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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é constatar o nível de relacionamento entre civis e militares, antes 

e depois da criação do Ministério da Defesa, em 1999. Inicialmente descreve-se sobre o 

surgimento de cada Força Armada e verifica-se que Marinha do Brasil e Exército Brasileiro, 

nos anos 1820, foram criados por necessidade de segurança e defesa ao País, mas obtidas por 

iniciativa e vontade do povo. A Aeronáutica, nos 1940, originou-se da junção dos segmentos 

aeronáuticos da Marinha e do Exército. Constata-se que a sociedade não se envolve, como 

deveria, nas questões de segurança e defesa nacionais, muito menos durante e após o período 

dos Governos Militares. Percebe-se que esta apatia, por parte da sociedade, com o tema tem 

várias explicações. Há falta de informações sobre o assunto. Passados mais de vinte anos de 

os Governos Militares, a ferida ainda custa para ser cicatrizada e o estreitamento desejado, 

entre civis e militares, é questão a ser estudada. Após a criação do Ministério da Defesa, 

constatou-se que, de alguma forma, houve aproximação entre civis e militares. Inclusive na 

troca de conhecimentos. Houve conferências, simpósios, encontros, reuniões sobre as 

questões de defesa, e documentos de alto nível foram estudados e elaborados por civis e 

militares. A revisão da Política de Defesa Nacional, a elaboração da Estratégia Nacional de 

Defesa e os estudos para a confecção do Livro Branco de Defesa Nacional são exemplos que 

confirmam esta aproximação. Antes da existência do Ministério da Defesa isso não acontecia. 

O presente estudo objetiva avaliar a criação do Ministério da Defesa como possível ponto de 

inflexão na participação da sociedade nos assuntos de Defesa e a aproximação entre civis e 

militares. 

Palavras-chave: civis, militares, segurança, defesa. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to verify the level of relationship between civilian and military 

people, before and after the creation of the Ministry of Defense, in 1999. Initially there are 

descriptions about the arising of each Armed Force and it is verified that the Brazilian Navy 

and Army, were created in 1820s because of need of security and defense that was necessary 

to the country but were obtained by its own people´s initiative and will. The Air Force, in the 

1940s, was originated from the junction of the aeronautics segments of the Navy and Army. It 

is observed that the society does not get involved, as they should, in terms of security and 

National Defense, not even during and after the period under Military Governments. It is 

noted that this apathy, reaction of the society towards the theme, has several reasons. There is 

lack of information about this topic. Twenty years under Military Governments have passed, 

and the wound is difficult to be healed and the desired proximity between civilian and military 

groups is an issue to be studied. After the creation of the Ministry of Defense, it was noted 

that, in some way, civilians and military people were approached. Including exchange of 

knowledge. There were conferences, symposiums and meetings about Defense issues and 

high-level documents were studied and elaborated by civilian and military people. The 

National Security Strategy revisions, the National Defense Strategy elaboration and White 

Paper preparation studies are examples that confirm this approach. Before the existence of the 

Ministry of Defense such a fact did not occur. The present study has the objective to evaluate 

the creation of the Ministry of Defense as a possible inflexion point in the participation of 

society in the subjects of Defense and the approach between civilian and military people. 

 

Key-words - civilians, military, security, defense 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde as últimas décadas do século XX, os países da América do Sul têm passado por 

transformações políticas, econômicas, sociais e constitucionais que tornaram o subcontinente 

mais democrático e liberal. Tais mudanças, conseqüentemente, também transformaram as 

Forças Armadas e a Defesa Nacional. 

No Brasil, por vinte e um anos os militares governaram o País. Após a renúncia do presidente 

Jânio Quadros em agosto de 1961, os três ministros militares manifestaram-se contra a posse 

de João Goulart devido a suas posições políticas, consideradas de esquerda. Como lembra 

Celso Castro
1
, neste mesmo período, aumentou a politização de setores da baixa hierarquia 

das Forças Armadas – os "praças" (sargentos, cabos, soldados e marinheiros), o que de nada 

agradou os ministros militares. A posição de neutralidade de Goulart levantou suspeitas e 

temores entre os conservadores e parte da oficialidade militar. Crescia a preocupação com a 

possibilidade de um golpe de Estado de orientação esquerdista e com a quebra dos princípios 

de hierarquia e disciplina vigentes nas Forças Armadas. Neste quadro, os militares assumiram 

o poder. Por todo o período, foram cinco presidentes, todos os generais, e uma junta militar 

temporária que governaram o país até 1985. Ano em que o governo brasileiro retornou às 

mãos dos civis. De 1985 até 1988 houve estudos para uma nova constituição, a Constituição 

Federal de 1988. A partir de 1989 houve eleições presidenciais. Contudo a sociedade segue 

com reservas em relação aos militares. Alsina Júnior (2009, p. 73) sintetiza: ―É 

compreensível, portanto, que até o presente perdurem, de forma inercial, desconfianças de 

amplos setores da sociedade civil em relação ao estamento militar – mesmo depois de sua 

plena adesão aos preceitos da democracia implantada a partir de 1985.‖ 

Em 1992, época da renuncia-impecheament do presidente Collor, as Forças Armadas não 

intervieram. Eram outros tempos. Como observou D‘Araujo (2010 a, p. 133), a crise não 

sofreu interferência militar e foi solucionada sem que houvesse qualquer intervenção militar, 

o que foi entendido pelos analistas como uma demonstração de profissionalismo dos militares 

brasileiros.  

Com a assunção do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), uma série de medidas foi 

tomada em relação aos militares e à Defesa Nacional. Uma série de documentos de Defesa e a 

criação do Ministério da Defesa são bons exemplos. 

                                                
1 Disponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Os_militares_e_o_governo_JG>, 

obtido em 3 jan. 2012. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Os_militares_e_o_governo_JG
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Foi elaborada a Política de Defesa Nacional
2
 (PDN), em 1996, pela Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN) que, segundo o próprio presidente FHC, era assunto 

a ser debatido pela sociedade e não só pelos militares.  

Sempre me preocupei que a questão da Defesa fosse debatida na sociedade. 

Quando foi feita a reforma do regimento interno no Senado, quem a fez fui eu 

[FHC]: criei a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que não havia, 
pois eu achava que a Defesa nacional era um assunto a ser discutido não só nos 

quartéis (OLIVEIRA 2005, p. 432).   

 

No mesmo viés, D‘Araujo (2010, p. 173) comenta que este debate é necessário e ressaltou o 

período de afastamento entre os militares e civis: ―A falta de um debate maior na sociedade 

sobre temas militares e de defesa, associada a uma tradição de afastamento dos militares dos 

meios civis e universitários, fortalece as tradições corporativas da instituição‖.  

A criação do Ministério da Defesa (MD), em 1999, encerrou a influência política dos 

militares e fechou com seus ministérios. Com isso, os ministérios da Marinha, Exército e 

Aeronáutica perderam este status e foram denominados Comandos. Os militares se afastavam 

do poder. 

Ainda em seu governo, ocorreu, em outubro de 2000, a IV Conferência de Ministros de 

Defesa das Américas
3
 em Manaus (CMDA) – AM. Novo fórum de debates dos assuntos de 

Defesa. Foi a primeira Conferência deste tipo no Brasil, que já possuía um MD e, com isso, 

pode demonstrar que Defesa Nacional passava a ser preocupação de Estado.  

Os representantes dos ministérios da Defesa dos outros países eram, em sua maioria, civis 

Naquela oportunidade, já havia a preocupação, por parte de outros países, de a formação de 

civis nos assuntos de defesa, bem como a integração entre militares e civis nesses debates, 

provavelmente, por já terem a consciência de que Defesa é uma questão de Estado.  

Teriam comparecido trinta e três Ministros da Defesa
4
. 

No governo Lula foi realizado o Ciclo de Debates sobre Atualização do Pensamento 

Brasileiro em Matéria de Defesa e Segurança. As reuniões foram em Itaipava, entre 2003 e 

2004, na gestão do Ministro da Defesa José Viegas Filho. Compareceram notáveis 

conhecedores dos assuntos de Defesa entre civis e militares. Essa massa crítica de 

                                                
2 A Política de Defesa Nacional voltada, preponderantemente, para ameaças externas, é o documento 

condicionante de mais alto nível do planejamento de defesa e tem por finalidade estabelecer objetivos e 

diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, 

em todas as esferas do Poder Nacional. O Ministério da Defesa coordena as ações necessárias à Defesa Nacional. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm. Acesso em 13 

jan. 2012. 
3 Este pesquisador foi um dos três coordenadores dos temas tratados na IV CMDA.  
4 Disponível em <file:///C:/Users/Raposo/Desktop/IV%20CMDA%20Manaus.htm>. Acesso em 23 nov. 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm
file:///C:\Users\Raposo\Desktop\IV%20CMDA%20Manaus.htm
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conhecimentos ajudou na revisão da Política de Defesa Nacional (PDN) em 2005 e foi 

elaborada a Estratégia Nacional de Defesa
5
 (END) em 2008, com a colaboração de estudiosos 

civis. Eram em torno de 40 civis e 10 militares, o que demonstrou a inserção de civis em 

temas até então restritos aos militares. 

As tratativas para a elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) se iniciaram no 

governo do presidente Lula, em 2010 com previsão de entrega para 2012. O LBDN é material 

de fundamental importância para um País e um documento-chave de política que oferece a 

visão do Governo a respeito da Defesa
6
. 

Por atribuição do Ministério da Defesa, a Fundação Getulio Vargas (RJ) prestou apoio 

acadêmico para a condução do documento; diferenciando-se de outros países, reflexo das 

relações entre civis e militares. Era o meio acadêmico se aproximando dos assuntos militares. 

Segundo D‘Araujo (2010 a, p. 77), até 2008, apenas oito países da América Latina tinham 

Livro Branco e quatro, a exemplo do Brasil, tinham um documento intitulado Política de 

Defesa Nacional. 

A necessidade de a elaboração dos documentos citados suscitou a sinergia dos conhecimentos 

dos militares e civis conhecedores dos temas ligados à Defesa Nacional. Foi necessária a 

presença e a contribuição de vários civis, representantes do meio acadêmico, cientistas 

políticos e sociais, políticos, jornalistas e nem sempre os diplomatas elaboraram a PDN e a 

END e estão elaborando o LBDN: os três documentos de Defesa do mais alto nível nacional.  

Esta sinergia necessária e producente demonstrou maior oxigenação na democracia. Um 

espírito democrático nas idéias e, a reboque, algum destaque aos assuntos ligados à Defesa 

Nacional na agenda nacional, mostrou a importância e a atualização do tema.  

O objetivo desta dissertação é descrever e explicar a aproximação entre civis e militares, 

particularmente, nos períodos de 1988 até a criação do MD em 1999, e deste ano até o início 

dos trabalhos para a elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional
7
 (LBDN), em 2011. 

                                                
5
 A Estratégia Nacional de Defesa é o vínculo entre o conceito e a política de independência nacional, de um 

lado, e as Forças Armadas para resguardar essa independência, de outro. Trata de questões políticas e 

institucionais decisivas para a defesa do País, como os objetivos da sua ―grande estratégia‖ e os meios para fazer 

com que a Nação participe da defesa. Disponível em 

<http://www.defesa.gov.br/projetosweb/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_portugues.pdf>. Acesso 

em 13 jan. 2012. 
6
 Disponível em <http://www.defesa.gov.br/projetosweb/livrobranco/>. Acesso em 3 jan. 2012. 

7 O Livro Branco de Defesa é material de fundamental importância para um País e um documento-chave de 

política que oferece a visão do Governo à respeito da defesa. Disponível em 

http://www.defesa.gov.br/projetosweb/livrobranco/. Acesso em 13 jan. 2012. 

http://www.defesa.gov.br/projetosweb/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_portugues.pdf
http://www.defesa.gov.br/projetosweb/livrobranco/
http://www.defesa.gov.br/projetosweb/livrobranco/


4 

Feito isso, compará-los para verificar em que período houve maior aproximação entre civis e 

militares. 

 

1.1 O interesse brasileiro sobre o tema e a definição do Problema 

Os assuntos ligados à Defesa Nacional continuam sendo um assunto de menor importância 

para a sociedade. Poucos se arriscam a palpitar sobre algo que desconhecem. Os motivos são 

vários. Desde o pouco interesse ou desconhecimento sobre o assunto até a falta de percepção 

do que representam Segurança e Defesa para o País. 

Neste capítulo, serão apresentados alguns dos motivos de distanciamento entre civis e os 

militares. Civis entendidos aqui como os não militares (HUNGTINTON, 1996) e não os 

entendimentos filosóficos e políticos de Gramsci, Hegel ou Marx.  

Percebe-se que a classe política, o setor acadêmico, o meio diplomático e o meio militar 

seguem distantes. Não se completam. Mesmo passados quase trinta anos que os Governos 

Militares deixaram o poder, o ranço do arquétipo militar segue sem distinção. 

Contudo, acredita-se que quanto maior for o entrosamento, por parte da sociedade, sobre a 

questão da Soberania e Defesa Nacionais, tanto melhor. Esse estudo parte do pressuposto de 

que quanto mais transparente e discutida for a questão da defesa, melhores serão as soluções. 

Assim, serão beneficiados os militares com a opinião da sociedade; a sociedade por participar 

de forma ativa dos destinos do país e os meios acadêmico e militar juntos ao terem maior 

entendimento e conhecimento entre seus saberes. A aproximação com o setor diplomático 

pode-se complementar e as políticas externa e de defesa do País, rumarem em mesmo sentido 

e direção, e a Política de Defesa conteria o viés diplomático. 

Segurança e Defesa por serem questões nacionais, são de todos os brasileiros, de interesse 

público. O resultado desta pesquisa tem a intenção de apontar os ganhos que a sociedade 

como um todo, pode ter em termos de conhecimento, participação, transparência dos 

trabalhos. Hoje, esses trabalhos são atribuídos prioritariamente aos militares. Com este 

ajuntamento de saberes e opiniões a democracia tende a ficar fortalecida e o País também; 

conseqüentemente as soluções para as questões de Defesa nacional seriam melhor elaborada e 

com a sustentação da sociedade e do Governo.. 

Ao longo de mais de trinta e três anos de vida militar, na Marinha do Brasil, este pesquisador 

teve possibilidades de constatar uma questão em comum: o desconhecimento do povo 

brasileiro com as questões ligadas à Segurança e Defesa Nacionais e o conseqüente 
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distanciamento entre militares e civis. Verifica-se que não há, por intermédio dos cursos de 

graduação e pós-graduação, qualquer esclarecimento ou discussão a respeito dos assuntos de 

Defesa Nacional. A não ser nas Escolas Militares. Fruto dessa carência, foi criado o Projeto 

Pró-defesa que tem o objetivo
8
 de: ―Implantar redes de cooperação acadêmica no país na área 

de Defesa Nacional, possibilitando a produção de pesquisas científicas e tecnológicas e a 

formação de recursos humanos pós-graduados no tema‖. 

Entre os estabelecimentos civis de ensino parece haver uma transversalidade entre os 

conhecimentos obtidos na formação entre os profissionais das áreas das ciências humanas, 

sociais, naturais e exatas, por exemplo, que não perpassa pelo estudo das Ciências Militares
9
. 

Ao contrário do contato interdisciplinar entre os alunos das faculdades, as Escolas Militares 

são mais adiabáticas. Nesse sentido, o embaixador Celso Amorim, em 8 de julho, ainda na 

condição de Ministro Interino, junto com o Ministro de Chefe da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos - Moreira Franco, decidiu constituir um Grupo de Trabalho Interministerial
10

 

com o objetivo de analisar os currículos dos cursos de formação de oficiais e apresentar 

proposta de aperfeiçoamento das seguintes Instituições Militares de Ensino Superior das 

Forças Armadas Brasileiras: Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras e Academia 

da Força Aérea. Os estudos continuam. 

Em pesquisa na plataforma da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, sobre 

trabalhos acadêmicos sobre Defesa Nacional quando comparado com qualquer outra linha de 

pesquisa, a Defesa ficou em desvantagem. Há menor quantidade em teses e dissertações sobre 

os temas de Defesa. Quando se encontra, o autor normalmente é militar. Sobre temas indiretos 

aos assuntos militares existe maior quantidade, particularmente sobre a Amazônia. As 

ciências militares, englobando as navais e aeronáuticas, parecem ser exclusivas, fechadas, e 

não permeiam por outros setores acadêmicos. Quanto à questão política, os civis têm o direito 

                                                
8 Disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pro-defesa. Obtido em 3 jan.2012. 
9 Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010 do Comandante do Exército Brasileiro. Art. 1º Conceituar o termo 

Ciências Militares como sendo o sistema de conhecimentos relativos à arte bélica, obtido mediante pesquisa 

científica, práticas na esfera militar, experiência e observação dos fenômenos das guerras e dos conflitos, 

valendo-se da metodologia própria do ensino superior militar. Art. 2º Considerar o sistema Ciências Militares 

integrado à Grande Área do Conhecimento da Defesa e incluído no rol das ciências estudadas no Brasil, 
resguardados os aspectos bélicos exclusivos das Forças Armadas, conforme homologação do Ministro da 

Educação, publicada no Diário Oficial da União nº 058, de 26 de março de 2002. 
10 A Portaria Interministerial nº 1.874-A, de 8 de julho de 201. Disponível em 

<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/28678736/dou-secao-2-21-07-2011-pg-6>. Acesso em 16 out. 2011. 

http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pro-defesa
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/28678736/dou-secao-2-21-07-2011-pg-6
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de pertencer a um Partido Político ou até ser Político, como profissão, e com isso, defender 

suas idéias e de suas bases. O militar não
11

. 

A pouca representatividade militar no Congresso Nacional e o pouco conhecimento dos 

políticos sobre o tema, refletem, de certa forma, o pouco caso, por parte do Governo, com os 

assuntos ligados à Defesa Nacional. Com isso, a pauta parlamentar pouco contempla os 

assuntos deste tema e a cultura de defesa segue incipiente no ideário popular e as relações do 

meio acadêmico com o militar ainda são protocolares, numa potência regional como o Brasil. 

Alsina Júnior (2009, p. 149) justificou a redação de seu trabalho, como uma tentativa de 

refutar a tese da inutilidade das Forças Armadas no Brasil disseminada em círculos 

acadêmicos e diplomáticos. 

O Deputado Raul Jungmann (2009), em discurso proferido, em 2009, por ocasião do 

lançamento da Frente Parlamentar da Defesa Nacional ressalta: 

Frentes parlamentares são associações pluripartidárias e existem desde a década de 

40 no âmbito do Congresso Nacional [...]. Atualmente, existem mais de 70 delas 

registradas, apenas na Mesa da Câmara. [...] Nenhuma, entretanto, que tenha a 
Defesa Nacional por objeto de suas preocupações. Aliás, note-se, não se tem 

registro, nas 52 legislaturas anteriores, de uma frente com tal propósito ou similar.  

 

Durante os governos militares, havia uma divisão, não formal, entre militares e civis. Os 

generais de então, como mandatários do País, se deparavam com duas classes de brasileiros: 

os contra e os a favor dos militares. Passados quase trinta anos, o estereótipo dos milicos 

parece permanecer. Só que os militares de hoje não pertenceram àquelas fileiras 

governamentais. Não há mais Atos Institucionais implantados pelos militares, tampouco 

revanchismos como a propalada pelo jornalista Marcio Moreira Alves na Câmara dos 

Deputados em 2 de setembro de 1968 boicotando o desfile de 7 de setembro e incutindo as 

jovens o repúdio aos militares
12

:  

[...] Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o 
sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem 

junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se 

compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é o auxílio aos 

carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote 
esse desfile. Esse boicote pode passar também [...] às moças. Aquelas que dançam 

com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje, no Brasil, que as 

                                                
11 Art. 142, § 3º, V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; (incluído 

pela Emenda Constitucional nº 18, 1988). Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 1 set. 2011. 
12 A íntegra do discurso do Deputado Federal (PMDB) Marcio Moreira Alves está disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u545663.shtml>. Acesso em 1 set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u545663.shtml
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mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a 

entrada à porta de sua casa àqueles que vilipendiam-nas.  

O diplomata Alsina Junior (2011) observa que segue o distanciamento entre civis e militares. 

Além disso, e principalmente, as elites nacionais não encaram os problemas sobre Defesa 

Nacional e com isso, o País, continua sem uma direção política clara nesse sentido.  

A enunciação dos dez mitos
13

 demonstra a indigência do debate público sobre 

política de defesa no Brasil. Enquanto a sociedade brasileira em geral e as suas 
elites dirigentes em particular não forem capazes de encarar de maneira madura as 

questões relacionadas com a defesa nacional, o país continuará atolado em terreno 

pantanoso. Isso porque, sem direção política clara, sem definições precisas sobre 
suas atribuições, sem meios mínimos para garantir a soberania da nação, as Forças 

Armadas (em especial o Exército) são cada vez mais empurradas para as tarefas de 

garantia da lei e da ordem. 
 

Em 1999, ano de criação do Ministério da Defesa (MD), uma série de medidas, nesse sentido, 

foi tomada. Com a colaboração da sociedade, o MD operou trabalhos importantes. 

Documentos de interesse nacional foram confeccionados, reuniões foram realizadas, houve 

conferências e seminários, todos com o tema da Defesa nacional.  

Com o MD, os Ministros Militares se transformaram em Comandantes de Força e passaram a 

se subordinar a uma nova instância do poder político: o Ministro da Defesa.  

Com a necessidade de levar os assuntos de defesa para um debate amplo e sem restrições e 

com a premissa de que a soberania nacional seja uma questão de Estado, não de Governo, a 

preocupação é Nacional e não somente militar; surge o seguinte problema:  

Qual a relação entre a criação do Ministério da Defesa, em 1999, e a aproximação entre civis 

e militares, particularmente na elaboração de documentos de defesa? 

 

1.2 Objetivos 

A pesquisa irá se balizar para a consecução dos objetivos final e intermediários. São os 

seguintes: 

1.2.1 Final 

Verificar se houve relação entre a criação do MD e a aproximação entre civis e militares, 

particularmente na confecção de documentos de defesa. 

Percebe-se o desconhecimento, por parte da sociedade, sobre os assuntos de Segurança e 

Defesa. Bem como o que representam Segurança e Defesa. Ao contrário, a segurança pública 

é percebida por todos. O fato de a segurança nacional estar em nível superior da segurança 

                                                
13 Artigo - Dez mitos sobre defesa nacional no Brasil. Disponível em 

<http://interessenacional.uol.com.br/artigos/arquivos/artigo_4_164415.pdf>. Acesso em 17 out. 2011. 

http://interessenacional.uol.com.br/artigos/arquivos/artigo_4_164415.pdf
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pública, a sociedade, normalmente, a desconhece. Os motivos são vários e serão apresentados 

no decorrer deste trabalho. 

É difícil se perceber uma ação realizada na fronteira, no mar territorial na área do Pré-sal ou 

no espaço aéreo nacional. Contudo, os episódios de retomada de Morros no Rio de Janeiro 

ficaram à vista de todos e teve repercussão nacional e internacional. A atuação das Forças 

Armadas, na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) impacta a todos, embora seja uma tarefa 

episódica
14

. O povo percebe a criminalidade que está no seu redor próximo. No seu itinerário 

para o trabalho, lazer. O que nem sempre acontece com os problemas de Segurança Nacional, 

nas fronteiras, que seguem longe dos olhos da sociedade. 

Como apresentou a mídia, a entrada da Marinha, Exército e Aeronáutica na solução do 

conflito trouxe a vitória. Algo que parecia impossível foi superado. O Comandante Geral da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro, em relação ao Morro do Alemão, assim comemorou: 

"Vencemos! Trouxemos a liberdade ao complexo do Alemão". [...] Policiais 

militares, civis, federais, equipes do Exército, Marinha e Aeronáutica, com ajuda 

de carros blindados e helicópteros reassumem o comando do complexo de favelas 
do Alemão. "Agora é um trabalho de busca, procura, prisões e apreensões", revela 

o coronel.
15

 

 

Essas mesmas Forças Armadas que realizam, com êxito, essa missão, necessitam de muito 

material e pessoal. Entretanto está com seu inventário de material desatualizado, grande parte 

indisponível e em quantidade insuficiente para fazer frente às necessidades de defesa do País. 

O efetivo é insuficiente e cada vez mais se percebe tal degradação. E este é um problema 

público e nacional. E os governantes nem sempre estão atentos para essas demandas. 

A insegurança pública que perdura, por anos, no Rio de Janeiro e no Brasil tem origens 

diversas. Sapori (2011, p. 12) não descarta o envio de recursos para as Secretarias de 

Segurança Pública dos Estados, contudo duvida de sua aplicação: ―A quantidade e a qualidade 

das equipes técnicas das respectivas secretarias são limitadas, o que explica em parte a 

incapacidade delas para executar em plenitude os recursos financeiros disponibilizados para 

investimento.‖ 

Tema recorrente em campanhas eleitorais, nem sempre contemplado com a devida atenção 

pelos eleitos.  

                                                
14

 Certas manifestações de intranqüilidade interna são capazes de, ao contrário, mais dia menos dia, induzir a 

sociedade a pensar as Forças Armadas mais no quadro da ordem interna, na moldura de Canudos - o que é 

preciso evitar (FLORES, 2004, In. Pinto at. al.). 
15 Disponível em <http://www.jb.com.br/rio/noticias/2010/11/28/policia-retoma-complexo-do-alemao/>. 

Acessado em 5 maio 2011. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2010/11/28/policia-retoma-complexo-do-alemao/
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O Brasil vive o caos na segurança pública
16

. No entanto, segurança pública é direito do 

cidadão e dever do Estado, conforme preceitua a Carta Magna. 

Segundo Sapori (2011, p. 13) o sistema prisional, em termos federais, é outro problema 

crônico: ―Atingimos 480 mil presos que ocupam 330 mil vagas, ou seja, temos um déficit de 

150 mil vagas. A superlotação prisional e a baixa qualidade do atendimento jurídico, 

educacional e laboral ao preso mantiveram-se relativamente intactas ao longo da década.‖  

Sobre o Rio de janeiro, Sapori (2011, p. 14) adianta que: ―A política de segurança púbica no 

Rio de Janeiro está trilhando um caminho promissor, finalmente. A Implantação das Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPP) é a principal evidência nesse sentido.‖ 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários: 

a) Verificar a participação da sociedade nos assuntos de segurança e defesa e, 

particularmente, na elaboração dos documentos de alto nível, especialmente os da 

Marinha do Brasil, no período de 1988 a 1999; 

b) Verificar a participação da sociedade nos assuntos de segurança e defesa, 

particularmente, na elaboração dos documentos de alto nível produzidos após a 

criação do MD, até o inicio de 2011; e 

c) Comparar o que houve nesses dois períodos e concluir se houve aproximação entre 

civis e militares e em que período. 

 

1.3 Suposição 

Após a criação do Ministério da Defesa, houve a elaboração de uma série de documentos, de 

alto nível, sobre a Defesa Nacional, onde participaram representantes das três Forças 

Singulares- MB, EB e FAB -, o meio acadêmico, a diplomacia e a sociedade de uma forma 

geral. Supõe-se que este cenário tenha servido de palco para aproximação entre as áreas 

militares e civis. Que o MD tenha colaborado para esta aproximação entre os militares e o 

meio acadêmico. 

Fato que nem sempre era percebido no período entre 1988 e 1999. Cada Força Singular era 

independente e preocupada com sua missão institucional.  

Desta forma, a suposição é que tenha prosperado a aproximação entre civis e militares após a 

criação, em 1999, do MD. 

 

 

                                                
16 Maiores detalhes estão disponível em < 

http://www.informativopolicial.com.br/news/movimentos%20reivindicatorios%20e%20o%20caos%20na%20se

guran%C3%A7a%20publica%20/>. Acesso em 4 jan. 2012. 

http://www.informativopolicial.com.br/news/movimentos%20reivindicatorios%20e%20o%20caos%20na%20seguran%C3%A7a%20publica%20/
http://www.informativopolicial.com.br/news/movimentos%20reivindicatorios%20e%20o%20caos%20na%20seguran%C3%A7a%20publica%20/
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1.4 Delimitação do Estudo 

O período de pesquisa dessa dissertação se inicia com o fim dos Governos Militares em 1985 

e a aprovação da Constituição Federal de 1988 e termina em meados de 2011. Esse período 

demarca o início dos governos civis e o ponto central, desta moldura temporal, será o ano de 

1999, com a criação do MD. Os períodos escolhidos se justificam face aos seguintes motivos: 

 Passados os Governos Militares, o ano de 1988 foi marcado pela Constituição Federal 

e nova estrutura legal para o País, inclusive às Forças Armadas; 

 A criação do MD, em 1999, foi um fato histórico na área de Defesa no País. Daí ser o 

marco intermediário entre os períodos estudados; e 

 O ano de 2011 tornou-se importante como marco dos trabalhos iniciados para a 

elaboração de importante documento de Defesa: o Livro Branco de Defesa Nacional. 

 

Em relação aos documentos militares elaborados no período de 1988 a 1999, os mesmos 

ficarão restritos aos elaborados pela Marinha do Brasil, por este pesquisador ter pertencido 

àquela Força e ter maior facilidade de acesso.  

Serão estudados os pronunciamentos dos Presidentes da República que assumiram os cargos 

após o período de Governos Militares. Ao que se pretende verificar o nível de importância 

atribuído, por cada um, às questões relativas à Defesa Nacional, nessas primeiras palavras 

como mandatários do País. 

São objetos de estudo, também, manifestação tipo reuniões, conferências, seminários, 

simpósios, encontros que, de alguma forma, contribuíram para a aproximação entre civis e 

militares. 

 

1.5 Relevância do estudo 

Segurança e defesa nacional têm estado ausentes da agenda nacional. A dinâmica da História, 

contudo, sugere que a inexistência de ameaças graves e ausência de conflitos não são motivos 

suficientes para se esmorecer. Uma Nação deve sempre se preparar em Paz, para a guerra. 

As Forças Armadas, em especial a Marinha e o Exército, desde sua criação, tomaram parte em 

quase todos os episódios da história do Brasil. Em suas criações, o povo esteve presente. 

Marinha e Exército surgiram dos clamores do povo na década de 1820. Povo que seria 

invadido por estrangeiro. A Força Aérea Brasileira surgiu da junção das partes aeronáuticas 

da Marinha e do Exército, nos anos 1940.  
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Em tempos mais recentes, após os movimentos revolucionários de 1964 e os Governos 

Militares, a sociedade, grosso modo, não mais se compartilhou com os militares. A partir de 

então, de forma tênue, parece estar acontecendo. Com a criação do MD, outro espaço foi 

aberto e nele foram inseridos os civis e militares para estudarem e elaborarem documento de 

alto escalão nacional e pensar a Defesa. 

Encontra-se em quantidade, ainda, insuficiente os trabalhos acadêmicos sobre o tema. 

Além disso, o MD encontra dificuldades em conduzir as questões de Defesa Nacional devido 

ao pouco conhecimento demonstrado pelos governantes, congressistas e a sociedade. O 

almirante Flores (2002, p. 100) ressalta a dificuldade de o Ministério da Defesa em conduzir e 

administrar as conexões entre os atores ligados à Defesa: 

O Ministério da Defesa é, em tese, uma organização potencialmente útil para 

conduzir a questão ―defesa nacional‖. Entretanto, para concretizar seu potencial, é 
preciso que ele consiga administrar os meandros das hoje fluidas conexões entre a 

política (o Congresso Nacional), a burocracia do Estado e a defesa nacional em 

todos os seus aspectos: a política militar propriamente dita e seus corolários 
(legislação, orçamento, com apoio consistente a programas), e os assuntos 

pertinentes à indústria, infra-estrutura e tecnologia de interesse para a defesa. Nada 

disso é fácil, em razão do desinteresse e despreparo do mundo político e civil em 
geral para o trato do tema.  

 

O Ministério tem tentado conferir, à Defesa, a relevância considerada. Ainda assim, a 

sociedade e os políticos brasileiros seguem distantes dos assuntos de Defesa nacional, que 

normalmente refletem em outras áreas governamentais. O Pré-sal é um exemplo que deve ser 

lembrado como de Defesa Nacional que interfere, diretamente, na economia do país.  

Chefes do Executivo, particularmente FHC e Lula, perceberam a necessidade de articulação 

entre ministérios e conclamaram a participação da sociedade civil na Defesa do País. É um 

ponto relevante e novo.  

Pela área acadêmica, a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, em parceria com o MD, desde 2008, está recebendo projetos de 

implantação de redes de cooperação acadêmica no País na área de Defesa Nacional, com 

vistas ao estabelecimento de convênio de fomento no âmbito do Programa de Apoio, ao 

Ensino e à Pesquisa Científico e Tecnológico em Defesa Nacional – Pró-Defesa. Segundo o 

Edital Pró-Defesa n
0
 01 / 2008, da CAPES

17
, o Pró-Defesa constitui ação do governo 

brasileiro destinada a fomentar a cooperação entre instituições civis e militares para 

implementar projetos voltados ao ensino, à produção de pesquisas científicas e tecnológicas e 

                                                
17 Disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pro-defesa, acesso 31 ago. 2011. 

http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pro-defesa
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à formação de recursos humanos qualificados na área de Defesa Nacional. O Edital esclarece 

que o Projeto Pró-Defesa tem por objetivo estimular, no País, a realização de projetos 

conjuntos de pesquisa utilizando-se de recursos humanos e de infra-estrutura disponíveis em 

diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) e/ou demais instituições enquadráveis nos 

termos do Edital. O que possibilita a produção de pesquisas científicas e tecnológicas e a 

formação de recursos humanos pós-graduados em Defesa Nacional, contribuindo, assim, para 

desenvolver e consolidar o pensamento brasileiro na área. Trata-se de iniciativa inédita no 

Brasil e mais um caminho de aproximação entre civis e militares e em pesquisas e estudos 

voltados para a Defesa, onde universidades como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

a Fundação Getúlio Vargas (FGV) são parceiras e a Universidade Federal do Rio de janeiro 

(UFRJ) abriu um curso de graduação em assuntos de Defesa.  

Do exposto, esta pesquisa torna-se relevante para mostrar as questões de Defesa Nacional, de 

forma transparente, com o intuito de sensibilizar os governantes e a sociedade para este tema 

de importância nacional e, com isso, espera-se contribuir para a democracia e 

desenvolvimento do País. 

