o cumprimento das missões das forças de 

segurança, dentre as quais as agências de inteligência, com o mínimo de recursos 

possíveis. Daí se depreende a necessidade de controle dos gastos, fato que 

relaciona o artigo com o aspecto da efetividade das relações civis-militares estudado 

no segundo capítulo deste trabalho. 

Além da análise da legislação de defesa, é interessante ressaltar as 

observações realizadas empiricamente por Bruneau (2013) a respeito da 

implementação do controle civil e da efetividade. Em seu artigo “Civilians and Military 

in Latin America – The Absence of Incentives”, Bruneau (2013) realiza um estudo 

sobre a implementação do controle civil e da efetividade nos maiores países da 

América do Sul: Argentina, Brasil, Chile, e Colômbia. Foram estabelecidos e 

analisados pelo autor como os três principais “requisitos para o controle e 

efetividade”: a robustez do ministério da defesa, a reforma da educação militar e a 

estratégia de defesa. Como conclusão, Bruneau (2013) mostra que a menor 

pontuação é atingida pela Argentina e Brasil. E explica que no caso da Argentina, 

vários fatores podem explicar a baixa implementação da efetividade. Dentre os 

fatores explicados destaca-se o fato de a Ley de Defensa ter sido aprovada em 1988 

e somente ter sido realmente implementada em 2006, no governo de Néstor 

Kirchner. Outro aspecto levantado pelo estudioso é a falta de especialização dos 

civis que trabalham no Ministério da Defesa que não recebem nenhuma preparação. 

E o terceiro aspecto que explicaria a baixa efetividade na Argentina seria a falta de 

uma Estratégia de Segurança Nacional. O autor argumenta que o Livro Branco de 

Defesa publicado no final de 2011 não tem por objetivo ser o documento de 

segurança nacional. 

Fica muito visível no estudo realizado por Bruneau (2013) que além de não ter 

influenciado a elaboração das leis da política de defesa, a efetividade tão pouco foi 

implementada na ação política da área de defesa pelos governos argentinos. 
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6.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Por meio da análise das três leis que compõe o chamado “consenso básico” da 

política de defesa argentina, conclui-se que esta política foi elaborada com ênfase 

focada no controle civil dos militares. O Quadro n° 07 - Quadro Resumo da Análise 

da página 101) – expõe e evidencia a grande quantidade de artigos presentes nas 

Leys de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional que podem ser 

relacionados com o controle civil. Explicita a preocupação do legislador em exercer o 

controle sobre a expressão militar, principalmente, no que concerne a sua 

participação nas decisões da política doméstica do país. Também é possível 

depreender-se a pouca importância reservada pelas leis estudadas aos princípios 

das relações civis-militares conhecidos como efetividade e eficiência. O argumento 

da perda de capacidade operacional das Forças Armadas Argentinas, citado por 

muitos estudiosos, poderia ser caracterizado pelo excessivo foco dado ao controle 

civil em detrimento à efetividade.  

Este estudo, apesar de limitado à análise de documentos declaratórios, não 

havendo sido realizado esforço no sentido de se estudar a sua implementação, 

confirma as ideias defendidas pelos mais reconhecidos estudiosos da área de 

relações civis-militares na América Latina de que a Política de Defesa da Argentina 

está muito fortemente baseada no princípio do controle civil dos militares, tanto e a 

tal ponto que prejudica, sobremaneira, a capacidade de operar de suas Forças 

Armadas. Reforça, neste sentido, as conclusões de Bruneau (2013) que demonstra 

empiricamente a baixa implementação da efetividade na área de defesa argentina. 

Esta pesquisa mostra que, para uma melhor evolução da condução da prática 

e do estudo de defesa na América Latina, faz-se necessário a inclusão nos debates 

e discussões e, consequentemente nas leis, dos conceitos de efetividade e de 

eficiência. Somente desta forma, o controle civil, tão necessário ao regime 

democrático, deixará de competir por influência com a efetividade, evitando-se a 

possibilidade real de que o controle civil prejudique as Forças Armadas a cumprirem 

seu papel constitucional no que se refere à defesa do país.  
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Quadro 07 Resumo da Análise da Política de Defesa Argentina (Consenso 

básico: Ley de Defensa, Ley de Seguridad Interior e Ley de Inteligencia 

Nacional) 

  

Total de artigos 

Artigos 

relacionados 

com o Controle 

civil 

Artigos 

relacionados 

com a 

Efetividade 

Artigos 

relacionados 

com a 

Eficiência 

Ley de Defensa  

49 

 

8 

 

2 

 

0 

Ley de Seguridad 

Interior 

 

45 

 

