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RESUMO 

 

Esta dissertação teve como objetivo verificar qual foi e tem sido o papel do Instituto da 

Defesa Nacional – IDN nas Relações Civis Militares em Portugal, após a Revolução dos 

Cravos. 

Fazendo uso de uma abordagem mista, a pesquisa visou avaliar a penetração do IDN na 

sociedade portuguesa, conhecer o impacto dos eventos, produções editoriais e 

capacitações, em especial do Curso de Defesa Nacional - CDN, ofertados pelo IDN, na 

formação de um pensamento crítico sobre as relações civis-militares e ainda verificar a 

interação entre o IDN, universidade e outros institutos congêneres. 

Foi aplicado um questionário a 39 respondentes, escolhidos aleatoriamente entre 

Auditores da Defesa Nacional, afim de perceber a opinião deles sobre esse tema. Para 

complementar os dados coletados foram realizadas duas entrevistas com pesquisadores 

renomados. 

As evidências apontam para o fato de o IDN não conseguir atingir a toda sociedade 

portuguesa. Apesar disso, ficou claro que o trabalho desenvolvido pelo IDN influenciou 

positivamente na formação de um pensamento crítico sobre as RCM. Foi possível 

perceber também que a ampliação desse cenário tem se dado pelas importantes parcerias 

que o IDN tem mantido com universidade e institutos congêneres.  

Por fim, percebeu-se que, apesar das dificuldades que impedem o Instituto de atingir a 

toda sociedade, o papel desenvolvido por ele foi e tem sido muito relevante na formação 

de civis e militares que atuam direta ou indiretamente nas Relações Civis-Militares.  

 

Palavras-Chaves: Relações Civis- Militares, IDN, Portugal, FFAA e Defesa 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to find what was and has been the role of the Institute of National 

Defense - IDN in Civil Military Relations – CMR in Portugal, after the Revolução dos 

Cravos. 

Making use of a mixed approach, the research aimed to evaluate the penetration of IDN 

in Portuguese society, know the impact of events, editorial productions and training, 

especially the National Defense Course- NDC, offered by IDN, to formation of a critical 

thinking on CMR and even check the interaction between the IDN, universities and other 

similar institutes. 

A survey to 39 respondents, randomly chosen among auditors of national defense in order 

to realize their opinion on this subject was applied. In addition to the data collected were 

two interviews with leading researchers. 

The evidence points to the fact that the IDN cannot reach all Portuguese society. 

Nevertheless, it became clear that the work of the IDN positively influenced the formation 

of critical thinking on the CMR. It could also realize that the expansion of this scenario 

has given the important partnerships that IDN has maintained with universities and 

similar institutes. 

Finally, it was noted that, despite the difficulties that hinder the Institute to reach the 

whole society, the role played by him has been very important in the training of civilian 

and military who work directly or indirectly in CMR. 

 

Keywords: Civil Military Relation, IDN, Portugal, Armed Forces and National 

Defense. 
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1. PROBLEMA 

 

Este capítulo de abertura tem como propósito apresentar a introdução, o problema 

de pesquisa, os objetivos (geral e específicos), a hipótese de pesquisa, a delimitação e a 

justificativa do estudo. 

 

1.1 Introdução 

 

A partir de 1933 implantou-se em Portugal o Estado Novo. Instituído pelas mãos 

do ditador António Oliveira Salazar, esse regime, também conhecido como 

salazarianismo, em referência a seu criador, vigeu durante pouco mais de quatro décadas. 

Ao fim desse período, o regime já sofria com as crescentes críticas de significativas 

parcelas da sociedade lusitana, principalmente, pelo emprego de métodos 

antidemocráticos. Inicialmente contando com apoio das Forças Armadas (FFAA), o 

salazarianismo tornou a sofrer pressões também desse segmento, estimulado, em grande 

parte, pela insatisfação com as condições verificadas durante as guerras coloniais, a partir 

dos anos 60, na África.  

Tal perda de apoio refletiu-se na criação do Movimento das Forças Armadas 

(MFA) composto, principalmente, por oficiais insatisfeitos das classes intermediárias. Foi 

através desse movimento que Portugal conseguiu se libertar das amarras ditatoriais do 

Salazarianismo, em vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro, evento 

esse que ficou conhecido como Revolução dos Cravos. 

Essa retomada de poder pelos militares deu início à terceira onda de 

redemocratização. A partir daí outras nações, principalmente na América Latina e no 

Leste Europeu, também rumaram nesse sentido. 

A despeito dessa aparente semelhança de caminhar, algumas características 

distanciam o país ibérico dos demais. A primeira diferença é o fato de a democracia ter 

sido alcançada pelas mãos de militares, via MFA, como já referido. A segunda 

circunstância, e, em nossa ótica, a mais importante, é o fato de que hoje, quarenta e um 

anos após essa redemocratização, exista em Portugal uma democracia bem consolidada 
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m cujas relações civis-militares (RCM) encontram-se em estágio muito mais avançado 

do que em outras nações que se democratizaram por vias civis.  

É necessário frisar que, na transição realizada nos anos setenta, o poder político e 

a soberania no uso da força estiveram nas mãos dos militares. Reparem, que, conforme 

afirma Huntington (1996), para haver o fortalecimento de uma democracia, é necessário 

que haja controle civil das FFAA. A esse modelo de Huntington, Bruneau (2014) 

acrescenta a necessidade da eficiência que está relacionado à economicidade, ou a 

capacidade de realizar mais com menos e efetividade que se refere ao poder de cumprir 

integralmente as competências das FFAA. 

Para que Portugal alcançasse o nível atual nas RCM foi importante, sobretudo, 

que houvesse um amadurecimento das atitudes dos militares, vislumbrando seu papel 

como ser apartidário e guardião da soberania nacional e, ainda, a ampliação do 

conhecimento dos atores ligados a esse contexto, sejam civis ou militares. 

Para alcançar esse grau de maturidade e conhecimento, seria oportuno que 

houvesse o auxílio de uma instituição em que civis e militares conversassem, em que 

fossem estimulados o pensamento e a produção de conhecimento e que tivesse, ainda, 

relação com o ambiente externo. Naquele momento da história essa instituição já existia 

e respondia pelo nome de Instituto de Altos Estudos da Defesa Nacional (IAEDN), criado 

em 1967 pelo General Câmara Pina, que viria ser o seu primeiro diretor. 

 Nessa primeira fase o IAEDN executou suas atividades até 1974, quando da 

Revolução dos Cravos. Naquele ano, o MFA entendeu ser necessário o fechamento 

daquele instituto. Após dois anos com atividades interrompidas, o IAEDN foi 

reinaugurado em 1976, agora como Instituto da Defesa Nacional (IDN). Surge, nesse 

segundo momento, com a missão de dar apoio à formulação do pensamento estratégico 

nacional, assegurando o estudo, a investigação e a divulgação das questões de Defesa 

Nacional. 

Para o exercício dessa missão o IDN tem como atribuições, entre outras, promover 

e fortalecer as relações civis-militares; contribuir para a sensibilização da sociedade para 

as questões da segurança e defesa e fomentar a elaboração e discussão de outras vertentes 

ligadas a um pensamento estratégico nacional, em sinergia com organismos públicos e 

privados, ou seja, atuar como órgão provedor de educação militar às várias vertentes da 

sociedade portuguesa. 
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Dessa forma, o IDN vem desde então realizando relevantes ações, como a 

manutenção do Curso de Defesa Nacional (CDN), a edição de periódicos como a Revista 

da Nação e Defesa e, ainda, mantendo interação com atores externos, tais quais 

universidades e outros institutos e escolas de defesa, portugueses ou não.  

Diante desses termos, esta pesquisa busca resposta para a seguinte questão: Qual 

foi e tem sido o papel do IDN, agente provedor de educação militar, na consolidação 

das relações civis-militares em Portugal, a partir da Revolução dos Cravos? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar qual foi e tem sido o papel do Instituto da Defesa Nacional na 

consolidação das relações civis-militares em Portugal.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar a penetração do IDN na sociedade portuguesa; 

2. Conhecer o impacto das atividades do IDN, em especial do CDN, na formação de um 

pensamento crítico sobre as Relações Civis-Militares;  

3. Verificar a interação entre o IDN, universidade e outros institutos congêneres;  

 

1.3 Hipótese 

 

Considerando o fato de que para Kerlinger (1979, p.37) hipótese é um enunciado 

conjectural das relações entre duas ou mais variáveis, tivemos nessa pesquisa a seguinte 

hipótese a ser verificada: Quanto maior forem as capacidades do IDN no que tange a 

disseminação de conhecimento afeto ao tema Defesa Nacional, mais legitimadas e 

consolidadas serão as Relações Civis-Militares. 
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1.4 Delimitação do Estudo 

 

Seria pretensioso demais imaginar que uma dissertação pudesse abarcar a 

totalidade das implicações existentes nas RCM, e, ainda, a formação de elites intelectuais 

civis e militares. Por isso, a partir de agora, este trabalho irá receber uma moldura 

(VERGARA,2000)  

Atualmente existem em Portugal alguns institutos e escolas militares 

especializados na formação continuada de recursos humanos dos três ramos das FFAA, 

mas que, apesar de sua importância, não serão abordados nessa dissertação. Este trabalho 

aplicou-se tão somente às atividades produzidas pelo IDN ligadas à criação e à 

disseminação de conhecimento e que tenham ao longo do tempo influenciado à RCM. 

 

1.5 Justificativa 

 

O fim da guerra fria fez com que o mundo passasse a repensar o papel das FFAA. 

Os militares, que estavam à espera de um conflito entre Estados Unidos da América - 

EUA e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS, passaram a lidar com um 

ambiente internacional de incerteza em que ficou mais difícil encontrar uma ameaça 

externa à soberania nacional (DIAMOND e PLATTNER, 1996). Desch (2001) afirma 

que essa mudança fez ressurgir o interesse sobre o debate acerca das RCM. Já Carreiras 

(2014) aproveita para salientar que essa alteração permitiu que as FFAA se envolvessem 

mais em operações de paz. Influenciou também na atuação das FFAA a ocorrência de 

ataques terroristas, em especial aqueles que atingiram os EUA em 09/11/2001. Ou seja, 

apesar da queda da preocupação com um iminente conflito, há a contínua necessidade de 

se manter a Soberania Nacional e de adaptação ao novo contexto no qual as FFAA se 

inserem. 

Visto isso, é imperativo se pensar continuamente em Defesa. Fortalecer a Defesa 

Nacional passa, necessariamente, pela otimização das RCM. Dessa forma, decidimos 

observar pelo mundo quais experiências bem sucedidas poderiam ser utilizadas como 

paradigmas. Ao nos depararmos com a realidade portuguesa, enxergamos um bom tema 

de pesquisa e observar como o IDN contribuiu para esse fato é salutar, pois nos permite 



16 
 

perceber o quão é relevante à manutenção e o fortalecimento de instituições democráticas 

de ensino e pesquisa, e o quanto elas podem contribuir para o aprimoramento das RCM. 

Sendo assim, decidimos investigar como foi e tem sido a contribuição do IDN para a 

consolidação das RCM em Portugal. 

Até aqui foram dados os objetivos, a hipótese, a delimitação e a justificativa, até 

que então verificamos a necessidade de estruturar esse trabalho a fim de melhor encontrar 

a resposta para a pergunta central desta pesquisa. Por isso, decidimos dividi-la em seis 

capítulos, sendo esse inicial de introdução e mais outros cinco. No capítulo seguinte ao 

primeiro, apresentamos o embasamento teórico a respeito das RCM e das Escolas de 

Defesa, visando dar maior concretude à análise realizada. Já no capítulo 3 são lançados 

os conceitos, as características e a forma de atuação do IDN e como tem se dado as 

Relações Civis Militares em Portugal, desde a Revolução dos Cravos. O quarto capítulo 

apresenta todos os aspectos metodológicos utilizados para alcançar o objetivo deste 

trabalho, enquanto que a análise dos dados obtidos é o tema do quinto capítulo. E, por 

fim, as conclusões são apresentadas no sexto e último. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Utilizando-se das orientações de Vergara (2000) este trabalho buscou, a partir da 

próxima seção, levantar as principais contribuições teóricas no campo das RCM. 

Conhecê-las é de real importância para que se possa contextualizar a pesquisa e oferecer 

maior consistência à investigação. 

 

2.1 Relações Civis – Militares por definição 

 

O papel do militar na sociedade tem sido ao longo do tempo tema de frequentes 

discussões. Nesse contexto, a principal questão que aparece versa sobre o tamanho do 

poder que o corpo de oficiais possui dentro da sociedade, e ainda, de que forma é possível 

compatibilizar ética profissional militar com a ideologia política da sociedade.  A essa 

forma de interação Huntington (1957) tratou de definir como Relações Civis Militares – 

RCM. 

Para Huntington (1957) essas relações entre dois grupos envolvem um exercício 

de poder em ambas as direções, o qual pode se dar através da aplicação de uma autoridade 

formal, bem como por intermédio de influência informal.  

O exercício de poder via autoridade formal manifesta-se pela posição a qual um 

grupo ocupa na hierarquia governamental em relação ao outro. Nesse sentido, pode 

ocorrer de os militares exercerem o controle político, ou seja, apresentarem-se em um 

nível hierárquico superior ao corpo civil.  Como também há a possibilidade de ocorrer o 

inverso, o que é comum e esperado nas democracias constituídas, de os militares estarem 

subordinados a uma instituição/autoridade civil, caso esse que Huntington (1957) chamou 

de controle ministerial. Há ainda, um terceiro caso denominado independência militar, 

que é quando as forças militares aparecem em uma estrutura de autoridade paralela à civil, 

 A outra forma de verificar o nível de exercício de poder de um grupo sobre outro 

é através da influência que ele exerce no contexto político. Huntington (1957), apesar de 

afirmar que é mais difícil mensurar esse grau de poder, sugere quatro possibilidades. A 

primeira delas diz respeito ao grau de afiliação do corpo de oficiais e suas lideranças 

possuem com os grupos e indivíduos que estão no poder. Outra forma de verificação, na 
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visão daquele autor, é através da análise do quanto de recursos econômico e humano estão 

sob o controle do corpo de oficiais. Há ainda que se observar o grau de interpenetração 

hierárquica do corpo de oficiais com outros grupos, ou seja, o quão os cargos em posições 

de autoridade têm sido preenchidos pelos oficiais. Por último, Huntington (1957) aponta 

que a influência também pode ser observada pelo grau de prestígio e popularidade que o 

corpo de oficias e suas lideranças possuem com a opinião pública e com outros setores da 

sociedade. 

 A definição trazida por Huntington (1957) tem servido de base para maioria dos 

estudos realizados no campo das RCM.  A essas relações Barany (2012) tratou de incluir 

um terceiro polo. Para Barany, as mudanças sociais e tecnológicas ocorridas no pós-

segunda guerra mundial e mais profundamente nas últimas três décadas tornaram a 

participação da opinião pública, da mídia e de Organizações Não–Governamentais-

ONGS ainda mais ativas nas decisões sobre as políticas públicas, dentre as quais incluem-

se as políticas de defesa. Dessa forma, Barany apresenta um conceito mais ampliado das 

RCM, para ele, além do exercício de poder entre os militares, representados pelo corpo 

de oficiais, e do Estado, há também a influência efetiva da sociedade na construção da 

RCM, constituindo dessa forma uma relação triangular.     