 

1.6 Conclusão parcial 

Percebe-se a necessidade da aproximação entre civis e militares para melhor entendimento e 

solução dos problemas de Segurança e Defesa Nacionais. Dos onze anos de existência do MD 

e seu conseqüente trato com os assuntos da Defesa Nacional aliado ao distanciamento da 

sociedade, a atenção com assuntos dessa natureza ainda não é suficiente. O MD tem tratado os 

assuntos da Defesa Nacional em âmbito menor ao que se merecia. Toda a sociedade, aí 

incluídos os políticos, o Congresso Nacional, a academia e a diplomacia brasileira deveria se 

mobilizar nesse sentido; contudo não é o que acontece. Há ausência e distanciamento 

incompatíveis com a situação do País. 

O atual patamar democrático alcançado pela sociedade brasileira induz a uma crescente 

aproximação entre civis e militares, com o objetivo de fornecer um suporte adequado ao 

desenvolvimento na área social do País. Experiências recentes na área acadêmica e na de 

pesquisa demonstram ser possível intensificar esta relação. Neste sentido, os resultados 

acadêmicos tendem a construir novas idéias na área de estudo da Defesa, possibilitando o 

ingresso de novos especialistas em áreas pouco estudadas pela academia. O desenvolvimento 

de estudos desta natureza pode suscitar maior interesse, particularmente, pelos civis por 
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assuntos ligados à Segurança e Defesa Nacionais. Como observou Alsina Junior (2009): ―[...] 

está na hora de cobrar da sociedade o que tem feito, de fato, pela segurança do País. 

Isto reforça a relevância deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO. 

Este capítulo destina-se a definir e descrever os principais conceitos registrados nesta 

pesquisa: Segurança, Defesa e Política Pública. Conceitos que permeiam a compreensão da 

pesquisa e nivelam os leitores sobre o que será tratado nesta pesquisa. 

Os conceitos e a relevância dessas expressões serão discutidos durante a investigação. Além 

disso, procurar-se-á verificar a relação entre as políticas públicas, segurança e defesa 

nacionais.  

 

2.1 Políticas Públicas, Segurança e Defesa  

As políticas públicas são tratadas, segundo um conceito brasileiro, com fulcro da Constituição 

Federal de 1988, como sendo escolhas democráticas sobre alocações de recursos públicos 

para a conquista de um estágio avançado de progresso capaz de garantir a conquista e 

manutenção de um estágio também avançado de ordem. O Estado existe fundamentalmente 

para realizar o bem-comum (MATIAS-PEREIRA, 2009). Os teóricos que cuidam da análise 

desta finalidade do Estado desdobram-se em três vertentes: o bem-estar, a segurança e a 

justiça. Nesta abordagem, percebe-se que segurança e justiça estão unidas. São duas de três 

preocupações do Estado e, por conseguinte, afetas à área de segurança e defesa. A 

Administração Pública, por sua vez, tem como objetivo a promoção das pessoas e da garantia 

de sua liberdade e, para tal, deve trabalhar no sentido de garantir os direitos do cidadão, 

previstos na Constituição. São bens públicos. 

A utilização e os conceitos de Políticas Públicas, no Brasil, são, relativamente, novos. 

Segundo Souza (2006), as últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do 

campo de conhecimento denominado políticas públicas, assim como as regras e modelos que 

regem sua decisão.  

Cunha e Rezende (2008) sugerem que a melhoria da eficiência das Políticas Públicas deva 

passar pela obtenção de maior qualidade na formulação e gestão do orçamento do setor 

público, no caso, a Defesa. 

A origem dos conceitos e a abertura de campos de estudo sobre Políticas Públicas se deram 

nos Estados Unidos, em situação ligada à segurança e defesa. Como relata Souza (2006, p. 

22): ―Nos EUA [...] a área [de conhecimento e conceito de Políticas Públicas] surge no mundo 

acadêmico sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando 

direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos governos‖. Com propriedade, Souza (2006, 

p. 27) mostra detalhes sobre o início desses conceitos sobre Políticas Públicas e aponta, como 
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um dos primeiros utilizadores, o Secretário norte-americano Robert McNamara. Relata que na 

área do governo propriamente dito, a introdução da política pública como ferramenta das 

decisões do governo é produto da Guerra Fria. Seu introdutor no governo dos EUA foi o 

secretário McNamara que estimulou a criação, em 1948, da RAND Corporation, organização 

não-governamental financiada por recursos públicos. O trabalho do grupo de matemáticos, 

cientistas políticos, analistas de sistema, engenheiros, sociólogos etc., influenciados pela 

teoria dos jogos, buscava mostrar como uma guerra poderia ser conduzida como um jogo 

racional. A proposta de aplicação de métodos científicos às formulações e às decisões do 

governo sobre problemas públicos se expande depois para outras áreas da produção 

governamental, inclusive para a política social.  

Sobre definição de Política Pública, a literatura contempla alguns caminhos. Souza (2006) ao 

tentar explicar o que são Políticas Públicas, ressalta que não existe uma única, nem melhor, 

definição sobre o que seja política pública.  

Guy Peters (1986, p. 4) define política pública como a soma das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou através de algum agente, e que influenciam a vida dos cidadãos. Lembra 

(p. 274) que a Constituição dos EUA percebe a Defesa do País como a segunda prioridade do 

governo.  

Peters (1986, p. 297) descreve o processo pelo qual as Políticas Públicas são analisadas nos 

EUA e cita que o principal método de análise para a escolha de uma Política Pública é o custo 

versus benefício. O projeto deve produzir benefícios para a sociedade superiores ao seu custo. 

Thomas Dye (1992, p. xiii) sintetiza política pública como ―o que o governo escolhe fazer ou 

não fazer‖ e, ainda, ―o que o governo quer fazer, porque faz e que diferença fará se fizer‖. 

Dye (1992, p. 3) desencoraja discussões acadêmicas sobre definição de políticas públicas. 

Todas são fúteis, fogem do assunto e terminam no mesmo ponto. ―Por isso prefiro uma 

definição simples‖. No caso brasileiro, esse tipo de ponto de vista aplicado na área da Defesa 

seria oportuno. Mostrar à sociedade o que faz a Defesa do País e que diferença faz, se fizer, 

ou, se não fizer. Seria esclarecedor e didático. 

Dye (1992, p. 210) dedica o oitavo capítulo – Defense Policy: strategies for serious games, 

inteiramente aos assuntos de Defesa
1
 e indica a teoria dos jogos como caminho para se pensar 

melhor sobre políticas de defesa. A junção do que preconiza Dye em suas duas interpretações 

                                                
1 Aos mais interessados, o livro de Dye (1992) apresenta detalhes sobre Políticas Públicas. Sobre a defesa, 

particularmente, o capítulo 8 (p. 209) mostra detalhes estratégicos, comenta sobre seus sistemas de armas e sobre 

cada Força Armada norte americana. 
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sobre Políticas Públicas, quais sejam: ―o que o governo escolhe fazer ou não fazer‖ e ―o que o 

governo quer fazer, por que faz e que diferença fará se fizer‖, se ajusta ao que se pretende 

estudar nesta pesquisa. Entende-se que se o Governo seguir na direção de elaboração de 

Políticas Públicas de Defesa ter-se-á respostas às indagações levantadas por Dye. O Governo 

ao optar por aumentar o conhecimento da sociedade em assuntos de Segurança e Defesa, toda 

a sociedade deverá sair ganhando. O cidadão pode entender melhor o trabalho executado por 

suas Forças Armadas. Com isso, poder cobrar das Instituições Governamentais o destino das 

finanças aplicadas para este fim bem como perceber melhor o grau de necessidade e urgência 

da existência de uma Força Armada. Em conseqüência, terão mais brasileiros a planejar e 

opinar nos assuntos de Defesa e cobrar de nossos governantes uma melhor postura de 

Segurança e Defesa, dado que é um bem público. Isso pode fazer a diferença. 

Um país da dimensão geopolítica como o Brasil não pode se arvorar ao direito de não ter uma 

Segurança compatível, para salvaguardar as riquezas naturais, o território nacional, garantir 

sua soberania, as Instituições Democráticas e a proteção do seu maior ativo: o povo brasileiro. 

Para efeito de esclarecimento, as definições
2
 de Bens Públicos ajudam a reforçar a tese de que 

Segurança e Defesa são Bens Públicos. 

Os bens públicos são caracterizados como bem cujo consumo por parte de um indivíduo não 

prejudica o consumo dos demais indivíduos, pois todos se beneficiam de sua produção. A 

relação desta definição com o que se está sendo abordado sobre segurança e defesa tem 

harmonia. Uma vez produzidos, os bens públicos irão beneficiar a todos os indivíduos, 

independentemente da participação de cada um no rateio dos custos. O Estado já prevê e 

provê a segurança para todos. Alsina Junior (2009) é pontual: ―[...] o poder militar é um dos 

pilares da influência corretiva do poder, não podendo ser ignorado no repertório de opções do 

Estado‖. 

Outra característica importante dos bens públicos resulta do fato de que é praticamente 

impossível impedir que um indivíduo não desfrute de um bem público, também conhecida 

como princípio da não-exclusão. A melhoria da iluminação em determinada via pública, 

indica que todos os que utilizarem esta via serão beneficiados, e não há possibilidade de 

distinção entre estes indivíduos. Essa característica dificulta o rateio dos custos de produção 

dos bens públicos entre a população, pois não há como mensurar o quanto de benefício de 

cada indivíduo. O mesmo acontece com a Segurança e a Defesa de um país. 

                                                
2 Disponível em <http://www.cursoaprovacao.com.br/cms/artigo.php?cod=700>, site de Finanças Públicas e 

Economia. Artigo de Finanças Públicas, por José Jayme Moraes Junior. Acesso em 13 maio 2011. 

 

http://www.cursoaprovacao.com.br/cms/artigo.php?cod=700
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 Os exemplos mais comuns de bens públicos são: justiça, segurança pública e defesa nacional 

(bens intangíveis) e praças, ruas e iluminação pública (bens tangíveis). 

Oliveira (2005) lembra que: ―Os orçamentos militares não facultam emprego político‖. E isso 

representa um problema. Como observam Bianor Cavalcanti e Alketa Pesci (2008): [...] o 

processo de fortalecimento institucional e administrativo do Estado não é tarefa trivial. O 

papel da Presidência e da cúpula ministerial nesse processo de negociação é da maior 

importância, justamente em virtude da dimensão mobilizadora, articuladora e incentivadora 

que possuem.  

Nesse sentido Jungmann, em 5 de novembro de 2008, ao lançar a primeira Frente Parlamentar 

voltada para o fortalecimento da Defesa do Brasil, na Câmara dos Deputados em Brasília, 

comentou que das mais de setenta Frentes Parlamentares já existentes. Contudo, nenhuma 

contemplou a Defesa Nacional como objeto de suas preocupações. Jungmann (2009) 

enumerou algumas razões dessa desatenção para com a Defesa Nacional: 

1. [...] defesa nacional não dá votos 

2. Inexistência de riscos reais à defesa e à Soberania Nacional 

3. [...] pequeno papel do Legislativo, enquanto o Executivo 

comanda as ações da Defesa [...] 

4. [...] a atual elite do poder relacionaria a questão da defesa com 

repressão e/ou autoritarismo; e... 

5. Despreparo e desatenção dos parlamentares [...]  

 

Jungmann ressalta ainda, a necessidade de se dispor de políticas públicas que levem à 

sociedade os necessários esclarecimentos e informações em relação às questões relativas à 

Defesa Nacional, não para doutriná-la ou enquadrá-la, mas para provocar sadio e necessário 

debate em relação à própria Segurança do País, em um mundo que vive sob ameaças de todas 

as ordens, de caráter político, econômico, social e ambiental.  

Nesse sentido, Ruediger e Riccio (2008) ao advogarem sobre o que pretende o Brasil em 

termos de articulação das instituições do Estado com a sociedade, enumeram tópicos de 

interesse. Um deles causa destaque: a segurança pública e o monopólio estatal do uso da 

força. Lembram que a sociedade civil não pode ser descartada dessa discussão, pois é cada 

vez maior sua presença na gestão de problemas públicos.  

Na gestão do ministro Geraldo Magela da Cruz Quintão foi realizado, nos dias 20 e 21 de 

agosto de 2002, o Seminário – Política de Defesa para o século XXI. Ocorreu na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN), na Câmara dos Deputados – Brasília. 

Nesta ocasião, foram explanados e produzidos vinte e um artigos sobre Estado, soberania, 

Nação, independência, tecnologia, todos ligados à Defesa Nacional, conforme o Anexo C.  



18 

Nas palavras de abertura, Aldo Rabelo (2003) antecipou: ―[...] um país sem tradição de 

guerras de anexação ou expansão não pode se eximir da responsabilidade de cuidar da defesa 

do povo e da Nação‖. Era o Congresso Nacional abrindo as portas para as questões de Defesa 

Nacional. 

Quintão (2003, p. 29) em seu artigo: A Política de Defesa para o Século XXI e a Missão 

Constitucional das Forças Armadas, observou que o desenvolvimento necessário da 

concepção nacional de defesa, só se dará em sintonia com setores representativos da 

sociedade [...]. Numa clara alusão de que Defesa Nacional é uma questão de Estado e, por 

conseguinte, da sociedade. 

Flores (2002) aponta o despreparo, na área de Defesa, como uma das insuficiências da área 

pública brasileira, prejudicial ao entendimento entre civis e militares, porque, para que esse 

entendimento corresse bem, seria preciso que ao menos um núcleo de acadêmicos, 

empresários, profissionais da mídia, entre outros tivesse alguma familiaridade e algum 

interesse pela temática da Defesa Nacional. Ressalta que nas democracias, esse problema é 

particularmente complicado, exceto nos EUA, onde defesa nacional é assunto político 

relevante e a guerra uma constante. No Brasil, a ausência de preocupação civil com o tema 

Defesa Nacional agrava esse problema.  

Sobre as Políticas Públicas, Souza (2006) adverte que elas buscam, ao mesmo tempo, colocar 

o governo em ação e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações. A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 

governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.  

Alsina Junior (2009) lembra da falta de conhecimento institucional e técnico por parte dos 

parlamentares que pouco podem se movimentar em direção à formulação de políticas de 

defesa, dificultando o almejado diálogo entre civis e militares. 

Na apresentação do livro Reflexões sobre Defesa e Segurança: uma estratégia para o Brasil, o 

presidente Lula da Silva (2004, p. 11), é enfático: ―Esta [...] publicação [...] oferece ao público 

[uma] verdadeira lição da importância do diálogo na formulação de políticas públicas [sobre 

Defesa e Segurança] em um governo democrático‖.  

Pinto, Rocha e Silva (2004, p. 8) ressaltam que esta publicação tem por objetivo [...] estimular 

a discussão e o estudo, pela sociedade, de questões afetas à área da defesa e da segurança. 

Corroborando com o apresentado, a Estratégia nacional de Defesa (END) aponta como 

vulnerabilidade: a insuficiência ou pouca atratividade e divulgação dos cursos para a 
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capacitação de civis em assuntos de defesa e inexistência de carreira civil na área de defesa. 

Para minimizar esta vulnerabilidade, o MD tem ampliado seus cursos. Nesse sentido, a Escola 

Superior de Guerra (ESG) terá dois Institutos, um no Rio de Janeiro e outro no Distrito 

Federal (DF). O Instituto Pandiá Calógeras do DF, em fase de implantação, tem como 

objetivo a formação de futuros especialistas civis em defesa, que atuarão como espinha dorsal 

no processo de fortalecimento do Ministério da Defesa
3
, como anunciado pelo ex-ministro 

Jobim na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em outubro de 2010
4
. 

Mangabeira Unger, um dos autores da END junto com o ex-ministro Jobim, declarou que 

existiam metas do governo a serem atingidas [...] dadas pelo Presidente Lula. Entre elas, a 

mudança cultural no relacionamento dos militares com a sociedade civil. Nesse sentido, 

Unger
5
 cobrou dos soldados e dos civis: ―Disposição para mudar é o que a nação exige de 

seus soldados. E, dos civis, o que se espera é que se saldem a maior dívida da nação para com 

as Forças Armadas: a dívida da desatenção‖. De muito valerá o entendimento, pela sociedade, 

de que deve se engajar na solução dos problemas nacionais da Defesa. 

Raposo V. (2001) lembra que a situação dos documentos de alto nível, na área de Defesa, era 

deficitária. A publicação da PDN em 1996 foi o início do reposicionamento do Brasil na 

hierarquia dos documentos da Defesa. Observou que, por princípio, uma estratégia é 

decorrente de uma política, que por sua vez, demanda outra estratégia. Ao Estado cabe a 

elaboração dos dois documentos reguladores de mais alto nível, em termos nacionais: A 

Política Nacional de Governo e a Estratégia Nacional de Governo - e a eles se subordinarem 

os documentos reguladores de cada Pasta do Governo. Abaixo, uma relação de documentos 

em ordem de subordinação e os anos de sua elaboração: 

1º - Política Nacional de Governo (ou Estado) – nada consta 

2º - Estratégia Nacional de Governo – nada consta 

3º - Políticas Setoriais de Governo – Política de Defesa Nacional – 2005 (em atualização) 

4º - Estratégia Setorial de Governo – Estratégia Nacional de Defesa – 2009 

5º - Políticas Subsetoriais – Política Militar de Defesa – 2005 (em atualização) 

6º - Estratégias Subsetoriais – Estratégia Militar de Defesa – 2006 (em atualização) 

 

Nesse sentido, a criação do Ministério da Defesa teria sido uma ação estratégica do Governo, 

com amplitude de Estado para permitir e incentivar, dentre outras coisas, maior diálogo entre 

civis e militares, tão necessário para a democracia. Num mundo realista, onde se impõe o real 

                                                
3 Disponível em< http://www.sinfa-rj.org.br/v2/informes.php?id=398&ty=1>. Acesso em 2 nov. 2011. 
4
 Disponível em <https://www.defesa.gov.br/index.php/pronunciamentos-discursos/2453885-06102010-defesa-

apresentacao-do-ministro-da-defesa-nelson-jobim-na-fiesp-estrategia-nacional-de-defesa-e-reaparelhamento-das-

forcas-armadas.html>. Acesso em 25 nov. 2011. 
5 Disponível em  <http://www.defesabr.com/MD/md_estrategia.htm>, acesso em 8 nov. 2011. 

http://www.sinfa-rj.org.br/v2/informes.php?id=398&ty=1
https://www.defesa.gov.br/index.php/pronunciamentos-discursos/2453885-06102010-defesa-apresentacao-do-ministro-da-defesa-nelson-jobim-na-fiesp-estrategia-nacional-de-defesa-e-reaparelhamento-das-forcas-armadas.html
https://www.defesa.gov.br/index.php/pronunciamentos-discursos/2453885-06102010-defesa-apresentacao-do-ministro-da-defesa-nelson-jobim-na-fiesp-estrategia-nacional-de-defesa-e-reaparelhamento-das-forcas-armadas.html
https://www.defesa.gov.br/index.php/pronunciamentos-discursos/2453885-06102010-defesa-apresentacao-do-ministro-da-defesa-nelson-jobim-na-fiesp-estrategia-nacional-de-defesa-e-reaparelhamento-das-forcas-armadas.html
http://www.defesabr.com/MD/md_estrategia.htm
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ante o ideal, a Defesa deve estar preparada para eventualidades inesperadas. Exemplos não 

faltam à história.  

Margareth Hayes (2001) lembra que em uma democracia, o povo elege seus representantes e 

os delega as responsabilidades de governo; que em realidade são de todos. É o povo que 

forma o Estado e este decide as Políticas de Estado. O Governo representa os interesses do 

povo. Na relação civil – militar, o povo delega ao Governo, a responsabilidade de desenhar a 

Política Nacional. A Política de Defesa será uma decorrência. Por mais que o povo tenha 

alguma responsabilidade sobre a elaboração das estratégias militares, os militares devem ser 

consultados. Hayes ressalta que são os militares que sabem como movimentar as forças 

militares. Contudo, é a Política que indica a direção a seguir. 

Heyes, a primeira Diretora do Centro Hemisférico de Defesa das Américas adverte que para 

um estudo detalhado sobre essas políticas e estratégias é necessária a consulta, com respostas 

aos civis e aos militares. A figura a seguir ilustra a relação de responsabilidade compartilhada 

e os níveis de responsabilidade dos civis e dos militares, desde a fase da elaboração de 

Políticas Nacionais até as fases de treinamento e doutrinas militares. Na mesma figura, Hayes 

mostra os setores em que os militares devem ter a autonomia da decisão e os em que o setor 

político prevalece. O entendimento e o cumprimento desta lógica, por civis e militares, torna-

se essencial. 

 

 

Figura 1 Participação civil e militar 

Fonte: Adaptado de Hayes (2001, p. 218). 

 

Mostra os setores em que os militares devem ter a autonomia da decisão e os setores em 

que o setor político prevalece. 

            Política              Política de            Estrategia           Organización     Educación y       Doctrina y 
           Nacional              Defensa                 militar                  militar           entrenamiento     operaciones 
                                                                                                                                                     militares  
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A política se situa além do escopo da competência militar e a participação de militares na 

política enfraquece-lhes o profissionalismo, reduz a competência profissional por valores 

estranhos à caserna. Politicamente, o militar tem que permanecer neutro. Contudo: ―O 

comandante militar jamais haverá de permitir que seu julgamento militar seja deformado por 

conveniência política‖ 
6
 (HUNGTINTON, 1996). No campo de batalha, o militar é o 

Comandante. 

Turner (2001) declarou que na sede do Ministério da Defesa do Reino Unido trabalhavam 

cerca de 50% civis e 50% militares. E advertiu que isso acontecia, também, em outros 

ministérios. O Coordenador da revisão da Estratégia de Defesa do Reino Unido observou que 

enquanto os militares são substituídos, freqüentemente, por conta de suas carreiras, os civis 

permanecem como memória da Instituição. São os civis, inclusive, que têm o controle das 

finanças públicas, o que em sua opinião é melhor do que se fossem militares a fiscalizar os 

próprios gastos militares. No Brasil não é diferente. Devido às injunções da carreira militar, a 

transferência de sedes é constante, ainda maior nas fileiras do EB. 

O autor ressaltou que no Reino Unido deveria ter uma maior quantidade de civis interessados 

em assuntos de segurança e defesa, nos vários setores. Parlamento, universidades, nos meios 

de comunicação, na indústria e todo setor privado que apóie o Governo e as Forças Armadas 

em seu abastecimento e em sua logística. Tanto no Governo como nas universidades deveriam 

debater as diferentes alternativas de políticas públicas e esse respeito, porque são os 

representantes da sociedade.  

Em termos de capacitação, Hayes (2001) lembra que em relação aos cursos de formação dos 

militares, há uma tendência de maior ênfase na matéria administração, dado que, cada vez 

mais, os Governos concedem menos dinheiro às Forças Armadas. Pelo apresentado, a mesma 

idéia não deve ser descartada.  

Huntington (1996, p. 32), discorrendo sobre os militares, ressalta que a arte de combater é um 

antigo feito da humanidade. A profissão militar, contudo, é uma criação recente da sociedade 

moderna. O oficialato, entretanto, é um produto do século XIX. Foi nas Guerras Napoleônicas 

que os oficiais começaram a ser distinguidos dos leigos. Antes de 1800 não havia oficialato, 

só a partir de 1900. Os métodos de organizar e aplicar violência em cada fase da História 

estão intimamente ligados com o padrão cultural da sociedade. O autor de O soldado e o 

Estado afirma que a profissão militar é técnica e limitada. Seus membros têm competência 

                                                
6 Samuel Hungtinton adverte que esta formulação clássica é de Clausewitz em On War, p. 594-601. 
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especializada nos respectivos campos e carecem de competência fora desses campos. 

Huntington completa (1996, p. 88): ―A relação da profissão para com o Estado baseia-se 

nessa divisão natural de trabalho [entre civis e militares]‖. 

A área da ciência militar, embora independente, se subordina à área da política. Assim como a 

guerra serve aos fins da política, a profissão militar serve aos fins do Estado. Sobre a relação 

civil e militar, Hungtington continua (p. 89): ―Ao estadista cabe reconhecer a integridade da 

profissão e sua matéria específica. O militar tem o direito de esperar orientação política da 

parte do estadista. O controle civil [sobre os militares] existe quando prevalece essa adequada 

subordinação [...]‖. Numa breve alusão a Shakespeare, na peça Henrique V, Hungtinton 

recorda: ―[...] se a ordem do Rei estiver errada, nossa obediência ao Rei inocenta-nos de 

crime‖. 

Quando o militar recebe uma ordem legal, de um superior autorizado, não discute, não hesita 

nem altera sua própria opinião: obedece instantaneamente (HUNGTINTON, 1996, p. 91).  

A profissão militar existe para servir ao Estado. A fim de prestar o mais elevado serviço 

possível. Todos os profissionais das armas e a força militar que comandam devem se 

constituir em um eficiente instrumento de política estatal. Nesse sentido, cada escalão militar 

deve ter lealdade e obediência como as virtudes militares mais altas. E cabe ao controle civil 

ter o conhecimento e a competência necessários para orientar os caminhos das forças 

militares. 

Partindo-se do pressuposto que a Defesa Nacional, entendida como Bem Público, deve 

observar algumas características: 

 Os benefícios gerados pela Defesa alcançam indistintamente todos os cidadãos; 

 Com estas características, a Defesa é um bem que deve ser produzido e custeado pelo 

Estado; 

 Deveria merecer, na alocação das receitas tributárias, um tratamento similar ao 

concedido a outros setores prioritários para o desenvolvimento nacional.  

 

A Defesa Nacional e os benefícios à sociedade: 

 Alguns benefícios diretos da Defesa Nacional:  

o manutenção da integridade territorial do país; 

o defesa dos recursos naturais; 

o defesa do sistema político, dos seus valores e da sua cultura;  

o assegurar a autonomia internacional; e 

o segurança de cada cidadão e instituição.  
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 Alguns benefícios indiretos advindos dos gastos públicos com a Defesa Nacional: 

o inovação tecnológica (desenvolvimento e transferência); 

o desenvolvimento de setores industriais; 

o papel sócio-econômico (qualificação de mão-de-obra, infra-estrutura, ações de 

defesa civil); e 

o projeção e respeito no campo internacional. 

 

Nenhum dos pontos apresentados tem resultado imediato, o que dificulta a percepção de 

lucros para a sociedade. Problemas de outra monta também são preocupantes, apenas com a 

diferença de que sua solução política resulta em votos e defesa não dá votos. 

Um ponto importante é a direção de uma Política Pública. Para Souza (2006), o principal foco 

da política pública está na identificação do tipo de problema que a política pública visa 

corrigir, na chegada desse problema ao sistema político (politics) e à sociedade política 

(policy), e nas instituições que irão modelar a decisão e a implementação dessa política 

pública. Traz-se o exemplo do Ministério da Defesa. Nesse aspecto, parece ser prodigioso 

poder se utilizar as ferramentas das Políticas Públicas com o intuito de aproximar a sociedade, 

a academia e as Forças Armadas.  

Mesmo as Forças Armadas sendo creditadas, pela sociedade, com altos índices de 

confiabilidade; a sociedade não as conhece, tampouco suas tarefas inerentes à Defesa 

Nacional. Este paradoxo pode ser, parcialmente, explicado pelo fato de que, aos olhos do 

povo, a atuação das Forças Armadas nas atividades de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

tendo como exemplo a retomada dos Morros do Alemão e da Rocinha. São ações eficientes, 

eficazes e midiáticas. Com esta propaganda e visibilidade, o povo dá credibilidade àqueles 

que, de forma pontual, resgatam a segurança ao povo: bem público de maior importância.  

Oliveira (2005) indaga com propriedade. Quando os governos democráticos, o sistema 

político e a sociedade civil passarão a dar à Defesa Nacional a prioridade que o sistema 

internacional está a sugerir? Quando a alusão à necessidade de um projeto nacional deixará de 

ser uma desculpa para a ausência de investimento suficientes e constantes da Defesa 

Nacional? A mesma alusão não tem impedido, em outros setores, a implementação de outras 

políticas públicas de igual relevância, mas essas são questões de outras pesquisas acadêmicas. 
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2.2 Conceitos de Segurança 

Segurança e Defesa são dois termos usados indistintamente, inclusive para dar nome a órgãos 

públicos e que não apresentam uma padronização ou concordância de conceituação. A 

segurança é uma sensação que todos podem ter ou perceber. Sua definição nem sempre é fácil 

e, muito menos, consensual. Muitos teóricos, civis e militares, a definem sem a pretensão de 

ser um assunto fechado. Conceitos como os de segurança, defesa, poder, democracia são 

difíceis de abordar em função de sua infinita complexidade.  

A PDN foi o primeiro documento em assuntos de Defesa do País. Foi lançada em 1996 e 

revisada e relançada em 2005. Está diretamente subordinada e vinculada à Constituição 

Federal de 1988. 

Em alusão à PDN, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão 

Permanente no Congresso encarregada de formular tal Política, assim definiu: ―Segurança é a 

condição que permite ao País a preservação da soberania e da integridade territorial, a 

realização dos seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a 

garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais
7
.‖ Esta é a definição 

considerada nesta pesquisa. 

Costa (1999, p. 127), corrobora que: ―antes de avançar no tema proposto, é sempre bom 

lembrar que segurança é um estado e defesa é um ato. Por isso, as questões relativas à 

segurança devem sempre preceder ao estabelecimento de uma política de defesa‖. 

Quintão (2003, p. 25) abrange no conceito de segurança, outros aspectos além do militar. 

Discorre sobre as ameaças e os conseqüentes setores ameaçados:  

 

―[...] segurança não pode ser associada somente ao efeito resultante dos atos do uso 

da força derivados das capacidades militares, mas conformando-se também na 

adoção de medidas de proteção no campo social, econômico, da diplomacia, do 
segmento científico-tecnológico e do meio-ambiente contrapondo-se a riscos e 

ameaças que incorporam dimensões não-militares‖.  

 

Em estudos internos, nos primeiros anos de MD, observa-se que o conceito foi ampliado. 

Inclui-se outras dimensões para a Segurança, quais sejam: política, econômica, societal
8
, 

militar, ambiental e tecnológica. Nesse estudo
9
, essas dimensões se mostram 

interdependentes. A idéia é que desastres ambientais, o atraso tecnológico, estruturas sociais e 

                                                
7 Decreto nº 5.484 que aprova a Política de Defesa Nacional, disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm>, acesso em 1 nov. 2011. 
8
 Segundo Tanno (2003), [...] Inicia-se, neste ponto, um processo de desvinculação do conceito de segurança da 

lógica do Estado e sua conseqüente vinculação com as identidades nacionais. Mostrou-se necessário que os 

pesquisadores estudassem tanto a segurança estatal quanto a segurança societal. 
9 Este autor participou destes estudos e possui os documentos em formato primário, embora sem referências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm
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econômicas imperfeitas vulnerabilizam as nações, podendo mesmo comprometer a sua 

sobrevivência. O estado ideal de segurança deve ser buscado em todos esses aspectos de 

modo permanente e contínuo. Os estudos realizados com a divisão da segurança em níveis: 1- 

básico é o da sobrevivência; 2- o da estabilidade, em que o grupo, ou a nação, garante a sua 

identidade e é reconhecida; 3- o desenvolvimento e o 4- o grau de realização, com conquistas. 

Assim um grupo social ou uma nação aspira, em primeira instância, sobreviver com 

identidade própria, estabilizar-se até alcançar um estágio de realização, caracterizado pela 

existência de relações complexas, internas e externas.  

Dentro desta visão, o conceito de segurança poderia ser expresso como: ―O estado de garantia 

da sobrevivência e estabilidade dos indivíduos, comunidades, nações e grupos de nações, em 

clima que permita o seu desenvolvimento e a realização do seu potencial, em um ambiente 

saudável para as gerações presentes e futuras‖. Mesmo sendo um conceito quase kantiano, 

nota-se que segurança está associado a um estado de garantia e um sentimento de proteção. 

O Manual Básico da ESG (2009, p. 64) define segurança como uma necessidade, uma 

aspiração e um direito inalienável do ser humano e interpretando como um Bem Comum 

(bem público) o mesmo Manual responsabiliza o Estado pela segurança de todos: 

 
No que concerne ao Bem Comum, a Segurança é um elemento indispensável à 
busca da maior aproximação possível àquele ideal, graças ao grau de garantia que 

deve proporcionar. O Estado é o grande responsável pela Segurança de todos, pois 

a todos deve e pode exigir o cumprimento dos deveres e funções necessários à 

manutenção desta condição. Um dos mais difíceis problemas que os dirigentes de 
uma Nação enfrentam é obter o exato equilíbrio entre as obrigações e as 

responsabilidades do Estado — voltado para o interesse coletivo e detentor do 

monopólio do uso legítimo da força. (p. 64) 
 

Em sentido amplo, Segurança abrange a garantia contra todas as formas de ameaça em relação 

ao indivíduo ou aos grupos sociais, podendo assumir diferentes matizes. Segurança é a 

sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um de seus 

integrantes, contra ameaças de qualquer natureza, contudo os conceitos de Segurança Pública 

e Segurança Nacional são normalmente confundidos pela população. 

 

2.2.1 Conceito de Segurança Pública 

No Manual da ESG (2009) há um capítulo que se dedica a estas definições. Inicia-se com o 

conceito de Ordem Pública. Segundo a ESG (2009, p. 68): ―Ordem Pública é a situação de 

tranqüilidade e normalidade cuja preservação cabe ao Estado, às Instituições e aos membros 
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da Sociedade, consoante as normas jurídicas legalmente estabelecidas.‖ Conceito que se 

encaixa como Política Pública; não há distinção entre os beneficiados.  

Quanto a Segurança Pública se pressupõe: 

 
[...] a participação direta do Estado, da Sociedade e de seus membros, observadas 

as normas jurídicas que limitam e definem suas ações. Entende-se como 
componentes do Estado o conjunto de todos os níveis de competência da 

Administração Pública – Federal, Estadual e Municipal. Segurança Pública é a 

garantia da manutenção da Ordem Pública, mediante a aplicação do Poder de 
Polícia, prerrogativa do Estado. 

 

Para o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem, em momentos 

episódicos, há legislação específica que relaciona e enquadra as possibilidades do uso destas 

Forças. A Lei Complementar nº 97 de junho de 1999, em seu Art. 15, prevê o emprego das 

Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da 

ordem. É de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de 

Estado da Defesa a ativação de setores competentes. 

Percebe-se que a segurança pública é vista e sentida por toda a sociedade porque está ao seu 

redor, no entanto a Segurança Nacional, longe dos olhos da sociedade é, normalmente, 

colocada em segundo plano. 

 

2.2.2 Conceito de Segurança Nacional 

Também não há consenso sobre este conceito. Países interpretam e entendem seus conceitos 

de Segurança Nacional como bem lhes aprovem, com base legal na Carta das Nações Unidas. 