2 

 

1 

 

0 

Ley de 

Inteligencia 

Nacional 

 

53 

 

11 

 

2 

 

1 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de pesquisa, realizado como conclusão do Curso de Mestrado 

Profissional em Administração Pública, teve por objetivo realizar uma análise da 

evolução das relações civis-militares e da política de defesa do Estado Argentino no 

período dos governos democráticos (1983-2013) concluindo sobre os fatores de 

maior influência e suas consequências para a efetividade das Forças Armadas do 

país. Busca, em um escopo mais abrangente, melhorar o entendimento dos 

conceitos que compõe a política de defesa de uma nação, ampliando a capacidade 

de elaborar políticas mais e completas que respondam às necessidades das 

democracias emergentes no século XXI. 

No primeiro capítulo foram detalhadas as considerações gerais no que se 

refere ao desenho desta pesquisa. Desta maneira, foram apresentados de forma 

sintética: o tema, o problema, os alcances e limites, as justificativas e contribuições, 

o referencial teórico, os objetivos, a hipótese, as variáveis e a metodologia utilizada. 

O segundo capítulo teve por objetivo realizar um breve histórico da evolução 

das relações civis-militares. Com este escopo, faz a ligação dos primeiros estudos 

conduzidos, segundo Feaver (1999) por Vagts e Lasswell aos conceitos mais 

modernos de efetividade e eficiência que reunidos com o aspecto controle civil dos 

militares compõe a tríade que caracterizaria uma abordagem de maior abrangência 

das relações civis-militares no início do século XXI. Grandes clássicos da área de 

estudos de defesa e de relações civis-militares como Huntington (1957) e Janowitz 

(1967), dentre outros, têm suas ideias e teses citadas colaborando para o debate e 

contribuindo para a grande evolução desta área de estudos. O histórico das relações 

civis-militares é concluído reforçando a importante ideia de que, para que seja 

possível uma melhoria da qualidade da análise e aumento do escopo da abordagem 

do relacionamento entre civis e militares, faz-se necessário, além do correto 

entendimento do controle civil dos militares, o conhecimento e estudo de fatores 

essenciais definidos como efetividade e eficiência. 
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No terceiro capítulo realizou-se uma análise sumária do contexto político vivido 

no período pós-governos militares. O objetivo desta parte da pesquisa foi preparar o 

leitor para um correto entendimento dos motivos pelos quais se priorizaram 

determinadas ações na política de defesa de cada um dos governos democráticos 

incumbidos de conduzir a nação argentina desde 1983 até o ano de 2013. São 

trabalhadas a redemocratização do país, as consequências políticas, sociais, 

econômicas e militares advindas do governo militar conduzido no período de 1976 a 

1983 e a evolução da democracia e suas repercussões na área das relações civis-

militares até o ano de 2013. O capítulo conclui sobre a importância emprestada por 

todos os governos democráticos ao problema econômico vivido no decorrer de todo 

o período, em detrimento a outras políticas públicas, dentre elas a política de defesa.  

Uma rápida análise da política de defesa elaborada e implementada pelos 

governos do período estudado com seus principais aspectos é apresentada no 

quarto capítulo. Esta parte da pesquisa é iniciada conceituando e caracterizando a 

política de defesa de um país como uma importante política pública de Estado 

destinada a orientar suas funções de defesa com o escopo de preservar a soberania 

e a integridade do território e colaborar na consecução dos objetivos nacionais. A 

redemocratização da Argentina ocorrida em 1983 pode ser entendida como o fim de 

um processo de colapso do regime militar impactado pelos fracassos na política, na 

economia e, por fim, na derrota militar para os ingleses na Guerra das Malvinas de 

1982. O estudo mostra que a prioridade do governo de Raul Alfonsín (1983-1989) 

era reforçar a democracia emergente. Com este objetivo, adotou a estratégia de 

“judicialização” das relações civis-militares para afastar os militares da política 

doméstica e instituiu a Ley de Defensa com a qual ganhou a batalha ideológica 

contra a Doutrina de Segurança Nacional utilizada pelo governo militar. 

O governo Menem (1989-1999) já não tinha como objetivo principal o 

afastamento dos militares da política, tal objetivo já fora alcançado por Alfonsín. 