Realizada então essa verificação da definição do conceito de RCM, passamos 

então a observar, na próxima seção, as principais contribuições teóricas acerca dessas 

relações. 

 

2.2 Relações Civis – Militares – Principais Teorias 

 

As democracias são baseadas na submissão do corpo de oficiais à autoridade civil, 

não porque os militares necessariamente concordam ou respeitam os civis, mas por que 

uma democracia não pode existir sem o controle civil das FFAA (BARANY, 2012). 

Nesse sentido, é preciso observar as ideias de Carl Von Clausewitz, que foi 

General do exército prussiano e um dos principais teóricos em assuntos militares. Em sua 

principal obra, o clássico Da Guerra (1832), ele afirma que a guerra é sempre subordinada 

a fins políticos, ou seja, para ele “a guerra nada mais é do que a continuação da política 

com outros meios”. Então, em sua visão, a guerra está subordinada a um fim político. 

Mas a quem cabe esse papel político? A história tem mostrado que civis e militares 
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duelaram, em diversas oportunidades e em diferentes Estados, para ocupar esse lugar. A 

análise contínua da doutrina Clausewitziana permite verificar que desde aquela época, 

século XIX, Clausewitz já apontava uma justificativa teórica para a subordinação militar 

ao civil, o que fica mais cristalino na passagem a seguir: 

 
“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.”  

 

 Apesar dessas relações já ocorrerem ao longo do tempo e da existência desse 

rationale teórico para o profissionalismo militar, que é tido como justificativa teórica 

inicial para o controle civil, Pion-Berlin (2000) foi enfático em afirmar que antes de 1960 

muito pouco fora escrito sobre as RCM. Antes desse período tem-se apenas a publicação 

da obra O Soldado e o Estado, de Samuel P. Huntington, em 1957, que inaugura a 

discussão teórica sobre as RCM.  

Em seguida a esse ato inaugural, outros dois estudiosos do assunto também deram 

suas contribuições. Samuel E. Finer, com o livro The Man on Horseback - The role of the 

military in politics, em 1962. Nesta obra ele contesta alguns dos argumentos de 

Huntington e traz um olhar sobre as relações entre civis e militares no mundo 

subdesenvolvido. Finer verificou que muitos governos não possuíam as habilidades 

administrativas para governar com eficiência o que poderia gerar oportunidades para a 

intervenção militar, que não são tão prováveis em países mais desenvolvidos. Já em 1967, 

Morris Janowitz publicou o trabalho The Professional Soldier: a social and political 

portrait, em que, assim como Huntington, realiza uma abordagem estruturalista, o que 

indica uma aproximação entre eles. Contudo, é possível perceber também que, em alguns 

aspectos específicos, eles acabam por divergirem. Exemplo disso é o fato de Huntington 

defender o isolamento político das FFAA em relação à sociedade, devendo concentrar-se 

apenas nas implicações de caráter militar. Por outro lado, Janowitz defendia a integração 

do profissional militar à sociedade (CARRILHO, 1978). 

Não tirando o crédito das demais produções que iniciaram essa discussão, é 

possível perceber o maior debate acerca da contribuição de Huntington. Na opinião de 

Feaver apud Bruneau (2013), isso ocorre devido à teoria huntingtoniana ser a mais 

elegante e ambiciosa, já para John Allen Williams apud Bruneau (2013) ela permanece 

até hoje como um padrão de referência. 
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Em Face desse debate, torna-se necessário observar o conteúdo do pensamento 

huntingtoniano. Na concepção de Huntington (1996) as RCM são oriundas do 

profissionalismo atribuído à carreira militar após as mudanças ocorridas na Prússia em 

1808. Em sua forma de pensar o profissionalismo é peça fundamental para manutenção 

do controle civil sobre as FFAA. 

Visando fundamentar seu ponto de vista, Huntington criou dois conceitos. O 

primeiro deles é o Controle Civil Subjetivo, através do qual se percebe que a maneira 

mais simples de minimizar o poder militar é aumentando o poder de grupos específicos 

civis em relação ao militar. A segunda concepção ele chamou de Controle Civil Objetivo, 

que tem como viés a profissionalização. Tendo como certo que o controle civil visa 

minimizar o poder militar, o controle objetivo trabalha para atingir essa redução através 

da profissionalização dos militares, tornando-os politicamente inúteis e neutros 

(HUNTINGTON, 1996).  

O destaque e o contínuo debate sobre a teoria huntingtoniana apresentada não 

impede que ela sofra críticas severas. Nesse sentido, Bruneau (2013) salienta que a teoria 

tem três problemas principais. O primeiro é a natureza tautológica dos argumentos, ou 

seja, ela não poderia ser testada. Seguindo essa linha, Abranhansson apud Bruneau (2013) 

sugere que a inseparabilidade dos conceitos de profissionalismo e controle civil objetivo 

impede que se mensure empiricamente a relação entre o grau de profissionalismo e a 

neutralidade política. A segunda falha apontada por Bruneau refere-se ao fato de ela fazer 

uso seletivo das informações para apoiar a conceituação do militar como uma profissão. 

Nessa direção, Bruneau indica o uso significados inflexíveis para as variáveis. Huntington 

em sua teoria assume o profissionalismo como algo estático, o que contraria a lógica na 

percepção de Samuel E. Finer e Brian M. Linn apud Bruneau, eles são enfáticos em 

afirmar que é necessário tratá-la como uma variável flexível. Linn sugere, ainda, que 

profissionalismo não é uma base considerável para construir uma argumentação sobre o 

controle civil das FFAA. Por último, Bruneau faz uma crítica também ao foco exclusivo 

no controle civil das FFAA, o que impediria avaliação mais ampla, pois deixa de lado 

outras dimensões das RCM. 

Essa contribuição bastante relevante de Huntington, não foi capaz de estimular o 

aparecimento volumoso de teoria sobre as RCM. É por isso que Paul Bracker apud 

Bruneau (2013) aponta que o arcabouço teórico teve poucas mudanças, apesar das 

demasiadas transformações que ocorreram no ambiente. Todavia, algumas teorias 
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conseguiram apresentar distinta relevância e fizeram com que seus criadores obtivessem 

maior espaço na discussão das RCM.  

Nesse contexto, Olmeda (2013) apresenta aquelas contribuições teóricas que, em 

sua opinião, mais se destacaram. Michael Desch desenvolveu um modelo realista 

estrutural. Suas ideias surgem da crença de que não somente o exame das variáveis do 

meio militar podem influenciar as RCM. Nessa direção, ele propõe uma teoria que se 

baseia na natureza e intensidade das ameaças internas e externas. Ele sugere que a análise 

pode ser feita através de um quadro 2 x 2, conforme figura 1, onde é possível verificar a 

relação entre as ameaças. Em um contexto onde exista alta ameaça externa e baixa interna, 

Desch sugere um fortalecimento do controle civil, enquanto que em um ambiente onde 

haja baixa ameaça externa e alta ameaça interna ele aponta para um enfraquecimento das 

RCM e um maior envolvimento dos militares com questões políticas. Os outros dois 

extremos, onde ambas as ameaças ou são baixas ou altas, não há uma definição exata de 

qual dos dois atores se destacam. 

       

  Ameaças Externas  

       

 

 
ALTO BAIXO 

 

  

Ameaças 
Internas 

ALTO 
Militar-------------- Civil Militar 

 

 

 

Q3  Q4   

BAIXO 
Civil Misto----------------Civil 

 

 

 

Q1  Q2   

  Figura 1  Fonte: Desch Michael C (2001)   

 

 

Outra teoria de relevo foi lançada por Eliot A. Cohen. Com base em quatro estudos 

de caso ele afirma que os grandes líderes de guerra não aceitam a separação entre as 

esferas civis e militares na tomada de decisão.   
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Em sequência, pertencente a um paradigma racionalista, Peter Feaver, 

fundamentado em importantes subsídios econômicos, produziu uma teoria alinhada à 

teoria do agente-principal. No modelo apresentado por ele, a liderança civil, responsável 

pelo estabelecimento de políticas de defesa, surge como o principal, enquanto que o 

agente é o militar que pode realizar a missão para qual foi designado ou se esquivar dela 

e agir em prol de interesses próprios dos militares.  O problema é como garantir que o 

agente está fazendo o que o principal havia determinado. Se os custos de monitoramento 

do agente são baixos, o principal pode usar métodos de controle mais invasivos. Para o 

agente, se a chance de ser detectado pelo principal for alta a probabilidade de desvio será 

baixo. 

Todos esses trabalhos teóricos focaram exclusivamente no controle civil das 

FFAA. Contudo, no século XXI analisar as RCM somente por esse prisma não é 

suficiente (MATEI 2013). Essa ênfase no controle tem sido um grave impedimento para 

a análise das RCM ao redor do mundo (BRUNEAU, 2013). 

Foi por isso, que visando ampliar o escopo e permitir melhor análise das RCM 

Bruneau e Matei (2013) apresentaram uma nova abordagem. Esse novo modelo mantém 

a verificação sobre o controle civil, entretanto ele passa a ser apenas um dos aspectos de 

uma análise global das RCM. Além disso, Bruneau e Matei alteram a ótica sob a qual o 

controle é verificado, defendendo uma divisão do controle em três áreas. 

A primeira parcela da divisão recai sobre os mecanismos institucionais de 

controle, o que envolve dar sentido e direção às forças de segurança que são exercidas 

por instituições geridas por líderes civis. Entre essas instituições pode-se destacar o 

Ministério da Defesa, Comissões Legislativas de Defesa e, ainda, organizações tal qual 

Conselho de Segurança Nacional. 

Outro ponto no qual, para Bruneau e Matei, se apoia o controle civil é a 

Fiscalização da atuação e cumprimento das ações efetuadas pelas FFAA, as quais foram 

determinadas pelo comando civil. Essa fiscalização é, normal e legalmente, realizada por 

gestores civis ligados ao executivo, mas também podem ser realizadas pelos outros dois 

poderes, assim como pela mídia e Organizações Não Governamentais – ONGs. 

A última vertente apontada por Matei e Bruneau são as normas profissionais, ou 

seja, são normas legalmente aprovadas que se consubstanciam em políticas transparentes 



23 
 

de recrutamento, educação, promoção e treinamento militar e que estejam em acordo com 

orientações de civis democraticamente eleitos.  

Mesmo considerando que esse esmiuçamento das formas de controle civil 

aplicado às FFAA já é um avanço, Matei e Bruneau (2013) sugerem novos horizontes. 

Ambos apontam para o fato de que há a necessidade de ampliar as análises para fora desse 

prisma e, por isso, passam a consideram o papel da efetividade e da eficiência na 

apreciação das RCM. 

Isso ocorre porque mudanças no cenário global influenciaram diretamente a 

atuação das FFAA. Ao braço armado do Estado compete, atualmente, atuar em guerras 

com outras nações, mas também em guerras internas, no combate ao terrorismo, no 

combate ao crime organizado, em ações de assistência humanitárias e, ainda, em 

operações de paz. A efetividade sugerida por Bruneau e Matei é a capacidade de as FFAA 

realizarem cada uma ou todas essas atividades. Três requisitos básicos são indicados, 

porém não suficientes, para garantir o alcance dessa efetividade. O primeiro deles é 

concretizado pela criação de um plano estratégico ou uma doutrina, a exemplo de um 

Livro Branco da Defesa ou uma doutrina contra terrorismo. O segundo requisito é a 

conjugação de estruturas necessárias para colocar em prática os planos criados, tal qual o 

papel determinado pelo Ministério da Defesa. Finaliza esta lista tríplice, a preocupação 

de comprometer recursos de forma a garantir treinamento e equipamento suficientes para 

que as FFAA consigam cumprir com os papéis que lhes são atribuídos. Esse último item 

que sustenta a possibilidade de efetividade também dá vida ao último traço da abordagem 

trazida por esses Bruneau e Matei, o cuidado com a eficiência. Ou seja, a preocupação de 

realizar as atividades com o menor gasto de recursos possível. 

 Mensurar eficiência na área de defesa, assim como efetividade, é extremamente 

problemático, pois medir eficiência nessa seara exige mais do que uma simples análise 

de custo. Diante disso, a participação de diferentes entidades tem sido de extrema 

importância para fiscalizar os gastos realizados pelas FFAA realizados para cumprir as 

competências que lhes foram atribuídas. Nesse sentido, a exemplo do que ocorre nos 

EUA, tanto o congresso quanto cortes supremas de contas estão atuando nessa verificação 

(BRUNEAU, 2014). 

Até foi apresentado um pouco do debate teórico existente acerca das RCM, mas 

também é relevante que se verifique como a Educação em Defesa, tema da próxima seção, 

pode influenciar as RCM.  
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2.3 EDUCAÇÃO EM DEFESA 

 

A aplicação de todas as teorias à realidade exige uma maior capacitação do corpo 

civil para com assuntos de defesa. Diamond e Plattner (1996, p.23) afirmam que o 

conhecimento, a experiência e o entendimento do tema são fatores fundamentais para que 

os civis ganhem credibilidade, respeito e aceitação junto as FFAA. Para Winand e Saint-

Pierre (2010) a carência de especialistas civis dificulta a reflexão sobre a missão e o 

emprego das FFAA. Ainda sobre essa ótica, Mares (2014) revela a importância de civis 

capacitados. A ausência deles tende a fragilizar as RCM, uma vez que isso implica em 

um desequilíbrio de conhecimento sobre o tema, o que tende a causar constrangimento 

aos civis e a perda da legitimidade frente aos militares. Estes fatos ampliaram a 

importância delegada aos institutos e escolas de defesa que fomentam o desenvolvimento 

de especialistas civis em temas afetos à Defesa Nacional. 

A percepção dessa ausência de sabedoria civil em defesa é algo que parece 

cristalino para todos os estudiosos do tema. Apesar dessa constatação, algo que divide os 

especialistas é o nível de profundidade de conhecimento necessário para que os civis 

exerçam de maneira eficaz atividades afetas à Defesa Nacional e o que causa esse déficit 

de conhecimento.  

Estudos nos possibilitaram observar claramente a existência de duas correntes 

distintas, que apontam o nível de saber necessário aos civis. A primeira delas tem como 

seu principal expoente o cientista político David Pion-Berlin. Ao verificar a reliadade das 

RCM nas democracias latino-americana, cujo contexto certamente pode ser comparado 

ao de Portugal, Pion-Berlin (2005) sugere que os civis devem estar bem preparados e ter 

conhecimentos em questões sobre objetivos da defesa nacional, prioridades, ameaças, 

estratégias, implementações, orçamento, doutrina e educação militar.  

Na mesma direção Aguero apud Pion-Berlin (2005) aponta que o controle civil 

envolve a habilidade dos civis em definir objetivos, formular e conduzir políticas de 

defesa e monitorar a implantação de políticas para evitar que militares percebam a 

incompetência civil e para que não haja resistência à liderança civil. 