Inicia-se com uma passagem pelo conceito internacional. Conforme o site do United Nations 

Institute for Disarmament Research 
10

 (UNIDIR) a paz mundial é resultado da paz dos seus 

membros: países da ONU. Segundo a UNIDIR, as Nações Unidas foram fundadas na crença 

de que a paz e a segurança para todos os povos só seria possível através de desarmamento. 

Seu conceito de Segurança Internacional é amplo e ambicioso: 

Artigo 26 da Carta das Nações Unidas pede "o estabelecimento e a manutenção da 
paz e da segurança internacional com o mínimo de desvio de armamentos, de 
recursos humanos e econômicos do mundo". UNIDIR suporta este mandato, 

propondo novas idéias para se pensar a segurança. [...] Colocar as pessoas em 

primeiro lugar nos debates segurança global está no cerne de todos os esforços da 

UNIDIR, além de contribuir para o estabelecimento de uma paz duradoura.  

Não se deterá em outros conceitos e Escolas Internacionais, como a de Copenhague, Frankfurt 

ou a Inglesa por não ser o fulcro dessa dissertação. Tampouco se pensará na paz kantiana que 

                                                
10 Obtido em <http://www.unidir.org/html/en/home.html>. Acesso em 2 nov. 2011. 

http://www.unidir.org/html/en/home.html
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contempla a idéia de que os Estados se entenderão sem a necessidade do uso da Força. A 

Segurança Nacional é encargo do Estado, mas envolve a aplicação do Poder Nacional, como 

um todo. Segurança Nacional é a sensação de garantia para a Nação, da conquista e 

manutenção dos seus Objetivos Fundamentais proporcionada pela aplicação do seu Poder 

Nacional. Sobre os citados Objetivos Fundamentais da Nação, pode-se dizer que a Segurança 

Nacional consiste na garantia de que os Objetivos de Soberania, Democracia, Integração 

Nacional, Integridade do Patrimônio Nacional, Progresso e Paz Social estão sendo buscados e 

preservados (ESG, 2009). O Estado, como depositário da maior parcela do Poder Nacional, 

detém, nos diversos escalões de governo, os maiores encargos de segurança. 

 

2.3 Conceitos de Defesa e Defesa Nacional 

As Forças Armadas sempre estiveram associadas à defesa do território nacional e de sua 

soberania. São estas Forças que, com suas presenças, asseguram a soberania do País com 

militares no mar territorial, no território nacional e no espaço aéreo sobrejacente.  

Em 11 de Setembro de 2001, quatro aviões seqüestrados invadiram o espaço aéreo norte-

americano e destruíram as torres gêmeas do World Trade Center, se chocaram ao Pentágono, 

sede do poder militar dos EUA e realizaram uma série de destruições. Em decorrência, os 

EUA declararam guerra ao terrorismo e, naquele momento, parecia que as Forças Armadas, 

de todos os países do mundo, seriam mais valorizadas ou, pelo menos, que os Governos 

aprendessem com as falhas, da maior potência bélica, em maior atenção aos quesitos de 

segurança e defesa.  

No Brasil, segundo Alcântara (2007): a atuação das Forças Armadas [...] há quarenta anos [...] 

é discutida, sem ser conclusiva, sobre seus resultados positivos e negativos, e ainda existem 

feridas, que para alguns jamais cicatrizaram. É, mais uma vez, a idéia de que Defesa é questão 

militar e não do Estado. 

Segundo a Doutrina Militar de Defesa (2007, p. 18): ―Defesa é o ato ou o conjunto de atos 

realizados para obter, resguardar ou recompor a condição reconhecida como de segurança‖.  

A PDN define Defesa Nacional como o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase 

na expressão militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra 

ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. A capacidade militar é a 

essência da Defesa Nacional, devido ao seu poder de coação e efeito dissuasório. 

Segundo o Manual da ESG (2011): ―Defesa trata da neutralização, da redução e/ou da 

anulação de ameaças; isto se faz por intermédio de medidas, atitudes e ações que a ela se 
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contrapõem. Defesa é, portanto, um ato, ou conjunto de medidas, atitudes e ações, que se 

contrapõem a determinado tipo de ameaça, e que se caracteriza e dimensiona para 

proporcionar a sensação adequada de segurança.‖ Defesa é um ato ou conjunto de atos 

realizados para obter ou resguardar as condições que proporcionam a sensação de Segurança. 

Esta é a definição adotada nesta pesquisa. 

 

2.4 A importância da Defesa para o País 

O episódio do World Trade Center causou preocupação internacional. O fato parecia estar 

dando início a uma nova etapa na defesa mundial. Na realidade, os EUA e outros países mais 

poderosos, se prepararam. O caso do Brasil merece atenção. Abbot (2005, p. 25), tenente-

coronel do Exército dos EUA, comenta que a existência de células terroristas em qualquer 

local da América Latina não é um mito, e complementa: ―Isso só será evitado se os países da 

região fizerem mudanças nos seus sistemas judiciais, melhorarem seus programas de 

segurança pública e suas capacidades militares, impuserem duras medidas contra a corrupção 

e cooperarem uns com os outros.‖ 

No Brasil, ―a atuação das Forças Armadas [...] há quarenta anos [...] é discutida, sem ser 

conclusiva, sobre seus resultados positivos e negativos, e ainda existem feridas, que para 

alguns jamais cicatrizaram‖ (ALCÂNTARA, 2007, p. 27). Longe de conflitos de maior 

intensidade, o Brasil vive há tempos, uma época de paz relativa.  

De pouca repercussão, nos idos de 1962/1963, a França tentou impor seus interesses ao 

Brasil, com o emprego de uma força naval, que redundou uma crise, pouco estudada, 

conhecida como a Guerra da Lagosta. Os franceses pescavam lagosta em nossa plataforma 

continental sob a alegação de que estavam fora do mar territorial brasileiro. Independente do 

imbróglio que estes fatos causaram às nossas Forças Armadas faz-se mister recordar o pouco, 

ou nenhum, entendimento, que, no caso, a Marinha do Brasil teve com os outros Ministérios. 

Em curso à crise, os navios franceses estavam em nossos mares. Nossa esquadra se mobilizou, 

bem como o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira. Em 14 de junho de 1962 foi 

apresado um navio francês. A crise estava instalada
11

. Tantos outros episódios de tal vulto 

ocorreram. ―Nesse mês a Corveta Ipiranga [brasileira] apresou os barcos franceses Folgor e 

Françoise Christine, quando capturavam lagosta no litoral cearense (BRAGA, 2004, p. 45). 

 

                                                
11 O Contratorpedeiro de Escolta Babitonga (brasileiro) apresou o lagosteiro Plomarch (frances) a 17 milhas do 

litoral do Estado do Rio Grande do Norte, sendo escoltado até a Base Naval de Natal. (BRAGA, 2004, p. 42) 
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Em plena crise, surpreende o relato de Costa Braga (2004), acerca do abastecimento de 

combustível, entre dois navios nacionais: um da MB o outro da Marinha Mercante: 

O abastecimento de combustível constituiu-se em constante preocupação do 

setor logístico. A MB não possuía um navio que pudesse abastecer os navios 
da Esquadra onde fosse necessário. Para suprir essa necessidade, recorreu-se 

a Fronape [Frota nacional de Petroleiros], que disponibilizou com 

dificuldade e cobrando o preço do mercado, o NT (Navio Tanque) Mato 
Grosso (cerca de 1 milhão CR$ por dia). Outra restrição era a de que a MB 

somente possuía um tanque de óleo combustível em Recife arrendado a Esso 

[...] 

O presidente João Goulart, nada preocupado com os fatos, embarcou para São Borja, Rio 

Grande do Sul, para passar o carnaval (BRAGA, 2004, p. 82). Enquanto isso, De Gaulle, 

presidente francês, enviou um navio de guerra, o contratorpedeiro Tartu, para intimidação. A 

Força Aérea Brasileira se deslocou para a área de operações para observar e localizar a força 

naval francesa. Aconteceu uma mobilização nacional das Forças Armadas e, por pouco, não 

entramos em guerra. 

Felizmente, em 11 de março de 1963, com o auxílio de nossa diplomacia, terminava a crise 

conhecida como Guerra da Lagosta. Os fatos ajudam a reforçar a importância da Defesa. 

Oliveira (2001) relembrou que continua o pouco caso da sociedade para suas Forças Armadas: 

―Se falta à defesa nacional o caráter da nossa diplomacia e da vida partidária, não se atribua a 

responsabilidade aos militares, mas aos dirigentes civis que relegaram as Forças Armadas a 

um silêncio que não convém ao País.‖ 

Jungman (2009, p. 12) sugere Políticas Públicas para esclarecer a sociedade sobre a Defesa: 

Concluindo, precisamos dispor de políticas públicas que levem a sociedade os 
necessários esclarecimentos e informações em relação às questões relativas à 

Defesa Nacional, não para doutriná-la ou enquadrá-la, mas para provocar sadio e 

necessário debate em relação à própria Segurança do País em um mundo que vive 
sob ameaças de todas as ordens, de caráter político, econômico, social e ambiental.  

 

Flores (2002, p. 14) cita Canudos como nosso pior conflito após a guerra do Paraguai. 

 
O desinteresse é explicável pela não percepção de ameaças bélicas plausíveis e 

porque o Brasil não foi ator protagonista em guerra externa desde 1870 (Canudos 
foi nossa penosa campanha terrestre depois da Guerra do Paraguai), foi 

coadjuvante de pequena relevância nas duas guerras mundiais do século 20 [...]. 

 

São necessárias Forças Armadas preparadas, coordenadas e fortes. Enquanto houver um 

interesse e dois interessados haverá conflito; e se o Brasil quiser ocupar o lugar que lhe cabe 

no mundo, precisará estar pronto para defender-se não somente das agressões, mas também 

das ameaças; daí a importância da Defesa Nacional. 
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3 METODOLOGIA 

Foi utilizada como Método de Pesquisa a análise de conteúdo. Vergara (2006) observa que 

este método refere-se ao estudo de textos e documentos. É uma técnica de análises de 

comunicações, tanto associada aos significados, quanto aos significantes da mensagem.  

Vergara (2005) conceitua o método como uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. Por estas características, 

serão aplicados nos pronunciamentos dos Presidentes da República que assumiram o poder a 

partir do período dos Governos Militares no intuito de se verificar o nível de importância, que 

cada um dos mandatários, atribuiu à questão da Segurança Nacional. 

Segundo Bardin (1977), o pesquisador que trabalha seus dados a partir da perspectiva da 

análise de conteúdo está sempre procurando um significado atrás de outro texto, um texto que 

não está aparente na primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser desvendado. 

Esta metodologia é a análise de conteúdo. 

  

3.1 Tipo de Pesquisa  

Esta pesquisa se caracteriza pela sua abordagem eminentemente qualitativa. 

Como observa Vieira (2006, p. 17): ―A pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se 

fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não 

utilização de instrumental estatístico na análise de dados‖. 

Segundo Godoy (1995), é importante a utilização da abordagem qualitativa na análise de 

processos sociais, pois oferece descrições ricas. Permiti maior flexibilidade ao pesquisador, 

que poderá, inclusive, se utilizar de experiências pessoais se assim o tiver, o que exigirá um 

enfoque indutivo na análise dos dados. 

Tomando por base a taxionomia apresentada por Vergara (2006), a pesquisa se qualifica em 

relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa é 

descritiva e explicativa. Descritiva porque busca expor características dos componentes das 

Forças Armadas e dos profissionais ligados aos assuntos da Segurança e Defesa Nacionais. 

Explicativa, porque visa descrever percepções, expectativas, opiniões e sugestões colhidas em 

artigos, livros, teses e dissertações ligadas às questões da Defesa e Segurança Nacionais.  

Quanto aos meios, a pesquisa é documental e bibliográfica. Documental, pois foram 

acessados documentos internos da Marinha do Brasil e do Ministério da Defesa que 

complementam a pesquisa bibliográfica.  
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Bibliográfica por ser necessário um estudo com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, artigos, teses e dissertações que tratem do tema, acessível 

ao público em geral. Ajudam na pesquisa as fontes primárias, da gestão do presidente FHC; 

que este pesquisador teve acesso e acervo próprio, que digam respeito ao objeto desta 

pesquisa.  

Foi utilizada a experiência profissional do autor por ter pertencido à Divisão de Política de 

Defesa Nacional, do MD, e por ter participado de alguns trabalhos ligados ao tema, como: o 

Grupo de Trabalho que revisou a PDN em 2000; a coordenação de um Grupo de Trabalho na 

IV CMDA em 2000, a participação na elaboração da END em 2008 e a coordenação do apoio 

acadêmico na elaboração de um capítulo do Livro Branco de Defesa Nacional
1
, este, no 

período de fevereiro a junho de 2011. 

 

3.2 Universo e Amostra  

O universo da pesquisa é formado por militares e civis que estejam de alguma forma, ligados 

aos assuntos de Defesa. De modo que se tornou oportuna a ajuda por parte da equipe da FGV- 

RJ que está na elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional. 

A amostra foi definida pelos critérios de comprovado conhecimento sobre o assunto e pela 

questão de acessibilidade. 

Sobre a parte de a Política Pública, a amostra foi composta por acadêmicos da FGV de acesso 

possível e de perfil concorrente com o tema pesquisado. 

 

3.3 Seleção dos sujeitos 

Militares e civis que de alguma forma estejam ligados aos assuntos de Segurança Nacional. 

Os civis, particularmente, professores da FGV – RJ ligados às questões de políticas públicas.  

 

3.4 Coleta e tratamento de Dados 

Em relação à coleta de dados, foi empregada a observação simples e participante, a análise de 

documentos e a própria experiência no assunto. 

A observação de fatos, comportamentos e cenários é extremamente valorizada pelas pesquisas 

qualitativas (VERGARA, 2006). A observação participante se faz por conta de este autor ter 

participado de seminários, workshops e outras reuniões que trataram da questão a ser 

                                                
1 Ainda não editado por ocasião do término deste trabalho. 
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pesquisada. A elaboração de o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) é um exemplo. 

Documento, ainda, inédito no Brasil.  

Sobre a parte da aproximação de civis e militares, foram pesquisados os documentos já 

citados como a CF 1988, as PDN 1996 e 2005, a END 2008; e a literatura que, direta ou 

indiretamente, trata do assunto.  

Foram de valia os trabalhos preliminares sobre a elaboração do Livro Branco de Defesa 

Nacional. Os discursos de posse dos Presidentes da República após os anos de 1985 foram 

estudados para se verificar o nível de importância atribuído à Defesa Nacional. 

As palestras e artigos produzidos entre 2003 e 2004, no Ciclo de Debates sobre Atualização 

do Pensamento Brasileiro em Matéria de defesa e segurança, realizada em Itaipava - RJ, 

presidido pelo ex-ministro da Defesa José Viegas também foram boas fontes de referências. 

 

3.5 Limitação do Método 

Todo método tem possibilidades e limitações. Não há um método melhor que outro. O melhor 

é o que se adéqua a sua pesquisa (VERGARA, 2006). 

A coleta de dados nem sempre é de forma satisfatória. As fontes primárias, por vezes, estão 

distantes. Alguns documentos podem ter classificação sigilosa e acesso dificultado. 

Inferir sobre o que foi escrito ou dito pode suscitar deduções viesadas. A interpretação de um 

dado pode ser um problema. Na análise de conteúdo deve se contextualizar o fato e o 

momento em que foi falado. O método tem suas limitações. O intervalo entre o dito e o 

momento em que está sendo interpretado pode levar a inexatidões de interpretação. Citações 

fora de contexto podem ser enganadoras (BAUER 2005, p. 213). 

De qualquer forma, este pesquisador irá se isentar de ânimos, tendências e idéias pré- 

concebidas para melhor tratamento dos dados e menor possibilidade, possível, de distorções 

indesejadas. Seguir um contexto cronológico sobre os fatos, também parece boa prática para 

não se distanciar desta historicidade. 
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4 A CRIAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL 

A criação das Forças Armadas no Brasil remonta às épocas distintas. Ocorreu por conta de 

suas necessidades episódicas e históricas, por personagens distintos, brasileiros ou não e que, 

ao longo dos tempos, foram assumindo uma identidade nacional. Hoje são Instituições de alta 

credibilidade do país
1
.  

A Constituição de 1946 citava a criação de um Ministério único para as Forças Armadas. 

Entretanto o processo de integração resultou apenas na instituição do Estado Maior Geral 

(EMG), que veio a se transformar no Estado Maior das Forças (EMFA). 

Montesquieu (1949), por exemplo, defendia que as Forças Armadas deveriam ser o povo e ter 

o mesmo espírito do povo, o que exigia a responsabilidade por seus atos e um serviço 

temporário, por prazo não superior a um ano. 

Neste capítulo serão apresentadas as épocas, motivos e formas de como a Marinha, o Exército 

e a Aeronáutica foram formadas. As faces históricas, seus objetivos e alguns de seus 

primeiros personagens. 

 

4.1 Marinha do Brasil (MB) 

O Alvará assinado por D. João V, [cria] a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e 

da Guerra. A origem histórica da Marinha do Brasil (MB) remonta ao régio Alvará, datado de 

28 de julho de 1736, que criou a "Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

de Ultramar
2
‖. Contudo, a versão com que se tem maior familiaridade é a que coincide com o 

retorno da família real para Portugal, por necessidades de problemas internos naquele País. 

Neste retorno à Europa o Príncipe D. Pedro permaneceu no Brasil.  

A Revolução Liberal, iniciada no Porto, em Portugal, exigiu o regresso da coroa portuguesa e 

isso terminava com o poder absoluto do rei que, mesmo se distanciando para o Velho Mundo, 

tentou, ainda, fazer com que o Brasil retornasse à condição de colônia. Desta forma criam-se 

duas facções, os que apoiavam a Coroa e os que ficaram para, a princípio, prestar seu apoio ao 

Príncipe D. Pedro. Por conseguinte a Marinha Imperial portuguesa também se dividiu. Foi 

este o fato que se tornou o embrião da Marinha do Brasil (MB). 

                                                
1 Pesquisa IBOPE entre 26 de abril e 2 de maio de 2008. Disponível em 

<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal

db&comp=IBOPE+Intelig%EAncia&docid=BAEA9F385E5CAFCC83257474004DE21D>. Acesso em 26 

jul.2011 
2 Disponível em < http://www.mar.mil.br/menu_v/ccsm/perguntas/perguntas_mb.htm#not41>. Acesso em 26 

jul.2011. 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=IBOPE+Intelig%EAncia&docid=BAEA9F385E5CAFCC83257474004DE21D
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=IBOPE+Intelig%EAncia&docid=BAEA9F385E5CAFCC83257474004DE21D
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=IBOPE+Intelig%EAncia&docid=BAEA9F385E5CAFCC83257474004DE21D
http://www.mar.mil.br/menu_v/ccsm/perguntas/perguntas_mb.htm#not41
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Segundo Bittencourt
3
, desde 1822 alguns comandantes de navios passaram a obedecer 

somente ao Príncipe e o apoiaram nas ocasiões em que houve ameaças de uso de força.  

Começava a ser formada a Marinha do Brasil. 

Em 1º de dezembro de 1822, Pedro foi coroado Imperador do Brasil. Nesta época, havia a 

necessidade de formar uma força para diminuir os focos contra o Imperador Pedro; ficar em 

condições de rechaçar as forças navais portuguesas que se preparavam para retomar a colônia 

brasileira; e manter as linhas de comunicações marítimas. O quadro não era animador, porém 

as instalações do antigo Arsenal do Rio estavam satisfatórias para a construção de 

embarcações e navios. Mas não havia dinheiro. 

Conforme o site da MB
4
, o quadro das belonaves, em fins de1822, era desolador. Eram navios 

que tinham sua origem na Marinha de Portugal e que passaram a constituir o primeiro núcleo 

da Esquadra brasileira, composto pelas Fragatas União e Real Carolina; Corvetas Maria da 

Glória e Liberal; Brigue Real Pedro, Brigue-Escuna Real, 13 escunas – das quais sete 

encontravam-se estacionadas no Prata – e de, aproximadamente, 20 navios-transportes e 

canhoneiras. Os outros navios estacionados no Rio de Janeiro, somente três eram utilizáveis, a 

Nau Martins de Freitas, a Fragata Sucesso e o Brigue Reino Unid - os quais foram 

prontamente reparados no Arsenal de Marinha. A Nau Príncipe Real, que trouxe D. João VI 

ao Brasil, só pôde ser utilizada como navio prisão, devido ao seu péssimo estado. 

Sobre a dificuldade de se criar uma nova marinha, organizada, liderada e com meios navais 

compatíveis com a tarefa que estava para receber, Bittencourt observa
5
: ―A tarefa de preparar 

com brevidade [...] a Armada brasileira para guerra foi designada ao novo Ministro da 

Marinha, Capitão-de-Mar-e-Guerra (CMG) Luís da Cunha Moreira. Primeiro brasileiro nato a 

ocupar esse cargo. Era um patriota convicto e experimentado homem do mar [...]‖. Contudo, 

era pífia esta estrutura inicial.  

Em janeiro de 1823, foi lançada subscrição pública nacional visando a angariar recursos que 

ajudassem a acelerar o aparelhamento da Esquadra brasileira. O Imperador e a Imperatriz 

tomaram a liderança com a compra de 350 ações, sendo seguidos por patriotas de toda nação. 

O plano alcançou grande êxito tendo atingido, em junho de 1823, uma soma de 33 mil réis.  

Em abril de 1823, a Esquadra estava constituída por uma nau, quatro fragatas, duas corvetas, 

                                                
3 Idem. 
4
 Disponível no site oficial da Marinha do Brasil: <www.mar.mil.br>. Acesso em 15 jun. 2011. 

5 Artigo intitulado ―A Marinha Imperial e a Independência do Brasil‖. Disponível em 

<http://www.mar.mil.br/diversos/Artigos_selecionados/Documentos/marinha_imperial.pdf>. Acesso em 17 jul. 

2011. 

http://www.mar.mil.br/
http://www.mar.mil.br/diversos/Artigos_selecionados/Documentos/marinha_imperial.pdf


35 

três brigues-escunas, 12 escunas e 20 navios-transportes e canhoneiras
6
. O nome que virá a 

tomar de ―Marinha do Brasil‖ deve-se ao fato de que por tantos brasileiros terem colaborado, 

voluntariamente, para a construção desta Força, que esta Marinha passou a pertencer ao Brasil 

– era do Brasil. Nascia a Marinha do Brasil. 

Em relação ao seu pessoal havia uma preocupação. Embora houvesse uma quantidade 

razoável de oficiais que aqui permaneciam, não se tinha certeza da fidelidade de cada um, se 

pelo Brasil ou por Portugal. Os marinheiros de vocação ou de vontade que aqui estavam 

muitos deles eram portugueses. Diante da dúvida de a quem esses homens iriam obedecer, 

fez-se uma espécie de juramento onde coube a cada um sua decisão, sem retaliações. Os que 

optaram pela Coroa retornaram a Portugal. 

Conforme relata Vale (1971, p. 10) o Ministro da Marinha, CMG Cunha Moreira, estabeleceu 

uma comissão, em 5 de dezembro de 1822, para saber de cada oficial sua intenção de servir ao 

Brasil ou voltar para Portugal. A grande maioria aderiu à causa brasileira, mas quando foram 

retirados os mais velhos e os incapazes, restaram 94. Era evidente que o Brasil tinha oficiais 

superiores em número suficiente, mas a quantidade de oficiais inferiores dava apenas para 

guarnecer os navios já em comissão nos estabelecimentos de guerra. 

Outro problema era a pouca ou nenhuma experiência que possuíam esses ―homens do mar‖. 

Não havia nenhuma certeza de suas capacidades em navegar. Urgia-se por um comandante. 

De acordo com Bittencourt
7
: ―O Governo brasileiro resolveu então convidar o Almirante 

Cochrane, oficial de grande experiência e que fez brilhante carreira na Royal Navy como 

comandante de fragatas durante as Guerras Napoleônicas, para comandar a Esquadra 

brasileira‖. Enquanto Cochrane apreciava o convite, o Governo Imperial recrutou outros 

oficiais estrangeiros para seu serviço, dentre eles: David Jewett – que foi oficial na Marinhas 

dos Estados Unidos – e John Taylor, oficial da ativa da Royal Navy. Cochrane finalmente 

aceitou o convite brasileiro e foi nomeado Primeiro Almirante – posto criado em caráter 

excepcional – e trouxe consigo mais quatro oficiais britânicos, dentre eles John Pascoe 

Grenfell. 

 

Conclusão parcial: Este é um breve histórico da criação da Marinha do Brasil, chamada à 

época de Armada brasileira, que, entendida por D. Pedro, havia a necessidade premente de 

sua existência para fazer frente às invasões, que vieram a acontecer, pelos portugueses para 

recuperar a Colônia - Brasil. Sua tripulação inicial veio do povo, comandada por um 

                                                
6 Idem. 
7 Ibidem. 
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estrangeiro, um Almirante britânico Alexander Thomas Cochrane, dado que não havia um 

brasileiro com traquejo suficiente para a marinharia tampouco um português, mesmo com 

dons náuticos, fiel à causa da independência da colônia portuguesa. O Brasil e a Marinha 

nasceram, praticamente, juntas. Sua denominação anterior foi Marinha de Guerra. E passou a 

ser Marinha do Brasil por este nascido de uma colaboração financeira do povo brasileiro e, 

por conseqüência, ser brasileira. Foi por clamor e vontade do povo que nasceu a Marinha do 

Brasil. Fora hoje, se diria que foi por intermédio de uma Política Pública. 

 

4.2 Exército Brasileiro (EB) 

Em relação à criação do Exército Brasileiro (EB), há versões distintas sobre as datas. Vale 

esclarecer que este autor tem a intenção de aprofundar este estudo, dado não ser o fulcro desta 

pesquisa.  

Castro (2002, p. 74) mostra uma versão. Conta que ao entrevistar o General Zenildo, mentor 

desta nova data de criação do EB, o Comandante da Força Terrestre respondeu: ―todos 

acreditavam que ali nascera a nossa instituição, ali estão as raízes do Exército brasileiro‖: 

referindo-se a 1ª Batalha dos Guararapes em 1645. Logo a seguir Castro (2002, p. 76) 

recorda: ―Até surgir a comemoração de Guararapes como o Dia do Exército, a principal 

comemoração do Exército era a de Caxias com o Dia do Soldado‖. Data consagrada pelo 

nascimento de Caxias, herói com características que traduzem os valores da caserna. 

Oficialmente tem-se considerado, com base no decreto presidencial de 24 de março de 1994, 

o dia 19 de abril o Dia Do Exército
8
 - como referência à data da primeira Batalha dos 

Guararapes, em 1648, onde os nativos da colônia brasileira publicaram um manifesto de 

revolta contra a ocupação holandesa. Nesse documento encontra-se escrito o vocábulo pátria. 

Essa data foi escolhida então para representar o dia da criação do Exército. No entanto, parece 

não haver unanimidade, dado que a palavra pátria escrita no manifesto, encontrado à época, 

não se referiria à pátria Brasil e sim à portuguesa, devido à época – década de 1640 

(CASTRO 2002, p. 68).  

Em seu livro ―A invenção do Exército brasileiro‖, Castro (2002, p. 68) sugere, inicialmente, 

que os militares perderam significativa força política no Brasil, [...] principalmente a partir de 

1990 [e] as relações entre Forças Armadas, sociedade e Estado no Brasil alteraram-se em 

favor do enquadramento militar à nascente democracia brasileira. Sobre o EB, ele destaca a 

                                                
8 Disponível <http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=76722dda-0bc6-42a4-9f7e-

72ca0d9a2126&groupId=52610>. Acesso em 19 nov. 2011. 

http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=76722dda-0bc6-42a4-9f7e-72ca0d9a2126&groupId=52610
http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=76722dda-0bc6-42a4-9f7e-72ca0d9a2126&groupId=52610


37 

mudança de foco da própria Força com as mudanças de duas datas importantes para a 

Instituição. [...] Em 1994, por iniciativa do ministro do Exército, general Zenildo Lucena, foi 

criado o Dia do Exército, na data de realização da 1ª Batalha dos Guararapes (19 de abril de 

1648). O Dia do Exército, até então, era comemorado no dia do nascimento de Caxias – 25 de 

agosto. 

Nesse sentido, Castro (2002, p. 73), lembra que o estudo oficial que serviu de base para a 

criação do Dia do Exército Brasileiro, feito pelo Centro de Documentação do Exército em 

1994, já destacava o fato de que a vitória contra ―um inimigo muito superior‖ teria sido 

alcançada ―combinando táticas de guerrilha e emboscada‖. Com isso, além de ―modeladores 

da nacionalidade‖, os bravos de Guararapes teriam sido também inovadores na arte militar, 

dando nascimento à doutrina militar brasileira. O próprio EB considera Guararapes como o 

berço da Nacionalidade e da própria Instituição, onde sua Força Terrestre foi concebida e 

onde estão fincadas suas raízes, sua cellula mater
9
 (grifos do autor). 

Outros motivos são apresentados, até uma suposta intenção de tornar o Exército, Força mais 

antiga que a Marinha, algo importante em face da criação do Ministério da Defesa, que se 

avizinhava. Celso Castro confirma esta informação, citando um trecho da Ordem do Dia, 

referente ao Dia do Exército. 

O general Gleuber Vieira, Comandante do EB ressalta que nesta data, 19 de abril de 2000, o 

Exército Brasileiro completava 352 anos! O que remonta a 1648 (CASTRO 2002, p. 77). 

No livro Primórdios da Organização da Defesa Nacional (FONSECA; ESCOBAR 1943), no 

capítulo Evolução do Exército Brasileiro, encontra-se a seguinte transcrição sobre os 

documentos que oficializam a história da criação do EB.  

O mais antigo documento oficial, em que encontrei o substantivo exército ligado ao 
adjetivo patronímico brasileiro, foi um decreto de 1821, no qual D. João VI 

declarava que pretendia determinar para o Brasil, organização militar diferente e 

independente da de Portugal. De 1822 a 1823, o serviço militar foi feito no Brasil 

por tropas que não mantinham entre si a mínima coesão, e cuja ligação consistia, 
somente, em pertencer à mesma nacionalidade. Diferentes pela organização, 

armamento, uniformes, instrução, deveres e direitos, não constituíam um conjunto 

harmônico qual um exército deve ser. [...] Proclamada a independência, constituído 
o Brasil como uma entidade no concerto das nações, tornou-se inadiável a 

necessidade de organizar a força que deveria defendê-lo das agressões do 

estrangeiro e, ao mesmo tempo, manter a ordem entre os nacionais. A organização 
do exército inadiável desde 1822 foi, porém, decretada em 1839.  

 

                                                
9 Disponível em <http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=76722dda-0bc6-42a4-9f7e-

72ca0d9a2126&groupId=52610>. Acesso em 19 nov. 2011. 

http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=76722dda-0bc6-42a4-9f7e-72ca0d9a2126&groupId=52610
http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=76722dda-0bc6-42a4-9f7e-72ca0d9a2126&groupId=52610
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Na segunda década do século XX, o Exército se ressentia de uma reserva em efetivos 

militares. Por longos anos o Exército tentou, em vão, a aprovação da Lei do Sorteio Militar
10

. 

Em 1916, após aprovada a referida Lei, houve o primeiro Sorteio Militar no Brasil: 

 
―Depois de longo e fastidioso período de indecisões e discussões inúteis, que no 
final de contas só concorreram para entravar a organização da defesa nacional, no 

dia 10 de dezembro de 1916, o Brasil deu o primeiro passo para que o Exército seja 

verdadeiramente nacional – executando pela primeira vez a Lei do sorteio militar. 
Esse dia memorável marcará na nossa História a passagem da execução da famosa 

Lei, aliás, adotada em todos os países do mundo, fazendo o Brasil a única exceção 

na sua existência prática. [...]‖ 

 

Até então, o EB preenchia seus claros com voluntários, que eram, em geral, indivíduos sem 

profissão, que procuravam as fileiras do Exército como meio fácil de vida. Segundo os 

mesmos autores, estes pretensos soldados nem sempre usufruíam de reputação recomendada.  

Havia desocupados, desordeiros de toda ordem que amedrontavam a mocidade, em geral. 

 
[...] quando havia necessidade de reforçar os corpos [de tropa], era feito o 
recrutamento forçado – desocupados eram agarrados pela polícia, nas célebres 

canoas
11

, e enviados aos batalhões. As fileiras do Exército amedrontavam a 

mocidade. Existiam patrulhas permanentes nas antigas ruas do Núncio, Conceição 

[...] e outros lugares de reputação duvidosa, para prender os soldados turbulentos, 
em contínuos conflitos com marinheiros e soldados da polícia, tornando parte 

nessas correrias os mais perigosos desordeiros, como o famoso ―capoeira‖ Camisa 

Preta, que também fora soldado do Exército. (FONSECA; ESCOBAR, 1943, p. 13) 

 

O livro História Administrativa do Brasil (PONDÉ, 1986) traz, em detalhes, a Organização e 

administração do Ministério da Guerra no Império.  

Em trecho destinado à data que passa a existir o Exército Brasileiro há uma série de 

colocações. O Decreto de 11 de março de 1824 dispõe sobre o juramento à Constituição 

Política do Império – o que formalizava o compromisso com o serviço militar. A lei de 25 de 

março de 1824 manda observar a Carta Constitucional do Império
12

, com relação a prestação 

do serviço militar.  

 

 

                                                
10 Segundo Fonseca e Escobar (1943) o Sorteio Militar era um sorteio entre os homens maiores de 21 anos e que 

seriam alistados para as necessidades das fileiras do Exército. Mais tarde se transformou em Serviço Militar 

Obrigatório. 
11

 Segundo o Dicionário Aurélio, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1975, p. 270 – canoa, 8. Bras. Batida policial 

para prender criminosos ou malandros; canastra. 
12 A íntegra da Constituição Política do Imperio do Brazil, de 25 de março de 1824 (escrita da época). Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em 22 set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm
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No capítulo VIII: O Exército Brasileiro trata da Força Militar, Pondé (1986, p. 44) discorre: 

 
Art. 145: ―Todos os brasileiros são obrigados a pegar em armas para sustentar a 

independência e a integridade do império e defendê-lo dos seus inimigos externos 

ou internos‖. 
Art. 146: ―Enquanto a Assembléia-Geral não designar força militar permanente de 

mar e terra, substituirá a que não houver, até que pela mesma assembléia seja 

alterada para mais ou para menos‖ 
Art. 147: ―A força militar é essencialmente obediente, jamais se poderá reunir sem 

que lhe seja ordenado pela autoridade legítima.‖ 

Art.148: ―Ao poder executivo compete privativamente empregar a força armada de 
mar e de terra, como bem lhe parecer conveniente à segurança e defesa do 

império.‖ 

Art. 149: ―Os oficiais do Exército e Armada não podem ser privados das suas 

patentes, senão por sentença proferida em juízo competente‖. 
Art. 150: ―Uma ordenança especial regulará a organização do Exército do Brasil, 

suas promoções, soldos e disciplinas, assim como da força naval‖. 