Menem sancionou em 1992 a Ley de Seguridad Interior que definiu claramente o 

papel de defesa externa para as Forças Armadas. Segundo os estudiosos, o 

presidente Menem buscou melhorar o relacionamento com os militares por meio do 

atendimento de algumas de suas demandas, como o indulto concedido entre 1989 e 

1990 a oficiais e civis acusados de violação dos direitos humanos no governo militar. 
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No período de governo de Menem incrementou-se a participação das Forças 

Armadas argentinas em operações de paz sob a égide da Organização das Nações 

Unidas, como forma de melhorar a imagem do país no cenário internacional, 

alinhando-se a política de defesa e a política externa. Este alinhamento evidencia o 

nexo entre as relações civis-militares e a política de defesa. Reduziram-se, ainda, os 

gastos militares para uma média de 1,2 % do PIB, agravando o problema da queda 

de capacidade operacional das Forças Armadas argentinas. 

Os mandatos de Fernando De La Rúa, Rodrigo Saá e Eduardo Duhalde, 

ocorridos no período entre 1999 e 2003, foram conduzidos em situação de crise 

política e econômica, não apresentando as mínimas condições de elaboração de 

uma política de defesa relevante. Os aspectos mais importantes do período foram a 

aprovação da Ley de Inteligencia Nacional em 2001 no governo De La Rúa e o tácito 

acordo celebrado entre Duhalde e os militares que acertou que estes manteriam sua 

autonomia desde que não questionassem o poder civil (Diamint 2012). 

O governo de Nestor Kirchner, segundo Derghougassian (2012), foi o 

responsável por um salto qualitativo no processo de institucionalização de uma 

política de defesa argentina. Tal institucionalização explicita novamente, a intrínseca 

ligação entre as relações civis-militares e a política de defesa argentina. Em um 

primeiro momento, com o ministro da Defesa José Pampuro, Kirchner anulou os 

indultos instituídos por Menem e reiniciou os julgamentos dos militares acusados por 

violações dos direitos humanos no governo militar. Em uma segunda fase, já tendo 

como Ministra da Defesa a senhora Nilda Garré, reverteu à tradição de renúncia da 

assunção da defesa argentina implementando o Projeto de Modernização do 

Sistema Militar, em janeiro de 2006. O projeto tinha vários pontos e, dentre os mais 

importantes, se destacavam os seguintes objetivos: completar a transição de chefia 

da área de defesa dos militares para os civis por meio do fortalecimento do 

Ministério da Defesa e fortalecimento do vínculo das Forças Armadas com a 

sociedade civil por meio do processo chamado de ciudadanización dos militares. A 

ciudadanización tinha como objetivo encerrar com o “distanciamento” aberto entre a 

sociedade e as suas Forças Armadas no período do governo militar. Um aspecto 

que chama a atenção no que se refere ao governo Kirchner é que, apesar de 

visualizar a importância de se trabalhar as relações civis-militares e a política de 
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defesa, o governo do período destinou muito poucos recursos à área de defesa 

atingindo uma média de 1% do PIB, o que redundou, segundo grande parte dos 

estudosos, no agravamento do quadro de perda de capacidade operacional das 

Forças Armadas. 

Os mandatos de Cristina Kirchner mantiveram a política de defesa 

implementada por seu esposo, piorando os canais de comunicação e, 

consequentemente, a qualidade do relacionamento entre a líder política e os 

militares, e mantendo os baixos orçamentos na área de defesa que chegaram a uma 

média de 0,9% do PIB. 

O quarto capítulo evidencia que os problemas econômicos enfrentados por 

todos os governos democráticos aliados ao trauma resultante do regime militar 

anterior e, ainda, à falta de ameaças críveis à defesa do país, redundaram em uma 

política de defesa fortemente focada no controle civil dos militares e, em termos de 

gastos militares, relegada a parcos recursos que resultou em um processo de 

constante redução de capacidade operacional de suas Forças Armadas. Battaglino 

(2013) defende que, apesar da melhoria da qualidade das relações civis-militares 

argentinas, o desenvolvimento dos estudos da área deverão necessariamente 

abordar a questão da atenção política e dos recursos materiais, ou em outras 

palavras, a efetividade. O maior desafio, na visão deste trabalho, seria continuar 

avançando na implementação do controle democrático dos militares, ao mesmo 

tempo em que se possibilitem as condições financeiras mínimas necessárias para 

que o instrumento militar possa cumprir seu papel constitucional de resguardar a 

soberania, a integridade territorial e desenvolver a capacidade de integrar-se aos 

países do subcontinente. 

No quinto e último capítulo, foi realizada uma análise das três leis consideradas 

pelos grandes estudiosos da política de defesa argentina como sendo o “consenso 

básico” que caracterizaria o paradigma da filosofia da política de defesa argentina. A 

análise foi feita sob a perspectiva da tríade das relações civis-militares de Florina 

Matei e Thomas Bruneau (2013) que se compôs dos aspectos: controle civil dos 

militares, efetividade e eficiência. A análise realizada se propõe a relacionar cada 

artigo das leis estudadas a um dos aspectos levantados por Matei (2013) a fim de 
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confirmar os aspectos de maior influência da legislação e, por consequência, da 

política de defesa argentina.  