Ainda nessa linha, Samuel Fitch apud Pion-Berlin (2005) afirma que os civis 

devem identificar ameaças que podem garantir a Força Militar, atribuir defesa militar ou 
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missões relacionadas à defesa, elaborar orçamento, definir políticas de defesa e exercer 

supervisão sobre educação militar. Para Fitch, na ausência desses elementos a 

subordinação militar pode tornar-se condicional, não-absoluta. 

Pion-Berlin (2005) indica o fato de muitos países terem consolidado o controle 

civil dos militares, a despeito da ausência de líderes civis com conhecimento suficiente 

sobre essa seara, verificada inclusive na fragilidade de comissões legislativas que tratam 

do tema Defesa Nacional, o que em sua opinião caracteriza um falso controle. Para ele 

esse cenário existe pela falta de incentivos à capacitação, que se dá, dentre outros motivos, 

pela competição entre Defesa Nacional e outros temas mais comumente consumidos pelas 

sociedades, como aflições sociais e econômicas. 

Percebe-se que essa corrente vislumbra a necessidade de que a capacitação seja 

bastante abrangente, para Pion-Berlin os gestores civis qualificados são aqueles que estão 

dispostos a representar os interesses dos militares. 

Contrapondo-se a essa, está a corrente com a qual nos vemos mais alinhados, 

liderada pelo cientista político norte americano Thomas Bruneau. Bruneau (2005) tratou 

de rebater a hipótese de que os civis necessitam ter um conhecimento tão alargado para 

exercer o controle civil. O principal argumento utilizado por ele para refutar a tese apoiada 

por Pion-Berlin é o fato de que o corpo de oficiais passa toda a carreira se preparando e 

que sua ascensão profissional depende de seu conhecimento e proficiência, ou seja, é 

muito difícil que civis desenvolvam uma expertise tal qual os militares. 

Para exemplificar seu pensamento, Bruneau (2005) tratou de fazer uso de uma 

metáfora. Para ele não há a necessidade de os civis serem ouriços e saberem muito sobre 

tudo, basta que os civis sejam raposas e saibam o suficiente sobre vários assuntos, 

incluindo elementos básicos de defesa.  Para Bruneau este é o saber necessário para que 

os civis possam garantir que as FFAA cumpram com as competências que lhes são 

designadas. 

Aproveitando-se desse entendimento, Bruneau (2005) afirma que esse 

conhecimento civil não é somente necessário àqueles que compõem o Ministério da 

Defesa. Em sua visão, esse saber deve ser disseminado pelas instituições, a exemplo das 

comissões legislativas, agências de inteligência e órgão de controle externo, de forma que 

o controle civil possa ser institucionalizado e verificado não somente pela ótica do 

controle em si, mas também pela efetividade e eficiência alcançada pelas FFAA. 
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As críticas opostas por Bruneau ao modelo de Pion-Berlin são rebatidas por este. 

Pion-Berlin argumenta que a institucionalização do controle, através da utilização da 

efetividade e eficiência como formas de verificação, torna o processo ainda mais caro, o 

que desestimularia essa ação. Ademais, Pion Berlin (2005) afirma que essa tríade 

proposta por Bruneau torna o controle ainda mais desafiador ao indicar que com isso a 

necessidade de conhecimento seria ainda maior. Para sustentar sua afirmação ele aponta 

que países do centro e oeste europeu somente aceitaram esse modelo, em virtude da 

necessidade de responder a critério de ingresso na OTAN. 

Toda essa discussão, em nossa percepção, é muito salutar, pois põe relevo na 

necessidade de que os civis estejam capacitados. Nós, como já dito anteriormente, somos 

mais alinhados à corrente liderada por Bruneau, uma vez que enxergamos a 

impossibilidade de equilibrar os civis em conhecimento com o corpo de oficias que está, 

desde o início da carreira, em constante treinamento. 

Nesse sentido, nos valemos das ideias de Bruneau (2005) de que a construção do 

saber necessário aos civis pode advir do aprendizado de experiências ocorridas em outros 

países e da criação de programas de treinamento. Em sua opinião um dos grandes 

problemas da falta de conhecimento nesse assunto advém da inexistência ou precariedade 

de ONGs, programas universitários e thinks tanks dedicados a esse assunto. 

Seguindo essa linha, observa-se claramente a importante competência delegada às 

escolas e institutos de defesa de capacitar os alunos para realizarem o seu próprio juízo, 

permitindo-lhe alcançar autonomia na forma de pensar (PROENÇA JR, 2000). As escolas 

são também capazes de dotar militares, mas, principalmente, civis de conhecimentos e 

informações necessários ao desempenho das atividades ligadas à Defesa Nacional, o que 

como já foi visto, e é senso comum entre as duas correntes, é ponto crucial para 

manutenção da supremacia civil. Nesses termos, diversos institutos, entre eles o Instituto 

da Defesa Nacional de Portugal tem realizado importantes trabalhos. 

Diante disso, é preponderante que conheçamos um pouco mais do papel do IDN. 

Por essa direção e pela visão de Loureiro dos Santos (2006) que considera relevante a 

contribuição do IDN para sociedade portuguesa é que passaremos a partir da próxima 

seção verificar a origem, o renascimento, a organização, a relação com atores externos e 

suas principais atividades, para que então possamos a seguir verificar sua real 

contribuição para a consolidação das RCM em Portugal. 
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3. Caso em Estudo 

3. 1 O Institutos da Defesa Nacional - IDN 

 

O IDN é o principal fomentador de discussão sobre o tema Defesa e Segurança 

Nacional em Portugal. Couto et al (2014) afirmam que o Instituto era um dos poucos think 

tanks a produzir conhecimento e incentivar o debate sobre Defesa Nacional, já na década 

de 60. Sua história e participação na sociedade portuguesa contribuíram certamente para 

a consolidação da democracia e das relações civis - militares naquele país. Vieira (2007) 

salienta também que o Instituto tem contribuído significativamente para formação do 

novo pensamento estratégico português, exemplo disso foi a efetiva participação na 

confecção do Conceito Estratégico de Defesa Nacional - 2003. 

Para Loureiro dos Santos (2006) o IDN é inconfundível com quaisquer outros 

institutos especializados no tema Defesa Nacional, sejam eles militares ou não. Pode se 

verificar isso pelo fato de o IDN estar continuamente se preocupando em capacitar 

cidadãos, civis e militares, e ainda fomentar e participar do debate sobre o assunto em 

toda sociedade portuguesa, o que tende a facilitar para Portugal à consolidação das RCM. 

Conforme afirma Barany (2012) não há como discutir RCM sem inserir a sociedade, num 

triangulo que se forma entre ela, o Estado e as Forças Armadas. Corrobora com as ideias 

de Barany o pensamento de Vieira (1995) de que qualquer teoria sobre as RCM que ignore 

qualquer um dos atores da tríade sociedade, instituição militar e poder político ou tente 

fixar arbitrário relacionamento entre eles se tornaria totalmente inútil. 

Por isso, é e tem sido tão relevante o papel do IDN, visto que o instituto dialoga 

constantemente com essas três esferas. Dessa forma, e para não perdemos nenhum detalhe 

decidimos por dividir esse capítulo em seis sessões que se iniciam a partir de agora. 

 

3.1.1 A Origem 

 

Em 1967, o então Chefe do Estado Maior do Exército (CEME), General Luís 

Maria da Câmara Pina já se reunia com os Chefes de Estado Maior dos outros ramos 

das FFAA, a fim de criar o Instituto de Altos Estudos da Defesa Nacional (IAEDN). 

Apesar de algumas posições contrárias, o IAEDN tornou-se realidade via Decreto de Lei 
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nº 48.126 de 23/12/1967. Ainda que a criação tenha ocorrido naquele ano, as atividades 

somente se iniciaram em 1969, tendo sido o ex - CEME nomeado seu primeiro Diretor. 

Importante dizer que já naquela ocasião a diretoria e a equipe de trabalho eram 

formadas por militares e civis. Talvez mais relevante ainda tenha sido o fato de o cargo 

de subdiretor ter sido preenchido pelo professor civil Dr. Henrique Martins de Carvalho, 

embaixador de Carreira. 

Instalado nos 6º e 7º andares do prédio 42 da Avenida Infante Santos, em Lisboa, 

e posteriormente, na segunda fase de sua existência, transferido para Calçadas das 

Necessidades, o IAEDN deu vida em 1969 a estudos diversos sobre aspectos nacionais e 

internacionais de interesse da Defesa Nacional. Já com relativa experiência, o Instituto, 

com fins de difundir conhecimento sobre o tema Defesa Nacional, que segundo Couto et 

al (2014), naquela época, era escasso entre os militares e quase nulo na esfera civil, lançou 

mão de diretivas. Resultante desse trabalho foi, em 1971, o lançamento do primeiro curso 

de Estado Maior Inter forças e no ano seguinte o CDN. 

Em 25 de abril de 1974, data da Revolução dos Cravos, o Conselho de Chefes do 

Estado-Maior ordenou a suspensão das atividades do IAEDN. Narra Couto et al (2014) 

que, na opinião do conselho, a conjuntura do país era incompatível com o exercício 

regular das funções do Instituto. 

Essa primeira fase do IAEDN foi bastante interessante pela participação contínua 

de civis em sua direção e ainda a criação o CDN, que passaria a ser uma das principais 

atividades do Instituto, como veremos mais adiante. Conhecer a segunda fase do IAEDN 

é primordial para o entendimento da atuação do órgão em relação às RCM. É por isso que 

na próxima seção realizaremos um exame das condições e da realidade que permitiram o 

renascimento do IAEDN. 

3.1.2 O Renascimento 

 

Com o fim das atividades, a sede do IAEDN transformou-se nas instalações do 

Instituto de Sociologia Militar (ISM), que teve vida durante pouco mais de um ano, tendo 

sido substituído pelo Centro de Estudos Militares (CEM). 
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Essa ausência durou pouco. Em virtude da mudança de visão do CR, o IAEDN 

reaparece em 16/07/1976, quando fora promulgado o Decreto Lei nº 550. Renascia o 

IAEDN, agora respondendo pelo nome de Instituto da Defesa Nacional (IDN). 

Mesmo com a mudança de opinião do CR o ressurgimento e a manutenção do IDN 

não foram pacíficos. Como afirma Loureiro dos Santos (2006), várias foram as 

insurgências contrárias. Em sua opinião, caso o Gen. Ramalho Eanes, presidente eleito à 

época, não tivesse determinado sua continuidade, as várias vertentes que se opuseram à 

modernização estrutural e conceitual do Instituto teriam conseguido o seu fechamento, o 

que de fato não ocorrera, dando-se então prosseguimento ao IDN. 

Nessa nova etapa o Almirante Leonardo Cardoso, primeiro diretor dessa fase, 

determinou ao Brigadeiro Belchior Vieira, então subdiretor, que visitasse as escolas de 

defesa brasileira, francesa e norte-americana, com as quais mais mantinha mais contato. 

Tal visitação surgia com o intuito de produzir um relatório sobre a atuação de cada uma 

delas, a fim de basear a remodelagem do IDN. Foram então realizadas as visitas, que 

culminaram na formalização de um documento, o qual fora levado ao conhecimento da 

direção do Instituto, tendo-se então decidido por adotar um modelo mais inclinado para 

o francês (COUTO ET AL,2014). 

Diante desse renascimento é importante observar de que forma ficou organizado 

o IDN. 

 

3.1.3 A Organização 

 

Uma vez que ressurge, agora como IDN, o Instituto se vê subordinado ao EMGFA, 

o que concebia certa limitação. Contava com uma estrutura bem simples e econômica, 

que se organizava apenas com o diretor, subdiretor, um gabinete de planejamento e três 

adjuntos fornecidos pelos ramos.  

Ao longo do tempo mudanças ocorreram e atualmente o IDN é um serviço central 

da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, científica e 

pedagógica, estando subordinado ao Ministério da Defesa Nacional - MDN e organizado 

internamente na forma da figura 2: 
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 Figura 2                                                                                                                     Fonte: http://www.idn.gov.pt/ 
 

 

Para cada uma desses órgãos que compõem o organograma do IDN, verificado na 

figura 2, são designados uma série de competências, conforme apresentado a seguir, com 

base nos instrumentos legais que regulam a atividade do Instituto. 

Compete ao diretor-geral dirigir e orientar a ação dos órgãos e serviços do IDN, 

nos termos das competências que lhe sejam conferidas por lei ou que a sejam delegadas 

ou subdelegadas. 

O Conselho Científico é um órgão colegiado, de natureza consultiva, ao qual 

compete apoiar o diretor-geral no exercício das suas funções. O Conselho Científico é 

composto pelo diretor-geral, que o preside, por elementos do corpo de investigadores e 

assessores do IDN e por personalidades, militares ou civis, de reconhecido mérito no 

domínio das questões da segurança e defesa. 

 Ao Conselho Científico compete, em especial, pronunciar-se sobre: 

a) Os projetos de investigação científica que lhe sejam submetidos pelo presidente; 

b) As linhas gerais de orientação estratégica do IDN; 

c) As questões de natureza pedagógica, científica e cultural.  
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A Unidade de Acompanhamento (UA) exerce funções de avaliação e 

aconselhamento interno, quando as circunstâncias o exijam e sob impulso do diretor-

geral. Nas suas funções de avaliação e aconselhamento, compete à UA analisar 

regularmente o funcionamento do IDN e emitir os pareceres adequados, designadamente 

sobre o plano e o relatório de atividades do IDN. A UA é composta por cinco membros 

escolhidos entre especialistas e individualidades externas, nacionais ou estrangeiras, de 

reconhecida competência nos domínios de atividade do IDN, nomeados pelo diretor, após 

parecer do Conselho Científico.  

À Direção de Serviços de Planejamento e Gestão de Recursos (DSPGR) compete: 

a) Assegurar os procedimentos de coordenação, programação e divulgação dos 

cursos ministrados no IDN; 

b) Acompanhar o planejamento dos atos necessários ao desenvolvimento de 

projetos de investigação, estudos e trabalhos nos domínios científicos; 

c) Apoiar a produção de artigos científicos nos domínios da atividade do IDN; 

d) Elaborar o plano e relatório anual de atividades; 

e) Assegurar os procedimentos de candidatura adequados pedidos de 

financiamento e à participação em programas de financiamento das atividades do IDN; 

f) Orientar a realização das atividades de formação e de debate no âmbito das 

atribuições do Instituto; 

g) Coordenar os procedimentos de implementação dos sistemas de avaliação de 

desempenho dos recursos humanos do IDN, nos termos legais; 

h) Assegurar o planejamento e a gestão dos recursos humanos e financeiros, bem 

como implementar as medidas de política definidas para os serviços do Ministério da 

Defesa Nacional; 

i) Assegurar o funcionamento e gestão patrimonial, documental e logística dos 

serviços e equipamentos; 

j) Proceder à gestão do Centro Editorial, Arquivo e Biblioteca do IDN; 

k) Assegurar a coordenação da produção, difusão e depósito das publicações e 

qualquer outro material de apoio às atividades do IDN; 
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l) Acompanhar o estabelecimento de protocolos de cooperação com organismos e 

instituições nacionais, estrangeiras e internacionais com competência específica 

congêneres; 

m) Promover a edição de monografias, revistas, livros e outros meios de 

divulgação; 

n) Definir e executar um plano de classificação e manter atualizado o catálogo 

documental e bibliográfico. 