 

Após esta exposição de motivos passa a existir o Exército Brasileiro (PONDÉ, 1986):  

 
Dessa data em diante, passa, realmente, a existir o Exército Brasileiro, cujas 

funções são determinadas pela Constituição, além dos direitos e deveres de seus 

membros. A 3 de abril, o governo manda abonar a gratificação de 20$000 aos 
militares que se empregarem como professores de ensino mútuo nas províncias. 

 

Acredita-se que a data a que Francisco Pondé deve se referir é a de 25 de março de 1824, 

onde determina o cumprimento da Carta Constitucional do Império. E a constituição do Corpo 

inicial do exército Brasileiro também se deu por necessidade de proteção do País. 

Contudo Brigagão e Proença (2007, p. 378) asseveram que em 1822, independente, o Brasil 

herdou a maioria dos contingentes do Exército português, que serviu de base para o que seria 

o Exército Brasileiro. 

 

Conclusão parcial: Como se constata, o EB foi formado por homens do povo. A partir do 

advento da Lei do Sorteio Militar, mais tarde, com o nome de Serviço Militar Obrigatório, a 

cidadania brasileira sempre esteve representada nas fileiras do EB pelos seus militares de 

diversas raças e credos. Como discorreu o ministro do Exército, Zenildo Lucena, em 1994, foi 

em Guararapes, PE, o embrião do EB. Ali teria sido aludido o termo Pátria, pela primeira vez, 

no intuito de união das três raças formadoras da essência do povo brasileiro – o branco, o 

negro e o índio. Castro (2002, p. 69) observa que, segundo Zenildo, em Guararapes, teriam 

nascido ao mesmo tempo, a nacionalidade e o Exército Brasileiro. Assim, apresentada de 

forma resumida, nasceu a mais numerosa força brasileira: o Exército Brasileiro.  
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4.3 Força Aérea Brasileira (FAB) 

A Força Aérea Brasileira (FAB) é a mais nova das Forças. Em 2011 foram lançados selos 

comemorativos pelos setenta anos de FAB e oitenta de Correio Aéreo Nacional (CAN). Este é 

dez anos mais antigos que a FAB.  

Segundo a História Aeronáutica
13

, o êxito das primeiras experiências de aplicação militar da 

aeronáutica, sobretudo no campo do reconhecimento, incentivou a criação das Escolas de 

Aviação Naval, em 1916, e da de Aviação Militar, em 1918. No ano de 1927, foi criada a 

arma de aeronáutica do Exército, pela Lei nº 5.168.  

O EB foi o primeiro a demonstrar interesse em atividades aeronáuticas para fins militares. Sob 

a inspiração do Marechal Hermes da Fonseca, procurou-se desenvolver a aerostação militar – 

uso de balões para fins de reconhecimento. O primeiro vôo militar no Brasil foi em 20 de 

maio de 1908 e terminou em acidente com morte, fato que levou o Exército a não prosseguir 

com seus planos
14

. Porém o intuito não foi esmorecido.  

No mesmo ano de 1908 o Marechal Hermes estava em solo alemão voando em dirigível 

militar. Os primeiros oficiais brasileiros que viajaram em dirigível militar, na Alemanha 

foram o Marechal Hermes da Fonseca, o Capitão Leite de Castro e os tenentes Mário Hermes 

da Cruz (FONSECA; ESCOBAR, 1943). Foi-lhes oferecido um lauto banquete, [...] onde foi 

brindado o Brasil, como a pátria da descoberta da dirigibilidade aérea [uma justa alusão a 

Santos Dumont]. Os oficias brasileiros foram os primeiros militares estrangeiros que 

excursionaram até hoje [outubro de 1909] em dirigível militar alemão e tripulado por oficiais 

alemães (FONSECA; ESCOBAR, 1943, p. 83). 

Entre os anos 1911 e 1915 ocorreu, no Brasil, a Campanha do Contestado, uma conflagração 

entre as tropas do Exército, da Forças Públicas do Paraná e Santa Catarina e um grupo de 

fanáticos religiosos. Este grupo utilizou técnicas de guerrilha. Para a localização do grupo, o 

tenente Kirk e o civil Ernesto Dariolli - contratado pelo Ministério da Guerra, que precedeu o 

Ministério do Exército -, realizaram missões aéreas de reconhecimento. Esta foi a primeira 

vez que se utilizou a aviação em apoio a atividades militares na América do Sul. Nesta missão 

o tenente Kirk faleceu
15

.  

                                                
13 Disponível em <http://www.incaer.aer.mil.br/efemerides.htm>. História Aeronáutica. Acesso em 19 jul. 2011. 
14 Disponível em < http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/>. História da Força Aérea. Acesso em 21 set. 2011.  
15 Idem. 

http://www.incaer.aer.mil.br/efemerides.htm
http://www.rudnei.cunha.nom.br/FAB/
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No período da Iª Guerra Mundial, em janeiro de 1918, oficiais da Marinha e do Exército 

foram enviados à Grã-Bretanha, para receber treinamento em pilotagem de aviões na Royal 

Naval Air Service – RNAS, antigo corpo aéreo da Real Marinha Britânica. Em agosto de 1919, 

foi realizado o primeiro vôo aeropostal da Marinha, inaugurando-se o Correio Aéreo da 

Esquadra, precursor do Correio Aéreo Nacional. Nesse sentido, a Marinha e o Exército foram 

peças chave para a composição dos quadros da Força Aérea Brasileira.  

O Decreto nº 2.961 criou o Ministério da Aeronáutica, a FAB e enumerou as mudanças até a 

criação do MD e a transformação do Ministério da Aeronáutica em Comando da Aeronáutica: 

Decreto nº 2.961, de 20.01.1941, cria o Ministério da Aeronáutica. Anteriormente, 

os assuntos de aeronáutica eram de competência do Ministério da Marinha e dos 

ex-Ministérios da Guerra e da Viação e Obras Públicas. Decreto nº 60.521, de 
31.03.1967, aprova a Estrutura Regimental do Ministério. A Lei nº 9.649 de 

27.05.1998 (MPV 813/95), art. 14, item II, trata da área de competência. A MPV nº 

1.799-3 de 18.03.1999 ratifica a Lei nº 9.649. A MPV 1799-6 de 10.06.99 

transforma este Ministério em Comando da Aeronáutica
16

. 

 

As discussões sobre a atuação do avião como arma de guerra se iniciaram, no Brasil, nos anos 

1930. O general italiano Giulio Douhet (1869-1930) foi um dos estrategistas aéreos que muito 

influenciou com seus conceitos sobre a supremacia aérea. Defendia a existência de um 

Comando Único das Forças Armadas, com capacidade de operar em terra, no mar e no ar. 

Possuía opinião futurista sobre a importância do poder aéreo
17

:  

[...] o poder aéreo devia ter primazia quanto aos recursos a serem gastos. Para ele, 

no ar é que teria lugar a decisão de um conflito futuro. [...] A ―Armada Aérea‖ de 
Douhet seria constituída por aviões de bombardeio. Seria uma força independente e 

o seu potencial não apresentava limites. A ―Armada Aérea‖ deveria estar pronta a 

entrar em ação desde o início das hostilidades (grifo do autor). 

 

Cabe notar que o ano de criação do Ministério da Aeronáutica, 20 de janeiro de 1941, era de 

plena convulsão da IIª Guerra Mundial, iniciada em setembro de 1939. 

Nos anos 1940 os estudos tencionavam comprovar a igual importância entre as Forças Navais, 

Terrestres e Aéreas – pensamento de Douhet. O ataque aeronaval realizado pela Marinha 

Imperial japonesa na base norte-americana em Perl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, foi 

um alerta para a funcionalidade, a independência e a força dos aviões o que confirmou seu 

poder de destruição. 

                                                
16 Disponível em <http://www.vocabularyserver.com/tejut/index.php?tema=7624&/ministerio-da-aeronautica>. 

Acesso em 27 jul. 2011. 
17  A Criação do Ministério da Aeronáutica e da FAB. Disponível em 

<http://www.jambock.com.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61>. Acesso 

em 12 jul. 2011. 

http://www.vocabularyserver.com/tejut/index.php?tema=7624&/ministerio-da-aeronautica
http://www.jambock.com.br/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61
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Conforme consta nos arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas – RJ, o primeiro titular da 

Pasta da Aeronáutica foi o civil Joaquim Pedro Salgado Filho
18

. Com a criação do Ministério 

da Aeronáutica, foram reunidas a aviação militar (do EB), a aviação naval e o Departamento 

de Aeronáutica Civil, até então subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas. A 

Marinha e o Exército ao saberem que teriam que disponibilizar seus pilotos e suas aeronaves 

para a formação desta nova Força impuseram obstáculos.  

 

Conclusão parcial: Diferentemente das origens da Marinha e do Exército que foram oriundas 

de um povo que reagiu à necessidade de enfrentar um inimigo externo, a Força Aérea 

Brasileira teve seu início contando com quadros advindos da Marinha e do Exército.  

Não eram pilotos no estado da arte, de qualquer forma havia um número de cidadãos militares 

suficientes a voar e defender o Brasil. Não obstante aos obstáculos que enfrentaram, 

particularmente pela Marinha e pelo Exército, para se tornar uma Força independente, cresceu 

em terreno fértil, em pleno século XX e resultante de um Brasil vitorioso na II GM.  

Sobre as criações das Forças Militares, foi o povo, junto com os governantes, que decidiu por 

suas criações. Foi pedido público em decorrência da necessidade; uma Política Pública. As 

divergências existiram e existem, mas conforme explicam Castro e D‘Araujo (2001, p. 11): 

―Essas divergências, longe de espelhar contradições negativas, têm a faculdade de ampliar o 

debate e de chamar a atenção dos civis para temas que, numa democracia, não podem ficar 

restritos às Forças Armadas‖. 

 

                                                
18 Força Aérea Brasileira, disponível em <http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx>. 

Acesso em 14 de jul. 2011. 

http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx
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5 OS DISCURSOS DOS PRESIDENTES DA REPÚBLICA E O NÍVEL DE 

IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA À DEFESA NACIONAL 

No período da história republicana, o Brasil teve 37 presidentes. Para Roberto Seabra (2011), 

rever os discursos de posse, de Deodoro da Fonseca a Dilma Rousseff, é uma forma de 

entender a história do País. A análise de conteúdo é uma possibilidade de se verificar em que 

tom foi abordado determinado assunto, ou em que nível de preocupação tal assunto esteve na 

agenda presidencial.  

Serão apresentados os discursos dos Presidentes da República que tomaram posse após o 

período dos Governos Militares – 1985 -, até a atual presidente Dilma Rousseff. 

Seabra (2011) observa que alguns fatos que marcaram os mandatos desses presidentes foram 

antecipados nos seus discursos inaugurais. Por outro lado, nem sempre o que foi prometido 

foi cumprido; e nem sempre o que foi feito foi prometido ou transpareceu nas palavras dos 

discursos de posse. O contexto e a conjuntura se modificam tanto quanto as prioridades e 

possibilidades de cada presidente. Além disso, o maior ou menor apoio que se consegue com 

a base política tem sido de vital importância para a realização de cada meta de Governo. 

Neste estudo utilizar-se-á a análise de conteúdo para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema, mesmo que subliminarmente. 

Neste caso, a Segurança Nacional. 

Como pré-análise da análise de conteúdo, foram selecionados os discursos dos presidentes e 

definida a investigação sobre Defesa Nacional (BARDIN, 1977). As alusões diretas ou 

indiretas à questão da Defesa Nacional e sua interpretação e inferências serão apresentadas ao 

final de cada discurso, utilizando as técnicas da análise de conteúdo. Tudo com o objetivo de 

verificar dados e produzir inferências de um texto focal para o seu contexto que se requer. 

 

5.1 José Sarney - José Ribamar Ferreira Araújo da Costa Sarney  

O governo José Sarney foi o vigésimo terceiro período de Governo Republicano – 15 de 

março de1985 a 15 de março de 1990. As eleições foram indiretas, sendo computados 

quatrocentos e oitenta votos. O presidente tomou posse em 15 de março de 1985, em sessão 

conjunta do Congresso Nacional. O exercício da Presidência da República a partir de 21 de 

abril de 1985 se deu por sucessão, em virtude do falecimento do Presidente Tancredo de 

Almeida Neves. O mandato de José Sarney representou o primeiro Governo civil após os 

governos militares do período de 1964 a 1985. 



44 

Em discurso de uma lauda
1
, o presidente limitou-se a agradecer os feitos do presidente eleito, 

referindo-se a Tancredo Neves que por falecimento, não assumiu. Não comentou sobre 

qualquer assunto de forma mais atenta, tampouco da Defesa. Ao término de suas palavras, se 

referiu a Tancredo: ―Os nossos compromissos, meus e dos Senhores agora empossados, são 

os compromissos do nosso líder, do nosso comandante, do grande estadista Tancredo Neves, 

nome que constitui a bandeira de união do País. Foi comedido em suas palavras e deu posse 

ao ministério. A situação não permitiu maiores pronunciamentos, pois o país estava em luto 

oficial. 

Nada foi referenciado aos assuntos de Defesa. 

 

5.2 Collor de Mello - Fernando Affonso Collor de Mello 

O governo Fernando Collor de Mello foi o vigésimo quarto período de Governo Republicano. 

Governou de 15 de março de 1990 a 02 de outubro de 1992, embora seu período total de 

Governo fosse até 1º de janeiro de 1995. Seu período de Governo foi de 2 anos 6 meses e 17 

dias. Foram as primeiras eleições diretas no Brasil, disputadas em dois turnos. Foi o primeiro 

presidente eleito pelo voto popular depois de vinte e cinco anos de Governos Militares. 

Em 15 de março de 1990, realizou o discurso de posse mais longo e com mais propostas da 

história republicana
2
. Seu curto período de Governo foi marcado por escândalos de corrupção 

o que levou a Câmara dos Deputados a autorizar a abertura do processo de Impeachment em 

02.10.1992 e Collor foi afastado do poder. Na sessão de julgamento, a 29.12.1992, o 

Presidente Fernando Collor, às doze horas e trinta minutos renunciou ao mandato. Os 

Senadores aprovaram a inabilitação política de Fernando Collor por oito anos. 

Verificam-se em seu discurso algumas alusões, nem sempre diretas, à Defesa Nacional: 

[...] Em recente viagem ao exterior, como presidente eleito, ressaltei que a questão 

ambiental não pode ser tratada entre governos com tom recriminatório, como se os 
países se dividissem entre inocentes e culpados nessa grave matéria. Indiquei que 

somente o volume dos gastos militares das nações do Norte já seria suficiente 

para realizar a mais ampla limpeza da Terra. (grifo nosso) 
 

[...] Nas Nações Unidas e nos demais foros, passaremos a formar entre os países 

que melhor sustentam o esforço de encontrar soluções objetivas e inteligentes para 

harmonizar o desenvolvimento - único meio de resgatar nossa gente da pobreza - 
com a preservação do ambiente. Saberemos conciliar sem complexos a defesa de 

                                                
1Disponível em <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jose-

sarney/discursos/1985/01.pdf/at_download/file>. Acesso em 29 jul. 2011. 
2 Disponível em <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-collor/discursos-

1/1990/01.pdf/at_download/file>. Acesso em 29 jul. 2011. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jose-sarney/discursos/1985/01.pdf/at_download/file
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jose-sarney/discursos/1985/01.pdf/at_download/file
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-collor/discursos-1/1990/01.pdf/at_download/file
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-collor/discursos-1/1990/01.pdf/at_download/file
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nossa soberania com uma atitude positiva e conseqüente, não apenas 

defensiva, frente a um problema cuja dimensão afeta, como sabemos, o destino 

do gênero humano em seu conjunto. (grifo nosso) 
 

[...] Marquei a sinceridade de nossos propósitos precisando que, no caso brasileiro, 

não só a Amazônia, mas também o Pantanal e a Mata Atlântica, nossos rios e 

bosques, integram um temário conservacionista, norteado pela deliberação de 
desenvolver sem depredar. Finalmente, para vincar a nova importância que o Brasil 

confere ao problema ecológico, relancei minha proposta de um imposto 

internacional sobre poluição e convidei [...] a comparecerem à Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que o Brasil sediará 

em 1992. (grifo nosso)  

 

[...] Levarei em conta que vivemos um momento raro na história da humanidade, 
em que se prenuncia a efetiva construção da paz e da segurança. A paz parece 

estar ao alcance de nossas mãos, embora falte ainda muito para que desapareçam 

definitivamente as causas de conflito. Com base em suas tradições, o Brasil tem um 
papel a desempenhar. Insistirei na idéia de que não se construirá a paz 

permanente senão sobre regras sólidas de boa convivência, como o respeito à 

soberania, a não-intervenção, a autodeterminação, a solução pacífica de 

conflitos, o cumprimento fiel dos tratados, o respeito integral dos direitos 

humanos. (grifo nosso) 

 

[...] Assinalo, a propósito, minha satisfação pessoal, como governante e como 
homem atento às transformações da ordem internacional, por ter prestado, em 

escala modesta, quando de recente viagem ao exterior, alguma contribuição ao bom 

diálogo entre os Estados Unidos e a União Soviética. A distensão é um dos 
processos maiores da nova ordem internacional e a orientação permanente de meu 

Governo será no sentido de trabalhar para que cheguemos a um estágio irreversível 

na construção da paz. (grifo nosso) 
 

[...] Para o Brasil, o grande espaço imediato é a América Latina, com seu epicentro 

econômico no Cone Sul. A tradição de amizade, de esforço pela paz regional, de 

cooperação e diálogo será reforçada. Daí a crescente importância do processo de 
integração latino-americana, que pretendo aprofundar sistematicamente em meu 

Governo. (grifo nosso) 

 
[...] Aos países do Oriente Médio, o Brasil está ligado por antigos laços de amizade 

e por importantes interesses comuns, decorrentes de um intercâmbio rico e 

dinâmico. Aproximados pela presença de milhões de brasileiros com origens 

naquela parte do mundo, sofremos ao assistir ao espetáculo diário da guerra e da 

violência. (grifo nosso) 

 

[...] Sustentamos que naquela área [Oriente Médio] do globo é urgente e clara a 
necessidade de que se observem estritamente os princípios essenciais do convívio 

internacional: o direito dos povos à autodeterminação; a negação da conquista 

pela força; a observância do direito internacional, particularmente os elementos 
incorporados nas resoluções do Conselho de Segurança. (grifo nosso)  

 

[...] O perfil de uma nova Europa Oriental faz ver como encerrada uma fase na 

história das relações internacionais, dominada pelo confronto ideológico Leste-
Oeste. Fica definitivamente sepultada a guerra fria. Repensam-se alianças. 

Cancelam-se alinhamentos. (grifo nosso) 
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[...] Entre nós o poder foi quase sempre exercido principalmente para reforçar o 

Estado. É hora de exercê-lo para fortalecer a Nação, como coletivo da cidadania. 

Não basta governar para o povo - é preciso aproximar o Governo do povo, o poder 

da cidadania, o Estado da Nação. E um compromisso sagrado de minha parte. 

(grifo nosso) 

 

[...] Não há caminho para a paz se não houver aceitação mútua dos direitos 
legitimamente definidos pela comunidade internacional. (grifo nosso)  

 

[...] Considero decisiva a ação dos organismos multilaterais, políticos e 
econômicos. Cabe a eles, de fato, através do diálogo e da cooperação, permitir que 

as transformações extraordinárias que vivemos sejam retratadas em instituições e 

regras estáveis. Por isto, darei atenção especial ao novo papel das Nações Unidas e 

da Organização dos Estados Americanos, como instrumentos de paz e 
segurança, e também aos organismos econômicos, como o GATT e a ALADI, que 

procuram estabelecer formas novas de convivência entre as nações. (grifo nosso) 

 
[...] A moldura das decisões das Nações Unidas é a melhor base para a solução do 

problema, que exige diálogo amplo, sem discriminações, entre os povos 

envolvidos. Não há caminho para a paz se não houver aceitação mútua dos direitos 
legitimamente definidos pela comunidade internacional. (grifo nosso) 

 

[...] Meu compromisso na Presidência da República é realizar um Governo digno 

das melhores qualidades da nação, um Governo capaz de erguer o Brasil à altura do 
valor de sua gente, e do lugar que merece no concerto das nações. (grifo nosso) 

 

Comentários sobre o discurso: Cita a Paz no bojo da questão do meio ambiente, dado que se 

avizinhava a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Rio 92. Lembra a preocupação com a 

Amazônia, mas também o Pantanal e a Mata Atlântica, nossos rios e bosques. Assevera que o 

volume dos gastos militares das nações do Norte seria suficiente para realizar a limpeza, num 

sentido ecológico, da Terra.  

Ressaltou a importância da integração na América Latina como sendo o grande espaço 

imediato, com seu epicentro econômico no Cone Sul e reforçou a tradição de amizade, de 

esforço pela paz regional, de cooperação e diálogo. 

Referiu-se à Guerra no Oriente Médio com respeito e abnegação diante do quadro da 

violência que se assiste diariamente. Nesse sentido, valoriza a negociação à conquista pela 

força e sublinha a autodeterminação dos povos. 

Apresentou como compromisso sagrado a aproximação do Governo com o povo, do poder da 

cidadania e o Estado da Nação. Associou a Paz à aceitação mútua dos direitos da comunidade 

internacional. Considera decisiva a ação de Organismos Internacionais, particularmente a 

ONU, OEA como instrumentos de paz e segurança. Finaliza com o compromisso de erguer o 

Brasil ao lugar que merece no concerto das nações. 



47 

Sobre Defesa Nacional, de forma objetiva, nada foi encontrado. Os comentários sobre o 

respeito aos Organismos Internacionais e a autodeterminação dos povos ficaram mais afetos à 

Política Externa.  

 

5.3 Itamar Franco - Itamar Augusto Cautiero Franco 

Itamar Franco exerceu o cargo de vice-presidente nos anos de 1990 a 1992 e de Presidente da 

República de 1992 a 1994, por conta da saída de Collor. Seu discurso de posse para o 

exercício do cargo de Presidente da República, no Palácio do Planalto, em 5 de outubro de 

1992
3
 foi curto. Abaixo, alguns trechos ligados, direta ou indiretamente, à Defesa Nacional: 

 

 [...] Diante de nós estão a miséria, o desemprego, a insegurança, o desencanto e o 

medo. (grifo nosso) 

 [...] É nessa quadra terrível que muitos pregam o enfraquecimento do Estado. Se o 

Estado não servir para promover a paz, a justiça e o bem-estar entre os homens, para 

que servirá? (grifo nosso) 

 [...] Este Governo não terá segredos — a não serem aqueles que a segurança do País, 

em suas relações internacionais, assim o exigir. (grifo nosso)  

 

Comentários sobre o discurso: O presidente Itamar Franco assumiu um período de dois anos 

como presidente. Em seu curto discurso comenta sobre a insegurança, no sentido de segurança 

interna, cita o Estado como promotor da Paz; e que em seu governo não terá segredos, apenas 

os ligados à segurança do País, em suas relações internacionais. Não se percebe maiores 

preocupações com o assunto da Defesa Nacional. 

 

5.4 Fernando Henrique Cardoso 

Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República Federativa do Brasil por dois 

mandatos consecutivos: o primeiro, de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 1999; e o 

segundo, de 1º de janeiro de 1999 a 1º de janeiro de 2003. É sociólogo e autor de vários livros 

sobre mudança social e desenvolvimento no Brasil e na América Latina. Em 2005, foi eleito 

um dos cem maiores intelectuais públicos do mundo, em levantamento das revistas Prospect e 

Foreign Policy. 

                                                
3 Disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/itamar-franco/discursos-

1/1992/01/at_download/file, acesso em 29 de agosto de 2011. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/itamar-franco/discursos-1/1992/01/at_download/file
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/itamar-franco/discursos-1/1992/01/at_download/file
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Teve participação destacada na campanha das Diretas-já e na articulação da candidatura de 

Tancredo Neves à Presidência da República, em 1984. Foi um dos relatores da Constituinte de 

1988. Em maio de 1993, tornou-se ministro da Fazenda e conseguiu mobilizar maioria 

parlamentar e amplo apoio da opinião pública a favor do seu plano de estabilização, o Plano 

Real. Realizou uma reforma monetária, que se completou com a entrada em circulação de 

uma nova moeda, o real, em julho de 1994. Deixou o Ministério da Fazenda em março de 

1994 para assumir a candidatura à Presidência da República. Foi eleito presidente em 3 de 

outubro de 1994, em primeiro turno, e empossado em 1º de janeiro de 1995. Em 3 de outubro 

de 1998, foi reeleito, também em primeiro turno. 

Foi o primeiro presidente democraticamente eleito desde Juscelino Kubitschek (1956-1961) a 

completar seu mandato e transmitir o cargo a outro presidente democraticamente eleito
4
. 

A seguir, trechos selecionados do discurso de posse do presidente Fernando Henrique 

Cardoso no Congresso Nacional
5
, em Brasília, 1 de janeiro de 1995, que têm alguma alusão à 

Defesa nacional: 

 
[...] Pertenço a uma geração que cresceu embalada pelo sonho de um Brasil que 

fosse ao mesmo tempo democrático, desenvolvido, livre e justo. Vem de longe a 

chama deste sonho. Vem dos heróis da Independência. Vem dos abolicionistas. 
Vem dos "tenentes" revolucionários da Velha República. Essa chama eu vi brilhar 

nos olhos de meu pai, Leônidas Cardoso, um dos generais da campanha do 

"petróleo é nosso", como já brilhara no fim do Império nos olhos de meu avô, 
abolicionista e republicano. Para os estudantes que jogavam, como eu, todo o seu 

entusiasmo nessas lutas, petróleo e industrialização eram o bilhete de passagem 

para o mundo moderno do pós-guerra. (grifo nosso)  

 
[...] Pacificamente, com tranqüilidade, apesar das mágoas e cicatrizes que ficam 

como um símbolo para que novas situações de violência não se repitam, viramos 

a página do autoritarismo que, com nomes e formas diferentes, desvirtuou nossa 
República desde a sua fundação. (grifo nosso) 

 

[...] Para os jovens de hoje, que pintaram a cara e ocuparam as ruas exigindo 

decência dos seus representantes, assim como para as pessoas da minha geração, 
que aprenderam o valor da liberdade ao perdê-la, a democracia é uma conquista 

definitiva. Nada nem ninguém nos fará abrir mão dela. (grifo nosso)  

 
[...] Também nós nos horrorizamos vendo compatriotas nossos - e ainda que não 

fossem brasileiros - vendo seres humanos ao nosso lado subjugados pela fome, pela 

doença, pela ignorância, pela violência. Isto não pode continuar! (grifo nosso) 
 

                                                
4 Notícias retiradas do site do Instituto Fernando Henrique Cardoso, disponível em 

<http://www.ifhc.org.br/index.php?module=conteudo&class=fixo&event=ver&id_conteudo=7>. Acesso em 9 

jan. 2012. 
5 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/DISCURS.HTM>. Acesso em 29 ago.2011. 

http://www.ifhc.org.br/index.php?module=conteudo&class=fixo&event=ver&id_conteudo=7
http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/DISCURS.HTM
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[...] Nada disso implica renunciar a uma fração que seja da nossa soberania, nem 

descuidar dos meios para garanti-la. (grifo nosso) 

 
[...] Como Comandante-em-Chefe das nossas Forças Armadas, estarei atento 

às suas necessidades de modernização, para que atinjam níveis de 

operacionalidade condizentes com a estatura estratégica e com os 

compromissos internacionais do Brasil. (grifo nosso)  
 

[...] Nesse sentido, atribuirei ao Estado-Maior das Forças Armadas novos 

encargos, além dos já estabelecidos. E determinarei a apresentação de propostas, 
com base em estudos a serem realizados em conjunto com a Marinha, o Exército 

e a Aeronáutica, para conduzir a adaptação gradual das nossas Forças de 

defesa às demandas do futuro. (grifo nosso) 

 
[...] No mundo pós-Guerra Fria, a importância de países como o Brasil não 

depende somente de fatores militares e estratégicos, mas sobretudo da 

estabilidade política interna, do nível geral de bem-estar, dos sinais vitais da 
economia - a capacidade de crescer e gerar empregos, a base tecnológica, a 

participação no comércio internacional - e, também, de propostas diplomáticas 

claras, objetivas e viáveis. (grifo nosso)  
 

[...] É tempo de debater às claras qual deve ser o perfil do Brasil, como Nação 

soberana, neste mundo em transformação, envolvendo no debate a Chancelaria, o 

Congresso, a universidade, os sindicatos, as empresas, as organizações não-
governamentais.  

 

Comentários sobre o discurso: Dos discursos de posse, foi o mais incisivo com os temas da 

Defesa. Como já possuía a intenção de criar o Ministério da Defesa, FHC não poupou alusões 

à Defesa Nacional. Com orgulho, inicia citando seu pai, o general Leônidas Cardoso. Lembra 

que foi virada a página do autoritarismo, responsável pelo desvirtuamento de idéias no 

período republicano. Aponta a Democracia como uma conquista definitiva e lembra das 

impiedades advindas da violência interna. 

No trecho seguinte, FHC fala sobre soberania, posiciona-se como Comandante-em-Chefe das 

Forças Armadas, comenta sobre as necessidades de modernização das Forças e lembra da 

posição do País em relação aos compromissos internacionais. Como já idealizava a criação do 

Ministério da Defesa, adianta que atribuirá ao EMFA novos encargos
6
: o que foi feito. 

Finalizando o discurso, observou o mundo pós-Guerra Fria e lembrou que o Brasil não 

depende, somente, de fatores militares e estratégicos. Encerra, mostrando disposição para o 

debate entre Chancelaria, Congresso, Universidade, sindicatos, empresas e ONG para um 

Brasil soberano. Nesse ponto, portanto, há alguma intenção de aproximação entre sociedade e 

militares. 

                                                
6
 [...] E o general Leonel era mais político: então, eu [FHC] o coloquei no Estado-Maior das Forças Armadas 

(Emfa) com a função específica de lá desenvolver o Ministério da Defesa, ao qual ele foi de longe o mais 

receptivo, até porque se desenvolveria no seu Ministério. Zenildo [Ministro de Exército] não discutiu, aceitou. 

(OLIVEIRA, 2005, p. 432 e 433) 
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5.5 Fernando Henrique Cardoso – reeleição 

O presidente Fernando Henrique Cardoso foi primeiro presidente da República a ser reeleito. 

O quarto sufrágio sob a égide da Constituição Federal de 1988. O sociólogo Fernando 

Henrique Cardoso venceu no 1º turno o sindicalista Luís Inácio Lula da Silva, com 

34.350.217 de votos contra 17.112.255
7
. 

A seguir, trecho do pronunciamento do Presidente da República por ocasião de sua reeleição 

no Congresso Nacional em Brasília, DF. 1 de janeiro de 1999
8
, que contém alguma alusão à 

Defesa Nacional: 

 
[...] Afirmamos nossa soberania pela participação e pela integração, não pelo 

distanciamento. É o que estamos fazendo no Mercosul - dimensão prioritária e 
irreversível de nossa diplomacia. É o que estamos realizando com a criação de um 

espaço integrado de paz, democracia e prosperidade compartilhada na América 

do Sul. (grifo nosso) 

 

Comentário sobre o discurso: Afirma a soberania por intermédio da aproximação entre os 

países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), uma das bandeiras de FHC. O diplomata 

Paulo Roberto de Almeida, em seu artigo - Um Exercício Comparativo de Política Externa: 

FHC e Lula em perspectiva
9
 – observa, nesse sentido, o empenho do governo FHC: ―Uma das 

mais importantes prioridades da diplomacia brasileira; base possível para a integração 

econômica com o mundo e para o fortalecimento das relações econômicas na região; temas 

econômicos e comerciais têm prioridade sobre os demais‖. Sobre Defesa, nada foi comentado. 

5.6 Lula - Luiz Inácio Lula da Silva 

Luiz Inácio Lula da Silva foi militante sindical e ex-metalúrgico. Foi o trigésimo quinto 

presidente da República Federativa do Brasil, cargo que exerceu de 1º de janeiro de 2003 a 1º 

de janeiro de 2011, face à sua reeleição. Conhecido como Lula, forma hipocorística de Luís, 

ganhou esta alcunha nos tempos em que era representante sindical. Posteriormente, este 

apelido foi oficialmente adicionado ao seu nome legal para poder representá-lo 

eleitoralmente
10

. 

                                                
7 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_1994. Obtido 

em 4 jan. 2012. 
8
 Disponível em <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos-

1/2o-mandato/1999/01.pdf/at_download/file>. Acesso em 30 ago. 2011. 
9 Disponível em <http://www.achegas.net/numero/dezessete/paulo_r_a_17.htm>. Acesso em 15 set 2011. 
10 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva. Acesso em 4 jan. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_1994
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos-1/2o-mandato/1999/01.pdf/at_download/file
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos-1/2o-mandato/1999/01.pdf/at_download/file
http://www.achegas.net/numero/dezessete/paulo_r_a_17.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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Trechos do discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Congresso 

Nacional, em 1º de janeiro de 2003
11

, com alguma alusão à Defesa Nacional: 

[...] chegou a hora de transformar o Brasil naquela nação com a qual a gente 

sempre sonhou: uma nação soberana, digna, consciente da própria importância no 

cenário internacional e, ao mesmo tempo, capaz de abrigar, acolher e tratar com 
justiça todos os seus filhos. (grifo nosso) 

 
[...] Não podemos deixá-lo seguir à deriva, ao sabor dos ventos, carente de um 
verdadeiro projeto de desenvolvimento nacional e de um planejamento de fato 

estratégico. (grifo nosso) 

 
[...] O empresariado, os partidos políticos, as Forças Armadas e os trabalhadores 

estão unidos. Os homens, as mulheres, os mais velhos, os mais jovens, estão 

irmanados em um mesmo propósito de contribuir para que o País cumpra o seu 
destino histórico de prosperidade e justiça. (grifo nosso) 

 
[...] Vamos valorizar as organizações multilaterais, em especial as Nações Unidas, 

a quem cabe a primazia na preservação da paz e da segurança internacionais. 