O Quadro n° 7 - Resumo da Análise da Política de Defesa Argentina (página 

102) sintetiza os resultados obtidos ao final da análise e confirma a grande influência 

do controle civil dos militares na elaboração da política de defesa argentina, 

realizada em estudos anteriores de forma empírica. Em seu complemento, o estudo 

demonstra a pouca preocupação dos líderes políticos civis com os aspectos 

relacionados à efetividade e à eficiência, fato que poderia explicar a queda de 

capacidade operacional das Forças Armadas observada ao longo do período dos 

governos democráticos. 

A pesquisa, então, chega à sua conclusão confirmando a hipótese levantada 

de que a política de defesa argentina está fortemente influenciada pelo controle civil 

dos militares, ao mesmo tempo em que evidencia a constante redução dos 

orçamentos destinados à defesa (Gráfico n° 2 - Média de Gastos Militares nos 

governos argentinos da página 87) que, não somente retirou poder político dos 

militares, mas também pode ter afetado drástica e negativamente a efetividade das 

Forças Armadas reduzindo, sobremaneira, a sua capacidade de cumprir o seu papel 

constitucional. Os resultados desta pesquisa, obtidos da análise do grau de 

importância reservado pelos governantes à política de defesa, do espaço destinado 

nos documentos declaratórios (leis da área de defesa), dos recursos orçamentários 

destinados à área e da posição da grande maioria dos estudiosos da área; apontam 

para uma provável redução da efetividade das Forças de Segurança da Argentina, 

mas, para que seja confirmada esta hipótese, far-se-iam necessários estudos 

complementares, não realizados neste trabalho, que pudessem analisar 

adequadamente a disponibilidade do material de emprego militar das forças, o nível 

de capacitação operacional das unidades militares, dentre outros aspectos, que 

poderiam caracterizar, de forma irrefutável, a perda da efetividade das forças 

militares argentinas.  

O estudo realizado também verificou a existência de um amplo debate no meio 

acadêmico argentino que avalia e tenta compreender as políticas de defesa 

implementadas pelos governos democráticos argentinos do período de 1983 a 2013. 

Verifica-se uma linha de pensamento “positiva” baseada nas pesquisas realizadas 
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por Derghougassian (2012), Eissa (2013) e Sotomayor (2014) que defendem entre 

outras ideias: o afastamento dos militares da política interna realizada por Alfonsín, o 

alinhamento da política de defesa com a política externa por meio das missões de 

paz idealizadas por Menem e a institucionalização da política de defesa da era 

Kirchner.  

Apresentando entendimentos diferentes, podem ser citados pesquisadores 

como: Hector Saint Pierre (2007), Thomas Bruneau (2012) e Rut Diamint (2012); que 

apresentam uma visão menos otimista da política de defesa desenvolvida a partir da 

redemocratização argentina. Os argumentos são organizados no sentido de 

caracterizar a falta de conhecimento civil para exercer um efetivo controle civil dos 

militares, o baixo grau de institucionalização da política de defesa e a falta de 

liderança do Ministério da Defesa para exercer a chefia das Forças Armadas. 

Da análise das duas linhas de pensamento que dominam atualmente o debate 

sobre a política de defesa argentina, esta pesquisa chega à conclusão de que, 

apesar de terem sido observados muitos aspectos que caracterizam a melhoria da 

qualidade da política de defesa argentina, tais como: um padrão adequado de 

alinhamento entre a mesma e a política externa, o entendimento pelos militares de 

seu papel em um regime democrático, uma crescente institucionalização e uma 

melhoria do nível do debate com a sociedade; ainda há um longo caminho a 

percorrer no sentido de desenvolver, ainda mais, a política de defesa argentina. 

Neste sentido, há de se enfatizar, por exemplo, o fortalecimento do Ministério da 

Defesa, a capacitação de civis para o debate do assunto e a aplicação dos conceitos 

da efetividade e da eficiência no estudo das relações civis-militares e da política de 

defesa argentina. 

A boa notícia é que, em se havendo ampliado o debate que trata de defesa, 

seja no meio acadêmico, seja na sociedade, a perspectiva de desenvolvimento da 

área de defesa e da política de defesa é sempre positiva. Neste sentido, esta 

pesquisa ilumina o recente debate que discute a política de defesa do país que, sem 

dúvida, trará como consequência a melhoria de sua qualidade como política pública, 

reforçando, em última instância, a qualidade da democracia argentina. 
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