É o conjunto desses órgãos que dá vida ao IDN, que tem como missão dar o apoio 

à formulação do pensamento estratégico nacional, assegurando o estudo, a investigação 

e a divulgação das questões de segurança e defesa. Além disso, algumas atribuições lhes 

são apontadas:  

a) Assegurar o apoio à formulação e desenvolvimento do pensamento 

estratégico nacional nos domínios relacionados com a segurança e defesa;  

b) Fomentar a elaboração e discussão de outras vertentes ligadas a um 

pensamento estratégico nacional, em sinergia com os organismos públicos e privados 

vocacionados para tal;  

c) Promover e reforçar as relações civis-militares e valorizar os quadros das 

Forças Armadas, da Administração Pública, dos setores público, privado e cooperativo, 

através do estudo, divulgação e debate dos grandes temas nacionais e internacionais com 

incidência no domínio da segurança e defesa;  

d) Contribuir para a sensibilização da sociedade para as questões da 

segurança e defesa, em especial no que respeita à consciência para os valores 

fundamentais que lhe são inerentes;  

e) Fomentar a investigação nos domínios das relações internacionais e da 

segurança e defesa;  

f) Cooperar com organismos congêneres internacionais.  

 

 Toda essa estrutura está disposta para dar suporte às atividades desenvolvidas 

pelo Instituto e grande parte delas a partir de parcerias homologadas por ele, o que é muito 

relevante, pois permite a troca de informações entre as organizações. Em face dessa 
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importante verificação, surge a necessidade de aprofundarmos no entendimento das 

parcerias que veem sendo mantidas entre as distintas instituições e o IDN.  

 

3.1.4 O IDN e Outros atores 

 

Desde sua criação, ainda como IAEDN, o IDN já realizava continuamente 

intercâmbios com outras escolas e institutos. Foi possível perceber relação com a França, 

Reino Unido, Brasil, China, bem como com outros países europeus. Em todas essas 

oportunidades havia uma busca pela troca de informações e a produção de conhecimento, 

no intuito de prover os quadros militares e civis participantes de cursos, conferências e 

seminários no IDN. 

O IDN tem então buscado manter e criar novos protocolos de cooperação visando 

reforçar o intercâmbio institucional nos planos da formação, investigação, divulgação e 

sensibilização no âmbito das questões de segurança e defesa. Exemplo disso foi assinatura 

de um protocolo de intenções como Ministério da Educação e Cultura, ainda durante a 

década de 80, que objetivava promover a interação de professores universitários e 

secundários com o CDN. Em continuidade com essa política de criação de parcerias com 

entidades de ensino, o IDN mantém atualmente, relação com mais de 20 instituições de 

ensino superior - IES, conforme lista entidades parceiras abaixo: 

1. Universidade dos Açores 
2. Universidade Autónoma de Lisboa 
3. Universidade da Beira Interior 
4. Universidade Católica Portuguesa 
5. Universidade de Coimbra 
6. Universidade de Évora 
7. Universidade Fernando Pessoa 
8. Universidade Lusófona 
9. Universidade Lusíada 
10. Universidade do Minho 
11. Universidade Nova de Lisboa 
12. Universidade do Porto 
13. Universidade do Porto Infante D. Henrique 
14. Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova Lisboa 
15. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
16. Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
17. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 
18. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
19. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
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20. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
21. Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
 

Esses convênios permitem expandir as fontes de disseminação de 

conhecimento, além ampliar o número de instituições que formam quadros para área de 

defesa, o que contribui para consolidação das RCM. 

Outra conexão tem sido mantida com o Poder Legislativo, através da atuação do 

IDN junto à Comissão Parlamentar de Defesa Nacional (CPDN). Apesar de as demandas 

por parte da CPDN serem pontuais, constantemente representantes daquela comissão têm 

participado em eventos, seminários ou cursos realizados pelo IDN. Isso tem 

proporcionado a criação de um canal contínuo de comunicação, que é ativado sempre que 

necessário, o que permite um debate intenso sobre o tema defesa nacional, e ainda, o 

fortalecimento das atividades do Instituto, tema próxima seção. 

 

3.1.5 As Principais Atividades 

 

Como destacado anteriormente, fomentar a elaboração e discussão de outras 

vertentes ligadas a um pensamento estratégico nacional o estudo de temas afetos a defesa 

nacional são parcelas integrantes da missão do IDN. Para bem realizá-la o IDN 

desenvolve uma série de atividades na área educacional formando civis e militares através 

de diferentes cursos, seminários e conferências, além de produzir relevante material 

editorial distribuído em diferentes publicações, fruto, em sua maioria de investigações 

desenvolvidas também no âmbito do Instituto. Nesse contexto, para melhor visualização 

decidiu-se por dividir essa seção em três partes, a primeira delas onde serão abordados os 

principais cursos e seminários oferecidos pelo IDN, na segunda foi feita uma análise da 

produção bibliográfica e editorial realizada pelo Instituto, finalizando com uma 

abordagem sobre as investigações desenvolvidas. Tudo isso, visando verificar o quanto 

isso tem contribuído para as RCM. 

 

3.1.5.1 Cursos e Seminário/Conferências 
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No que tange a formação intelectual de civis e militares é sabido que mais de 

duas mil pessoas já passaram por capacitação nos bancos do IDN. Verifica-se que os 

diversos públicos têm tido, ao longo do tempo, espaço para se especializarem em temas 

afetos à área de defesa e segurança nacional. 

Uma das primeiras atividades desenvolvidas pelo IDN, criada ainda na primeira 

fase de existência do Instituto, antes da ocorrência da Revolução dos Cravos, mais 

precisamente em 1972, foi o CDN.  Este curso tem entre os seus objetivos promover o 

conhecimento aprofundado dos problemas da segurança e da defesa; a formação de uma 

cultura estratégica de segurança e de defesa, habilitando cidadãos nacionais e estrangeiros 

para uma cidadania plena e efetiva; potenciar a conscientização da sociedade civil para 

as questões da segurança e da defesa, de forma a permitir parâmetros de decisão política 

mais sustentada; desenvolver capacidades analíticas e críticas que potenciem a 

participação ativa na produção de segurança, através do envolvimento dos cidadãos nas 

questões da segurança e da defesa, bem como que potenciem o desenvolvimento de 

competências científicas e/ou profissionais; promover o estudo e a investigação científica 

nos domínios da segurança e da defesa, bem como em domínios conexos. O público alvo 

deste curso é composto por cidadãos que integram os quadros superiores e dirigentes das 

estruturas do Estado e da Sociedade Civil, ou outras individualidades cujo currículo 

profissional dê garantias de habilitação suficiente para a frequência, bem como cidadãos 

de países de língua oficial portuguesa (CPLP). Desde seu surgimento até 2015, já se 

formaram mais de 1600 auditores da Defesa Nacional, conforme aponta gráfico 1. A 

importância desse curso pode ser verificada pela sua expansão para a cidade do Porto, 

que se deu a partir de 1988 com o fito de permitir cobrir todo o espaço português com 

cidadãos conhecedores da problemática da Defesa Nacional (LOUREIRO DOS 

SANTOS, 2006). Para Vieira (1995) a maioria dos países democráticos têm instituído 

cursos como o CDN, cujo principal objetivo é incentivar o constante diálogo entre 

militares, políticos e sociedade. 
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Há ainda no IDN outra proposta que demonstra o quão relevante é o CDN. Trata-

se de um curso de atualização específico para auditores nacionais, que teve suas duas 

últimas edições em 2011 e 2014, que contaram com a presença de cerca de 150 Auditores 

da Defesa Nacional. 

O IDN também tem oferecido cursos temáticos de curta duração tanto na unidade 

Lisboa quanto no Porto, que, assim como CDN, versam sobre assuntos afetos à Defesa 

Nacional, conforme aponta tabela 01. Apesar de as turmas terem sido iniciadas em 2011 

elas têm ocorrido de forma pontual e já formaram mais de trezentos cidadãos portugueses. 

Dessa forma, o IDN tem a intenção de ampliar a oferta de vagas nos anos seguinte, além 

de lançar novos cursos tratando de outros eixos específicos dentro do tema amplo da 

Defesa Nacional. 
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Curso Objetivos  

Análises Regionais de Segurança e Defesa 
(CASRD) 

Promover o conhecimento aprofundado das atuais dinâmicas de 
segurança e defesa nas diversas regiões do planeta; Desenvolver 
capacidades analíticas e críticas; Potenciar o estudo nos domínios 
da segurança e da defesa no plano das dinâmicas regionais. 

Informações em Democracia (CID) 

Conscientizar os professores para a problemática da segurança e 
da defesa, no contexto de uma cidadania ativa; Equipar os 
professores do Básico e Secundário com uma visão conceptual 
sobre a segurança e a cidadania e a íntima relação entre estes dois 
conceitos; Explanar os riscos e as ameaças que impendem sobre as 
sociedades globalizadas; Caracterizar e descrever os valores da 
segurança; Relacionar as práticas de cidadania e a segurança; 
Expor o papel das Forças Armadas e das Forças de Segurança, em 
especial, o das Forças Armadas e de Segurança portuguesas, no 
contexto da relação entre a cidadania e a segurança; Apresentar 
metodologias para uma educação para a segurança e defesa. 

Cibersegurança e Gestão de Crises no 
Ciberespaço(CCGCC) 

Sensibilizar indivíduos para os riscos e ameaças que o ciberespaço 
coloca à Segurança e Defesa Nacional; Promover a partilha de 
conhecimento relativo à gestão de crises no ciberespaço, de forma 
a habilitar à participação de forma qualificada no apoio aos 
processos de decisão; Desenvolver capacidades analíticas que 
potenciem, através da sensibilização para novos conceitos e 
metodologias, a adoção e desenvolvimento de estratégias 
organizacionais mais eficazes no combate às ciberameaças; 
Promover a formação para uma cultura estratégica de 
cibersegurança e de ciberdefesa, de forma a potenciar o 
desenvolvimento de competências científicas e/ou profissionais; 
Promover o estudo e a investigação científica nos domínios da 
Segurança e Defesa do Ciberespaço, bem como em domínios 
conexos. 

Tabela 01                                                                                                                                                                  Fonte:IDN 

 

O curso de Análises Regionais de Segurança e Defesa e o Curso de Informação 

em Democracia são focados na formação de quadros do Ministério da Defesa Nacional, 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Administração Interna; 

servidores da carreira diplomática, Oficiais das FFAA e das Forças e Serviços de 

Segurança, docentes universitários e do ensino secundário e jornalistas que se dediquem 

na sua vida profissional a questões de segurança e defesa.  

Além disso, outros públicos também são alcançados pelos cursos criados pelo 

IDN. Tal fato se comprava pela execução dos cursos de Defesa e Segurança para 

Jornalistas (CDSJ), de Segurança e Defesa para Juventudes Partidárias (CDJP) e 

Cidadania e Segurança (CCS), Curso de Gestão Civil de Crises (CGCC). 

Outra iniciativa que tem sido bastante relevante é a formação de parcerias com 

outras IES e think tanks, como já citado anteriormente, nesse caso com o intuito de 

fornecer cursos de Pós-Graduação. Esse trabalho já rendeu frutos e desde 2011 tem sido 
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ofertado o Curso Pós-Graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança (PGEES) em 

parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – FCSH pertencente à 

Universidade Nova Lisboa.  Seguindo esse modelo, em 2013 surgiu a primeira turma do 

Curso de Especialização em Políticas Públicas de Segurança e Defesa Nacional 

(CEPPSDN), agora em aliança com o Instituto Universitário de Lisboa. Essas duas 

parcerias parecerem ter dado certo e estão inspirando o IDN a buscar novos convênios, 

visando lançar cursos nessas linhas. Nesse sentido, foi assinado em 22 de abril de 2015 

um protocolo entre este Instituto e a Universidade Autônoma de Lisboa –UAL que tem 

como objetivo oferecer o curso de pós-graduação em Relações Internacionais.  

Também tem contribuído para formação de cidadãos e técnicos a realização de 

conferências e seminários, que trazem especialistas e autoridades de todas as partes do 

mundo. Exemplo recente desses fatos foram o II Seminário Internacional de Segurança 

Transatlântica e a Sessão de debate público sobre Política Externa, Defesa e Recursos 

Estratégicos Nacionais  

Diante do que foi apresentado até aqui, é possível perceber que a diversidade de 

cursos ofertados pelo IDN, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação ao público 

alvo, permite difundir o tema defesa e segurança nacional por toda a sociedade 

portuguesa, permitindo que essa esteja apta a participar de debates e ainda conhecer a 

realidade das FFAA e suas competências. 

Os cursos, conferências e seminários têm um papel fundamental de reverter o 

cenário descrito por Couto et al (2014) de assimetria e escassez conhecimento, que 

impedia o fortalecimento das RCM. 

Mesmo considerando o importante papel desenvolvido pela oferta das atividades 

citadas, uma pesquisa mais aprofundada permite ver que, além delas, o IDN também 

estimula o interesse pelo tema através da grande produção editorial 

 

3.1.5.2 Produção Editorial 

 

Ao longo dos anos o IDN tem se dedicado também a produção de excelente 

material editorial, que visa constituir um espaço aberto ao intercâmbio de ideias e 
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perspectivas dos vários paradigmas e corrente teóricas relevante para as questões de 

segurança e defesa. 

Nessa seara, a primeira iniciativa foi a revista Nação e Defesa, que teve seu 

exemplar inaugural em 1976, o qual fora editado pelo Gabinete de Estudos e 

Planejamento do Estado-Maior do Exército, conforme destaca a figura 3. Somente após 

a edição de número 4 foi que a publicação passou a ficar definitivamente a cargo do IDN. 

Com periodicidade quadrimestral esse produto já conta com mais de 135 edições lançadas 

somando cerca de 1300 artigos publicados. Conforme aponta o IDN, os exemplares dessa 

revista são distribuídos para sociedade portuguesa, por toda a comunidade portuguesa 

espalhada pelo mundo, bem como para instituições congêneres, representando, portanto, 

uma fonte eficaz para entender as mudanças do mundo no campo da segurança e defesa. 

 

 

Figura 3                                                                              Fonte: IDN 
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Essa revista trabalha a realidade portuguesa, sendo, todavia, também um espaço 

de reflexão e debate sobre as grandes questões internacionais com reflexo em Portugal e 

sobre os interesses portugueses. O objetivo da Nação e Defesa é difundir até ao mais alto 

nível, civil e militar, a política da Defesa Nacional e os grandes problemas com ela 

relacionados, nomeadamente no campo político, econômico, científico e militar. 