As resoluções do Conselho de Segurança devem ser fielmente cumpridas. Crises 

internacionais como a do Oriente Médio devem ser resolvidas por meios 

pacíficos e pela negociação. Defenderemos um Conselho de Segurança 

reformado, representativo da realidade contemporânea com países desenvolvidos 

e em desenvolvimento das várias regiões do mundo entre os seus membros 
permanentes. (grifo nosso) 

 
[...] Enfrentaremos os desafios da hora atual como o terrorismo e o crime 

organizado, valendo-nos da cooperação internacional e com base nos princípios do 

multilateralismo e do Direito Internacional. (grifo nosso) 

 
[...] Crimes hediondos, massacres e linchamentos crisparam o País e fizeram do 

cotidiano, sobretudo nas grandes cidades, uma experiência próxima da guerra de 

todos contra todos. (grifo nosso) 
 

[...] Por isso, inicio este mandato com a firme decisão de colocar o Governo 

Federal em parceria com os Estados a serviço de uma política de segurança 

pública muito mais vigorosa e eficiente. Uma política que, combinada com ações 

de saúde, educação, entre outras, seja capaz de prevenir a violência, reprimir a 

criminalidade e restabelecer a segurança dos cidadãos e cidadãs. (grifo nosso) 
 

Comentários sobre o discurso: Utilizando-se do slogan a esperança venceu o medo
12

, o 

presidente Lula faz comentários em seu discurso de posse com este mesmo viés. O primeiro 

trecho selecionado diz que chegou a hora de transformar o Brasil em uma nação soberana e 

que é necessário um planejamento estratégico. O empresariado, os partidos políticos, as 

Forças Armadas e os trabalhadores estão unidos para prosperidade e justiça. Valoriza as 

                                                
11 Disponível em 

<http://www.fiec.org.br/artigos/temas/discurso_de_posse_do_presidente_Luiz_Inacio_Lula_da_Silva.htm>. 

Acesso em 14 set. 2011.  

 
12 Disponível em http://www.apropucsp.org.br/revista/r18_r05.htm. Acesso em 4 jan. 2012. 

http://www.fiec.org.br/artigos/temas/discurso_de_posse_do_presidente_Luiz_Inacio_Lula_da_Silva.htm
http://www.apropucsp.org.br/revista/r18_r05.htm
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organizações multilaterais, e acena com o propósito de um Conselho de Segurança reformado. 

Prevê o enfrentamento com o terrorismo e o crime organizado aludindo como uma guerra de 

todos contra todos. Por isso, coloca o Governo Federal a serviço da segurança pública. 

Lula, por duas vezes fala de forma direta sobre a Defesa Nacional: a primeira quando diz que 

a sociedade organizada com as Forças Armadas estarão juntas para prosperidade e justiça. A 

segunda ao prenunciar que o Governo - as Forças Armadas incluídas - estará a serviço da 

segurança pública, previsto em Lei
13

. 

 

5.7 Lula – reeleição 

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito para a Presidência da República para o período de 1º de 

janeiro de 1997 a 1º de janeiro de 2011. O candidato do PT liderou a disputa pelo Palácio do 

Planalto, com chances de vitória no primeiro turno, desde o início da campanha eleitoral, 

contudo sua vitória foi no segundo turno com grande vantagem sobre Geraldo Alckmin. Em 

seu primeiro discurso após a proclamação da reeleição, Lula disse que o combate à pobreza 

terá prioridade nos próximos quatro anos: "Continuaremos a governar o Brasil para todos, 

mas continuaremos a dar mais atenção aos mais necessitados. Os pobres terão preferência em 

nosso governo." 
14

 

Trechos do discurso de Lula ligados à Defesa Nacional, por ocasião de sua posse no 

Congresso Nacional em 1 de janeiro de 2007
15

 para sua reeleição à Presidência da República: 

[...] Melhor em certos aspectos, mas pior, infelizmente, em tantos outros. Foram 

quatro anos sem graves crises econômicas, mas com graves conflitos políticos e 

militares internacionais. (grifo nosso) 
 

[...] A solução dos grandes problemas mundiais, como: as persistentes 

desigualdades econômicas e financeiras entre as nações; o protecionismo comercial 
dos grandes; a fome e a inclusão dos deserdados; a preservação do meio-ambiente; 

o desarmamento; e o combate adequado ao terrorismo e à criminalidade 

internacional; não evoluiu. Os organismos internacionais – especialmente a 

ONU – não se atualizaram em relação aos novos tempos que vive a humanidade. 
(grifo nosso) 

 

[...] Estes grandes programas e projetos de desenvolvimento regional já estão 
definidos e envolvem setores estratégicos como energia, transporte, inovação 

tecnológica, insumos básicos e construção civil. [...] Na área dos transportes, 

englobam indistintamente os setores automotivo, ferroviário, naval e aéreo. (grifo 

nosso) 
 

                                                
13

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm>. Acesso em 15 set. 2011. 
14 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1330488-5601,00.html. Acesso em 4 jan.2012. 
15 Disponível em <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2007/janeiro-2007/discurso-de-posse-de-

lula/>. Acesso em 15 set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1330488-5601,00.html
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2007/janeiro-2007/discurso-de-posse-de-lula/
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2007/janeiro-2007/discurso-de-posse-de-lula/
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[...] Sinto que em matéria de segurança pública – um verdadeiro flagelo nacional – 

crescem as condições para uma efetiva cooperação entre a União e os estados da 

Federação, sem a qual será muito difícil resolver este crucial problema. (grifo 
nosso) 

 

[...] Nossa política externa – motivo de orgulho pelos excelentes resultados que 

trouxe para a nação – foi marcada por uma clara opção pelo multilateralismo, 
necessário para lograr um mundo de paz e de solidariedade. (grifo nosso) 

 

[...] O Brasil associa seu destino econômico, político e social ao do continente, ao 
MERCOSUL e à Comunidade Sul-americana de Nações. A Comunidade Sul-

americana de Nações, atual União das Nações Sul-americanas (UNASUL
16

). 

Inicialmente com um tom diplomático, tinha como um de seus objetivos o 

entendimento entre os países sul-americanos. (grifo nosso) 

 

Comentários sobre o discurso: Lula mostra-se preocupado com as crises militares 

internacionais sem maiores comentários a respeito de nosso espaço externo. Segundo o 

presidente, a solução para os grandes problemas mundiais não evoluiu e exemplifica: o 

desarmamento, o terrorismo e a criminalidade internacional. De imediato, liga este assunto à 

reforma da ONU. 

Sobre o desenvolvimento regional frisou a necessidade do avanço nos setores de energia, 

transportes rodoviário, ferroviário, naval e aéreo. Assegura que haverá efetiva cooperação 

entre a União e os estados da Federação no combate aos problemas de Segurança Pública. 

Mais uma vez o presidente se refere à Segurança no sentido interno – pública -, e por 

nenhuma vez comentou sobre a segurança externa. Nesse sentido, reforça a idéia do 

multilateralismo para se lograr um mundo de paz e de solidariedade.  

O presidente cita que o Brasil associa seu destino econômico, político e social ao do 

continente, ao MERCOSUL e à União das nações Sul-americanas (UNASUL). Vale a nota de 

que decorrente da UNASUL foi criado o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS).  

 

5.8 Dilma Roussef – Dilma Vana Rousseff 

Dilma Vana Rousseff é economista e política brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores 

(PT). Durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a chefia do 

Ministério das Minas e Energia, e posteriormente, da Casa Civil. Em 2010, foi escolhida pelo 

PT para se candidatar à Presidência da República. O resultado de segundo turno, em 31 de 

outubro de 31 de outubro, tornou Dilma a primeira mulher a ser eleita para o posto de chefe 

de Estado e de Governo, em toda a história do Brasil. Seu mandato se iniciou em 1º de janeiro 

                                                
16 A nota do Ministério das Reações Exteriores brasileiro sobre a constituição, objetivos etc. sobre a UNASUL 

está disponível em <http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/unasul>. Acesso 

em 19 set. 2011. 

http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/unasul
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de 2011 e tem término previsto para 1º de janeiro de 2015, conforme a CF. A presidente 

Dilma Rousseff foi a primeira mulher a abrir a Assembleia-Geral da ONU em 2011, em Nova 

Iorque
17

. Em seu próprio blog
18

, está citado que passou algum tempo de sua vida na 

clandestinidade, prisão e tortura na ditadura militar. 

Abaixo, trechos do discurso da presidente Dilma Rousseff 
19

, em 1º de janeiro de 2011, que 

fazem alguma alusão à questão da Defesa Nacional. 

[...] Na política é tarefa indeclinável e urgente uma reforma com mudanças na 

Legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido 
programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e 

dando mais transparência ao conjunto da atividade pública. É, portanto, tarefa 

indispensável uma ação renovadora efetiva e integrada dos governos Federal, 
estaduais e municipais, em particular nas áreas de Saúde, da Educação e da 

Segurança, o que é vontade expressa das famílias e da população brasileira. (grifo 

nosso) 
 

[...] Para isso peço com humildade o apoio das instituições públicas e privadas, de 

todos os partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores, das 

universidades, da juventude, de toda a imprensa e das pessoas de bem. [falava 
sobre a erradicação da miséria] (grifo nosso) 

 
[...] Por sua vez, os investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as 

Olimpíadas serão concebidos de maneira a dar ganhos permanentes de qualidade 

de vida em todas as regiões envolvidas. Esse princípio vai reger também nossa 

política de transporte aéreo. É preciso, sem dúvida, melhorar e ampliar nossos 

aeroportos para a Copa e as Olimpíadas, mas é mais que necessário melhorá-los 

já, para arcar com o crescente uso desse meio de transporte por parcelas cada vez 

mais amplas da população brasileira. (grifo nosso) 
 

[...] Queridas brasileiras e queridos brasileiros, junto com a erradicação da miséria, 

será prioridade do meu governo a luta pela qualidade da educação, da saúde e da 

segurança. (grifo nosso) 
 

[...] O Estado do Rio de Janeiro mostrou o quanto é importante, na solução dos 

conflitos, a ação coordenada das forças de segurança dos três níveis de governo, 
incluindo, quando necessário, a participação decisiva das Forças Armadas. 

(grifo nosso) 

 
[...] O êxito dessa experiência deve nos estimular a unir as forças de segurança 

no combate, sem tréguas, ao crime organizado, que sofistica a cada dia seu poder 

de fogo e suas técnicas de aliciamento dos jovens. (grifo nosso) 

 

                                                
17 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff>. Acesso em 4 jan. 2012. 
18 Disponível em <http://dilma13.blogspot.com/2011/12/lancado-livro-da-vida-da-presidenta.html>. Acesso em 

4 jan. 2012. 
19 A íntegra do discurso de posse da presidente Dilma Rousseff está disponível em 

<http://www.senado.gov.br/noticias/integra-do-discurso-da-presidente-dilma-rousseff-na-cerimonia-de-

posse.aspx>. Acesso em 19 ago. 2011.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff
http://dilma13.blogspot.com/2011/12/lancado-livro-da-vida-da-presidenta.html
http://www.senado.gov.br/noticias/integra-do-discurso-da-presidente-dilma-rousseff-na-cerimonia-de-posse.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/integra-do-discurso-da-presidente-dilma-rousseff-na-cerimonia-de-posse.aspx
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[...] Buscaremos, também, uma maior capacitação federal na área de 

inteligência e no controle das fronteiras, com uso de modernas tecnologias e 

treinamento profissional permanente. (grifo nosso)   
 

[...] nossa política externa estará baseada nos valores clássicos da tradição 

diplomática brasileira, promoção da paz, respeito ao princípio de não-

intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo. 
(grifo nosso) 

 

[...] O Brasil reitera com veemência e firmeza a decisão de associar seu 
desenvolvimento econômico, social e político ao nosso continente. Podemos 

transformar nossa região em componente essencial do mundo multipolar que se 

anuncia, dando consistência cada vez maior ao Mercosul e à Unasul
20

. (grifo 

nosso) 

 

[...] Nossa tradição de defesa da paz não nos permite qualquer indiferença, frente à 
existência de enormes arsenais atômicos, à proliferação nuclear, ao terrorismo e 

ao crime organizado transnacional. Nossa ação política externa continuará 

propugnando pela reforma dos organismos de governança mundial, em especial às 

Nações Unidas e seu Conselho de Segurança. (grifo nosso) 
 

[...] Reafirmo o que disse, ao longo da campanha, que prefiro o barulho da 

imprensa livre ao silêncio das ditaduras. (grifo nosso) 

 

[...] Quem como eu e tantos outros da minha geração lutamos contra o 

arbítrio, a censura e a ditadura, somos naturalmente amantes da mais plena 
democracia e da defesa intransigente dos direitos humanos no nosso país e como 

bandeira sagrada de todos os povos. (grifo nosso)  

 

[...] Muitos da minha geração que tombaram pelo caminho não podem compartilhar 
a alegria deste momento. Divido com eles esta conquista e rendo-lhes minha 

homenagem. (grifo nosso)  

 
[...] Que Deus abençoe o Brasil! Que Deus abençoe a todos nós! E que tenhamos 

paz no mundo!  

 

Comentários sobre o discurso: Aperfeiçoar as instituições é a primeira alusão, mesmo que 

indireta, às Forças Armadas. O tema segurança é citado quatro vezes, todas dizendo respeito à 

segurança pública. Numa delas, cita o Rio de Janeiro como exemplo exitoso na solução dos 

conflitos pela ação coordenada das forças de segurança dos três níveis de Governo e a 

participação decisiva das Forças Armadas. Sobre Defesa Nacional uma maior capacitação 

federal na área da inteligência e no combate das fronteiras com o uso de modernas tecnologias 

e treinamento profissional permanente.  

Quando se referiu à erradicação da miséria, pediu apoio das instituições públicas, incluindo as 

Forças Armadas, e privadas. Observou que é necessário melhorar e ampliar nossos aeroportos 

                                                
20 Site oficial da UNASUL disponível em <http://www.pptunasur.com/enlaces_interes.php>. Acesso em 5 

set.2011. 

http://www.pptunasur.com/enlaces_interes.php
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para a Copa e as Olimpíadas e para o uso crescente por parte da população brasileira. O que 

aumentaria a capacidade operacional aérea, do Brasil, como um todo. 

Sobre a paz internacional citou o princípio da não-intervenção e o multilateralismo. Nesse 

sentido, reiterou o papel do MERCOSUL e da Unasul. Mostrou indignação em relação aos 

arsenais atômicos, ao terrorismo e ao crime organizado internacional e, em continuidade, 

comentou sobre a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Criticou o período de ditadura dos Governos Militares reafirmando a relevância dos governos 

democráticos - exemplo na luta contra o arbítrio, à censura e a ditadura. Rendeu homenagens 

aos que tombaram e não puderam estar presentes àquela cerimônia e referiu-se aos seus 

companheiros da resistência armada. Termina pedindo bênçãos ao Brasil, a todos nós e paz ao 

mundo. 

 

5.9 Conclusão sobre os discursos dos Presidentes da República 

Alguns fatos que marcaram os mandatos desses presidentes foram antecipados nos seus 

discursos inaugurais. Destacam-se os conflitos entre discurso e prática. Nem sempre o que foi 

prometido coincide com o que foi feito, e nem sempre o que foi feito transparece nas palavras 

do discurso de posse. No nosso Regime de Governo Presidencialista democrático, nem 

sempre a vontade do presidente prevalece. A base governista tem importante papel nesse nível 

de realizações. 

Em relação aos presidentes José Sarney e Itamar Franco, seus discursos foram protocolares. 

Assumiram mandatos em que não foram diretamente eleitos pelos votos. Sarney assumiu com 

a morte de Tancredo e Itamar com o impeachment de Collor, o que pode ter inibido, de 

alguma forma, atitudes mais contundentes, particularmente nos assuntos ligados à Defesa 

Nacional.  

Fernando Collor embora com o mais longo dos discursos, governou por pouco mais de dois 

anos e meio. Suas promessas sequer tiveram tempo para serem realizadas. Collor prometeu 

debelar a inflação, expurgar do governo a corrupção e o empreguismo e racionalizar o serviço 

público – era o caça dor de marajás. E propôs até a criação de um imposto internacional sobre 

poluição, antecipando a discussão sobre o aquecimento global
21

. Independente do tom que um 

e outro presidente deram à Defesa Nacional, aí incluída a Segurança Nacional, ainda está 

longe de merecer inclusão na Agenda Política Nacional. Não houve compromisso de qualquer 

                                                
21 Disponível em <http://ucho.info/a-historia-da-republica-atraves-dos-discursos-presidenciais>. Acesso em 20 

set. 2011. 

http://ucho.info/a-historia-da-republica-atraves-dos-discursos-presidenciais
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Governo, de forma incisiva, com essa questão. Ressalve-se o período de FHC. Mas havia 

motivo. O presidente Fernando Henrique tinha a real intenção de criar o Ministério da Defesa 

e, por conta disso, se envolveu com esse tema. Foi o presidente FHC que, em seu discurso, 

mais observou a Defesa Nacional como uma questão nacional. Suas intenções, de criar o MD, 

eram claras para alguns de seus futuros ministros, particularmente os militares. Um trecho de 

seu discurso, em sua primeira posse como presidente, chama a atenção: 

Nesse sentido, atribuirei ao Estado-Maior das Forças Armadas novos encargos, 

além dos já estabelecidos. E determinarei a apresentação de propostas, com base 
em estudos a serem realizados em conjunto com a Marinha, o Exército e a 

Aeronáutica, para conduzir a adaptação gradual das nossas Forças de defesa às 

demandas do futuro. 
 

Foram os estudos encomendados ao EMFA sobre a criação do MD. FHC preferiu ceder 

politicamente antes de tomar uma decisão que ainda não tinha certeza de que poderia realizar. 

Para FHC o tempo não é cronológico, é político e tudo pode mudar. Nesse sentido, Oliveira 

comprova esta idéia (2005, p. 433) por uma resposta do presidente em entrevista sobre a 

criação do MD: 

 
Então os ministros militares sabiam que eu [FHC] faria o Ministério da Defesa. 
Mas eu dei tempo ao tempo. Neste aspecto, eu sou getulista: em certas questões, 

não adianta precipitar e fazer antes da hora porque você não fará o que quer. O 

tempo não é cronológico, é tempo político que implica o amadurecimento das 

condições para a decisão. As coisas foram andando – chegaram ao limites os 
trabalhos do Emfa – até o momento em que criamos o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) e o colocamos na Casa Civil. Quando o presidente quer fazer 

uma coisa andar, ele a coloca na Casa Civil, pois ela é a casa do presidente. Mesmo 
que não seja primeiro-ministro, o chefe da Casa Civil tem muita força junto ao 

presidente e faz o que é necessário: ele coordena. 

 

Foi o presidente Fernando Henrique que incluiu, temporariamente, o tema da Defesa na 

agenda nacional. Sociedade, mídia nacional e internacional acusaram a presença do novo MD. 

Sobre os dois governos de Lula, há uma preponderância sobre a Segurança Pública, inclusive 

com a cooperação das Forças Federais – particularmente as Forças Armadas -, neste auxílio. 

O Morro do Alemão ficou emblemático para este exemplo. Outro ponto que Lula comenta 

mais de uma vez é a questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Lula 

tinha o firme propósito de conduzir o Brasil a uma posição de maior peso internacional que o 

incluísse naquele Conselho. O lado social, fome zero, PAC e outras demandas sociais 

mostraram-se prioritários.  

Foi na gestão do presidente Lula em que ocorreram os encontros em Itaipava - 2003 e 2004 -, 

entre civis e militares que redundou em quatro livros sobre o tema: Pensamento Brasileiro 
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sobre Segurança e Defesa. E a construção de documentos importantes para a Defesa Nacional, 

quais sejam: a revisão da PDN 2005, a elaboração inédita da Estratégia Nacional de Defesa. 

Para a atual presidente, o assunto da compra dos aviões-caça está ultrapassado. Não há verba 

para este gasto na Defesa: declarou seu ministro do Planejamento:  

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo não tem dinheiro para 

comprar caças novos para as Forças Armadas neste ano [2011]. "Não temos 

previsões para a aquisição de caças neste ano. Não há recursos disponíveis, 
portanto, acho bastante improvável que se faça aquisição de caças neste ano. Não 

há espaço fiscal", afirmou
22

. 

 

Dilma, em seu discurso de posse, preocupa-se com o arsenal atômico mundial, a segurança 

interna, nossas fronteiras, o campo da inteligência estratégica; mas faz questão de se 

apresentar como alguém que combateu o período dos Governos Militares e rendeu 

homenagens aos que tombaram, mas, como ela, também combateram. Não demonstrou 

maiores atenções às questões ligadas à Defesa Nacional, pelo menos em suas palavras iniciais. 

Em seu curto período presidencial assumiu a vontade de a elaboração do Livro Branco de 

defesa nacional (LBDN), em estudos.  

 

                                                
22 Disponível em <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/02/28/mantega-diz-que-pais-nao-

tem-dinheiro-para-comprar-cacas.jhtm>. Acesso em 20 de set. 2011. 

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/02/28/mantega-diz-que-pais-nao-tem-dinheiro-para-comprar-cacas.jhtm
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/02/28/mantega-diz-que-pais-nao-tem-dinheiro-para-comprar-cacas.jhtm
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6 ANTECEDENTES À CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

As Forças Armadas no Brasil sempre agiram de forma consonante, mas nem sempre com total 

entendimento. Numa democracia, há a possibilidade de divergências de pensamentos, sem 

ferir, os preceitos constitucionais e a base da formação militar: disciplina e hierarquia. 

O armamento, as estratégias, a capacitação humana e o preparo material evoluem 

rapidamente, tornando as muralhas e os navios a remo insustentáveis, de uma hora para outra. 

Fundadas as três forças Singulares, a MB, o EB e a FAB, alguma instituição superior haveria 

de ser criada dentro da burocracia hierárquica e verticalizada com que se movem e funcionam 

as estruturas das Forças Armadas. O século XX se findava e no Brasil não havia uma 

instituição tipo Secretaria, Ministério ou até um órgão militar que estivesse hierarquicamente 

superior às Forças Armadas. Cada Força representava seu Ministério Militar. 

Em pesquisa nos arquivos do CPDOC – FGV, RJ - foram encontrados documentos que 

mostram que desde o governo do presidente Castelo Branco (1964 a 1967) se vislumbrava a 

necessidade de criação de uma instituição coordenadora das três Forças Singulares. Em 

manuscritos, no Anexo A, podemos constatar que Castelo Branco, em 1966, vislumbrou esta 

instituição. À época, recebeu a denominação de Ministério das Forças Armadas. Consta nessa 

documentação, transcrições de seu chefe da Casa Militar - general Geisel, sobre a criação 

deste ministério. Portanto o Ministério da Defesa (MD) não era uma idéia nova. Contudo, 

com a assunção de FHC que a criação do MD iniciou sua trajetória sem volta.  

FHC, em seu discurso de posse, primeiro mandato, já acenava com modificações na área da 

defesa. Inclusive atribuindo ao EMFA tarefas para a implantação do MD
1
: 

 

Nesse sentido, atribuirei ao Estado-Maior das Forças Armadas novos 

encargos, além dos já estabelecidos. E determinarei a apresentação de 

propostas, com base em estudos a serem realizados em conjunto com a 

Marinha, o Exército e a Aeronáutica, para conduzir a adaptação gradual das 

nossas Forças de defesa às demandas do futuro. 

 

Oliveira (2005, p. 119) observa o que representaria para os militares, o Ministério da Defesa. 

 
[...] a criação do Ministério da Defesa é a mais importante reforma no campo da 
Defesa nacional na história republicana em condição de normalidade democrática. 

De fato, o Ministério da Defesa implicou a extinção do Estado-Maior das Forças 

                                                
1
 Discurso de posse do presidente FHC em 1º de janeiro de 2005, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/DISCURS.HTM, acesso em 28 de agosto de 

2011. 

 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/DISCURS.HTM
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Armadas e a transformação dos Ministérios Militares em Comandos da Marinha, 

Exército e da Aeronáutica. Em conseqüência, as instituições militares passaram a 

se subordinar duplamente ao poder civil: ao presidente da República e ao ministro 
da Defesa, mesmo na hipótese de este cargo ser ocupado por um militar (da 

reserva, certamente).  

 

Os paradigmas que foram, aos poucos, sendo rompidos pelos ensinamentos da II Grande 

Guerra, se apresentavam sem pedir licença. A supremacia do poder político ao militar ficava 

evidente. Silva (2011, p. 120) adverte que a IIª Guerra Mundial trouxe novas técnicas de 

como lidar com o setor bélico bem como uma forma de gerenciar seu pessoal, citando a 

criação dos Ministérios da Defesa como uma das novidades. É pontual quanto à subordinação, 

irrestrita, dos militares ao poder político: 

 
A criação de ministérios da defesa pelo mundo se deu a partir da Segunda Grande 

Guerra. Os avanços tecnológicos, o desenvolvimento de uma teoria da 

administração pública e o poder destrutivo das armas, trouxeram várias reflexões 
sobre as organizações militares e o seu papel em um cenário pós-guerra integrado 

por democracias não-beligerantes entre si. As associações de ideologias militares e 

civis produziram uma carnificina que ainda não tinha sido experimentada pelas 

sociedades industriais. A submissão da guerra e de seus aparelhos à política deveria 
ser irrestrita, sem condicionamentos por parte das esferas militares.  

 

A arte da guerra evoluiu. O desenvolvimento científico e tecnológico transformou os conflitos 

armados em instrumentos de alto poder de destruição. Seus custos financeiros e políticos tão 

elevados não mais permitem erros de planejamento, coordenação e execução. 

A criação da ONU em 1945 – depois da experiência frustrada da Liga das Nações no entre-

guerras – introduziu um novo paradigma de resolução de conflitos entre os Estados mais 

poderosos, embora o verdadeiro garantidor da situação de paz relativa vivida desde então 

tenha sido bem mais o instrumento nuclear do que o respeito ao direito internacional. 

Promessas, nada realistas, de manutenção da paz e da segurança internacionais também foram 

argumentos que em pouco ou nada resultaram. 

A Carta da Organização das Nações Unidas
2
 (ONU), assinada em 26 de junho de 1945, 

demonstra, em seu preâmbulo, a preocupação com os conflitos bélicos e suas conseqüências. 

Assim inicia: 

Nós, os povos das Nações Unidas, (determinados) a libertar as gerações futuras do 

flagelo da guerra [...]. E para tais fins praticar a tolerância e viver juntos em paz 

uns com os outros [...]; unir as nossas forças para manter a paz e a segurança 
internacionais; [...] forças armadas que não devem ser utilizadas, salvo no interesse 

                                                
2 Disponível em<http://www.u/n.org>. Acesso em 20 jun. 2011. 

http://www.un.org/
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comum; e aos Colaboradores um mecanismo internacional para a promoção do 

progresso econômico e social de todos os povos
3
. 

 

Banir as guerras sempre foi um sonho. Conforme relata Magnoli (2006, p. 9)  

 
[...] nenhuma nação adotou-a (a idéia de banir a guerra) com a persistência e a 

continuidade dos Estados Unidos. Desde Thomas Jefferson (―Eu abomino a guerra 

e a vejo como o maior flagelo da humanidade‖), o terceiro presidente e o primeiro 

a enviar tropas ao exterior, para combater os corsários [...] os terroristas do seu 
tempo, um após o outro os presidentes americanos comprometeram-se solenemente 

com a reforma do mundo, para ―acabar com todas as guerras‖ (grifo do autor).  
 

Outro presidente americano, George W. Bush, em seu discurso inaugural de seu segundo 

mandato, previu outra solução para a paz: ―A melhor esperança para a paz no nosso mundo é 

a expansão da liberdade em todo o mundo‖ (MAGNOLI 2006, p. 10). 

Em outro diapasão, Sun Tzu em seu clássico A arte da guerra, escrito possivelmente entre 320 

e 400 a. C., constata: ―A arte da guerra é de importância vital para o Estado. É a província da 

vida ou da morte; o caminho à segurança ou à ruína. Portanto, é um objeto de investigação 

que não pode, sob nenhuma circunstância, ser negligenciado‖ (apud MAGNOLI 2006, p. 11). 

Mas guerra não é o tema da pesquisa. Todavia guerra não escolhe local, hora e nem tira férias. 

 

6.1 A criação do Estado-Maior Geral (EMG) 

Retornando à Carta da ONU assinada em 1945, o Brasil no ano seguinte, em 1946, criou o 

Estado-Maior Geral (EMG) com o intuito de organizar e preparar suas Forças Armadas. 

Segundo os arquivos do CPDOC da FGV-RJ
4
, o presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1º de 

abril de 1946, criou o órgão de assessoramento do presidente da República, comandante 

supremo das Forças Armadas: 

Órgão de assessoramento do presidente da República, comandante supremo das 

forças armadas. Criado em 1º de abril de 1946 pelo Decreto nº 9.107 com o nome 

de Estado-Maior Geral, foi estruturado em 25 de julho do mesmo ano, durante o 

governo do marechal Eurico Gaspar Dutra. A sua instalação definitiva, no entanto, 
ocorreu em 8 de novembro de 1946, com a edição do primeiro boletim interno. Em 

24 de dezembro de 1948, pelo Decreto-lei nº 600-A, recebeu o nome atual. 

 

Abaixo, uma síntese do Decreto que dispõe sobre a estrutura e o objetivo do Estado-Maior 

Geral (EMG), o Decreto-Lei nº 9.520, de 25 de julho de 1946.  

 
Dispõe sobre a organização do Estado-Maior Geral. O Presidente da República, 

usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta: Art. 

1º O Estado Maior Geral tem por objetivo preparar as decisões relativas á 

                                                
3  Disponível em <http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-

BR&sl=es&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2F>. Acesso em 20 jul. 2011. 
4 Disponível em < http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em 9 ago 2011. 

http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=es&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2F
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=es&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2F
http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx
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organização e emprêgo em conjunto das Fôrças Armadas e os planos 

correspondentes. Além disso, colabora no preparo da mobilização total da Nação 

para a Guerra. Art. 2º O Estado Maior Geral, que é chefiado por um Oficial 
General, de qualquer das Fôrças Armadas, da livre escolha e nomeação do 

Presidente da República [...]. Art. 3º O Chefe do Estado Maior Geral, subordinado 

diretamente ao Presidente da República, exerce, além dos trabalhos inerentes à sua 

Chefia, a supervisão do preparo e execução dos exercícios combinados (Exército, 
Marinha e Aeronáutica). [...] Rio de Janeiro, em 25 de Julho de 1946, 125º da 

Independência e 58º da República. EURICO G. DUTRA. P. Góes Monteiro. Jorge 

Dodsworth. Martins. Armando Trompowsky
5
. (grafia original) 

 

Como demonstrado no Art. 2º, o Chefe do EMG era um Oficial General, de qualquer das 

Forças, da livre escolha e nomeação do Presidente da República. Nesta época não se 

determinada o posto deste oficial general. 

As Grandes Guerras, particularmente os países vencedores, deixaram um legado de 

orientações e procedimentos que viriam a ser praticados. A utilização conjunta ou combinada 

das três Forças, MB, EB e FAB era uma delas; a coordenação entre as Forças foi outro 

exemplo. O EMG estava vocacionado a cumprir esta função. Em seu Artigo 1º, deixa claro: 

―O Estado-Maior Geral tem por objetivo preparar as decisões relativas á organização e 

emprêgo em conjunto das Fôrças Armadas e os planos correspondentes
6
‖. No Artigo 11º, foi 

acentuada a coordenação interna entre as seções e outras Secretarias e vislumbrou a troca de 

informações entre os militares e os civis. Essa troca de experiências profissionais com o setor 

civil não era prática comum: 

 
Art. 11. As Seções devem manter a mais íntima ligação entre si. No interêsse de 
uma melhor coordenação de trabalhos, podem as Seções ligar-se diretamente com 

as seções da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional e com as de 

Segurança Nacional dos Ministérios Civis
7
 (grafia original).  

 

Percebe-se, também, certo grau de urgência para a entrada em vigor dessas providências. O 

Artigo 16º demonstra isso: O Regimento Interno deverá ser organizado dentro de 66 dias, a 

partir da nomeação do Chefe do Estado Maior Geral
8
. 

O Estado Maior Geral teve a duração de dois anos. 

O Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) foi criado 1948. Substituiu o EMG e recebeu 

status de Ministério, tal qual aos da Marinha, Exército e Aeronáutica. 

 

                                                
5 Disponível em <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9520-25-julho-1946-

417643-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 21 jul. 2011. 
6
 Idem. O texto está com a grafia da época. 

7 Ibidem. 
8 Disponível em <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9520-25-julho-1946-

417643-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 23 de jul. 2011. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9520-25-julho-1946-417643-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9520-25-julho-1946-417643-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9520-25-julho-1946-417643-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9520-25-julho-1946-417643-publicacaooriginal-1-pe.html
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6.2 Criação do Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) 

Em 24 de dezembro de 1948, o presidente Eurico Gaspar Dutra criou o Estado Maior das 

Forças Armadas, o EMFA. A Lei nº 600-A, de mesma data, criou o EMFA, e alterou a antiga 

organização do EMG dando nova redação ao Decreto-lei nº 9.520, de 25 de julho de 1946. 

Abaixo, uma síntese desse Decreto do Presidente da República, no que diz respeito à criação, 

composição e objetivo do EMFA
9
: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Artigo 

1º - O Estado-Maior das Fôrças Armadas (E. M. F. A) tem por objetivo preparar às 
decisões relativas à organização e emprêgo em conjunto das Fôrças Armadas e os 

planos correspondentes. Além disso, colabora no preparo da mobilização total da 

Nação para a Guerra. Artigo 2º - O Estado-Maior das Fôrças Armadas compreende: 
A - Chefia do E. M. F. A; B - Membros consultivos e assessores especializados;  

C- Três Subchefias; D - Um Gabinete; E - Quatro Seções de Estado-Maior; F - 

Uma seção Administrativa.
10

  

 

Uma novidade nesta composição do EMFA é a utilização de civis. A inclusão dos civis, 

intitulados de ―membros consultivos e assessores especializados‖, estaria passando a fazer 

parte da composição de uma instituição militar, no nível de assessoria e consultoria. Todavia, 

ainda era prematuro abrir os segredos militares para todos. Os civis, embora selecionados, 

estariam contratados para períodos temporários para tratar de assuntos de caráter não militar. 

Seguia em vigor a máxima de que Segurança e Defesa eram assuntos somente para militares.  

 
Parágrafo único - Poderão ser designados pelo Presidente da República, por 

proposta do Chefe do E. M. F. A., civis de reconhecido saber e comprovada 
competência técnica, para, em caráter temporário, desempenharem funções de 

consultores ou assessores técnicos em assuntos que, embora não de caráter 

especificamente militar, se relacionem com as questões tratadas pelo E. M. F. A 
11

. 

 

Concluía com urgência de sessenta dias para a elaboração de seu Regimento Interno e 

revogava o EMG
12

: 

Artigo 17. - O Regimento Interno deverá ser revisto dentro de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da vigência da presente Lei. Artigo 18. - Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 

24 de dezembro de 1948; 127º da Independência e 60º da República. Eurico G. 
Dutra, Sylvio de Noronha, Conrobert P. da Costa e Armando Trompowsky. 

 

                                                
9 Disponível em <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1940-1949/lei-600-a-24-dezembro-1948-367081-

publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em 23 jul. 2011. 
10 Idem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1940-1949/lei-600-a-24-dezembro-1948-367081-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1940-1949/lei-600-a-24-dezembro-1948-367081-publicacaooriginal-1-pl.html
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Conforme as pesquisas disponibilizadas pelo CPDOC-FGV
13

, o EMFA encerrou suas 

atividades no Rio de Janeiro em 7 de abril de 1969, então capital do Brasil, passando a ocupar 

o bloco ―A‖ da esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ainda este ano as atribuições do 

EMFA foram redefinidas pelo Decreto-Lei nº 900. Passaram a ser as seguintes: 

1) proceder estudos para fixação da política, da estratégia e da doutrina militar [...] 

2) estabelecer os planos para o emprego de forças combinadas ou conjuntas e de 

forças singulares destacadas para participar de operações militares no exterior, 
levando em consideração os estudos e as sugestões dos ministros militares 

competentes; 3) coordenar as informações estratégicas no campo militar; 4) 

coordenar, no que transcenda aos objetivos específicos e às disponibilidades 

previstas no orçamento dos ministérios militares, os planos de pesquisa, de 
desenvolvimento e de mobilização das forças armadas e os programas de aplicação 

dos recursos decorrentes; 5) coordenar as representações das forças armadas no 

Brasil e no exterior, e 6) proceder aos estudos e preparar as decisões sobre assuntos 
que lhe forem submetidos pelo presidente da República.  

 

Dentre as organizações militares mais conhecidas que se subordinavam ao EMFA estão o 

Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília e a Escola Superior de Guerra (ESG) no Rio 

de Janeiro. A ESG foi criada pela Lei nº 785/49. Como um Instituto de Altos Estudos de 

Política, Estratégia e Defesa, integrante da estrutura do MD; e destinado a desenvolver e 

consolidar os conhecimentos necessários ao exercício de funções de direção e assessoramento 

superior para o planejamento da Defesa Nacional, nela incluídos os aspectos fundamentais da 

Segurança e do Desenvolvimento
14

. 

No governo do presidente Fernando Collor foi sancionada a lei complementar nº 69 de julho 

de 1991 que modificava algumas tarefas do EMFA. A chefia permanecia no sistema de 

rodízio entre as Forças, no entanto se retirava de seu chefe o status de ministro, que vigorava 

desde 1980. 

Esta lei também determinou que seu chefe passasse a ser um oficial general no mais alto posto 

– quatro estrelas
15

: 

A lei complementar nº. 69 de julho de 1991, do governo Fernando Collor, definia o 
EMFA como órgão assessor do presidente da República no referente à estratégia, 

operações, logística, informações estratégicas e assuntos administrativos 

transcendentes às forças individuais; a chefia permanecia em caráter de rodízio e 

ocupada pelo oficial-general de mais alto posto na hierarquia de tempos de paz, 
porém não mais com status de ministro, conforme definido pela medida provisória 

nº. 150 de março de 1990 e regulamentado pela lei 8.020 de abril do mesmo ano. 

 

Em 1995, no primeiro dia de sua gestão, o presidente Fernando Henrique sancionou a medida 

provisória nº. 813 de 1995, restabelecendo o status ministerial do chefe do EMFA. O 

                                                
13 Disponível em <http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em 9 ago. 2011. 
14 Disponível em <http://www.esg.br/a-esg/>. Acesso em 4 set. 2011.  
15 Disponível em <http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em 30 nov. 2011. 

http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx
http://www.esg.br/a-esg/
http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx
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presidente também sancionou a lei complementar que permitiu que o chefe do EMFA 

continuasse na função, se no exercício do cargo, fosse transferida para a reserva. Isso 

possibilitaria que o general Bezerra Leonel, aliado na idéia de criação do MD permanecesse 

na função. Conforme sugere o mesmo verbete do CPDOC
16

: 

 
A lei complementar nº. 83 de setembro de 1995 permitiu ao presidente da 

República determinar a continuidade na chefia do EMFA do oficial-general que 
fosse para a reserva durante o período de exercício; tal ajuste foi entendido como 

um meio de assegurar a permanência do então chefe do órgão, general Benedito 

Onofre Bezerra Leonel, aliado de Fernando Henrique Cardoso no processo de 
criação do Ministério da Defesa. 

 

No mesmo ano, o EMFA recebeu a missão de elaborar estudos sobre o Ministério da Defesa - 

a ser criado no Brasil - e sua viabilidade dentro do contexto das Forças Armadas. Os estudos 

apresentados pelo EMFA apontavam como desvantagens o aumento de despesas e a redução 

do poder das Forças Armadas junto ao governo. Uma das vantagens era a racionalização do 

preparo das Forças Armadas. 

Já havia tempo em que a idéia do MD causava polêmica. Conforme destaca Oliveira (2005, p. 

136): ―Uma década antes, na Assembléia Nacional Constituinte, a tese do Ministério da 

Defesa fora contestada em nome da preservação dos militares contra o revanchismo‖. Havia 

um indisfarçável mal-estar com a possibilidade de perda do poder com o distanciamento entre 

os ministros militares e o presidente da república. Poderia haver o citado revanchismo por 

parte de políticos, que à época dos Governos Militares, estavam contra este poder. 

Reforçando a linha em que o EMFA estava envolvido em estudos para assessorar o presidente 

FHC, Oliveira (2005, p. 161) observa que esses estudos apontam para a rejeição da criação do 

MD. 

Além dos motivos expostos, há outros que, de forma resumida, se destacam: 

 
(a) a alteração na estrutura de defesa é desnecessária, pois as Forças Armadas estão 
cumprindo bem sua missão constitucional; (b) não há [...] qualquer risco para o 

Brasil que justifique a mudança; (c) haverá perda de poder político para as forças 

singulares, com a extinção dos cargos de ministros militares; a nomeação de um 

civil como ministro de Defesa revela uma preocupação desnecessária [...]; (g) a 
criação do Ministério da Defesa tem como objetivo atender imposições dos Estados 

Unidos; (h) o que está em jogo é a ‗luta pelo poder‘ e não os legítimos interesses 

das Forças armadas [...]. 
 

Em 3 de setembro de 1997, os estudos do EMFA foram apresentados ao presidente FHC. Em 

1999 foram abertas as portas do Ministério da Defesa. 

                                                
16 Disponível em <http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em 9 ago. 2011 

http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx
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7 MINISTÉRIO DA DEFESA 

A discussão sobre a criação do Ministério da Defesa vem dos meados do século passado. A 

Constituição de 1946
1
 citava a idéia de um Ministério único que coordenasse ações militares. 

Resultou na instituição do EMG
2
 que se transformou, dois anos depois, no EMFA.  

São raros os países que atualmente não reúnem suas Forças Armadas sob um único órgão de 

defesa, subordinado ao Chefe do Poder Executivo. No Brasil, as três Forças mantinham-se em 

ministérios independentes até a criação do Ministério da Defesa, em 10 de junho de 1999, no 

governo FHC, pela Lei Complementar nº 97 de 9 de junho de 1999
3
.  

Estudos foram iniciados pelo EMFA, com a finalidade de recolher subsídios para a análise 

dos modelos de estruturação dos MDs existentes no mundo. Dentre 179 países pesquisados, 

somente 23 não possuíam MDs. Desses, a maior parte era formada por nações de pouca 

expressão (ilhas, arquipélagos, países minúsculos etc.). Dos Estados de maior porte, apenas 

Japão, México e Brasil não possuíam MDs (CAMPOS, 2002, p. 465). 

Entre 1964 a 1985 o País foi regido por Governos Militares. Neste período, retornou a idéia 

de um Ministério para as Forças Armadas. Em 1966, o presidente Castelo Branco esboçou a 

tentativa de um ministério intitulado Ministério das Forças Armadas. No Art. 3º, deste 

manuscrito, intitulado: Documento sobre a criação de um Ministério das Forças Armadas, no 

governo Castelo Branco, havia uma proposta de composição
4
: 

 
Art. 3º O Ministério das Forças Armadas terá a seguinte composição: 

Ministro de Estado 

Gabinete do Ministro 
Alto Comando das Forças Armadas (AcFA) 

Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) 

Comando das Forças Organizadas especialmente no exterior ou no país 
Departamento de administração 

                             de Logística 

                             de Pesquisa 

                             de Pessoal  
                             de Ensino 

Serviço de Informações 

    "       de Comunicações 
Comissões Permanentes ou temporárias. 

                                                
1 Constituição de 1946, Cap. I, Art. 5, IV- organizar as forças armadas, a segurança das fronteiras e a defesa 

externa. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em 2 

nov. 2011. 
2 Disponível em <https://www.defesa.gov.br/index.php/historico-do-md-ministro.html>. Acesso em 17 nov. 
2011. 
3 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/Infger_07/ministerios/Ministe.htm>. Acesso em 22 de mar. 2011. 
4 Disponível em < http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx>. Acesso em 24 de 

ago.2011. Transcrito de forma igual a que se encontra no documento original.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
https://www.defesa.gov.br/index.php/historico-do-md-ministro.html
http://www.planalto.gov.br/Infger_07/ministerios/Ministe.htm
http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx
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Encontram-se, também, documentos datilografados, datados de 1965, que estudam a 

possibilidade de criação de um Ministério da Defesa. Como se tratava de um estudo militar, 

foram elaboradas e apresentadas três Linhas de Ação
5
 (LAç.) para a solução desta questão.  

Esses estudos, em nenhum momento contemplaram a participação de funcionários civis e/ou 

da Academia ou das relações exteriores, em qualquer tarefa de vulto. 

Nos primeiros governos após o período militar, a instabilidade administrativa e os escândalos 

que abalaram o Brasil redundaram em problemas de toda natureza em relação à máquina 

estatal. Nascimento (2011) afirma que nesta balbúrdia administrativa, a defesa nacional mais 

uma vez foi prejudicada. Essa instabilidade não foi apanágio do Governo Sarney. Manteve-se 

com Collor (1990/1992) e Itamar Franco. (1992/1994). Mais uma vez se voltaram às costas 

para a Defesa Nacional:  

 
[...] e ambos assumiram a presidência por meio de reformas administrativas que 
redundaram em extinção e fusão de órgãos públicos [...] para aumentar a 

degradação do aparelho de Estado, desde os órgãos afetos à política econômica até 

aqueles que dizem respeito à defesa nacional e segurança pública. 

 

Com o retorno dos governos civis, na década de 1980, as prioridades na área de defesa 

mudaram. Marques (2003, p. 71) comprova essa troca de prioridades: 

 
[...] na segunda metade da década de 1980, com a volta dos civis ao governo, esses 

programas [programas militares já iniciados] passaram a enfrentar restrições 
internas e externas que dificultaram sua conclusão. Mesmo os programas militares 

iniciados após o fim da ditadura, mas identificados com a idéia de militarização, 

como o Calha Norte (1985), foram duramente criticados pela esquerda brasileira e 
grupos nacionais e estrangeiros ligados à defesa do meio ambiente. 

 

Esses cortes no orçamento foram interpretados de duas formas: revanchismo aos militares que 

por tanto tempo estiveram no poder ou que os assuntos ligados à Defesa Nacional não tinham 

importância. Além disso, os que operaram as decisões orçamentárias do Governo, à época, 

não tinham o necessário conhecimento do que faziam. Marques (2003) observa e comenta: 

 
Os cortes orçamentários na área da defesa praticamente paralisaram projetos caros 

aos militares, como o Calha Norte, e acirraram a insatisfação das tropas em relação 
aos soldos. Os ressentimentos em relação ao governo estenderam-se também ao 

Parlamento, cuja pouca atenção dispensada aos assuntos relacionados à defesa 

nacional reavivou nos fardados um sentimento secular de que os políticos civis não 

se interessavam pelos temas militares e, conseqüentemente, pelos temas de 
interesse ―nacional‖: ―As Forças Armadas não existem para contrariar os interesses 

nacionais, nem para respaldar decisões de grupos‖ (MARQUES, 2003, p. 76). 

 

                                                
5 Linha de Ação (LAç.) no jargão militar representa uma possível solução a um problema militar. 
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Nesse momento, continuava a aversão aos militares, por conta dos governos militares. 

Contudo algumas gerações já se sucederam e se transformaram. É relevante a observação de 

D‘Araujo, sobre e diferenciação dos militares daquela época para os de então. Com os atuais 

quadros das Forças Armadas, com forma de pensar menos intervencionista e mais 

profissional:  

Os militares que ocuparam e ocupam os comandos militares no Brasil desde a 
redemocratização de 1985 foram formados quando as novas regras da carreira já 

estavam em vigor, e têm uma forma de pensar menos intervencionista, ou seja, 

mais profissional. É importante registrar, portanto, que a mudança de atitude desses 
novos chefes não se explica apenas pela questão geracional. Foi produto de uma 

mudança institucional e de uma revisão dos parâmetros para a formação de quadros 

e para o sistema de promoções (D‘ARAUJO, 2010 a, p. 111). 

 

A comentada instabilidade administrativa repercutiu na condução da economia do país e 

constituiu pesada herança para o governo recém-eleito de Fernando Henrique Cardoso. 

Contudo, foi no governo FHC que o Ministério da Defesa saiu da retórica para a prática. 

Fernando Henrique assumiu com a intenção de criar o Ministério da Defesa, mesmo porque 

estudos mostrassem razões para a adoção desta nova estrutura do Executivo e o Brasil era um 

dos últimos países do Continente Americano que ainda não havia adotado um Ministério da 

Defesa. 

A criação de divulgação da PDN em 1996 abriu nova visão da Defesa no Brasil. Nessa época 

já se descortinava algum interesse, ainda pequeno, sobre Defesa Nacional. Mas a PDN não 

teve a repercussão que se pretendia. Flores (2002, p. 95) critica a apatia com que políticos e a 

sociedade atribuíram à formulação da PDN 1996 e que o resultado foi impreciso para o Brasil: 

 
A política de defesa [PDN] sancionada em dezembro de 1996 [...] foi formulada 

por militares e servidores civis compreensivelmente influenciados por concepções 

doutrinárias, corporativas e/ou funcionais consolidadas ao longo de muito tempo, 
no vácuo proporcionado pela apatia política e societária, pela apatia das instituições 

e dos instrumentos representativos da política e da sociedade: foro e partidos 

políticos, instituições de estudos políticos, sociais, econômicos e estratégicos, não 

participantes, nem como consultoria, em tópicos especiais. O resultado foi uma 
política imprecisa como orientação, um conjunto de objetivos, conceitos e valores 

praticamente óbvios, de consenso fácil, válidos para qualquer país médio [...]. 

 

No entanto, os componentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

(CREDEN) que elaboraram a PDN eram representantes dos três poderes, militares e políticos 

eleitos pelo povo. Três anos depois foi criado, no governo FHC - 1999, o MD. A existência 

do Ministério da Defesa provocou, sem dúvida, uma forte reestruturação da administração 

militar. Foi um ponto de inflexão na relação entre civis e militares. Exemplo está na 

confecção dos documentos de defesa do País que passaram a ter a participação da sociedade. 
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Segundo D‘Araujo (2010, p. 122) além da PDN, outros documentos importantes foram 

elaborados e iniciava-se nova institucionalidade militar: 

 
Entre os arranjos para uma nova institucionalidade militar foram criados três 

documentos importantes, ainda que incipientes: a Política de Defesa Nacional, de 

1996, reformulada em 2006
6
, e a Estratégia nacional de Defesa, de 2008. Aos 

poucos, num contexto de democracia, o país foi definindo o que considera ameaças 

e necessidades de defesa, e pensando o assunto de maneira estratégica. Esses são, 

sem dúvida, marcos [...] na história militar e das relações civil-militares no país. 

 

Nesse período outras mudanças foram operadas. A Casa Militar perdeu o status de ministério 

e foi criado o Gabinete de Segurança Institucional (D‘ARAUJO, 2010 a). O senador Élcio 

Alvarez
7
 foi o primeiro a ocupar a pasta da Defesa. Derrotado nas eleições a governador no 

Espírito Santo, assumiu a Defesa e foi acusado de advogar em causa de traficantes. FHC o 

exonerou. A reportagem da revista VEJA
8
 de 19 de janeiro de 2000 comenta: 

FHC impôs [...] que o ministro respondesse com vigor aos ataques que vinha 

sofrendo e restabelecesse a autoridade sobre seus comandados. Élcio Álvares vinha 

sendo acusado de ter traficantes entre os clientes de seu escritório de advocacia em 
Vitória. "Entrei no Palácio da Alvorada de alma leve, preparado para tudo. Se fosse 

demitido, eu entenderia", confessou. [...] Sua reação contra os ataques ficou aquém 

da esperada pelo Palácio do Planalto. 

 

D‘Araujo (2010 a, p. 122) opina sobre Alvarez: ―Para a pasta [da Defesa] foi nomeado um 

político e advogado experiente, Élcio Álvarez (PFL/ES).‖  

Em entrevista a Oliveira (2005, p. 451) sobre Élcio Alvarez, o presidente FHC completou: ― 

Foi [um ministro] low profile. O mais grave é que tinha uma secretária ou assessora que 

opinava muito. E isto é demais. Você colocar um ministro civil, mas quem manda – ou quer 

mandar – e se intromete é uma senhora que não faz parte da hierarquia!‖  

Teve sua gestão curta e foi substituído por Geraldo Magela da Cruz Quintão, quem, 

efetivamente, imprimiu os primeiros passos à Defesa. Segundo FHC, [Quintão] era um 

homem de respeito. [E] o que os militares esperam do ministro da Defesa? Que ele defenda os 

interesses deles (OLIVEIRA 2005, p. 451). 

                                                
6 A Política de Defesa Nacional foi reformulada em 2005, pelo Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005 e não 

em 2006, como citado. 
7 Ao tentar a reeleição em 1998, perdeu a vaga [para governador do Estado do Espírito Santo] para Paulo 

Hartung. Decidiu deixar a vida pública e mandou reformar seu escritório de advocacia no Espírito Santo. Antes 
de embarcar sua mudança, recebeu o convite para assumir o Ministério da Defesa. Aparentemente, sua indicação 

foi uma espécie de prêmio de consolação pela derrota nas eleições, o que só serviu para irritar os militares. 

Disponível em <http://veja.abril.com.br/190100/p_038.html>. Acesso em 2 maio 2011.  
8 Disponível em <http://veja.abril.com.br/190100/p_038.html>. Acesso em 20 out. 2011. 

http://veja.abril.com.br/190100/p_038.html
http://veja.abril.com.br/190100/p_038.html
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Um passo importante foi a revisão da PDN, quando em 1996, o ministro Quintão decidiu 

ouvir a sociedade. Desta forma, o MD se valeu de numerosos profissionais das diversas 

formações, chamados à época de notáveis. Para cada colaborador foi remetido um documento 

pessoal, assinado pelo próprio Ministro, convidando a participar desse trabalho.  A listagem 

nominal
9
 dos vinte notáveis está no Anexo B. 

Clóvis Brigagão e Domício Proença participaram desses estudos. Em artigo intitulado ―Os 

militares e a política‖ descrevem este processo e corroboram a idéia de participação da 

sociedade na revisão da PDN: 

 
Nesse sentido, explicitava-se o desejo de um esforço conjunto de civis e militares, 

apontando a necessidade da participação de setores pertinentes da sociedade, como 
o Congresso Nacional, o universo acadêmico, a imprensa, a área científico-

tecnológica e a indústria. Há algumas iniciativas cujo resultado pode vir a ser o 

indicador mais confiável do alcance destas metas: a atividade do Conselho de 
Notáveis [...], a criação do Centro de Estudos de Defesa e a publicação de uma 

nova Política de Defesa Nacional. (In: AVELAR; CINTRA, 2007, p. 383) 

 

Estava em curso mais uma etapa do processo de democratização. A revisão da PDN não foi 

concluída na gestão do ministro Quintão. O autor desta dissertação estava na Divisão de 

Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa e participou deste processo. Todos os 

estudiosos listados foram convidados pelo ministro Quintão. 

Após quase dois anos, Quintão passou a Defesa para o embaixador José Viegas, que 

prosseguiu nos trabalhos. Entre setembro de 2003 e junho de 2004 foi realizado o Ciclo de 

Debates sobre a atualização do Pensamento Brasileiro em Matéria de Defesa e Segurança; 

outro encontro entre civis e militares. O MD promoveu este Encontro em parceria com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Foram convidados membros do poder público e da sociedade 

civil – integrantes do Governo, políticos, militares, diplomatas, acadêmicos, jornalistas entre 

outros. O exercício de reflexão desenvolveu-se de forma livre e fluida. Esses encontros 

aconteceram em Itaipava – RJ. Ficando conhecidos como os ―encontros de Itaipava‖.  

 

                                                
9 Este pesquisador participou destes trabalhos, em 2000, enquanto esteve na Divisão de Política de Defesa 

Nacional do Ministério da Defesa – BSB. Esta listagem foi obtida, pelo autor, no próprio MD. 



71 

Conforme descrito em documento da Escola de Comando e Estado - Maior do Exército, de 

2004, o objetivo foi o de estimular a discussão em assuntos de Defesa
10

: 

A iniciativa [do encontro] em questão não se confunde com a formulação de 

políticas públicas. Ela tem por objetivo gerar subsídios que se têm mostrado 
relevantes para a atuação do Governo e, em particular, do Ministério da Defesa, 

bem como estimular a discussão e o estudo, pela sociedade brasileira, de questões 

afetas às áreas de defesa e segurança. 

 

Nestas reuniões de Itaipava ocorreram conversações entre os chamados notáveis e 

representantes do Ministério da Defesa, no sentido de se reavaliar a PDN e se elaborar 

documentos orientadores sobre Defesa. Foi um trabalho longo que redundou em quatro 

livros
11

, sobre o Pensamento Brasileiro sobre Defesa e Segurança. 

 Reflexões sobre defesa e segurança: uma estratégia para o Brasil;  

 O Brasil no cenário internacional de defesa e segurança; 

 As Forças Armadas e o desenvolvimento científico e tecnológico do País; e 

 Desafios na atuação das Forças Armadas. 

 

As reuniões, num total de oito, foram acompanhadas por representantes do Governo e do 

meio acadêmico. 

O ministro Viegas, em suas palavras
12

 de abertura do Ciclo de Debates sobre o Pensamento 

Brasileiro em matéria de defesa e segurança, o ministro Viegas ressaltou a necessidade do 

aprofundamento do diálogo com a sociedade. Havia a intenção de se conhecer as demandas da 

sociedade para aprimorar o planejamento e melhor responder à sociedade brasileira: 

A iniciativa de promover este ciclo de debates inscreve-se no contexto mais amplo 

da prioridade conferida pelo Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao 

aprofundamento do diálogo com a sociedade em seu conjunto. No espírito de 
aproximação permanente com aqueles que são, afinal, os destinatários principais da 

ação política, o Governo brasileiro e, em particular, o Ministério da Defesa 

desejam conhecer os pontos de vista de segmentos sociais representativos do País, 

com vistas a aprimorar não apenas seu planejamento de longo prazo, mas também 
sua atuação cotidiana. É preciso que as políticas de defesa nacional reflitam, de 

forma crescente, os valores, os interesses e as idéias da sociedade brasileira em 

toda a sua complexidade.  

 

                                                
10 Documento referente ao Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército realizado na ECEME 

em 2004, que o autor participou. 
11

 Disponíveis em <http://www.defesa.gov.br/arquivos/colecao/cientecnol.pdf>, 

<http://www.defesa.gov.br/arquivos/colecao/brasil.pdf>, 

<http://www.defesa.gov.br/arquivos/colecao/reflexao.pdf>. Acesso em 26 set. 2011. 
12 Op. cit ECEME. 

http://www.defesa.gov.br/arquivos/colecao/cientecnol.pdf
http://www.defesa.gov.br/arquivos/colecao/brasil.pdf
http://www.defesa.gov.br/arquivos/colecao/reflexao.pdf
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Este trabalho serviu junto com o que foi produzido pelos notáveis, de subsídio para posterior 

atualização da Política de Defesa Nacional. Em 2005 que a PDN foi atualizada.  

Ainda havia certo descompasso sobre os documentos de Defesa, dentro de uma linha 

hierárquica. Entre 1996 e 2005, os documentos que direcionavam a Defesa Nacional eram, 

por precedência, os seguintes: a Carta Magna - CF 88, a PDN 1996 seguia em subordinação e 

a Política Militar de Defesa, esta de classificação confidencial. Havia uma lacuna entre uma 

Política e outra: a PDN e a Política Militar de Defesa. O primeiro passo para organizar essa 

documentação foi a atualização da PDN.  

Dentre os convidados para explanar e debater os assuntos de defesa estavam Ozires Silva, 

almirantes Mario Cesar Flores e Armando Vidigal, deputado Paulo Delgado, professores 

Helio Jaguaribe, Darc Costa, Rex Nazaré, general José Carlos Albano do Amarante, reitor da 

UNICAMP Carlos Henrique de Brito Cruz, cientista político e ex-ministro de Estado Roberto 

Amaral, embaixadores Sebastião do Rego Barros e Ronaldo Sardemberg entre outros. Relação 

detalhada e completa dos convidados para este Seminário está no Anexo C.  

Essa reunião reforçou a sinergia entre militares e civis e aproximou diversos setores da 

sociedade no debate sobre Segurança e Defesa. 

Viegas teve sua saída antecipada na pasta da Defesa
13

 para novembro de 2004. Mas os 

trabalhos não foram em vão. A PDN, em 30 de junho de 2005, pelo Decreto nº 5.484, sofria 

sua primeira atualização, quase dez anos depois de sua primeira versão em 1996.  

Assumiu José Alencar em 8 de novembro de 2004, exerceu por dezessete meses a pasta da 

defesa. Pouco realizou, até por ter acumulado a Defesa com a Vice-Presidência da República. 

Foi sucedido por Valdir Pires. Nesse período ocorreram problemas no controle aéreo nacional 

e um princípio de motim entre os controladores militares; motivos para nova troca na pasta da 

Defesa. O Comandante da Aeronáutica quis punir os amotinados, mas foi desaconselhado 

pelo presidente da República. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, foi chamado a 

negociar com os grevistas e prometeu, de forma imprudente, que não haveria punições. Fato 

então considerado pelos militares como rara demonstração do pouco trato com a coisa pública 

e total inabilidade, por parte do Governo, com os assuntos militares. Esse contexto levou à 

demissão o comandante da Aeronáutica e o então ministro da Defesa, Valdir Pires - 

                                                
13

 No dia 6 [novembro de 2004], o ministro da Defesa, José Viegas, apresentou sua demissão ao presidente Lula 

que, por sua vez, tentando contornar a crise entre o governo e as Forças Armadas, indicou para o cargo o vice, 

José de Alencar, disponível em <http://www.pstu.org.br/jornal_materia.asp?id=2728&ida=2>. Acesso em 4 

maio 2011. 

http://www.pstu.org.br/jornal_materia.asp?id=2728&ida=2
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desprestigiado e grande ausente neste episódio (D‘ARAUJO b, 2010, p. 65). Pires colocou o 

cargo à disposição. Na sua despedida, Lula para amenizar, tentou, em vão, elogiá-lo: 

[...] haverá aqueles que irão dizer que o companheiro Waldir está saindo por causa 

da crise área, por causa da tragédia do avião da TAM. Esse fato, na verdade, 
permitiu que você tomasse uma decisão de pedir o afastamento

14
. 

 

Pires foi substituído por Nelson Jobim. Em sua posse, Lula declarou sua preocupação: 

Não é segredo [...] que nós temos uma crise no setor aéreo brasileiro [...]. Eu 
acompanhei de perto o esforço que cada companheiro ligado ao setor tem feito para 

tentar resolver esses problemas que, possivelmente, já existiam e vieram à tona 

com muito mais visibilidade depois do acidente do avião Legacy com o avião da 

Gol, que resultou numa centena de mortes
15

. 

 

Jobim assumiu com o intuito principal de resolver este imbróglio. Começava, no País, uma 

nova etapa na área da Defesa Nacional com o ministro que mais tempo permaneceu na 

Defesa: quatro anos e dois meses. Lula deixou claro que o ministro Jobim poderia e deveria 

contar com seu apoio para um futuro melhor: 

[...] É esse o Ministério que você [Jobim] vai assumir [...] com todas as forças para 
fazer todas as mudanças que precisar fazer, onde precisar fazer. Por isso eu disse 

que a crise pode nos dar condições de fazer as coisas que precisam ser feitas... [...] 

Então, a partir de agora, é fazer o que nós precisamos fazer, com a força que 

precisamos fazer, gastando o que precisar gastar para que a gente possa dar 
tranqüilidade à sociedade brasileira

16
. 

 

Com este impulso, Jobim se viu estimulado e com aparente apoio para enfrentar os problemas 

da hora. Depois de apaziguados os ânimos do caos aéreo, priorizou a documentação da 

Defesa; a PDN estava completa e revisada. No entanto, faltava o interesse do governo em 

colocar as questões de defesa na agenda nacional e/ou Políticas Públicas nesse sentido. Urgia-

se por uma direção estratégica para a Defesa consonante com o desenvolvimento do País e 

direcionada para a aproximação entre militares e sociedade. 

No documento em que Jobim e Mangabeira Unger - respectivamente, ministros da Defesa e 

Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos - encaminham ao presidente Lula o Projeto da 

Estratégia Nacional de Defesa (END
17

, p. 6), ficou clara a intenção de colocar as questões de 

defesa na agenda nacional e a aproximação entre civis e militares. Esse fato foi inédito para 

Defesa Nacional. 

                                                
14 Disponível em <http://www.pcdob.org.br/noticia.php?id_noticia=20761&id_secao=1>. Acesso em 25 set. 

2011. 
15

 Idem. 
16 Ibidem. 
17 Disponível em <http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Estrat%C3%A9gia-Nacional-de-Defesa.pdf>, 

acesso em 15 mar. 2011. 

http://www.pcdob.org.br/noticia.php?id_noticia=20761&id_secao=1
http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/Estrat%C3%A9gia-Nacional-de-Defesa.pdf
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[...] Nessas condições, Senhor Presidente, a atual iniciativa do governo de Vossa 

Excelência, de colocar as questões de defesa na agenda nacional e de formular um 

planejamento de longo prazo para a defesa do País é fato inédito no Estado 
brasileiro. Marca uma nova etapa no tratamento de tema tão relevante, 

intrinsecamente associado ao desenvolvimento nacional.  

 

Aprovada a Estratégia Nacional de Defesa (END), em 18 de dezembro de 2008, completava-

se parte da cadeia lógica dos documentos de Defesa do país. Um dos objetivos da PDN e da 

END foi o de aproximar a sociedade e a academia aos saberes militares, não precisamente 

nesta ordem. Além disso, trazer maior transparência aos temas afetos à Defesa Nacional. 

Atenta foi a análise, sobre a END, feita por Flores (2011) ao lembrar que um documento desta 

importância, tinha seu acesso dificultado pela sociedade, de 1930 até a redemocratização nos 

1980, dado seu grau de confidencialidade – tratava-se do Conceito Estratégico Nacional. 

Indagava sobre o real interesse nacional sobre os assuntos contidos na END, aberta ao público 

e nem por isso com a atenção que mereceria: 

[...] A END, pelo contrário, é aberta ao conhecimento público. Mas está 
interessando à opinião pública, ou mesmo ao mundo político? Aparentemente não. 

A despeito da importância do seu conteúdo, é raro encontrar qualquer manifestação 

sobre ela, na mídia. 

 

A idéia de que Defesa Nacional está relacionada com repressão e autoritarismo inibe 

intenções de aproximação saudável e sem pré-conceitos, entre civis e militares. Atitude que, 

de certa forma, reafirma o despreparo e desatenção dos governantes, partidos políticos, 

parlamentares e a sociedade em geral, com o tema da Defesa Nacional. 

Jungmann (2009, p. 12) em seu discurso de posse da Frente Parlamentar da Defesa Nacional 

sublinhou o distanciamento entre as Forças Armadas e o meio acadêmico: 

Uma cultura de defesa não pode prescindir do concurso das nossas instituições de 

ensino superior, a exemplo do que já ocorre na Europa e Estados Unidos – e isso é 

de interesse e [...] do Parlamento brasileiro. São ainda incipientes as relações entre 
nosso meio acadêmico, as Forças armadas e a defesa, embora se verifiquem 

avanços notáveis. [...] A formação e qualificação de quadros, o desenvolvimento de 

programas e projetos, além do imprescindível suporte de conhecimento, reflexão e 

informações requerem a atuação engajada das nossas universidades em 
consonância com os interesses e prioridades [...] da defesa.  

 

Ato contínuo, o ex-ministro Jobim (2009, p. 17), reforçou a idéia de que um país é forte 

quando tem Forças Armadas fortes. O país precisava de planejamento e ação no sentido de 

equipar esses 350 mil homens e mulheres para o melhor cumprimento de suas missões.  

Os países precisam ter a capacidade de dizer não, no contexto internacional, e ter a 

capacidade [...] de defender seus interesses econômicos, políticos e sociais com 

absoluta transparência. E no mundo só se faz se, e somente se, tivermos a força da 



75 

Defesa [...]. Bazófias e retóricas servem para brincadeira, mas não servem para 

afirmação da soberania e da autoridade nacional. Esse fato faz com que [...] nossos 

350 mil homens e mulheres que compõem o efetivo das Forças armadas brasileiras 
possam ter [...] a equipagem, a destinação e a consciência de que estão servindo a 

um grande País. 

 

Sobre a representatividade da sociedade, D‘Araujo (2010 b, p. 66) assevera que o MD só teve 

militares em seus quadros, nesses dez anos de existência: 

 
O Ministério da Defesa, criado em 1999, teve sua primeira década marcada pelo 

monopólio dos militares em todas as funções ministeriais internas ao gabinete e 

pelo preconceito quanto à presença de civis na gestão dos assuntos de defesa. Para 

muitos militares depois de 10 anos continua inaceitável a presença de civis no MD. 