Por esse prisma, toda a obra Nação e Defesa simboliza uma importante ferramenta 

para entender as mudanças do mundo no campo da Segurança e Defesa nas últimas 

décadas. Sua relevância e o papel dentro da sociedade portuguesa pode ser melhor 

verificado através da percepção da seguinte passagem: 

“Como referia o título do editorial do seu número 1, esta é uma revista onde 
alguns dos melhores autores nacionais de todos os quadrantes publicaram o 
seu pensamento sobre “que defesa para qual Portugal?”, dentro da visão de 
uma revista que, como o citado editorial referia, devia ser “documentação para 
manuseio e crítica”, uma “folha de livre circulação e estímulo”. 

  IDN 

 

Seguindo uma tendência global no mundo editorial, a partir da edição 123, 

publicada em 2009, a revista passou a ser disponibilizada integralmente e de forma 

gratuita, também pela internet no site do IDN.  Essa nova maneira de disponibilização 

que permite de fato uma livre circulação, fez com que o número de exemplares impressos 

fosse reduzido dos 1500 exemplares produzidos até 2010 para cerca de 750 a partir desse 

ano. 

Outro relevante trabalho nesse campo foi e tem sido a Coleção Atena, cujo 

primeiro número fora editado em 1998, desde então mais de 30 livros já foram publicados. 

Esse trabalho constitui-se de um espaço de reflexão e debate plural sobre o campo teórico 

das relações internacionais, estratégia, segurança e defesa. Esta coleção visa publicar o 

resultado da investigação desenvolvida no IDN, bem como teses de mestrado ou 

dissertações de doutorado de inegável qualidade no âmbito da Segurança e Defesa 

Nacional e Internacional. 

O IDN Cadernos e o IDN Brief são também trabalhos desenvolvidos pelo IDN no 

campo editorial, que assim como a Coleção Atena também trazem a produção de 

investigações realizadas pelos pesquisadores do Instituto. 

Pode-se verificar nessa seção que o IDN tem ao longo de sua trajetória pensado e 

desenvolvido material editorial de alta qualidade, o que tem estimulado a leitura e 
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preenchido uma lacuna de conhecimento sobre o tema, além de servir de subsídios para 

que as discussões e debates estejam embasados em informações fidedignas, que muitas 

das vezes também são produzidas no âmbito do IDN, como se pode perceber a seguir. 

 

3.1.5.3 Investigações 

 

Pode-se verificar pela análise das publicações anteriormente apresentadas que 

vários artigos são produzidos por especialistas de diferentes localidades, contudo é 

possível também notar que considerável número de trabalhos são frutos de pesquisas 

realizadas dentro do próprio Instituto. 

           Esses trabalhos são produzidos pela área de Investigação do IDN, a qual objetiva 

contribuir para a criação de conhecimento nos domínios da segurança global, da análise 

das ameaças e desafios, da conflitualidade das políticas de defesa e segurança quer na 

dimensão nacional, quer no seu enquadramento internacional e das iniciativas que 

concorrem para o desenvolvimento de estratégias de cooperação no domínio da segurança 

e defesa (IDN, 2015). 

          Nesse sentido, o IDN tem promovido a atividade de pesquisa voltada para as 

questões a seguir: 

• Análise das grandes questões no âmbito da política externa, da segurança 

e da Defesa Nacional e internacional no plano conceptual, teórico e aplicado; 

• Desenvolvimento de projetos de investigação e promoção de estudos no 

apoio à tomada de decisão; 

• Incremento de ações de formação, de divulgação e de debate, 

nomeadamente através da organização de mesas redondas, workshops, seminários e 

conferências nacionais e internacionais; 

• Fomento da produção científica através da elaboração de artigos, working 

papers e livros; 

• Desenvolvimento de parcerias com instituições e organismos congêneres 

nacionais e estrangeiros. 



42 
 

A investigação encontra-se estruturada no Centro de Estudos e Investigação (CEI) 

organizando-se em oito linhas de investigação: Política e Segurança Internacional, 

Relações Transatlânticas, Política de Segurança e Defesa Europeia, Segurança e 

Desenvolvimento em África, Estratégia Nacional de Segurança e Defesa, Cultura de 

Segurança e Cidadania, Brasil e Atlântico Sul e O Mar e o Interesse Nacional. Essas linhas 

de pesquisa atualmente contam com 10 projetos de pesquisa em andamento. 

Pode-se verificar até aqui um pouco do que é e tem sido feito pelo IDN para 

fomentar o debate sobre Defesa Nacional, disseminar conhecimentos e formar 

profissionais nesse ramo, fortalecendo com isso relações civis-militares em Portugal, que 

como poderemos observar no próximo capítulo, passou por uma relevante transformação. 

 

3.2Relações Civis-Militares em Portugal 

 

Depois de passar por um longo regime autoritário, Portugal inaugurou, a partir de 

25 de abril de 1974, um novo momento em sua história. A Revolução dos Cravos, como 

ficou conhecido esse ato emancipatório, também deu vida a um novo contexto para as 

RCM naquele país.  

Inicialmente os militares estiveram diretamente ligados ao poder político. Isso 

ocorreu porque, ao contrário do que aconteceu nas demais transições democráticas ao 

redor do mundo, os principais atores do processo revolucionário foram os militares, que 

através do Movimento das Forças Armadas - MFA, derrubaram o antigo regime e 

assumiram o controle do país.  Loureiro dos Santos (2005) demonstra o envolvimento dos 

militares com a política pelo fato de muitos deles terem ocupado postos-chaves de acesso 

ao poder e terem lançado sementes visando controlar instituições que lhes pudessem 

render algum benefício futuro. Essa maneira como se deu a redemocratização Portuguesa, 

pela atuação política das FFAA, não só na retomada do poder, mas também no período 

seguinte a ela, sinaliza que naquele momento Portugal não adotava um modelo 

democrático de RCM, proposto por Huntington (1996), Bruneau (2013), ou ainda 

Clausewitz (1832), onde supremacia civil deveria prevalecer. 

Retornado à participação das FFAA no poder político, ela pode ser notada também 

pela criação do Conselho da Revolução (CR). Fruto de uma cisão dentro do MFA, o CR 

surgiu em 11 de março de 1975, ligado à parcela mais radical do MFA. Como supremo 
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órgão político português, e, em função disso, teve relevante participação no cenário 

político-militar daquele país. O embate entre militares moderados e radicais era contínuo 

tanto dentro do MFA quanto no seio do CR. Essa durável rivalidade se elevou ao ponto 

de que em 25 de novembro de 1975 o grupo moderado ter levado a cabo um contra golpe 

dentro da revolução. Isso provocou uma reformulação dentro do CR com conselheiros 

mais moderados ganhado espaço, ou seja, afastaram-se os setores resistentes à instalação 

de um regime de democracia pluralista (REZOLA, 2005). 

Nesse contexto, esse novo CR publicou ainda em 1975 uma Lei Constitucional, 

que preconizava como deveria ocorrer a relação entre as FFAA e o poder. Os principais 

elementos dessa norma eram: a) a obediência das FFAA aos órgãos de soberania 

competentes; b) as FFAA estão a serviço do povo português; e c) as FFAA não poderiam 

se aproveitar das armas para influenciar a democracia (LOUREIRO DOS SANTOS, 

2005) 

Rezola (2005) afirma que o que ocorrera em novembro de 1975 foi um meio de 

possibilitar uma mudança na correlação de forças entre civis e militares. Isso 

proporcionou um enfraquecimento da corrente mais esquerdista que estava implantada no 

CR e favoreceu o aparecimento progressivo da supremacia civil. 

Apesar dos fatos narrados apontarem que os militares estavam dispostos a adotar 

um movimento democrático, no qual teriam o papel principal apenas durante o período 

transitório, é evidente que essa participação foi mais enfática. Nesse sentido, a análise das 

funções desenvolvidas pelo CR e a forma como foi organizado demonstrava o poder e a 

participação dos militares no poder político lusitano. Essas observações podem ser 

ratificadas pela verificação dos artigos 142 e 143 da Carta Política portuguesa de 1976, 

descritos a seguir: 

 

ARTIGO 142.º (Definição) O Conselho da Revolução tem funções de 
Conselho do Presidente da República e de garante do regular funcionamento 
das instituições democráticas, de garante do cumprimento da Constituição e da 
fidelidade ao espírito da Revolução Portuguesa de 25 de Abril de 1974 e de 
órgão político e legislativo em matéria militar.  

 

ARTIGO 143.º (Composição) 1. Compõem o Conselho da Revolução: a) O 
Presidente da República; b) O Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas e o Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 
quando exista; c) Os Chefes de Estado-Maior dos três ramos das Forças 
Armadas; d) O Primeiro-Ministro, quando seja militar; e) Catorze oficiais, 
sendo oito do Exército, três da Força Aérea e três da Armada, designados pelos 
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respectivos ramos das Forças Armadas. 2. Em caso de morte, renúncia ou 
impedimento permanente, verificado pelo próprio Conselho, de algum dos 
membros referidos na alínea “e” do número anterior, será a vaga preenchida 
por designação do respectivo ramo das Forças Armadas 

 

 

Mesmo contendo em seu corpo a competência e a formação do CR a Carta Política 

de 1976 foi um grande passo rumo à democratização em Portugal. Foi a partir dela que 

ocorreram as eleições legislativa e presidencial. O primeiro presidente eleito foi o General 

Antônio dos Santos Ramalho Eanes, que também acumulava o cargo de CEMGFA e 

presidente do Conselho da Revolução. Essa eleição permitiu o acesso a poder e privilégios 

por parte dos militares. O que ficou evidente na formação do corpo ministerial deste 

governo, que contou com a participação de diversos oficiais portugueses.  

Rezola (2005) salienta que a eleição de um presidente militar e a manutenção do 

CR introduziram em Portugal o conceito de “consolidação democrática tutelada” que se 

prolongaria até 1982.  Condiz com a ideia de Rezola a afirmação de Ferreira (2005, p. 

47): “até a revisão constitucional de 1982 quem definiu os termos das relações entre o 

poder político e a instituição militar foi a própria instituição militar”. Ou seja, durante 

oito anos Portugal vivenciou uma fase em que os militares acumularam o papel de agente 

e principal, opondo-se à teoria de Peter Feaver, já descrita no capítulo terceiro. 

Essa revisão coroa o fim de um primeiro momento de transição iniciado em 1976.  

Para Rezola (2005) isso não seria uma transição em si, mas sim uma consolidação 

democrática. Já para Bruneau (2014) foram intensos 6 anos de discussões para que enfim 

as FFAA estivessem definitivamente subordinadas ao controle civil, como poderemos ver 

a seguir. 

A inovação constitucional ocorrida em 1982 provocou uma série de mudanças e 

pode ser tida como um passo na direção da democratização do país e no amadurecimento 

das RCM. Uma das alterações ocorridas foi o fim do CR, que ao passar do tempo já havia 

começado a perder força diante do empoderamento do EMGFA.  

Embora em 1982 a revisão constitucional e a elaboração e promulgação da 

LDNFA tenham representado um grande avanço no que tange às RCM, Bruneau aponta 

que somente uma década após essas mudanças é que se pode afirmar que houve a 

consolidação do controle civil sobre as FFAA.  Foi em 1993, através de leis orgânicas, as 

quais definiram especificamente o poder do Ministro da Defesa Nacional em relação aos 
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três ramos e ao CEMGFA. Por isso, em 1994 as RCM assumiram um modelo similar ao 

de outros países signatários da OTAN e da Comunidade Europeia - CE. 

Posteriormente a essa reforma legislativa, existiram pelo menos outras duas nessa 

mesma linha. A primeira iniciou-se em 2006, durante a gestão de Nuno Severiano 

Teixeira, então Ministro da Defesa, quando se começou a trabalhar para instituir novos 

marcos legais. Esse trabalho culminou em 2009 na promulgação de três leis orgânicas, 

elas se aplicaram no Ministério da Defesa, que teve seu poder ampliado, 

consequentemente, os mecanismos de controle institucionais foram reforçados; na 

estrutura operacional do EMGFA e também na unificação da educação profissional 

militar. Em relação a este último ponto verificou-se a aglutinação de seis escolas que 

deram origem ao Instituto de Estudos Superior Militar (IESM), reduzindo o número de 

instituições de ensino profissional militar de 9 para 4. Bruneau (2014) cita ainda o fato de 

haverem estudos para que houvesse novas unificações, a fim de que passem a existir 

somente duas escolas.  

As leis promulgadas em 2009 tiveram sua última atualização em 2014, quando a 

lei orgânica nº5 definiu a primazia do Ministério da Defesa.  

Até aqui toda discussão sobre as RCM em Portugal foi voltada, conforme a teoria 

proposta por Bruneau e Matei, para o controle institucional, tal qual a criação e evolução 

do MDN e suas competências. 

 Em relação à fiscalização da atuação das FFAA, também proposta pela teoria de 

Bruneau e Matei (2013), ela tem sido feita pelo Ministro da Defesa da em parceria com o 

Ministro das Finanças e, ainda, pela Comissão Parlamentar de Defesa Nacional 

(Comissão de Defesa Nacional). 

Em termos de efetividade que, Matei (2013) define como o preenchimento das 

competências atribuídas as FFAA, verificou-se a implantação do novo Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) ocorrido em 2013, em substituição ao de 2003, 

do qual participou ativamente o IDN, Instituto que será melhor conhecido no capítulo 

seguinte. Esse novo CEDN, veio para consolidar a posição de Portugal como co-produtor 

de segurança internacional. Colabora também para efetividade das FFAA a junção da 

educação profissional militar e a unificação do comando do Estado Maior Geral das 

FFAA. No que tange ao critério de eficiência, pode-se destacar a atuação do Tribunal de 

Contas, na investigação e verificação de todas as contas públicas. 
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A análise da evolução das RCM em Portugal, que inaugurou a terceira onda de 

democratização, permite perceber a grande transformação pela qual passou aquele país. 

Por lá a transição para um contexto democrático, depois de mais de 4 décadas de ditadura, 

foi toda conduzida pelas FFAA, que ao passar do tempo deixou de ter influência direta 

no poder político passando a submeter-se ao controle civil. Por conta dessas 

características peculiares é tido como um excelente estudo de caso (BRUNEAU, 2013) 
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos utilizados para se atingir resposta do 

problema deste trabalho. Baseando-se na tipologia adotada por Vergara (2000), essa 

pesquisa em relação aos fins foi explicativa, com o intuito de esclarecer qual foi e tem 

sido o papel do IDN na consolidação das RCM em Portugal ao longo dos anos, a partir 

da Revolução dos Cravos.  

Quantos aos meios, tratou-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, 

aparando-se em documentos obtidos através de contatos com o IDN, livros e artigos que 

tanto expunham as percepções atuais como aquelas ocorridas desde a Revolução dos 

Cravos. Utilizamos ainda, a técnica de Estudo de Casos, que, conforme declara Yin 

(2004) trata-se de uma investigação empírica para estudar um fenômeno dentro de um 

contexto real. 

Esta pesquisa não se restringiu a uma análise qualitativa, aplicando também 

método quantitativo, optando assim por uma abordagem mista. A metodologia 

quantitativa/qualitativa foi utilizada, pois os estudos quantitativos complementados por 

qualitativo tendem a fornecer melhor interpretação dos fenômenos, principalmente por 

agregar visões dos sujeitos da pesquisa (KIRSCGBAUM, 2013). 

Visto isso, apresentamos, a seguir, como se deu a definição do universo e da 

amostra deste trabalho.  

 

4.1 Universo e Amostra 

 

Considerando que o IDN é um órgão de produção de conhecimento sobre o tema 

Segurança e Defesa Nacional e que sua principal atividade é o CDN, decidimos que para 

parte quantitativa da pesquisa o universo seria formado Auditores da Defesa Nacional. 

Os Auditores são indivíduos egressos do Curso de Defesa Nacional, a principal atividade 

do IDN, os quais tiveram contato direto com o Instituto durante o curso e que ao fim, 

retornaram para suas instituições de origem, sejam militares ou civis, para atuarem em 

assuntos afetos à Defesa Nacional, ligados direta ou indiretamente as RCM. 
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A amostra, na parcela em questão, teve a participação de 39 Auditores da Defesa 

Nacional, desse total 32 respondentes foram do sexo masculino, que representa 82% do 

total, e ainda, 7 do sexo feminino, ou 18% da amostra, como apresenta o gráfico 2. 

 

 

 

Em relação à faixa etária desses respondentes, a média de idade foi de 59 anos, 

ficando dentro da faixa de 46 a 60, a qual corresponde 32% do total. Além disso, o gráfico 

3 destaca também o fato de mais de 60% deles terem idade superior a 46 anos. 

 

 

Em termos de atuação profissional, foi visível a preponderância de civis entre os 

respondentes. Apenas 10 militares, todos os restantes, 29, atuavam no meio civil. 

 

HOMEM
82%

MULHER
18%

GRÁFICO 2 - Gênero dos Sujeitos

Fonte: Autor
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GRÁFICO 3 - Faixa Etária
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 Já em relação a parte qualitativa da pesquisa, o universo foi formado por 

pesquisadores renomados cujo área de trabalho esteja relacionada às RCM.  Nessa etapa 

da pesquisa a amostra foi definida de forma não probabilística, por conveniência, sendo 

selecionando os indivíduos pelo critério de maior acessibilidade (VERGARA, 2000). 

Foram entrevistados 2 sujeitos, que por questão de anonimato, não terão seus nomes 

revelados, mas cujo perfil está destacado na tabela 01. 

Entrevistado  Qualificação Especialidades 
Tempo de 

Experiência 

1 Ph.D. Ciências Políticas Relações Civis Militares e Política Comparada 53 anos 

2 Dra. Ciências Sociais e Políticas FFAA e Sociedade e Segurança e Defesa 28 anos 
Tabela 01                                                                                                                                                         Fonte: Autor 

       

 

4.2 Coleta de dados 

 

De início, a fim de fundamentar este trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, que Vergara (2000) define como o estudo sistematizado desenvolvido com 

base em publicações. Essa fase do trabalho foi fundamentada também em uma análise de 

documentos disponibilizados pelo IDN e outros disponíveis na internet. Finalizada essa 

etapa inicial, passamos a utilização de uma segunda ferramenta de coleta de dados, o 

questionário, que visou fundamentar a parte quantitativa do trabalho. Segundo MCDaniel 

e Gates apud Botelho e Almeida (2006, p.91) “o questionário é um dos instrumentos mais 

importantes de coleta de dados em pesquisas quantitativas nas áreas de ciências sociais”.  

Nessa pesquisa foi utilizado um modelo estruturado, disponível anexo 1, 

confeccionado pelo site www.surveymonkey.pt, cujo link 

(https://pt.surveymonkey.com/r/5Q7N9PN) foi enviado aos respondentes via e-mail. 

O questionário esteve disponível para resposta no período de 08/09/2015 a 

30/09/2015. Por fim, foi também realizada a coleta de dados pela aplicação da ferramenta 

entrevista, sendo utilizadas questões apresentadas de forma estruturadas e aplicadas aos 

entrevistados a distância. As entrevistas realizadas visaram, juntamente com os 

comentários realizados pelos respondentes dos questionários, complementar os resultados 

obtidos na etapa quantitativa. 
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4.3 Estrutura do Questionário 

 

O questionário utilizado nesta pesquisa dividiu-se em 3 partes. A primeira delas 

constituiu-se da apresentação do pesquisador, da justificativa do questionário e o objetivo 

da pesquisa. A parte seguinte tratou das orientações acerca do preenchimento da pesquisa. 

A terceira e última seção foi reservada as questões que compunham o questionário.  

Este instrumento de coleta de dados foi composto por nove questões, sendo a 

primeira delas utilizada para verificar o perfil dos respondentes, visando verificar sua 

idade, sexo e se tratava-se de civil ou militar. As demais questões poderiam ser 

respondidas de acordo com a percepção de cada um sobre o nível de influência, conforme 

escala abaixo: 

 

Nível Baixo (1) (2) (3) (4) (5) Nível Alto 

 

 Para essas 8 perguntas, resolvemos utilizar a Escala Likert, pois trata-se de uma 

escala que possui construção e aplicação mais simplificados e é de melhor compreensão 

pelos respondentes (MALHOTRA, 2006). 

 Apesar da discussão vista na literatura sobre o número de itens por resposta, 

optamos pelo uso da escala likert com 5 pontos em virtude de ela ter nível de 

confiabilidade adequado, por possuir ponto neutro, decorrente das escalas ímpares, e 

também pelo fato de ser mais rápida que a escala de 7 pontos e a possuir maior 

variabilidade que a de 3 (DALMORO e VIEIRA, 2014). 

Tópicos 

1 IDN e Sociedade Portuguesa 

2 Atividades do IDN e Pensamento Crítico sobre as RCM 

3 Interação do IDN com Universidades e outros Institutos 
Tabela 03                                                                                                                                       Fonte: Autor 

Essas oito questões foram divididas em 3 tópicos, conforme tabela 2, cada um 

desses tópicos visava esclarecer o nível de influência de uma variável sobre outra, todas 

elas relacionadas aos objetivos específicos do trabalho. 
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O primeiro tópico, IDN e Sociedade Portuguesa, foi formado por duas questões. 

A primeira delas pretendeu verificar qual o nível de penetração do IDN na sociedade 

Portuguesa e a outra tinha o objetivo de observar qual o nível de conhecimento a 

sociedade portuguesa acerca do papel a ser desenvolvido pelas Forças Armadas. 

Como afirmam Barany (2012) e Vieira (1995) é muito difícil pensar as Relações 

Civis-Militares, sem incluir nessa discussão a sociedade. Por isso, entendemos que é 

fundamental para verificarmos a importância do IDN incluirmos na pesquisa essa 

primeira questão. 

Além dessa verificação, uma vez observando que Carreiras (2009) destaca o baixo 

interesse da sociedade portuguesa sobre assuntos ligados à Defesa Nacional, é importante 

saber qual o nível de conhecimento da sociedade a respeito do papel a ser desempenhado 

pelas FFAA. Tal fato deve-se a importância que a definição e a execução das atividades 

atribuídas as FFAA tem sobre o alcance da efetividade, que segundo Bruneau (2014) 

também é um dos argumentos para verificar o nível consolidação das RCM.  

Ao criar o tópico dois, Atividades do IDN e Pensamento Crítico sobre as RCM, essa 

pesquisa almejou conhecer em que nível as atividades do IDN propiciaram a criação de um 

pensamento crítico no que diz respeito as Relações Civis-Militares em Portugal. Este foi o ponto 

central do trabalho e por isso concentrou o número maior de questões, cinco no total. 

As questões foram criadas para apurar o nível de importância do CDN para 

disseminação de conteúdos relacionados à Defesa e Segurança Nacional, o nível de 

influência do CDN na sua formação profissional do Auditores, o grau de influência na 

visão dos auditores sobre o papel das Forças Armadas na Sociedade Portuguesa, o nível 

de influência do CDN e de outros eventos do IDN na formação de um pensamento crítico 

sobre as Relações Civis – Militares e por derradeiro, em que nível as publicações editorais 

do IDN, tal qual a revista Nação e Defesa, influenciaram na formação de seus 

conhecimentos sobre Defesa Nacional. 

As cinco questões deste segundo tópico, apesar de estarem tangenciando pontos 

da teoria de Thomas Bruneau (2014) que inclui além do Controle civil, também 

efetividade e eficiência das FFAA, elas basearam-se principalmente na ideia de Proença 

Jr (2000) de que a Escola de Defesa deve estimular a criação de pensamento acerca do 

tema Defesa Nacional. 
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O terceiro e último tópico teve como alvo identificar o nível de influência das 

parcerias firmadas pelo IDN com outras universidades e institutos congêneres, na 

ampliação do debate sobre o tema Defesa Nacional, o que foi feito através da aplicação 

de uma questão. 

Couto et al (2014) afirma que esta troca de experiências já existe deste o 

surgimento do IDN, contudo não encontramos na literatura relatos sobre o quanto isso 

vem fortalecendo o trabalho desenvolvido pelo IDN, por isso decidimos incluir esta 

questão única no tópico três para verificar o tamanho da influência dessas parcerias na 

disseminação de conhecimentos e no debate sobre Defesa Nacional. 

 

4.4 Tratamento dos dados 

 

Para análise dos dados dos dados obtidos na fase quantitativa, optamos por utilizar 

o método de Ranking Médio (RM), proposto por Oliveira (2005). Neste modelo 

determina-se um valor de 1 a 5 para cada resposta, a partir de então é calculada a média 

ponderada para cada item, observando-se a frequência das respostas.  Seguindo essa linha, 

o RM foi obtido através da seguinte forma: 

Média Ponderada(MP) = ∑(Fi.Vi) 

Ranking Médio (RM) = MP/ Número dos Sujeitos 

Fi =Frequência observada de cada resposta 

Vi= Valor de Cada resposta 

NS= Número de sujeitos 

Quanto mais próximo de 5 estiver o RM mais alto será o nível de influência e mais 

baixo será o nível, tão mais perto ele esteja de 1. Assim as observações que apresentaram 

média menor que 3 apontaram para o nível baixo, aquelas maiores que 3, um nível alto, 

sendo 3 o nível intermediário. Para obtenção dos valores, foi considerada inicialmente a 

média ponderada MP = soma (frequências das respostas x escalas assinaladas), em 

seguida calculou-se o Ranking Médio, sendo RM = MP / Σ frequências das respostas. Ao 

fim de cada tabela foi possível apontar a média aritmética de cada um dos três tópicos. 
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4.5 Limitações 

 

Essa pesquisa, como todos as outras, apresenta algumas limitações. A primeira 

delas dá-se em virtude de utilização de uma amostra não probabilística, que por vezes não 

consegue dar a devida precisão ao resultado. 

Outra limitação refere-se ao tempo de conclusão da pesquisa, preocupação essa 

oriunda da dificuldade de obtenção de respostas aos questionários e entrevistas.  

Todo esse aparato metodológico visto até agora permitiu que realizássemos a 

investigação a fim de que pudéssemos chegar à resposta para o problema de pesquisa. 

Deste ponto em diante, este trabalho tratará da análise dos dados coletados. 
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5.  ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesse capítulo são apresentadas as análises dos dados coletados durante a 

pesquisa, seja pela via qualitativa ou pela quantitativa. A análise de dados não é um fim 

em si mesma, mas uma ferramenta para que sejam atingidos os objetivos da pesquisa 

(MALHOTRA, 2006).  

Qual foi e tem sido o papel do IDN nas Relações Civis-Militares? Para 

respondermos essa que é a pergunta central deste trabalho e atingirmos aos objetivos de  

avaliar a penetração do IDN na sociedade portuguesa; de conhecer o impacto das 

atividades do IDN, em especial do CDN, na formação de um pensamento crítico sobre as 

Relações Civis-Militares; de verificar a interação entre o IDN, universidade e outros 

institutos congêneres, entendemos que a análise dos dados deveria ser dividida nesses três 

tópicos: Tópico 1- IDN e Sociedade Portuguesa; Tópico 2 - Capacitações do IDN e 

Pensamento Crítico em Relação das RCM; e Tópico 3- Interação do IDN com 

Universidades e outros Institutos. 

 

Tópico 1- IDN e Sociedade Portuguesa 

 

Este primeiro tópico visou verificar a relação entre o IDN e a sociedade 

portuguesa. No que tange ao nível de penetração do IDN nos diversos setores da 

sociedade, pode-se verificar que, apesar de mais de quarenta anos de existência, o IDN 

parece não conseguir ter uma entrada significativa. 

TÓPICO 1 

QUESTÕES 
FREQUÊNCIA DE SUJEITOS 

RM 

1 2 3 4 5 
Em vossa visão, qual o nível de penetração do IDN 
na Sociedade Portuguesa? 

1 16 15 7 0 2,72 

Em vossa visão, qual o nível de conhecimento da 
sociedade portuguesa sobre o papel da Forças 
Armadas? 

2 7 16 12 2 3,13 

MÉDIA ARITIMÉTICA RM TÓPICO 1 2,925 

Tabela 4                                                                                                                                                                        Fonte: Autor 
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A primeira questão desse tópico, conforme aponta a tabela 4, revelou um RM de 

2,72, o que destaca o nível de penetração baixo. Retrata bem esse cenário o comentário 

do respondente 34, destacado a seguir: 

“Na Sociedade Portuguesa" essa penetração é mais rara. Geralmente, quando 

refiro que sou Auditor da Defesa Nacional, perguntam-me sempre "o que é isso?" 

Respondente 34 

 
Ainda sobre o relacionamento com a sociedade o respondente 6, salienta que, 

mesmo com o papel fundamental do IDN, a penetração da missão daquele Instituto ainda 

é insuficiente. Essa insuficiência teria como causa a escassez de recursos humanos, 

financeiros e materiais, é o que destaca o entrevistado 2. 

Apesar deste contexto adverso, é preciso destacar a importância do IDN, como 

sugere o pensamento de Amaral (2000). Para este autor se não fosse o papel único do 

Instituto da Defesa Nacional, hoje não haveria, mesmo que timidamente, um debate 

público em Portugal a respeito da missão das FFAA.  Reforçam as ideias do autor as 

palavras do entrevistado 1: 

 
“Eles publicam, tem conferências e seminários e relações com a mídia. Eles têm, 

portanto, uma estratégia para passar a palavra sobre os temas em que trabalham”. 

Entrevistado 1. 

Não muito distante do nível de penetração do IDN está o conhecimento da 

população portuguesa acerca do papel das FFAA. Entre os respondentes verificou-se, 

como mostra a tabela 4, que eles atribuem a esse ponto um RM de 3,13, o que indica que 

a sociedade portuguesa tem um nível mediano de conhecimento sobre esse tema.  Isso 

fica claro na opinião do respondente 34, que tal fato existe em virtude de um significativo 

afastamento da opinião pública portuguesa em relação a assuntos de Defesa Nacional.  