 

Em seguida amenizou: ―Esta situação parece começar a reverter-se em agosto de 2010 quando 

o ministro Nelson Jobim anunciou uma série de medidas legais e administrativas 

denominadas Nova Defesa.‖ Dentre essas medidas estavam o aumento do poder de polícia das 

Forças Armadas nas fronteiras – fato que pela distância será pouco ou nada observado pela 

sociedade, e a criação do Livro Branco de Defesa Nacional. A Figura abaixo explica, 

cronologicamente, os fatos ligados ao tema da pesquisa, no período entre a CF 1988 aos 

trabalhos de elaboração do LBDN em 2011. 

 

 

Figura 2 Fatos ligados à Defesa Nacional, em ordem cronológica, entre 1988 e 2011 – período da pesquisa. 

Fonte: o autor. 
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D‘Araujo comentou que: ―A elaboração do Livro Branco de Defesa, por sua vez, denota uma 

preocupação em dar maior transparência aos temas militares e com isso atender a uma 

demanda da comunidade nacional e internacional‖ (D‘ARAUJO 2010 b, p. 66). Com o 

mesmo viés, foram encaminhadas medidas ao Congresso e ao Executivo para a criação da 

Carreira Civil de Defesa e dos cargos efetivos de Analistas de Defesa Nacional. Assim, 

previu-se que num futuro próximo haveria um percentual qualificado para o exercício das 

funções no MD e nas instituições, militares e civis, que comportarem
18

.  

Pelo exposto, nota-se alguma evolução no trato da sociedade com os temas da Defesa e vice-

versa; mas há outras dificuldades. Motivo de alheamento dos assuntos da defesa é o difícil 

entendimento dos termos militares. Tal fato não é particularidade brasileira; em Portugal, são 

várias opiniões acerca dos significados sobre segurança e defesa. Em determinada citação de 

Aguiar (1989, p. 63) as diferenças entre os termos não são consideradas: 

 
Esta distinção entre segurança e defesa não é considerada essencial por alguns 
autores nem é considerada relevante em algumas sociedades. Num importante 

clássico é expressamente afirmado que os termos ‗defesa‘ e ‗segurança nacional‘ 

serão usados indistintamente (Hitch, McKean, 1960, 1974) e mesmo na 

organização administrativa norte-americana aparece um Departamento da Defesa 
mas também um Conselho nacional de Segurança com áreas de interesses que se 

sobrepõem (e que se acumulam também com os assuntos de política externa).  

 

Ao ocupante do posto de Ministro da Defesa, cabe observar algumas características desse 

chefe. O poder civil sobre os militares há de ter conhecimento e poder para ser o chefe e 

exemplo das Forças Armadas. 

A citação é de Zagorski (1992, p.147), contudo Hungtinton (1996) concorda sobre algumas 

das características necessárias e assinaladas para o chefe da Defesa: 

Portanto, o controle civil sobre os meios militares é essencial para a democracia. 

As dificuldades aparecem pelo fato de que tal controle requer conhecimento e 

poder. O conhecimento implica um grau suficiente de entendimento dos assuntos 

militares a fim de se formular políticas viáveis e críveis, englobando tanto de modo 
geral os assuntos militares quanto à familiaridade com suas próprias forças 

armadas. E poder implica na autoridade legal para se compelir e a capacidade 

política para se induzir à obediência, ou seja, o objetivo do controle civil é 
fomentar a lealdade das forças armadas ao sistema político, enquanto preserva as 

instituições, profissionalismo e autonomia militares. 

 

Desta forma, entender e considerar os documentos de Defesa com a seriedade, rigidez e 

compreensão que a Defesa Nacional requer, não é tarefa fácil. Tampouco a condução de 

homens em armas. 

                                                
18 Disponível em <http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/2010/mes10/palestra_fiesp>. Acesso em 30 set. 2011. 

http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/2010/mes10/palestra_fiesp
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O último documento oficial de assuntos da Defesa Nacional - a END -, não está sendo 

devidamente considerado, como o cuidado que encerra, tampouco por seu cunho estratégico 

para o País. Flores (2011, p. 1) observou o tratamento dispensado ao documento, 

particularmente pela opinião pública, universidades e meio político. Para o ex-ministro da 

Marinha, o próprio Executivo, que determinou ações na administração pública para o 

fortalecimento da defesa nacional, não comprova sua atenção com o tema.  

Aprovada há mais de dois anos, qual foi até agora a repercussão da END no 

Congresso Nacional, órgão inerentemente vinculado ao assunto e por ele co-
responsável, numa democracia? Não houve, ao menos em termos de despertar a 

atenção da mídia e da opinião pública. Tampouco houve repercussão na 

intelligenzia nacional (universidades) e em setores econômicos relacionados com o 
assunto - a indústria de interesse da defesa. Quanto ao próprio poder executivo, o 

decreto que aprova a END contém esse preceito: ―os órgãos e entidades da 

administração pública federal deverão considerar, em seus planejamentos, ações 
que concorram para fortalecer a defesa nacional‖. Em tópico sobre a 

implementação da estratégia de defesa são citadas recomendações nos campos da 

energia, transporte e comunicações. Estarão sendo elas praticadas? Dada a 

tendência histórica brasileira de estanqueidade funcional, não é seguro que isso 
venha ocorrendo. A END reconhece toda essa deficiência e preconiza sua 

superação para que ―a Nação participe da defesa‖. 

 

Com o atual interesse do Governo, a pouca participação da sociedade, a ofuscada 

transparência dos assuntos de Defesa que a situação impunha são fatores suficientes para o 

distanciamento ao tema. Além da pouca divulgação de assuntos sobre Segurança e Defesa 

Nacionais, particularmente, por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) oferecem 

sobre a matéria, seria pouco provável o surgimento de governantes e sociedade preparados 

para a Pasta da Defesa. Portanto, não é somente o povo que não percebe a diferença entre 

Segurança Nacional e Segurança Pública.  

Flores (2011b) apontou a forma de como que as Forças Militares são vistas:  

Ressalvado o restrito mundo profissional da defesa, nos últimos decênios nosso 

sistema militar vem sendo lembrado principalmente na síndrome da insegurança 

pública e (se tanto) no cenário da criminalidade transnacional fronteiriça, 
problemas de natureza basicamente policial, embora também militar, nos limites 

definidos em legislação. 

 

Contudo, a produção de documentos sobre a Defesa Nacional tem mostrado maior 

aproximação da sociedade no cuidado com o tema. 

No período entre a Constituição Federal de 1988 e a elaboração da primeira PDN em 1996, 

houve uma situação discrepante quanto à documentação sobre Defesa Nacional. Diretamente 

subordinada à Constituição Federal de 1988 havia a Política Militar de Defesa (PMD), que é 
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um documento tipicamente militar - documento confidencial. Apenas alguns militares e 

pouquíssimos civis, todos credenciados, tinham acesso. Isso distanciava, mais uma vez, a 

sociedade das questões da Defesa Nacional. 

Neste intervalo, entre 1988 e 1996, não havia qualquer outro tipo de orientação política ou 

estratégica, explícita e direta, tampouco um documento sobre Defesa Nacional. Isso 

representava dizer que abaixo da Lei Magna do país, a CF 1988, havia um documento de 

cunho absolutamente militar, sem, entre eles, haver nenhum documento orientador emitido 

por parte do Governo. 

Em relação aos documentos produzidos pela Marinha do Brasil, referente ao primeiro período 

desta pesquisa, qual seja: entre 1988 (nova CF) a 1999 (criação do MD), vale algumas 

explicações. Como descrito acima, não havia nenhuma orientação estratégica formal por parte 

do Governo sobre a questão da Defesa. Antes da criação do MD, as Forças Singulares tinham 

Ministérios próprios e independentes. Cada Força Singular tinha uma missão e tarefas 

conseqüentes e seu planejamento era, quase exclusivamente, voltado para o bom desempenho 

dessas tarefas e ao cumprimento da sua missão. Isto posto, pode-se inferir que a necessidade 

de ajuda dos civis para a elaboração destes documentos era pontual, mínima. Em relação à 

Marinha, a documentação deste período, elaborada pelo alto escalão, tinha como objetivo a 

própria Força. Marinha, Exército e Aeronáutica tinham suas preocupações voltadas, 

prioritariamente, para seu público interno. Até porque não havia nenhuma indicação ao 

contrário e tampouco cabia interferência em outro Ministério, mesmo que do Exército ou da 

Aeronáutica – todos militares. Não era cabível. Embora houvesse troca de informações de 

interesse entre as Forças, a preocupação primeira era a própria Força. 

Os documentos produzidos neste período, pelo Estado Maior da Armada (EMA), setor de 

nível estratégico da Marinha, estão no Anexo D. Verifica-se que dos vinte e oito documentos 

produzidos, sete têm seu grau de sigilo classificado como ostensivos e vinte e três reservados 

ou confidenciais; todos tratando de questões que dizem respeito, exclusivamente, à Marinha. 

Conforme documentos normativos estudados, a participação dos civis não era necessária. Na 

realidade não havia a necessidade desta colaboração, a não ser de modo pontual. Este 

distanciamento não se fazia por vontade da Marinha, mas pelo não conhecimento e 

envolvimento dos civis naquele tipo de assunto.  

Para a elaboração da END, o presidente Lula instituiu um Comitê Ministerial de Formulação 

da Estratégia Nacional de Defesa. O texto do Decreto, diferentemente dos anteriormente 

pesquisados, deixava clara a possibilidade de convidar especialistas civis, das áreas públicas 
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ou privadas, conhecedores do assunto para a elaboração da END Foi um novo passo para a 

presença civil: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso VI, alínea ―a‖, da Constituição, DECRETA: Art. 1º Fica instituído o Comitê 
Ministerial de Formulação da Estratégia Nacional de Defesa, com a finalidade de 

elaborar e apresentar ao Presidente da República proposta de estratégia nacional de 

defesa e de atualização da Política de Defesa Nacional
19

 [...].Art. 3º O Presidente 

do Comitê Ministerial poderá convidar especialistas ou representantes de 

outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, bem como cidadãos de 

reconhecido saber no campo da defesa, para participar das reuniões e prestar 
assessoramento sobre temas específicos

20
. Art. 4º O Comitê Ministerial 

apresentará ao Presidente da República, até 7 de setembro de 2008, relatório 

circunstanciado de seus trabalhos e proposta contemplando o disposto no art. 1o. 

Art. 5º A participação nos trabalhos do Comitê Ministerial será considerada 
prestação de serviço público relevante, não remunerada. [...] LUIZ INÁCIO LULA 

DA SILVA, Nelson Jobim Roberto, Mangabeira Unger. (grifo nosso) 

 

A END foi mais um a ocupar espaço na hierarquia dos documentos da Defesa 

Por ocasião da submissão da END ao presidente Lula, 15 de dezembro de 2008, os ministros 

Jobim e Mangabeira Unger realçaram a aproximação de civis e militares, em seus parágrafos 

4 e 9, reafirmando, inclusive, o compromisso de civis e militares com a soberania do país. 

Fato inédito no País. Foi uma clara intenção de debater os assuntos de Defesa em âmbito 

nacional, confirmar que são de interesse de Estado e de toda a sociedade, incluir as questões 

de Defesa na agenda nacional e realizar um planejamento de longo prazo, fato inédito no País: 

 
[...] 4. Com o intuito de debater o assunto e em função da natureza do seu conteúdo 

ser dirigido à concretização de interesses do Estado e de toda a sociedade, o 

Comitê consultou especialistas, representantes de diversos órgãos públicos e 

privados, bem como cidadãos de reconhecido saber no campo da Defesa, além dos 
próprios Comandantes das três Forças Armadas e seus principais assessores. [...] 

[...] 9. Nessas condições, Senhor Presidente, a atual iniciativa do governo de Vossa 

Excelência, de colocar as questões de defesa na agenda nacional e de formular 

um planejamento de longo prazo para a defesa do País é fato inédito no Estado 

brasileiro. Marca uma nova etapa no tratamento de tema tão relevante, [...]. 

Reafirma o compromisso de todos nós, cidadãos brasileiros, civis e militares, com 
os valores maiores da soberania, da integridade do patrimônio e do território e da 

unidade nacionais
21

.(grifo nosso) 

 

Em 10 de junho de 2009, o Ministério da Defesa completou dez anos. Neste ano, em palestra 

na Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), o então ministro Jobim 

                                                
19 Em relação à atualização da Política de Defesa Nacional de 2005, até o fim deste trabalho, não havia sido 

cumprida esta determinação, segundo o site do Ministério da Defesa,  
20

 Este pesquisador foi convidado a colaborar na elaboração da END. 
21 A íntegra da END, e o documento que a submete ao Presidente estão disponíveis em 

<http://www.defesa.gov.br/projetosweb/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_portugues.pdf>. Acesso 

em 12 set. 2011. 

http://www.defesa.gov.br/projetosweb/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_portugues.pdf
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destacou a importância da END, apresentou detalhes de sua elaboração, observou a 

necessidade da continuidade das ações decorrentes da END e reforçou a idéia de que Defesa é 

um objetivo da Nação e não somente dos militares e que o poder não é militar ou civil, é 

Poder Nacional
22

: 

 
[...] entre a primeira proposta [da END] apresentada para discussão inicial com os 

Comandos e o documento final apresentado ao presidente da República e, 
posteriormente, submetido à aprovação do Conselho de Defesa Nacional, foram 

mais de 40 versões da Estratégia Nacional de Defesa. [...] Não foi fácil trabalhar 

nisso, não foi simples, discutir item por item [...] porque eram itens que 
caracterizavam a consolidação do processo democrático na relação e na integração 

das Forças Armadas ao novo perfil de Estado brasileiro. Não há mais que se falar 

numa distinção entre poder civil e poder militar. Nós temos uma coisa só que se 
chama Poder Nacional e isso se integra pelas atividades de governo e pela 

execução destinada aos militares das três Armas daquilo que eles 

constitucionalmente têm que fazer. [...] Isso é a tentativa de [...] ajustamento 

progressivo e de aprofundamento no sentido da integração e da compreensão da 
Nação de que a Defesa é um objetivo da Nação e não é o objetivo exclusivamente 

dos militares, sendo os militares os únicos capacitados a darem execução às 

decisões que são as decisões da Nação. 

 

Formalmente, o Ministério das Relações Exteriores não se fez presente na elaboração da 

END. Flores (2011) percebeu a ausência de representante da diplomacia nacional e comentou: 

A END foi elaborada por Comissão (Comitê Ministerial) dirigida pelo Ministro da 

Defesa, coordenada pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e 

integrada pelos Ministros do Planejamento, Fazenda e Ciência e Tecnologia, 
―assistidos‖ pelos comandantes das três Forças, ouvidos especialistas e pessoas de 

reconhecido saber no campo da defesa. É no mínimo curiosa a não participação 

(ao menos a não participação formal, explicitada no documento) de 
representante do Ministério do Exterior, cuja contribuição seria supostamente 

fundamental, numa estratégia de defesa; a formulação teria de fato ocorrida sem o 

aporte daquele Ministério? Improvável... Apesar da configuração heterogênea da 
Comissão, é sensível no seu produto a influência singular do Ministério da Defesa, 

da SAE
23

 (de seu titular e coordenador) e das próprias Forças, cujos axiomas 

tradicionais, desenvolvidos com autonomia ao longo da história, transparecem no 

documento (grifo nosso). 

 

As políticas externa e a de defesa precisam estar coadunadas. Seus objetivos e intenções não 

poderiam ficar em paralelo. Enquanto, desde a abertura do Ministério da Defesa houve, em 

seus quadros, representantes diplomáticos, incluindo um embaixador, somente em 2010 o 

Ministério das Relações Exteriores contemplou os assuntos de Defesa com um setor 

                                                
22 Um resumo da aula inaugural para oficiais dos cursos de altos estudos das três Forças, realizada na Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no Rio de Janeiro, proferida pelo ministro da Defesa, Nelson 

Jobim, em 16 de março de 2009. Disponível em 

<http://www.defesa.gov.br/projetosweb/estrategia/noticias/2011/noticia-05.html>. Acesso em 12 set. 2011. 
23 Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) 

http://www.defesa.gov.br/projetosweb/estrategia/noticias/2011/noticia-05.html
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responsável. O Itamaraty criou uma coordenadoria de assuntos de defesa, junto à Secretaria 

Geral do Ministério
24

. 

O diplomata Alsina Jr. (2009, p. 147) também posiciona a Política de Defesa como de 

relevância nacional: 

―[...] o Itamaraty pode, e mais que isso, deve intervir nos debates internos sobre 

temas relevantes para a agenda internacional do país. A política de defesa é, 

claramente, um desses temas. Embora não se advogue aqui uma intervenção 
sistemática nas discussões sobre a matéria, parece certo que a simples abstenção 

não representa uma alternativa produtiva‖  

 

Nesse sentido, Alsina Jr. propôs uma série de iniciativas no sentido de contribuir para melhor 

articulação entre as políticas externa e de defesa. Das que chamaram atenção citam-se: 

 Maior intervenção do MRE no debate público sobre política de defesa;  

 Estruturação de uma estratégia conjunta MRE/MD [...] 

 

Qualquer análise breve é suficiente para revelar a importância que o setor de Defesa 

representa para o povo brasileiro. Essa caixa preta nacional teria que ser estudada: completou 

Alsina. 

Passados doze anos de criação do Ministério da Defesa, os assuntos ligados à Defesa 

começaram a fazer parte, mesmo que timidamente, das agendas públicas. Por conseqüência, 

se tornaram alvos de maiores comentários por parte da sociedade. Mesmo assim, apenas para 

os interessados no assunto.  

Flores (2011) apresentou quatro razões para o pouco interesse, por parte da sociedade, dos 

assuntos da Defesa Nacional: 

Primeira: o preconceito gerado pelas interveniências militares na vida nacional, 

tema superado, mas ainda influente em segmentos do sectarismo anacrônico. 
Segunda: no sistema militar não há espaço para a cultura clientelista e 

patrimonialista - o que reduz ainda mais o já precário interesse dos políticos 

brasileiros pautado nessa cultura. Terceira: a defesa nacional não gera votos, tanto 
assim que na discussão política o tema militar praticamente se limita ao que afeta o 

humor eleitoral corporativo (salário, por exemplo). E quarta: a mais que centenária 

ausência de ameaça clássica em que o Brasil tivesse vivido papel protagônico ou ao 

menos significativo (na 2.ª Guerra Mundial fomos atores coadjuvantes). 

 

Documentos que aprovaram a PDN e a END, assinados por Lula, assinalam seu Art. 2º: ―Os 

órgãos e utilidades da administração pública federal deverão considerar em seus 

planejamentos, ações que concorram para fortalecer a Defesa Nacional‖. A expressão suscita 

                                                
24 Notícia enviada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 
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execução. Entretanto, percebe-se, na vida política do País, qualquer atitude nesse sentido ou 

cobrança pelo Executivo pelo não cumprimento de suas determinações que concorreriam à 

Defesa Nacional.  

Como os ministros são membros do Executivo, em alto nível, seriam eles os responsáveis 

pelo entendimento da PDN e da END e por sua execução do que lhes couberem. A questão 

sobre Defesa Nacional ultrapassa os muros dos quartéis em pouco mais de uma década, tempo 

de funcionamento do MD, mas ainda não tomou espaço na agenda nacional, o que, de certa 

maneira, pouco se espera, também, de respostas desse setor do Executivo.  

Flores (2011) assevera que o brasileiro, grosso modo, embora confie nas Forças Armadas, não 

se interessa pela Defesa Nacional: 

Nas pesquisas de opinião as Forças Armadas são bem hierarquizadas no quesito 
confiabilidade. Entretanto, trata-se de confiabilidade relacionada mais à correção 

ética num universo público visto como venal do que como instrumento de defesa, 
preocupação ausente. Praticamente não existe no Brasil interesse político e 

societário pela defesa nacional. 

Raul Jungmann complementa (2009, p. 19): ―Defesa não dá voto‖. Sociedade e Forças 

Armadas ainda seguem distantes. 

 

7.1 A criação do Ministério da Defesa (MD) 

Antes da criação do Ministério da Defesa, que foi em 10 de junho de 1999, o Presidente FHC 

já havia vislumbrado a necessidade de uma Defesa maior para o país; bem de acordo com a 

situação desse país continental. Em seu primeiro mandato (1995 – 1998), FHC não logrou 

êxito. Em entrevista a Eliézer Rizzo Oliveira (OLIVEIRA 2005, p. 508), o General Gleuber 

Vieira, último militar a ocupar o cargo de Ministro do Exército e o primeiro a ocupar o de 

Comandante do Exército, comentou sobre esta intenção do presidente: 

Eliézer: na sua visão, quais teriam sido as intenções do presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao criar o Ministério da Defesa? 

Gleuber Vieira: Só perguntando a ele. Parece-me que era um compromisso de 

campanha.  
Eliézer: Eu não consegui localizar tal compromisso. 

Gleuber Vieira: É mesmo? Sempre ouvi falar que sim. Se não falou, retire minha 

suposição. Mas se falou, era razão suficiente para criá-lo. Não sei quais foram as 

intenções do presidente e não gosto de falar especulando. Não tenho dados 
concretos para avaliá-las. 
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Oliveira insiste sobre a criação do MD: 
 

Gleuber: Posso apenas dizer que ele foi muito claro, desde a gestão do ministro 
Zenildo

25
 declarara que, se reeleito, implantaria o Ministério da Defesa. Nunca 

escondeu este desejo, nada foi feito às escondidas. Eu próprio, antes de assumir o 

Ministério do Exército, já sabia daquela disposição, até pela articulação como 
Chefe-do-Estado-Maior do Exército nas gestões para produzirmos um modelo de 

organização para o novo ministério. De modo que foi um processo claro. 

 

Gleuber continua: ―[Eu] particularmente, achava e acho que é necessário o Ministério da 

Defesa. Minha apreensão era apenas se ele surgiria bem. E acho que surgiu bem. [...] Não 

podíamos continuar na contra mão‖ (OLIVEIRA, p. 508).   

Com a criação do MD, os Ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica se transformavam 

em Comandos. Ocorreu uma mudança secular. Como afirma Oliveira (2005, p. 160): ―[...] o 

Ministério de Defesa traduz plenamente a perspectiva do presidente Fernando Henrique 

Cardoso e, vale repetir, representa a mais profunda reforma na defesa nacional jamais operada 

na história republicana do Brasil.‖ 

Este novo padrão de relacionamento pode ter sido obtido pelo bom trânsito que o presidente 

FHC conseguiu com as lideranças das FA, pelo seu nível intelectual e pelo conhecimento que 

tinha sobre as Forças. Era freqüente sua presença, às vezes com sua família, aos ambientes 

castrenses. Oliveira (2005, p. 334) afirma que FHC abriu esse caminho ajudado pelos 

Comandantes Militares: 

O caminho que conduziu a esta nova situação foi sendo aberto pela liderança 
política e intelectual do presidente [FHC], assim como por sua legitimidade, cujo 

fundamento encontra-se na sua eleição, na reorganização econômica e política do 

estado e na sua dimensão internacional de Chefe de Estado. Mas o novo padrão das 
relações civil-militares decorreu também da atuação e do perfil institucional dos 

ministros militares e dos comandantes que os sucederam na estrutura do Ministério 

da Defesa.  

 

Em 2003, o presidente FHC respondeu sobre o momento em que teria tido a real noção de 

criação do Ministério da Defesa.  

O que posso me recordar é o seguinte: os ministros Mauro Cezar Pereira 

(Marinha), Zenildo Lucena (Exército) e Mauro Gandra (Aeronáutica) foram 

escolhidos com a condicionante de apoiarem o Ministério da Defesa. Portanto antes 
de tomar posse eu já tinha tomado a decisão de criá-lo. Uma razão para a 

racionalização (custos, operações militares etc.) a outra: o novo Ministério seria o 

símbolo da democratização, chegado o momento em que o ministro das forças de 

defesa seria um civil (OLIVEIRA, 2005, p. 431). 

 

                                                
25 General de Exército Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, Ministro do Exército antecedeu o ministro 

Gleuber Vieira. Disponível em <http://www.exercito.gov.br/web/guest/republica>. Acesso em 5 maio 2011. 

http://www.exercito.gov.br/web/guest/republica
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Foi um momento novo para a Defesa Nacional e, por óbvio, para as Forças Armadas. Houve 

resistências iniciais, mas a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, sustentaram 

a ordem e tudo se sucedeu com normalidade. Os três ministros militares perderam seus status 

de ministros de estado e passaram a se subordinar à nova autoridade política, o Ministro da 

Defesa. 

Ao criar o Ministério da Defesa, o presidente Fernando Henrique reforçou a autoridade civil 

sobre as forças armadas. Contudo, conforme previsto no Art. 142 da Constituição Federal de 

1988, não havia dúvida de que a autoridade suprema continuava com o Presidente da 

República: ―As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica 

são Instituições Nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República‖ (BRASIL, 1988). No 

entanto Oliveira (2005, p. 39) adverte: ―O Art. 142 [da Constituição Federal de 1988] cerne 

da relação das Forças Armadas com o chefe de Estado é obscuro e infeliz, pois não estabelece 

um canal único e indiscutível de autoridade.‖ A CF 1988 é anterior ao MD que foi criado em 

1999. Com as atualizações da estrutura do MD ao longo do tempo e com a criação do Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), a Defesa sofreu alterações. O cargo foi 

criado pela Lei Complementar nº 136, de 25.8.2010, que lançou as bases para a estruturação 

da Nova Defesa, no entanto a CF não sofreu atualização nesse sentido. 

Contudo, o início da Defesa não foi como se esperava. Em 10 de junho de 1999 o presidente 

FHC, em seu discurso
26

 na solenidade de criação do Ministério da Defesa ressaltou os 

agradecimentos ao seu líder de Governo Élcio Álvares e enalteceu suas qualidades: 

Queria, finalmente, ao lhes [aos presentes à cerimônia] agradecer, mais uma vez, 

fazer uma referência ao Ministro Élcio Álvares, cujo sucesso nessa empreitada é 

essencial para o fortalecimento do país. O Ministro Élcio Álvares, como ele disse, 

foi meu líder no governo. Os que o acompanharam e aqui estão, muitos dos seus 
antigos colegas, e os Senhores Militares aqui presentes, [...] sabem da ação do 

Senador Élcio Álvares [...] na questão do Sivam. Ele se comportou da maneira 

mais efetiva para a consecução dos objetivos nacionais [...] 
 

O presidente FHC, no entanto, estava convicto de sua escolha: 

 
[...] A escolha de Élcio Álvares para Ministro de Defesa - primeiro civil a ostentar 

esse título no Brasil, [...] é, ao mesmo tempo, uma homenagem ao Senado da 

República, uma homenagem ao Parlamento Nacional e a garantia de que esse 
entrosamento dos setores civis e militares encontra, na sua pessoa, a expressão 

mais pura e genuína de alguém que está sempre disposto a cooperar pelo 

                                                
26 Discurso do presidente FH disponível em <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-

henrique-cardoso/discursos-1/2o-mandato/1999/61.pdf/at_download/file>. Acesso em 5 set. 2011. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos-1/2o-mandato/1999/61.pdf/at_download/file
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos-1/2o-mandato/1999/61.pdf/at_download/file
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engrandecimento das nossas Forças. Armadas. Agradeço ao Ministro Álvares e 

agradeço a todos os presentes. Muitíssimo obrigado. 

 

O primeiro Ministro da Defesa foi o Sr. Élcio Álvares, tratava-se de um político profissional 

do Partido da Frente Liberal (PFL), que havia sido ministro, deputado federal, senador e 

governador do estado do Espírito Santo. Ganhara expressão nacional como líder do governo 

no Senado durante o primeiro mandato do presidente FHC, sendo derrotado em 1998 para o 

senado foi escolhido para ser o primeiro a assumir a pasta da Defesa no Brasil.  

Tendo assumido em 10 de junho de 1999, sua passagem como Ministro da Defesa foi breve. 

A Revista Veja on line especulou a respeito
27

: 

 
[...] lhe falta tarimba para a função. Em primeiro lugar, não entende do ramo 

militar. E demora demais a tomar decisões. Não faltam ocasiões em que a hesitação 

do ministro obrigou o presidente a reagir por conta própria. Foi Fernando Henrique 

Cardoso quem demitiu o ex-comandante da Aeronáutica [...] Bräuer, subordinado a 
Élcio Álvares que fez declarações simpáticas à CPI do Narcotráfico, em cuja mira 

estava Solange Resende, assessora especial do ministro. Numa tentativa de 

equilibrar a equação, o presidente mandou demitir também a assessora, cuja 
correção havia sido colocada em dúvida pelos membros da CPI.  

 

Em 23 de janeiro de 2000 sob as diversas acusações, passou as funções. Sua secretária 

Solange Resende também foi demitida e neste episódio o Comandante da Aeronáutica 

substituído, conforme demonstra a reportagem da Revista ISTO É:
28

  

No final da tarde da sexta-feira 17 [dezembro de 2000], a superassessora e sócia do 
ministro da Defesa, Élcio Álvares, suspeita de envolvimento com o crime 

organizado no Espírito Santo, e o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Walter 

Brauer, foram demitidos. Dois dias antes, a CPI do Narcotráfico resolveu quebrar 
os sigilos bancário, fiscal e telefônico de 46 pessoas e empresas suspeitas de 

envolvimento com a bandidagem capixaba. 

 

Ao longo do tempo se comprovou a rotatividade ao cargo, exatamente no Ministério onde se 

pretendia coordenador e integrador das Forças Armadas. Conforme advoga Huntington 

(1996), para liderar forças militares há de se ter conhecimento suficiente das questões de 

Defesa; e os assuntos sobre a Defesa Nacional nem sempre foram o forte para os políticos 

brasileiros. 

Passados doze anos de funcionamento do Ministério da Defesa, 1999 a 2011, o cargo foi 

ocupado por sete vezes até o ministro Jobim; o que equivale dizer que, em média, houve um 

ocupante do cargo a cada dois anos - sem contar o tempo do atual ministro Celso Amorim. 

                                                
27

 Idem. 
28

 Disponível em <http://www.istoe.com.br/reportagens/27730_SEM+DEFESA>. Acesso em 6 maio 

2011. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/27730_SEM+DEFESA
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O ex-ministro Jobim foi quem passou mais tempo no cargo: mais de quatro anos. Os oito anos 

restantes foram distribuídos por cinco ministros. 

A Dra. Margaret D. Hayees (2001, p. 228), primeira diretora do Centro Hemisférico para 

estudos de defesa nos Estados Unidos no final de seu artigo intitulado La educación de la 

defensa para civiles y militares. Avances y perspectivas en el hemisfério enfatizou a 

necessidade de se compreender que o tema é de preocupação nacional, civis e militares. 

Para terminar, lo que hace falta es um diálogo público sobre defensa. Cito lo 

dicho por el capitán Raposo de Vasconcellos, la “defensa no es tema exclusivo de 
los militares”. En mi concepto, es el pueblo el que debe responsabilizarse por el 

diseño de la política de defensa, bajo la cual funcionan las fuerzas armadas y las 

fuerzas de seguridad, pues éstas son simplemente un instrumento del Estado 
creado por el pueblo. 

 

O ex-ministro da Marinha comentou sobre o despreparo da sociedade na área da Defesa e 

sugeriu uma aproximação com a sociedade para que se tenha maior entendimento do tema. 

Flores (2002) apontou o despreparo, na área de Defesa, como fator prejudicial ao 

entendimento civil e militar, indicando que exista, ao menos, um núcleo de acadêmicos, 

empresários, profissionais da mídia, com alguma familiaridade e algum interesse pela 

temática da Defesa Nacional. É evidente que a ausência de preocupação civil com o tema 

Defesa Nacional agravou e agrava esse tipo de problema no Brasil; são questões que precisam 

de soluções.  

 

7.2 A Estratégia Nacional de Defesa (END) 

A Estratégia Nacional de Defesa é a mais ambiciosa proposta de reconstrução das Forças 

Armadas da história do Brasil, segundo o ex-ministro Mangabeira Unger. A END
29

 foi 

pautada nos fundamentos, nos objetivos e nos princípios dispostas da Constituição Federal e 

na PDN, orientações estratégicas existentes. 

Por determinação do ex-presidente Lula, foi criado o Comitê Nacional para a formulação da 

END. Como comentado, a END completou um ciclo de documentos da Defesa, que, desde a 

primeira PDN, de 1996, carecia de um fechamento. A END realça seu ineditismo, o lado 

pacifista por tradição e por convicção do povo brasileiro e o desejo da nação ascender ao 

primeiro plano no mundo sem, contudo, exercer hegemonia ou dominação. Mas lamenta o 

pouco diálogo sobre os assuntos da Defesa:  

                                                
29 Disponível em <http://www.defesabr.com/MD/md_estrategia.htm>. Acesso em 8 nov. 2011. 

http://www.defesabr.com/MD/md_estrategia.htm
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[...] Talvez por isso nunca tenha sido realizado no Brasil, em toda a sua história, 

amplo debate sobre os assuntos de defesa. Periodicamente, os governos 

autorizavam a compra ou a produção de novos materiais de defesa e introduziam 
reformas pontuais nas Forças Armadas. No entanto, nunca propuseram uma 

estratégia nacional de defesa para orientar de forma sistemática a reorganização e 

reorientação das Forças Armadas; a organização da indústria de material de defesa, 

com a finalidade de assegurar a autonomia operacional para as três Forças: a 
Marinha, o Exército e a Aeronáutica [...] (END, p. 8). 

 

Nesse sentido, a sinergia entre as pesquisas militares e acadêmicos trariam lucro para ambos 

os lados e economia para o País, dado que não se gastaria em estudos duplos ou paralelos e 

teria, em realce, maior concentração de esforços. 

Em 2000, tendo o MD completado um ano, FHC, em palestra aos concludentes dos Cursos de 

Altos Estudos Militares das três Forças Armadas observou a importância desta aproximação.  

 
Caso tivesse que recomendar uma tarefa prioritária neste País para o campo da 

defesa seria a de um esforço adicional para romper as barreiras entre os estamentos 

militar e universitário. Ainda vivemos aspectos que parecem dificultar o trânsito de 

idéias e projetos entre o mundo acadêmico e o da defesa
30

.  

 

Oliveira (2005, p. 45) nesse viés, comparou a Política de Defesa a outras Políticas Públicas e 

sugeriu a necessidade de um projeto nacional, a ser seguido com seriedade:  

[...] quando os governos democráticos, o sistema político e a sociedade civil 

passarão a dar à Defesa Nacional a prioridade que o sistema internacional está a 

sugerir? Quando a alusão à necessidade de um projeto nacional deixará de ser uma 
desculpa para a ausência de investimento suficientes e constantes da Defesa 

Nacional? Pois a mesma alusão não tem impedido a implementação de outras 

políticas públicas de igual relevância. 

 

Mesmo com Forças Armadas bem acreditadas pela sociedade, com altos índices de 

confiabilidade, o povo não conhece suas Forças Armadas, tampouco as tarefas inerentes à 

Defesa Nacional. A END enalteceu a integração política, econômica e estratégica regional, 

sem abrir mão do caráter nacional da Defesa. A indústria de defesa recebeu atenção e, poderá 

contribuir para a integração regional e para o recém criado Conselho de Defesa Sul-americano 

(CDS), nova instância de Defesa para o subcontinente. 

A END, em sua Parte II – Medidas de Implementação (p. 42) indica o caminho que levará o 

Brasil de onde está e para onde deve ir, na organização da Defesa. Apresenta aspectos 

positivos da Defesa, principais vulnerabilidades e as oportunidades a serem exploradas. A 

                                                
30 O discurso do presidente FHC foi realizado na Escola Naval, Ilha de Villegagnon – RJ. Foi obtido 

pelo autor na Presidência da República em 2000 e faz parte de acervo próprio.  
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END aponta a identificação com a sociedade brasileira, com altos índices de confiabilidade, 

como fator positivo. Como vulnerabilidades: 

 Pouco envolvimento da sociedade com assuntos de defesa; e 

 Insuficiência ou pouca atratividade e divulgação dos cursos para a capacitação de civis 

em assuntos de defesa; e inexistência de carreira civil na área de defesa, mesmo sendo 

uma função de Estado. 

 

Com os aspectos acima, vislumbram-se algumas oportunidades: 

 Maior engajamento da sociedade brasileira nos assuntos de defesa, assim como maior 

integração entre os três poderes do Estado brasileiro e desses com os institutos 

nacionais de estudos estratégicos, públicos ou privados; 

 valorização da profissão militar, a fim de estimular o recrutamento de seus quadros em 

todas as classes sociais; e 

 aperfeiçoamento do Serviço Militar Obrigatório, na busca de maior identificação das 

Forças Armadas com a sociedade brasileira, e estudos para viabilizar a criação de um 

Serviço Civil, a ser regulado por normas específicas.  

 

A END é uma estratégia de longo prazo que acima das diferenças partidárias e interesses 

políticos estão os interesses nacionais e, somente com o apoio do governo e do povo, terá 

êxito. A END se organiza em três eixos estruturantes, a saber: Reorientação e reorganização 

das Forças; Indústria nacional de material de defesa; e Futuro do Serviço Militar Obrigatório. 

Silva (2011, p. 126) interpreta que estes eixos representam políticas públicas setoriais para o 

MD:  

São definidas políticas públicas setoriais para o Ministério da Defesa e as Forças 

Armadas, indicando também os meios de implementação destas políticas. Ela se 

baseia em três eixos principais: 

 Reorganização das Forças Armadas: 

A estrutura ministerial é modificada para acomodar o Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas [interno ao MD] e [...] promover a interação das três forças [...]. 

 Reestruturação da indústria brasileira de material de defesa: 

Esta diretriz traz à tona a importância central que os instrumentos têm no combate. 
[...] a tecnologia vem se tornando um aspecto vital a ser considerado [...]. A nova 

Estratégia brasileira dá grande e merecida importância à implantação de uma 

indústria bélica de ponta, principalmente nas áreas de cibernética, aeroespacial e 

nuclear.  

 Política de composição dos efetivos das Forças Armadas: 

Não há dúvida de que os combatentes são o ―fiel da balança‖ em um combate. [...] 

A END abrange a importância do recrutamento dos combatentes entre os cidadãos 

e do Serviço Militar Obrigatório. 

 

Dentre os aspetos elencados acima, um tem valor inestimável: a credibilidade que a sociedade 

atribuiu e atribui às suas Forças Armadas. Esse deverá ser o fator pendular para a obtenção de 

maior atenção dos governantes e a sociedade às questões de Defesa e suas soluções 

decorrentes. Só então, poderão advir Políticas Públicas adequadas à questão. 
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8 CONCLUSÕES 

Ao término desta pesquisa, feitas as comparações entre o que foi realizado e produzido, 

particularmente em termos de elaboração de documentos de alto nível, antes – 1988 a 1999-, e 

depois da criação do MD – 1999 a 2011 -, pode-se comprovar a tese de que o advento do MD 

veio a aproximar a sociedade aos militares. O MD teve participação neste processo. 

Em 1985 se iniciaram os governos civis após vinte anos de Governos Militares. Desde então, 

foram os civis que governaram o País. Contudo, o denominado processo de redemocratização 

terminou com a aprovação de uma nova Constituição Federal em 1988 e com a realização das 

eleições diretas para Presidente da República em 1989. Os militares deixaram o poder. 

A sociedade brasileira à época dos governos militares era dividida em ―a favor‖ ou ―contra‖ 

os militares. Até hoje, passados mais de vinte e cinco anos, o país vem consolidando sua 

democracia. Mas a lembrança dos militares não se apagou.  

Nas palavras iniciais de posse dos presidentes civis, de Sarney a Dilma Rousseff, pouco ou 

quase nada foi dedicado aos assuntos de Defesa. Fernando Henrique Cardoso foi o que mais 

se interessou com essa questão. Dos oito discursos de posse da presidência feitos por seis 

mandatários, dado que houve duas reeleições, FHC foi o único que se intitulou Comandante-

em-chefe-das-Forças-Armadas em seu discurso. Posição obrigatória do Chefe da nação, mas 

parece soar como vergonha. Prova de que feridas ainda não foram, totalmente, fechadas. 

Foi na gestão de FHC que se criou o Ministério da Defesa no Brasil. O presidente disse na 

ocasião de sua posse que as Forças Armadas deveriam se modernizar e que toda a sociedade 

estaria envolvida nessa discussão: a Chancelaria, o Congresso, a universidade, os sindicatos, 

as empresas, as organizações não-governamentais. FHC não se distanciou dos assuntos 

militares. Esteve no poder entre 1995 – 1998 e reeleito para o período de 1999 – 2002. Foi 

neste período que a Defesa Nacional operou mudanças no Brasil. Contudo, a sociedade e 

parte do setor diplomático seguem distantes e ignorando os lucros de uma necessária 

aproximação. 

Na criação de cada força militar, anos 1820, foi verificado que foi o povo que se movimentou 

para a criação da Marinha e do Exército. A Aeronáutica surgiu nos anos 1940, da junção das 

MB e do EB. O nome Marinha do Brasil foi por conta do povo. O povo necessitava de uma 

proteção no mar. Comprou navios com colaboração voluntária. Não havia dinheiro para sua 

construção. Lançou-se, então, em 1823, uma subscrição pública nacional para angariar 

recursos. Os brasileiros colaboraram para a construção desta Força de forma inconteste. Foi o 
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conhecimento dos problemas de defesa que fizeram com que o País se armasse; tudo com a 

força da sociedade. 

O Exército teve sua cellula matter na primeira Batalha dos Guararapes, 19 de abril de 1648. É 

simbolicamente considerada a origem do EB devido ao episódio ter assinalado o início do 

nacionalismo e do espírito do Exército Brasileiro, pois os elementos étnicos brancos, negros e 

indígenas fundiram os seus interesses na luta pelo Brasil. Mais uma vez o povo se unindo 

contra um inimigo comum. 

A Força Aérea nasceu, no Brasil, em 1941 da união dos setores aeronáuticos da Marinha e do 

Exército. No Brasil, o avião foi entendido como arma de guerra após o impacto causado em 

Pearl Harbor, na IIª GM, pela aviação inimiga. Nessas três ocasiões, os militares eram bem-

vindos e respeitados, particularmente, por suas fardas. 

As Força Militares tiveram sua origem no povo. Hoje, boa parte desse povo desconhece e não 

se envolve com os problemas da Defesa Nacional.  

Contrariado em sua primeira gestão, por não ter conseguido criar o MD, o presidente FHC 

seguiu outro caminho. Elaborou o primeiro documento nacional, no período pós-militar, 

estritamente sobre as questões da defesa – a PDN. Para tal reuniu civis e militares na 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN). Em sua segunda gestão 

como presidente, cria o MD em 1999. Mas o MD não era idéia nova. Em 1946 foi criado o 

Estado Maior Geral (EMG) e em 1948 substituído pelo Estado Maior das Forças Armadas 

(EMFA). Foram iniciativas de coordenar e integrar as Forças Armadas. Nos Decretos de 

criação dessas Instituições – EMG e EMFA -,bem como os que regiam seu funcionamento e 

composição, não constavam colocações para os civis, muito menos as de destaque. No EMFA 

que foram iniciados, por determinação de FHC, os estudos para a implantação do MD. Era a 

nova subordinação dos militares ao Poder Político.  

Em 2000, Fernando Henrique ressaltou a importância da aproximação entre os militares e 

civis. Em relação ao setor acadêmico ressaltou: se tivesse que recomendar uma tarefa 

prioritária para o campo da defesa seria a de um esforço adicional para romper as barreiras 

entre os estamentos militar e universitário. Ainda vivemos aspectos que parecem dificultar o 

trânsito de idéias e projetos entre o mundo acadêmico e o da defesa. Nesse sentido trabalhou 

com o objetivo de minimizar este problema. 
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Em seu primeiro ano de funcionamento recebeu em Manaus, a IV Conferência de Ministros 

de Defesa das Américas (CMDA), em 2000. Civis e militares dos países das Américas 

dividiram conhecimentos estratégicos, assuntos da defesa e debateram assuntos de interesses 

mútuos. Comprovada demonstração democrática. O presidente FH abriu a Conferência. Havia 

civis em maior número.  

Houve maior repercussão internacional do que nacional. Os objetivos foram alcançados e nem 

por isso ouviu-se os ecos no Brasil. O comprovado desinteresse da sociedade brasileira. 

Ainda em 2000, para a revisão da PDN, o ministro Quintão decidiu ouvir a sociedade. Foram 

vinte especialistas no assunto, onde eram seis militares e quatorze civis, representados por 

cientistas políticos, professores, ministros e ex-ministros, diplomatas e políticos - os notáveis. 

Debates abertos e francos no MD redundaram em massa crítica de conhecimento respeitado. 

Na gestão seguinte, o ministro Viegas deu prosseguimento aos trabalhos. Entre 2003 e 2004 

foi realizado o Ciclo de Debates sobre a atualização do Pensamento Brasileiro em Matéria de 

Defesa e Segurança. O MD promoveu este encontro em parceria com o Ministério da Ciência 

e Tecnologia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mais uma vez os 

talentos se encontraram. Foram convidados membros do poder público e da sociedade civil – 

integrantes do Governo, políticos, militares, diplomatas, acadêmicos, jornalistas entre outros 

num total de quarenta civis e dez militares. Percebe-se nesta situação uma coincidência; as 

pessoas que se interessam sobre o tema; grosso modo, são as mesmas. Há pouca renovação 

em profissionais conhecedores da Defesa e pouco avanço no interesse do tema, mas há 

melhorias. Contando com esses conhecimentos obtidos, em 2005, a PDN foi revisada e 

atualizada. Outra conquista do MD. 

Mas nem tudo corria bem. Sob o mandato do presidente Lula houve problemas no controle 

aéreo do País. Questão de Defesa Nacional. Um princípio de motim entre os controladores 

aéreos militares foi motivo de trocas na Pasta da Defesa. Foi enviado um ministro civil para 

interceder na solução de um problema militar. Total inabilidade do Governo. Exemplo 

emblemático do pouco conhecimento governamental no trato de assuntos de Defesa e 

Segurança. Os mandatários da nação deveriam se assessorar em determinados assuntos 

militares o que evitaria desgastes e repercussões indesejadas.  

Em 2008 foi lançada a Estratégia Nacional de Defesa (END). Mais um espaço era ocupado na 

hierarquia dos documentos de defesa. Os ministros Jobim e Mangabeira deixaram claro, no 

lançamento da END, a intenção de colocar as questões de defesa na agenda nacional. A 

sociedade participou com idéias e sugestões. Foram mais de quarenta versões até seu final. 

Tratava-se do primeiro documento de cunho estratégico nacional para os assuntos de Defesa. 
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Em 2010, também no governo Lula, se iniciaram as tratativas para a confecção do Livro 

Branco de Defesa Nacional (LBDN). O MD e a FGV – RJ gerenciaram a elaboração de seu 

primeiro protótipo. O MD convidou cerca de cento e quarenta conhecedores dos assuntos que 

o Livro Branco requeria. Desta relação 75% eram civis e 25% militares. Foi comprovada uma 

maior participação dos civis e a conseqüente aproximação de talentos, ratificando a 

credibilidade e a necessidade que o MD vinha atribuindo à sociedade no trato dos assuntos de 

defesa. O MD divulgou este trabalho por todo Brasil. Houve workshops, seminários, reuniões 

e a sociedade participou e colaborou de forma efetiva. Todos estes exemplos ocorreram no 

período pós criação do MD.  

Antes da criação do MD, as Forças Armadas - aqui verificada pela Marinha do Brasil - se 

preocupavam com problemas da própria Força. Cabe à Marinha o preparo e emprego do 

Poder Naval para a defesa da Pátria. A cada Força cabe uma missão institucional. As Forças 

eram independentes, do ponto de vista histórico, e com autonomia administrativa. No entanto, 

com baixa articulação entre elas. Ao MD coube a coordenação, articulação das Forças e a 

projeção política da Defesa no País. Foram verificados vinte e oito documentos elaborados no 

nível estratégico, pela Marinha, no intervalo de 1988 a 1999; apenas sete não tinham 

classificação de sigilo. A participação da sociedade, na confecção destes documentos, foi 

pequena ou nenhuma. Simplesmente não havia tal necessidade. Era um período em que cada 

Força Militar estava preocupada consigo e a sociedade distante, porém isso mudou. 

A sociedade não pode estar desengajada deste problema público. A segurança e o monopólio 

estatal do uso da força estão incluídos na agenda de discussão de políticas públicas de 

interesse do Estado; contudo, a sociedade segue com interesse duvidoso sobre as questões 

ligadas à segurança e defesa nacionais.  

Ao comparar os períodos pré e pós MD, vis-à-vis, concluiu-se que após 1999, houve aumento 

significativo da participação da sociedade do trato da questão da Defesa e maior aproximação 

com os militares. 

Há de se dividir esta responsabilidade nacional.  

Pensar Defesa e Segurança é pensar em longo prazo. As Instituições de Ensino Superior têm 

se engajado nesta causa abrindo cursos de graduação e pós graduação sobre o tema de 

Segurança Nacional e o MD ampliando seus campos. Embora em estudo, há a intenção de 

ampliar a ESG para Brasília; o que permitiria que ampliássemos a formação de quadros de 

Recursos Humanos tanto civis como militares para a carreira de Defesa. O Instituto Pandiá 

Calógeras, em Brasília, poderá ser um novo espaço para pesquisa de estratégia de Defesa, 

estudadas por civis e militares. Os governantes, de modo geral, teriam quadros de assessoria 
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que conheceriam Defesa Nacional. O que os faria pensar duas vezes ao contingenciar valores 

comprometidos e, às vezes, já hipotecados à Defesa do País. Este é um exemplo de falta de 

conhecimento do tema. 

Esta pesquisa não pretende encerrar o assunto. Comprovações, mais detalhadas, feitas nas 

fileiras do Exército e Aeronáutica seriam de utilidade. Deixa-se, também, como sugestão o 

estudo do advento de políticas públicas ligadas às questões de defesa do País, com o intuito de 

causar visibilidade aos assuntos, que por anos ficaram restritos aos muros militares. É 

necessária maior articulação do Estado na busca da aproximação da sociedade aos assuntos 

militares. Políticas Públicas, nesse sentido, seria uma forma de o Estado minimizar este 

desinteresse. Seria democrático e revelador. Segurança e Defesa parecem que não são 

percebidas pelo governo tampouco pela sociedade e isso mantém a sociedade afastada deste 

assunto. A possibilidade de efetividade de um programa de ação governamental é diretamente 

proporcional ao conhecimento que se tem do objeto da política pública. Quando se tratar os 

assuntos de segurança e defesa no bojo das políticas públicas, sociedade e governo deverão 

estar envolvidos para a solução deste problema. Tudo isso visando uma sociedade livre e com 

segurança; requisitos fundamentais para melhor governabilidade e desenvolvimento do País, 

tendo Segurança e Defesa como metas sociais dos entes federativos.  
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ANEXO A – Cópias dos estudos sobre a criação do Ministério das Forças Armadas, realizados 

em 1966. Castelo Branco como Presidente da República e o general Geisel como seu chefe do 

Gabinete Militar. Primeira parte manuscrita e a segunda parte datilografada. 
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ANEXO B - Relação de nomes dos vinte notáveis que participaram dos estudos para 

renovação da Política de Defesa Nacional de 1996, na gestão do ministro da defesa Geraldo 

Quintão, em 2000
1
. 

 

1 Alberto Mendes Cardoso                 General de Divisão / Ministro de Estado 

 2 Armando Amorim Ferreira Vidigal   Vice-Almirante 

 3 Celso Lafer  Professor / Ex-Min Estado 

 4 Clóvis Brigagão      Centro de Estudos das Américas-UCAM 

 5 Domício Proença Junior Cientista Político 

 6 Edmundo Sussumu Fujita     Ministro / Diplomata 

 7 Eliézer Rizzo de Oliveira Professor Unicamp 

 8 Fernando Manoel Fontes Diégues  Vice-Almirante 

 9 Gélson Fonseca Júnior  Embaixador Missão do Brasil / ONU 

 10 Geraldo Lesbat Cavagnari Filho  Coronel / Cientista Político / Unicamp  

 11 Hélio Jaguaribe  Professor / Ex-Min Estado 

 12 José Augusto Guilhon Albuquerque Professor USP 

 13 José Fogaça  Senador 

 14 José Genoíno  Deputado Federal 

 15 Luís Antônio Bittencourt  Professor / Woodrow Wilson Center/USA 

 16 Mário César Flores   Almirante Esquadra - Ex-Ministro Marinha 

 17 Murillo Santos Ten Brig Ar 

 18 René Armando Dreifuss  Professor / Coppe / UFRJ 

 19 Ronaldo Mota Sardenberg  Embaixador / Ministro de Estado 

 20 Thomaz Guedes da Costa  Professor / Cientista Político 

 

  

                                                
1 A fonte desta relação de nomes é o autor desta dissertação que pertencia aos quadros do MD, na Divisão de 

Política de Defesa Nacional e participou deste trabalho em 2000. 
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ANEXO C – Relação nominal dos componentes das reuniões em Itaipava – RJ. Abertura feita 

pelo Presidente Lula  

 

Primeira rodada de debates: ―Evolução do pensamento brasileiro em matéria de defesa e 

segurança – uma estratégia para o Brasil‖  

José Viegas Filho  

Mario Cesar Flores  

Samuel Pinheiro Guimarães  

Carlos Ivan Simonsen Leal  

Helio Jaguaribe  

Domício Proença Júnior  

 

Segunda rodada de debates: ―Conceitos de segurança e defesa – implicações para a ação 

interna e externa do governo‖  

Márcio Thomaz Bastos 

Celso L. N. Amorim  

Paulo Delgado  

Rui Monarca da Silveira  

Arthur Xavier Ferreira  

Antonio Carlos Pereira  

 

Terceira rodada de debates: ―O Brasil diante dos desafios internacionais em matéria de 

segurança e defesa‖ 

Armando Amorim Ferreira Vidigal 

Darc Costa  

Clóvis Brigagão  

Eliézer Rizzo de Oliveira  

Mônica Herz 

 

Quarta rodada de debates: ―O Brasil no cenário regional de segurança e defesa‖  

Aldo Rebelo  

Leônidas Pires Gonçalves  

Luiz Filipe de Macedo Soares  

Paulo Fagundes Vizentini 

Shiguenoli Miyamoto  

 

Quinta rodada de debates: ―Indústria de defesa‖  

Carlos Lessa  

José Albano do Amarante  

Ozires Silva  

Jairo Cândido  

Renato Dagnino  

Rex Nazaré Alves  

 

Sexta rodada de debates: ―O papel da ciência e tecnologia na defesa da soberania nacional‖  

Roberto Amaral  

Alberto Mendes Cardoso  

Ronaldo Sardenberg  

Luiz Fernandes  

Sebastião do Rego Barros  
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Erney Plessmann Camargo 

Carlos Henrique de Brito Cruz 

 

Sétima rodada de debates: ―As Forças Armadas e o desenvolvimento social do Brasil‖  

Patrus Ananias  

Eduardo Suplicy  

Nicácio Silva  

Lauro Morhy  

Marco Aurélio Garcia  

Márcio Moreira Alves  

 

Oitava rodada de debates: ―A locação de recursos das Forças Armadas‖  

Marcelo Crivella  

Bezerra Leonel  

Ayrosa Rosière  

Nelson Machado  

Míriam Leitão  

Raul Velloso 
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ANEXO D - Documentos de alto nível produzidos pela Marinha do Brasil, no período de 

1988 a 1999 – ano da criação do ministério da defesa. Na Marinha, a organização militar 

(OM) encarregada de produzir tais documentos é o Estado Maior da Armada (EMA).  

 

ABREVIATUA                                    TÍTULO                                                                                 APROVAÇÃO         SIGILO 

EMA-110 MANUAL DE VISITAS DE AUTORIDADES MILITARES DE NAVIOS 

DE GUERRA E DE ESTADOS ESTRANGEIROS A PORTOS E ÀGUAS 

BRASILEIRAS EM TEMPO DE PAZ. 

 24/FEV/99     RES 

EMA-133 NORMAS PARA CRIAÇÃO, ATIVAÇÃO, EXTINÇÃO E DESATIVA- 

ÇÃO DE OM DE TERRA E PARA A ORGANIZAÇÃO E REGULAMEN- 

TAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES. 

 01/SET/98    OST 

EMA-222B NORMAS PARA ADIDOS NAVAIS.  18/DEZ/95    CONF 

EMA-250B PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO E CONTROLE DE CREDEN- 

CIAIS DE SEGURANÇA. 

 26/AGO/88    CONF 

EMA-270 DOUTRINA BÁSICA DE COMUNICAÇÃO DA MARINHA.  20/JUL/88    CONF 

EMA-270A DOUTRINA DE COMUNICAÇÃO DA MARINHA.  18/MAR/94    CONF 

EMA-351 MANUAL DE INTELIGÊNCIA DA MARINHA.  25/NOV/99    CONF 

EMA-410 PLANO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

DA MARINHA. 

 26/JAN/95    CONF 

EMA-411 MANUAL DE PUBLICAÇÕES DA MARINHA.  30/MAR/99    OST 

EMA-412 DOUTRINA DE COMUNICAÇÕES DA MARINHA.  05/MAI/99    RES 

EMA-413 MANUAL PARA SEGURANÇA DO MATERIAL.  30/MAR/99    OST 

EMA-420 NORMA PARA LOGÍSTICA DE MATERIAL.  10/JUL/98    OST 

EMA-420B NOMAM – NOSRMAS GERAIS PARA MANUTENÇÃO.  20/SET/94    OST 

EMA-424 CATÁLOGO DE CAPACITAÇÃO DAS OM – CCOM.  03/MAR/95    RES 

EMA-426A FIXAÇÃO DE FORÇAS E EFETIVOS.  15/JAN/92    CONF 

EMA-426 CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES PRESTADORAS  

DE SERVIÇOS - HOSPITALARES (OMPS-H) DA MB. 

 21/JUL/99    RES 

EMA-427 ELEMENTOS PARA O PLANEJAMENTO LOGÍSTICO.  02/MAR/98    CONF 

EMA-432 MANUAL DA FUNÇÃO LOGÍSTICA PESSOAL -FUNDAMENTOS -  18/MAR/94    OST 

EMA-440 MANUAL DE SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES DA MARINHA.  09/MAI/91    CONF 

EMA-442 ORDENANÇA DE APITOS.  28/JAN/92    OST 

EMA-901 MANUAL DE INTELIGÊNCIA DA MARINHA.  28/MAR/91    CONF 

EMA-910 NORMAS DE INTELIGÊNCIA.  09/AGO/91    CONF 

EMA-920 NORMA DE CONTRA-INTELIGÊNCIA.  09/AGO/91    CONF 

EMA-921 PROCEDIMENTOS P/VERIFICAÇÃO DE DADOS BIOGRÁFICOS NA MB  21/AGO/91    CONF 

EMA-922 PROCEDIMENTO PARA A EXECUÇÃO E O CONTROLE DAS CRE- 

DENCIAIS DE SEGURANÇA. 

 09/AGO/91    CONF 
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EMA-930 NORMAS DE INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA.  14/AGO/91    RES 

EMA-2000 MANUAL DE CRIPTOLOGIA DA MARINHA.  08/JUL/88    CONF 

EMA-2022 NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO CRIPTOGRÀFICO  

CF-1 

 12/ABR/88    CONF 
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ANEXO E – Relação dos convidados a participar da elaboração do Livro Branco de Defesa 

Nacional, pelo MD e FGV - RJ, em janeiro de 2010.  

 

COLABORADORES POR OFICINA 

 

1. O ESTADO BRASILEIRO E A IDENTIDADE NACIONAL 

- Edson Gonçalves Lopes (Coordenador) 

- Abner de Oliveira e Silva (Adjunto) 

- Alberto Oliva – UFRJ - RJ 

- Carlos Alberto Sardenberg – JORNALISTA 

- João Paulo dos Reis Veloso - FGV 

- Júlio Simões – FGV 

- Luis Eduardo Soares - UERJ 

- Luis Guilherme Schymura - FGV 

- Roberto DaMatta – antropólogo, COLUNISTA DO GLOBO 

 

2. O AMBIENTE ESTRATÉGICO DO SÉCULO XXI 

- Carlos Antonio Raposo de Vasconcelos (Coordenador) 

- Rodrigo Nippes – Adjunto (Doutorando) 

- Alberto Pfeifer – RELAÇÕES INTERNACIONAIS – UNIVERSIDADE SÃO 

MARCOS/SP 

- Antônio Jorge Ramalho Da Rocha – SAE/PR - RELAÇÕES INTERNACIONAIS- 

BRASILIA 

- General Augusto Heleno Ribeiro Pereira – CH DCT 

- Bernardo Wahl G. de A. Jorge – USP- RELAÇÕES INTERNACIONAIS - SP 

- General Carlos Alberto Santos Cruz – SP 

- Carlos Henrique Cardim - DIRETOR IPRI – BRASILIA 

- Clovis Brigagão – UCAM – RJ 

- Domício Proença – CIENTISTA POLÍTICO – UFRJ - RJ 

- Eduarda Passarella Hamann – VIVA RIO HAITI - EUA 

- Eugênio Diniz – PUC MINAS – RELAÇÕES INTERNACIONAIS - MG 

- Francisco Carlos Teixeira Da Silva- HISTORIA CONTEMPORÂNEA –UFRJ/RJ 

- Gelson Fonseca Júnior – EMBAIXADOR - RJ 

- Hector Luis Saint-Pierre – CIENTISTA POLÍTICO USP – SP 
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- Henrique Altemani De Oliveira – PUC- SÃO PAULO – RELAÇÕES INTERNACIONAIS -  

- Jerônimo Moscardo – PRES FUNDAÇÃO ALEXANDRE GUSMÃO - BRASILIA 

- João Augusto De Castro Neves – RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IRB BRASILIA 

- João Camilo Cortes – EMBAIXADOR – ESG- RJ 

- Embaixador João Castelo Branco Macedo Soares – SAE 

- João Roberto Martins Filho – CIENCIAS POLÍTICAS – UF SÃO CARLOS/ SP  

- Kai Kenkel – PUC RIO – RELAÇÕES INTERNACIONAIS - RJ 

- Marcio Scalercio – RELAÇÕES INTERNACIONAIS – PUC RIO- RJ 

- Maria Regina Soares de Lima – IUPERJ- CIENTISTA POLITICA - RJ 

- Mathias Spector – FGV – RELAÇÕES INTERNACIONAIS - RJ 

- Monica Hertz – PUC RIO – RELAÇÕES INTERNACIONAIS - RJ 

- Octavio Amorim Neto – FGV – CIENTISTA POLÍTICO - RJ 

- Cel. Pedro Aurélio Pessoa – COMANDANTE DO CCOPAZ - RJ 

- Reginaldo Nasser – CIENTISTA POLÍTICO/RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 

UNICAMP/SP 

- Ricardo Velez Rodrigues – CIENTISTA POLÍTICO – UFJF/ MG 

- Embaixador Rubens Ricúpero – FAAP - SP 

- Sergio Silva do Amaral – EMBAIXADOR - RJ 

 

3. A DEFESA E O INSTRUMENTO MILITAR 

- Sérgio Dias da Costa Aita (Coordenador) 

- Eduardo Henrique Martins Alves (Adjunto) 

- General Adriano Pereira Junior – COMANDANTE MILITAR DO LESTE - RJ 

- Almirante Antonio Ruy De Almeida Silva – EGN – RIO DE JANEIRO 

- Comandante da Escola de Guerra Naval - RJ 

- Comandante da Escola de Comando e Estado Maior da Aeronáutica – RJ 

- Comandante da Escola De Comando e Estado Maior do Exército - ECEME- RJ 

- Gen. Eduardo Villas Bôas – EME - BRASILIA 

- Eurico Figueiredo – UFF – ESTUDOS ESTRATÉGICOS - RJ 

- General Jose Carlos de Nardi- CH ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS 

ARMADAS- BSB 

- General José Elito Carvalho Siqueira- CH GSI- BSB  

- Gen. Paulo Cesar De Castro - RJ 

- General Pinto Silva - NITERÍO - RJ 

- Raul Sturari – INSTITUTO SAGRES - BRASÍLIA 
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- General Rui Monarca Da Silveira- CH DECEX - RJ 

- Gen. Sérgio Etchegoyen – 3º DE- SANTA MARIA - RS 

- Brigadeiro Sérgio Xavier Ferolla – STM - BSB 

 

4. A SINERGIA ENTRE A DEFESA E A SOCIEDADE 

- Paulo Francisco Laranjeira Junior (Coordenador) 

- Ana Paula Borges Gonçalves (Adjunto) 

 - Gen. Alberto Cardoso - BRASILIA 

- Aldo Rebelo – DEPUTADO FEDERAL - BRASILIA 

- Bianor Cavalcanti – FGV – RJ 

- Celso Castro – FGV - RJ 

- Demétrio Magnoli – Sociólogo e escritor - RJ 

- Eliezer Rizzo De Oliveira – UNICAMP – CIÊNCIAS POLÍTICAS- SP 

- João Ricardo Moderno – PRES ACADEMIA BRASILEIRA DE FILOSOFIA - RJ 

- José Raimundo Romeo – UFF - RJ 

- Laura Maria De Sá Freire – ESG- RJ 

- Luiz Pedone – CIENCIAS POLÍTICAS - RJ 

- Maria Celina – FGV – RJ 

- Merval Pereira – JORNALISTA - RJ 

- Nelson Franco Jobim – JORNALISTA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - RJ 

- Raul Jungman – DEPUTADO FEDERAL/PERNAMBUCO - BRASILIA 

- Sergio Bruni – FGV - RJ 

- Severino Cabral- CIÊNCIAS SOCIAIS – ESG/UFF - RJ 

- Sidnei Resende – JORNALISTA - RJ 

- William Gonçalves – CIÊNCIAS POLÍTICAS – UFRJ - RJ 

- William Waack – JORNALISTA - BRASILIA 

 

5. A TRANSFORMAÇÃO DA DEFESA 

- Alcéstes Guanabarino de Oliveira Filho (Coordenador) 

- Ubiratan de Carvalho Oliveira (Adjunto)  

- General Álvaro Henrique Vianna De Moraes – PRES IMBEL – BRASILIA 

- General Amir Elias Kurban – COMANDANTE DO IME – RJ 

- General Antônio Burgos – FIESP- SP 

- Carlos Alberto Queiroz De Aguiar – PRES ABIMDE – SP 
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- Brigadeiro Cleonisio Nicasio Silva – STM - BRASILIA 

- Dailson Mendes De Oliveira – CEL FAB/ ATECH - BRASILIA 

- Darli Rodrigues Vieira – LOGÍSTICA – UFP - CURITIBA 

- Almirante Eduardo Maculan Vicentini – CIENCIA E TECNOLOGIA – RJ 

- General Eduardo Villas Bôas – VCh EME 

- General Emilio Acocella – CENTRO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO – BRASILIA 

- General Fernando Sergio Galvão – STM – BRASILIA 

- Gilnei Mourão – FGV/RH – RJ 

- General Gleuber Vieira – RJ 

- General Italo Fortes Avena – DEC – BRASILIA 

- Jairo Cândido - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA DE DEFESA – SP 

- Almirante João Alberto Accioly Frageli – PROJETO SUBMARINO ATÔMICO - RJ 

- General Joaquim Silva E Luna – CH GAB COMANDANTE DO EXÉRCITO – BRASILIA 

- General José Carlos Albano do Amarante – IME/RJ 

- General Leonidas Pires Gonçalves – RJ 

- Luis Alfredo Salomão – ECONOMISTA - RJ 

- Luiz Felipe J. de Motta – PUC/RJ 

- Mario Alberto De Almeida - TV GAZETA SÃO PAULO - SP 

- Almirante Mario Cesar Flores – RESERVA - RJ  

- General Nelson Santini Junior – BSB 

- Paulo Skaf - PRES FIESP - SP 

- Raul Grumbach – ESTUDOS PROSPECTIVOS – PROF ECEME - RJ 

- Rex Nazareh Alves – IME/RJ 

- Shiguenoli Miyamoto - SP 

- Gen. Waldemir Cristino Romulo – DCT- RJ 

- General Zenildo de Lucena - RJ 

 

6. O FINANCIAMENTO DA DEFESA E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

- Marco Aurélio de Sá Ribeiro (Coordenador) 

- Helio Gouvêa Prado (Adjunto) 

- Almirante Anatalicio Risden Junior – FINANÇAS DA MARINHA – BSB 

- Carlos Lessa – BNDES - RJ 

- Antonio Carlos Porto Gonçalves – FGV – ECONOMIA - RJ 

- Armando Cunha – FGV/ECONOMIA – RJ 
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- Carlos Henrique Carvalho Primo – SEF – BSB 

- Eduardo Eugenio Gouveia Prado - FIRJAN 

- Ernani Teixeira Torres Filho – BNDES- RJ 

- Flávio Vasconcelos – FGV - RJ  

- General Gerson Forini- SEF – BSB 
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