Ainda confirma o que disse o respondente, a teoria proposta por Carreiras (2009), que, 

com base no inquérito aplicado àquela sociedade, afirma que os portugueses demonstram 

pouco interesse pelo tema e que por essa razão teriam um baixo grau de conhecimento 

sobre as FFAA. 

Apesar do desinteresse e da falta de conhecimento em relação ao tema, o 

entrevistado 1 descreve, do alto dos seus mais de cinquenta anos de experiência no 

estudo das RCM, que aquele cidadão que venha se interessar e frequentar cursos ou ler 
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os materiais publicados pelo IDN, terá acesso a informações e conhecimentos de alta 

qualidade. 

A sugestão dada pelo entrevistado 1, faz ainda mais sentido se observarmos os 

resultados atingidos na análise sobre o tópico 2, que passamos a discutir a partir de agora. 

 

Tópico 2 - Capacitações do IDN e Pensamento Crítico em Relação das RCM 

 

As questões relacionadas ao tópico 2 almejaram elucidar o impacto das 

capacitações realizadas pelo IDN ao longo do tempo, em especial o CDN, bem como 

perceber o quanto elas proporcionaram a criação de um pensamento crítico a respeito das 

Relações Civis-Militares. 

Este tópico contemplou o número maior de questões, pelo fato de abordar o tema 

central do trabalho que são as RCM.  A primeira questão buscou identificar, como aponta 

a tabela 5, qual o nível de importância do CDN para disseminação de conteúdos 

relacionados à Defesa e Segurança Nacional. Verificou-se assim, pelo alto RM, de 4,59, 

que o CDN é uma ferramenta para ampliação dos conhecimentos atrelados a esse tema. 

Isto vem de encontro a opinião do respondente 34, de que o curso é muito importante e 

põe em relevo o fato de que durante muito tempo esse foi o único curso sobre essa matéria 

em Portugal.  Soma-se a isso outro ponto positivo trazido pelo entrevistado 1, que é o 

fato de muitos especialistas de fora de Lisboa participarem do curso, o que enriquece 

ainda mais a formação. 

O papel desenvolvido pelo CDN realmente é bastante preponderante e responsável 

por fortalecer o conhecimento de todos aqueles interessados no tema. Interessante 

perceber que, da análise dos dados, depreende-se que 97% da amostra acha o nível de 

importância do CDN alto ou muito alto, o que torna ainda mais límpido o desenvolvido 

grau de relevância dessa formação. Ainda dentro desse contexto, Vieira (1995) afirma 

que foi por esse propósito, pela ampliação do debate sobre Defesa Nacional, que cursos 

como o CDN, têm sido criados em várias nações democráticas. 

Pela observação do comentário do respondente 10, em destaque abaixo, percebe-

se que um dos focos do trabalho desenvolvido pelo IDN é certamente as RCM. 

“A ação do IDN é muito importante, particularmente no fazer a integração civil-

militar nos assuntos de defesa e segurança nacionais.” Respondente 10 
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TÓPICO 2 

QUESTÕES 

FREQUÊNCIA DE SUJEITOS 

RM 

1 2 3 4 5 

Em vossa visão, qual a importância do CDN para disseminação de 
conteúdos relacionados à Defesa Nacional? 

0 0 1 14 24 4,59 

Quanto a realização do curso influenciou sua visão sobre o papel 
das Forças Armadas na sociedade portuguesa? 

1 1 8 12 17 4,1 

Qual o nível de influência do CDN na sua formação profissional? 2 4 10 16 7 3,56 

Qual foi o nível de influência do CDN e de outros eventos do IDN 
na formação de um pensamento crítico sobre as RCM? 

0 1 5 17 16 4,23 

Em que nível as publicações editoriais do IDLN, tal qual a revista 
Nação e Defesa, influenciaram na formação de seus 
conhecimentos sobre Defesa Nacional? 

1 1 11 21 5 3,72 

MÉDIA ARITIMÉTICA RM TÓPICO 2 4,04 

Tabela 5                                                                                                                                                                                  Fonte: Autor 

 

Conhecer e participar das RCM requer dos Auditores da Defesa Nacional, um 

conhecimento mais aprofundado do papel das forças armadas no seio da sociedade 

portuguesa. Pelo que destaca Bruneau (2013) o controle civil dos militares é influenciado 

diretamente pela efetividade das FFAA, que segundo ele trata do potencial que as FFAA 

possuem para cumprir suas atribuições. Desta forma, é essencial que todo aquele que 

possa vir a participar diretamente das RCM, como é o caso dos auditores, tenha 

conhecimento sobre o tema. Para observar esse ponto, a segunda questão deste tópico 

buscou verificar o quanto o CDN havia influenciado os respondentes nessa visão. 

A tabela 5 indica um RM de 4,10 para questão 2, ou seja, para os respondentes foi 

alta a influência do CDN na visão sobre o papel das FFAA. Essa observação se torna 

ainda mais saliente ao percebermos que a maioria dos respondentes são civis e passaram 

a conhecer o papel das FFAA. Vicente (2007) salienta que o CDN contribui efetivamente 

para a transmissão da missão das FFAA. Ainda sob essa perspectiva, o respondente 15 

afirma que o curso o influenciou bastante pela variedade dos temas abordados, bem como 

pela visão de conjunto que proporcionou.  

Para o entrevistado 2, conhecer o papel das forças armadas contribui para que 

elas tenham sua efetividade ampliada, em face de tal preponderância é especialmente 

interessante conhecer suas palavras: 
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Penso que uma instituição como as Forças Armadas não pode existir em 

democracia, nem ser eficaz, sem legitimação. Essa legitimação depende sobretudo do 

grau de conhecimento e reconhecimento por parte da sociedade. A eficácia militar 

depende não apenas de recursos, equipamentos e formas de organização, mas do apoio 

efetivo às missões e papeis desempenhados pelas FFAA por parte da sociedade que 

servem e cujos valores visam proteger.  Entrevistado 2 

O conhecimento adquirido durante o CDN, como noticiam os respondentes 

facilitam o entendimento do qual deve ser o papel das FFAA na sociedade o que se alinha 

à teoria de Peter Feaver (1997), Pois, segundo Feaver, as FFAA devem ser o agente e o 

governo deve exercer a função de principal, reforçando assim o fato de que os militares 

não devem ter o papel político, mas somente o de agentes das competências a eles 

designadas legalmente. 

Além da influência citada, o CDN parece também afetar positivamente a formação 

profissional dos respondentes, é o que sinaliza a questão 3 deste tópico, que traz um RM 

de 3,56. Isso indica que o desempenho das atividades dos respondentes foi positivamente 

afetado pelos conhecimentos adquiridos durante o curso. 

A observância do público alvo deste curso, torna essa questão ainda mais 

acentuada. Conforme sugere o IDN, os Auditores devem ser selecionados entre civis e 

militares que atuem direta ou indiretamente com o assunto Defesa Nacional, e ainda 

possam ter particular influência no esclarecimento da sociedade e no desenvolvimento 

cultural no âmbito da Defesa Nacional e das FFAA (VIEIRA,1980). Portanto, o que 

objetiva essa formação desenvolvida pelo IDN é dotar os quadros civis e militares de 

conhecimento que favoreçam a reflexão conjunta, que cubram temas político-militares ou 

ainda civis-militares, o que tende, certamente, a facilitar o diálogo entre as partes, 

tornando as RCM mais legítimas. 

Não basta apenas ensinar qual o papel das FFAA, todas as formações do IDN 

devem permitir que os alunos desenvolvam suas formas de pensar RCM. E isso se alinha 

ao que diz Proença (2000, p.18). Este autor afirma que uma escola de defesa tem o papel 

de capacitar seus alunos a realizarem seu próprio juízo, ou seja, cabe a ela dar a liberdade 

para pensar. Por essa ótica, Couto et al (2014) externa o fato de que o IDN não usa uma 

doutrina específica, ou seja, os alunos são livres para exercitar seu pensamento.  



59 
 

Considerar as falas desses autores pode fazer com que entendamos o resultado da 

questão 4. A tabela 5 ressalta um RM de 4,23, ou seja, os eventos sejam eles cursos ou 

seminários realizados pelo IDN tiveram, na opinião dos respondentes, um alto nível de 

influência na formação de um pensamento crítico sobre às RCM. 

Os comentários dos respondentes abaixo permitem ratificar a influência sinalizada 

pelo RM: 

 
“A frequência do CDN e posterior acompanhamento das ações do IDN 

contribuíram para modificar positivamente as minhas opiniões sobre as relações Civis-

Militares”. Respondente 21 

“Mais que um pensamento crítico, dotou-me de capacidades analíticas nas 

referidas Relações”. Respondente 02 

Logo, observa-se que o CDN desde que foi criado em 1972, vem influenciando 

quem pensa em RCM. Nossa percepção é também a do entrevistado 2: 

“Desde o seu início, o IDN teve um papel central de interface entre a sociedade 

portuguesa e a instituição militar. Proporcionou um espaço de encontro e debate que foi 

muito importante para o desenvolvimento de uma cultura política democrática entre as 

elites militares. Desde então, tem continuado a ocupar um lugar único na produção e 

divulgação de uma cultura de segurança e defesa na sociedade Portuguesa e constituiu-

se como uma plataforma singular e plural (apesar da dependência formal do Ministério 

da Defesa) de aprofundamento das relações civil-militares.” entrevistado 2 

 
É evidente e claro que o IDN através não só do CDN, mas de todas as suas 

atividades tem contribuído para solidificação das RCM em Portugal, e como bem citou o 

entrevistado 2, isto tem se dado desde a criação do Instituto. 

A criação de um pensamento crítico a respeito das RCM também é fruto de acesso 

a informações de qualidade produzidas pelo IDN tanto por especialistas internacionais 

quanto por portugueses, alguns desses atuando diretamente nas investigações e pesquisas 

que são desenvolvidas dentro do próprio Instituto. Esta constatação é confirmada pelo 

RM de 3,72 alcançado na quinta e última questão deste tópico, que almejou perceber qual 

era o nível de influência das produções editoriais do IDN, em especial a revista Nação e 

Defesa, que já vem sendo editada desde 1976. 
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Certamente o sucesso do modelo de RCM em Portugal, destacado por Bruneau 

(2013) é fruto de diversos fatores, porém ter um corpo civil e militar atuante, conhecedor 

do papel das FFAA e dos outros pólos da RCM, possuidor de conhecimentos científicos 

sobre e Defesa Nacional que influenciaram de fato suas na execução de suas atividades e 

ainda com olhar crítico sobre as RCM é também essencialmente preponderante e eleva 

ainda mais a relevância do IDN nessa formação. 

Apesar de tudo isso, para alcançar novos públicos, expandir a disseminação dos 

assuntos relacionados à defesa e segurança nacional e ampliar a criação de um 

pensamento crítico sobre RCM o IDN vem ao longo do tempo firmando parceria com 

outros think tanks para atingir esse objetivo. É sobre esse movimento do IDN em direção 

às universidades e outros institutos congêneres que o tópico 3 versa. 

 

Tópico 3- Interação do IDN com Universidades e outros Institutos 

 

A questão inserida no assunto abordado pelo tópico 3, objetivou verificar qual o 

nível de importância da interação do IDN com outros institutos congêneres e 

universidades. O resultado demonstra que o Instituto está no caminho certo. A tabela 6 

indica um RM de 4,10, que demonstra que os respondentes entendem que o nível de 

influência está entre alto e muito alto.  

TÓPICO 3 

QUESTÕES 
FREQUÊNCIA DE SUJEITOS 

RM 

1 2 3 4 5 

Em vossa opinião, qual o nível de importância da 
interação do IDN com outros institutos 
congêneres e universidades, para a ampliação do 
debate sobre o tema Defesa Nacional 

0 0 1 14 24 4,59 

MÉDIA ARITIMÉTICA RM TÓPICO 3 4,59 
Tabela 6                                                                                                                                                                                 Fonte: Autor 

 

 

Nesse mesmo caminho, Borges (2005) destaca a importância das interações entre 

universidades e organismos ligados à segurança e Defesa Nacional, entre os quais aponta 

o IDN. Para ele isso permite a formação de uma cultura a redor do tema. Aponta ainda, a 

relevância da realização de protocolos entre o IDN e universidades, que além de criarem 
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novos cursos de pós-graduação, permite que alunos das IES realizem estágios curriculares 

no Instituto. 

De fato o resultado atingido sugere que o trabalho desenvolvido pelo IDN tem 

sido proveitoso. Essa interação tem sido ainda mais extraordinária, pois gera a 

possibilidade de que os créditos cursados no âmbito do CDN possam ser aproveitados em 

cursos de pós-graduação, como bem lembra o comentário do respondente 34: 

Parece-me francamente positivo. Contribui para aumentar a notoriedade do IDN. 

Os acordos entre o IDN e universidades para a validação do CDN como créditos na 

componente curricular de mestrado ou doutoramento é uma importante credibilização 

de um curso que (tanto quanto julgo) não tinha nenhuma correspondência a grau 

académico. Respondente 34 

Essas parcerias tendem a aumentar a qualidade dos conhecimentos transmitidos 

através das capacitações e de outros eventos, como seminários e conferências, realizadas 

pelo Instituto. Além disso, permite de vez que o IDN se insira definitivamente no hall de 

think tanks que contribuem efetivamente para educação em defesa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho buscou verificar qual foi e qual tem sido o papel do Instituto 

da Defesa Nacional – IDN nas relações civis-militares em Portugal, no período posterior 

à Revolução dos Cravos (1974). Para atingir esse objetivo a pesquisa focou em avaliar a 

penetração do IDN na sociedade portuguesa e em conhecer o impacto das capacitações, 

em especial do CDN, e produções editoriais ofertadas na formação de um pensamento 

sobre à relação civil-militar. 

Tomando por base as respostas ao questionário aplicado, bem como as entrevistas 

realizadas, foi possível verificar que o IDN não conseguiu e não consegue atingir toda a 

sociedade portuguesa, que ainda carece de interesse pelo tema Defesa Nacional, talvez 

por isso tenha ficado claro também que a sociedade portuguesa em geral não conhece o 

papel das FFAA. Isso impacta diretamente nas Relações Civis Militares, pois fica 

evidente que as FFAA, assim como afirma Feaver (1997) tem que exercer o papel de 

agente, deixando o papel de principal, ou seja, o caráter político, com o governo, mais 

precisamente com o Presidente e o Ministro da Defesa Nacional, o que se alinha também 

com o pressuposto huntingtoniano. 

Apesar desse ponto negativo notado, foi observado também que, mesmo com 

escassez de recursos humanos, materiais e financeiros, o IDN desenvolve trabalho de 

qualidade que é disponibilizado através das capacitações, em especial o CDN, dos 

seminários e conferências e da oferta de material editorial. 

Os números verificados apontaram para o fato de que os cursos ofertados pelo 

IDN possibilitam aos alunos ampliarem seus conhecimentos sobre o tema Defesa 

Nacional. Ou seja, são ferramentas úteis na disseminação de conteúdo.  Foi possível 

destacar também uma alta influência na visão dos alunos sobre qual deve ser o papel das 

FFAA.  

Outro ponto observado foi que a maior parte dos respondentes apontou o fato de 

que os ensinamentos obtidos durante as capacitações ocorridas no âmbito do IDN 

proporcionaram melhoria no desempenho de suas atividades profissionais.  

O ponto mais preponderante desta pesquisa e que chamou a atenção foi identificar 

que os cursos do IDN, como um todo, estimularam a criação de um pensamento crítico 
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em relação às RCM. Isso mostra de fato que, mesmo com todos os pontos negativos 

notados, como por exemplo o desinteresse da sociedade pelo tema, que o Instituto vem 

ao longo do tempo trabalhando para melhorar e dar maior legitimidade às Relações Civis-

Militares.  O entendimento que tivemos ao longo desse trabalho é que o IDN é uma escola 

de defesa no sentido estrito, como afirma Proença (2000), que tem estimulado e o faz 

desde sua criação, como descreve Couto et al (2014): 

Eu acho que o IDN não foi pensado para ser uma sede de produção de doutrina, 
muito menos, de uma doutrina oficial. No meu tempo assim foi. É bom que no 
IDN se debatam doutrinas, que se conheçam doutrinas, que se divulguem 
doutrinas, que se explorem novas vias, mas que não se diga, cá está o livrinho 
verde, amarelo, vermelho, castanho, da cor que quiserem, com a doutrina do 
IDN (COUTO ET AL 2014 p. 96) 

 

Não menos relevante é e tem sido a produção editorial do Instituto, que vem sendo 

uma fonte inesgotável de informação de qualidade. Além de servir de espaço para 

publicação dos trabalhos dos pensadores que, inseridos no IDN, desenvolvem suas 

pesquisas sobre temas afetos à Defesa Nacional. 

Muito dos resultados obtidos nessa pesquisa são frutos do intercâmbio 

institucional que têm sido feitos desde 1980 com IES e outros institutos congêneres 

espalhados pelo mundo. Essa troca de experiências e a união em torno de projetos, como 

a criação de cursos de pós-graduação em Relações Internacionais e Ciências Políticas, 

permite que o know-how do IDN seja transmitido a elas e no caminho inverso o IDN 

possa tirar proveito do conhecimento do corpo de profissionais que atuam naquelas 

instituições, para ampliar ainda mais o trabalho que vem sendo realizado desde sua 

fundação em 1976. 

As evidências encontradas ratificam a necessidade de profissionais capacitados, 

como já havia sido observado por Winand e Saint-Pierre (2010), Mares (2014) e Diamond 

e Plattner (1996) para que as RCM sejam cada vez mais legitimadas e consolidadas, o 

que valida nossa hipótese de pesquisa. 
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Por fim, se hoje, quarenta e um anos após a Revolução dos Cravos, especialistas 

respeitados, como Thomas Bruneau e Cristina Matei (2013) tem Portugal como um 

modelo de Relações Civis-Militares, essa pesquisa demonstrou que parte desse cenário 

se deve ao duro trabalho realizado pelo Instituto da Defesa Nacional, cujo papel foi e tem 

sido muito relevante no fortalecimento das RCM em Portugal.  

Como forma de recompensa e de ampliar os resultados, o IDN deveria ser 

agraciado com mais recursos que o possibilitasse maior atuação dentro da sociedade 

portuguesa. 

Esperamos que este estudo sirva de estímulo para outros trabalhos que possam lhe 

dar sequência, como forma de ampliar o debate sobre assuntos relacionados à Defesa 

Nacional, em especial àqueles relacionados às Relações Civis-Militares, à Educação 

Militar e a formação de especialistas civis.  

A experiência verificada no IDN nos estimulou a verificar, conforme documento 

acostado no apêndice deste trabalho, o histórico de criação do Instituto Pandiá Calógeras 

e perceber como a história do IDN poderia oferecer lições ao nascente instituto brasileiro. 
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ANEXO I 

Instituto da Defesa Nacional -IDN 
 
 
ORIENTAÇÕES: 
1- A primeira questão visa qualificar a amostra da pesquisa, por esse motivo, são 
solicitados alguns dados relativos ao sr.(a) auditor(a). 
2- As demais perguntas são relativas aos seus conhecimentos sobre o Instituto da Defesa 
Nacional - IDN,  o Curso de Defesa Nacional - CDN e as Relações Civis - Militares em 
Portugal. Nessas questões as respostas variam de 1 até 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 
o mais alto. 
3. Peço que estejam a vontade para complementar as respostas com comentários que 
entenderem ser necessários. 
 
Agradeço por vossa colaboração. 
Mestrando Carlos H Silva 
EBAPE - FGV 
 
1. Qualificação 

 
Civil ou Militar?    
Sr. ou Sra.?    
Idade:    
 
2. Em vossa opinião, qual o nível de penetração do IDN na sociedade Portuguesa? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
 
3. Em vossa visão, qual o nível de importância do CDN para disseminação de conteúdos 
relacionados à Defesa e Segurança Nacional? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
 
4. Em vossa opinião, qual o nível de importância da interação do IDN com outros 
institutos congêneres e universidades  para ampliação do debate sobre o tema Defesa 
Nacional? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
 
 
5. Qual o nível de influência do CDN na sua formação profissional? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
 
6. Quanto a realização do curso influenciou sua visão sobre o papel das Forças Armadas 
na Sociedade Portuguesa? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
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7. Em que nível as publicações editorais do IDN, tal qual a revista Nação e Defesa,  
influenciaram na formação de seus conhecimentos sobre Defesa Nacional? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
 
8. Qual foi o nível de influência do CDN e de outros eventos do IDN na formação de 
um pensamento crítico sobre as Relações Civis - Militares? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
 
9. Em vossa visão, qual o nível de conhecimento da sociedade sobre o papel das  Forças 
Armadas portuguesas? 
1 2 3 4 5 
Comentários: 
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APENDICE 

Contextos para Criação do Pandiá 

 

A partir de meados da década de 90 do século passado, durante o governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil passou a vivenciar uma nova realidade 

no que tange a Defesa Nacional. Em 1995, surgia a Política Nacional de Defesa – PND o 

primeiro de uma série de documentos que daria um direcionamento às FFAA brasileira. 

Ainda durante o segundo mandato daquele presidente foi criado o Ministério da Defesa – 

MD, que reformulou totalmente as RCM.  

Desde a criação do MD as FFAA brasileiras passaram a ter o Ministro da Defesa 

como chefe direto, adotando assim o modelo de Relações Civis-Militares vigente na 

maioria das nações democráticas, o que para Amorim Neto (2014) foi um grande passo 

para a modernização da Defesa Nacional. 

Em 2005 uma nova versão da PND foi publicada, fato esse ocorrido já durante o 

Governo Lula, período em que se observou um significativo avanço para Defesa Nacional 

brasileira. Dentre pontos positivos destaca-se a publicação da Estratégia Nacional de 

Defesa – END, que visou estabelecer ações estratégicas de médio e longo prazo para 

modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em três eixos estruturantes: 

reorganização das FFAA, reestruturação da indústria brasileira de material de defesa e 

política de composição dos efetivos das Forças Armadas. 

A END teve e tem grande importância por ser um documento que pensa a Defesa 

estrategicamente, ou seja, traçou objetivos a longo e médio prazo. É relevante também 

pelo fato de ela ter ratificado que a subordinação das FFAA ao poder político é um 

pressuposto do regime republicano e da garantia da integridade nacional. Apesar de toda 

essa saliência, observamos que reconhecer como vulnerabilidades a ausência de 

especialistas civis e a necessidade de formação de uma carreira de analistas de defesa, 

ligada diretamente ao MD, foi uma das principais contribuições deste documento, pois 

atesta esta fragilidade que tende a afetar diretamente as RCM. 

Além da PND e da END, as iniciativas da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES em conjunto com o MD de criação do Programa de 

Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (PRO-

DEFESA) e Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em 
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Assuntos Estratégicos de Interesse Nacional (Pró-Estratégia) são muito importantes para 

formação de pessoal especializado na área de Defesa Nacional. Apesar disso, entendemos 

que ainda havia uma lacuna que necessitava ser preenchida. Esse espaço começou a ser 

ocupado quando o Livro Branco da Defesa Nacional – LBDN, o mais recente e principal 

documento disciplinador da Defesa Nacional, trouxe expressa menção à criação de um 

instituto de caráter civil que se dedicaria ao aprofundamento das relações com o mundo 

acadêmico, sendo um pólo de estudos estratégicos articulando assuntos de iniciativa civis 

e militares. 

 Como exposto pela END e de forma similar ao contexto observado quando do 

surgimento do IDN, a carência de especialistas civis no tema Defesa Nacional, tornou 

efetiva a oportunidade de criação de um instituto civil, como prenunciou o LBDN, voltado 

para essa temática, tal qual o Pandiá Calógeras, objeto de análise da próxima seção. 

 

Instituto Pandiá Calógeras -PANDIÁ 

 

A necessidade de corrigir a ausência de conhecimento e contribuir para formação 

de especialistas civis em Defesa Nacional, expôs a imperiosa urgência de criação de um 

instituto civil que cooperasse para atingir esses objetivos. Foi por isso que em 01/04/2013, 

pelo Decreto 7.974, ele foi instituído e denominado Instituto Pandiá Calógeras, em 

homenagem a João Pandiá Calógeras, que foi o primeiro civil a comandar o então 

Ministério da Guerra do país, de 1919 a 1922. 

Assim como o IDN em seu surgimento, em 1976, o Pandiá conta com uma 

estrutura bastante enxuta.  Instalado no MD, o Instituto tem seu organograma formado 

pelo seu diretor, por um chefe de gabinete, um chefe da Divisão de Assuntos 

Administrativos e quatro pesquisadores. Esse quadro de funcionários se amplia se 

considerarmos os 15 pesquisadores voluntários que o Instituto recrutou recentemente, os 

quais trabalham a distância e recebem subsídios de informações, além de se utilizarem da 

chancela Pandiá, para terem facilitado seus contatos. 

O recrutamento desses pesquisadores, através do programa de serviço voluntário 

do Pandiá Calógeras revela-se de grande importância, uma vez que confere a quinze 

estudiosos a oportunidade de estarem pesquisando assuntos relacionados à Defesa 

Nacional, como apoio do Instituto. Este trabalho certamente irá gerar novos artigos 
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ligados às três linhas de pesquisa que o Pandiá adotou em consonância com a END: 

Entorno Estratégico; Inovação e Economia de Defesa e Operações de Paz da ONU. Isso 

permitirá a formatação de mais informação e conhecimento, que serão disponibilizados a 

todos pelo acervo digital localizado no website do Pandiá, assim como uma gama de 

outras pesquisas já desenvolvidas. 

Ainda em relação à promoção de pesquisas sobre o tema, o Pandiá, em parceria 

com CNPq, criou o Programa Álvaro Alberto de indução à pesquisa. O objetivo desse 

trabalho é a concessão de recursos para que pesquisadores possam desenvolver trabalhos 

relativos às três linhas de pesquisa anteriormente mencionadas. 

A formulação de seminários, conferências e reuniões têm sido outro trabalho de 

destaque do Instituto, exemplo disso são os “Pandiálogos”, reuniões técnicas organizadas 

pelo Pandiá, nas quais convidados apresentam palestras e debates para servidores do MD 

e para outros convidados, notadamente da comunidade acadêmica. A ideia central dessas 

reuniões é prestar um serviço de fornecimento de informações e promoção de debates 

construtivos em benefício do Ministério da Defesa e entidades correlatas. Além disso, o 

Pandiá faz parte do Grupo de Trabalho formado para reformular o LBDN e a END. 

Apesar desses pontos positivos ainda há muito espaço para o Instituto se 

desenvolver. Por isso, amplia-se a importância de que lições sejam tiradas de outros 

institutos, tal qual o IDN. 

Segundo o chefe de gabinete do Instituto, Dr. Juliano Cortinhas, a dificuldade de 

ampliar o quadro de colaboradores impede que o Pandiá se envolva em outros projetos e 

amplie sua área de atuação. Não há, portanto, a previsão de formação de parcerias além 

da já existente com o CNPq. Outra fragilidade refere-se ao fato de o Instituto não se 

dedicar à produção de material editorial. O que ocorre atualmente é um apoio às 

publicações da Escola Superior de Guerra – ESG, ainda segundo Cortinhas, esse trabalho 

visa ampliar o viés acadêmico daquele material. 

Outro ponto que poderia ser melhor explorado é a capacitação de servidores do 

MD. Contudo não há, até o momento, nenhum curso formalizado e ocorrem apenas 

diálogos informais. Para o Chefe do Gabinete a situação seria bem diferente se já tivesse 

saído do papel a carreira de Analista de Defesa, prevista desde a END. A implantação 

desse cargo permitiria ao Pandíá ampliar seu quadro e consequentemente sua área de 
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atuação, pois como Cortinhas afirma, “não existem problemas orçamentários, entretanto, 

a restrição relativa aos recursos humanos é um fator incapacitante”. 

 Para extrair lições das experiências do IDN é salutar que analisemos os dados que 

tornam possíveis a verificação de que as atividades do IDN veem, de fato, colaborando 

para legitimidade e a consolidação das RCM, o que faremos a seguir. 

Os números observados na análise dos dados também indicam que o trabalho do 

IDN pode servir de modelo para outros institutos mais novos, como é o caso brasileiro 

Pandiá Calógeras. 

Algumas lições podem ser apreciadas pelo congênere tupiniquim, como a 

implantação de publicações periódicas, como a Revista Nação e Defesa e ainda outros 

afetos a Defesa Nacional, visto que se trata de uma ferramenta essencial para 

disseminação do conhecimento. 

As várias iniciativas positivas tomadas pelo Pandiá não o eximem de tirar 

aprendizado da experiência de outros institutos, para melhorar seu desempenho, 

qualidade e ampliar a oferta de conhecimento aos interessados no tema. Nesse sentido, 

um importante ponto que pode ser aproveitado da experiência portuguesa é a criação de 

cursos relacionados a esse tema. Apesar de o Chefe do Gabinete afirmar que o Pandiá não 

possui interesse em criar cursos, o que ficaria a cargo da ESG, seria bastante interessante 

que um curso, a exemplo do CDN, fosse implantado, até porque o viés de produção de 

informação e conhecimento da ESG difere do Pandiá. Seria uma oferta de capacitações 

com inclinação mais acadêmica e menos militar, conforme observação do próprio Chefe 

do Gabinete. A importância conferida aos cursos do IDN pode ser verificada pelo grande 

número de autoridades que saíram dos bancos do Instituto para ocupar posições de 

destaque, dentre eles ganha relevo o Prof. Dr. Nuno Severiano Teixeira, que foi aluno do 

CDN, Diretor do IDN e ainda Ministro da Defesa Nacional. Adoção dessa estratégia 

poderia auxiliar o Instituto a ter o know-how para capacitar os servidores do MD, 

especialistas interessados em se aprofundar e, ainda, àqueles que irão compor a carreira 

de Analista de Defesa. 

Seria também salutar para o Pandiá a criação de parceria com IES, com o fito de 

trocar experiências e ampliar sua capacidade de produzir conhecimento.  

 


