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RESUMO

Embora o Brasil seja um dos líderes mais poderosos e economicamente viáveis da

América do Sul,  seus problemas econômicos,  juntamente com alguns problemas

sociais, impedem que ele ganhe o status de potência mundial. Ainda assim, o Brasil

tem fortes políticas de relações internacionais e é bem reconhecido por entidades

políticas, comerciais e financeiras em todo o mundo. Por ser este um tema relevante

para o Exército Brasileiro optou-se pelo mesmo, devendo-se ser feita uma análise

sobre as relações internacionais no Exército Brasileiro.
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 ABSTRACT

Although Brazil is one of the most powerful and economically viable leaders in South

America, its economic problems, along with some social problems, prevent it from

gaining the status of world power. Even so, Brazil has strong international relations

policies and is well recognized by political, commercial and financial entities around

the world. Because this is a relevant topic for the Brazilian Army, it was opted for it,

and an analysis should be made of international relations in the Brazilian Army.
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1. INTRODUÇÃO

A implementação de políticas efetivas de relações internacionais pelo Brasil

se mostrou bem  sucedida,  fortalecendo os laços do mesmo com outros países,

tanto na América do Sul quanto em outros lugares.

Com centenas de milhares de pessoas treinadas e ativas, o Brasil possui o

maior  exército  do  seu  continente.  O  papel  principal  dessas  organizações  é,

naturalmente, a guerra e a defesa. No entanto, os militares também desempenham

um papel importante no status internacional e na viabilidade política do país. 
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O Exército é, de longe, a maior das três facetas em termos do número de

pessoas ativas  envolvidas.  Foi  iniciado em 1822,  tornando-se a  mais  antiga das

divisões  militares.  Suas  armas  incluem  tanques  de  batalha,  veículos  blindados,

veículos militares,  peças de artilharia e helicópteros.  É responsável por todas as

operações terrestres que estão em vigor para proteger e defender o país.

As Forças Armadas brasileira foram influenciadas pelas doutrinas europeias e

dos Estados Unidos. A influência francesa foi mais forte no final do século XIX, até a

Primeira  Guerra Mundial.  No início  do século XX, a  influência alemã cresceu no

Brasil  e  na  maior  parte  da  América  do  Sul.  De  1900  a  1914,  muitos  oficiais

subalternos passaram dois anos na Alemanha. Durante o período entre guerras, a

influência francesa predominou novamente, dada a derrota da Alemanha na Primeira

Guerra  Mundial.  Com o  ressurgimento  da  Alemanha em meados da  década  de

1930, a influência alemã desafiou a da França.

O Exército Brasileiro nos dias atuais mantém fortes relações internacionais

com vários países, principalmente com países lusófonos, onde alguns militares de

outros países vêm para o Brasil a fim de fazerem seus cursos, como é o caso da

Academia  Militar  das  Agulhas  Negras-  AMAN,  que  recebe  diversos  cadetes  de

outros países a fim de compartilhar conhecimentos.

Por ser este um tema de grande relevância para o Exército Brasileiro, optou-

se pelo mesmo, justificando-se a escolha devido ao fato de estar a instituição em

constante troca de conhecimentos com outros exércitos.

2. AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO EXÉRCITO BRASILEIRO

As  relações  internacionais  que  o  Brasil  mantém  com  outros  países  são

extremamente importantes,  principalmente nas questões relacionadas ao Exército

Brasileiro, como as de defesa e missões de paz.

Um  dos  maiores  sucessos  nesta  área  foi  o  fato  do  Brasil  ter  sido  o

responsável  pelo  comando  das  operações  de  paz  no  Haiti,  Missão  das  Nações

Unidas para Estabilização do Haiti – MINUSTAH, que iniciou-se em 2004 e terminou

em 2017,  com o Brasil  à frente do comando militar  da Missão,  tendo também a

participação  de  outros  15  países,  a  qual  conferiu  ao  Exército  Brasileiro  uma

credibilidade internacional, tendo em vista a maneira como conduziu a operação e o

sucesso obtido, o que fez com que o Brasil se projetasse internacionalmente. 
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No  que  diz  respeito  às  relações  internacionais,  o  Exército  Brasileiro  tem

realizado  muito  nesta  área.  Nascimento  (2017)  fala  a  respeito  dos  exercícios

militares de simulação desenvolvidos pelo Brasil juntamente com outros países para

atendimento humanitário na selva amazônica, denominado AmazonLog17, ocorrido

no final do ano de 2017 nas fronteiras entre Colômbia e Peru.

Este exercício foi realizado em conjunto com exércitos da Colômbia,  Peru,

Estados  Unidos,  contando  com  um  efetivo  de  2000  pessoas,  dentre  elas,  500

estrangeiros.  As ações foram acompanhadas por observadores internacionais  da

Alemanha,  Argentina,  Chile,  Equador,  México,  Reino  Unido,  França,  Espanha,

Rússia e Venezuela.

O objetivo do exercício foi criar diretrizes para socorro a vítimas em caso de
catástrofes  na  região  da  tríplice  fronteira  amazônica.  Serão  realizadas
simulações atendimento a vítimas de incêndios florestais, terremotos, secas,
enchentes,  acidentes  com  embarcações  e  também  de  medidas
humanitárias  para  casos  de  grande  contingente  de  deslocamentos
humanos, como no caso de refugiados. As simulações envolveram o uso de
13 helicópteros, 11 aviões, além de diversas embarcações para as ações de
simulação de acidentes. Também foram realizados atendimentos de saúde
para a população ribeirinha e comunidades indígenas do Brasil e dos países
vizinhos.  Alguns  dos  exercícios  contaram  com  a  participação  de
"figurantes". Uma base militar multinacional foi montada para dar suporte a
militares e socorro emergencial às “vítimas” (NASCIMENTO, 2017).

As relações internacionais do Exército Brasileiro também se dão na formação

de cadetes estrangeiros, sendo que no ano de 2018 a AMAN conta com um efetivo

de 48 cadetes de 17 nações parceiras, os quais saem graduados como bacharéis

em  ciências  militares,  especializando-se  nas  áreas  bélica  do  EB,  Infantaria,

Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Intendência, Comunicações e Material Bélico.

Esses cadetes são oriundos de países como Angola, Guiana, Guiné-Bissau,

Honduras, Moçambique, Paraguai, Peru, São Tomé e Príncipe, Suriname e Vietnã.

Desde o ano de 1946 a AMAN mantém essa parceria com diversas nações, o que

propicia troca de experiências e cultura entre os cadetes, fortalecendo os laços de

amizade entre essas nações.

Moury (2018) chama atenção para a participação do Exército Brasileiro na

primeira edição da Rio International Defense Exhibition – RIDEX, que contou com a

participação do setor de defesa e segurança da América Latina, integrando a cadeia

produtiva latino-americana das áreas de defesa.
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O Exército  Brasileiro  divulgou dois  projetos  na  RIDEX,  o  programa Astros

2020 de mísseis e foguetes, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras e o

programa  de  blindados  Guarani.  Estes  programas  estão  inseridos  na  área

tecnológica científica, a qual o Brasil tem sido inovador em algumas tecnologias.

As relações internacionais são tão importantes para o Exército Brasileiro, que

no ano de 2008, após a revisão curricular ocorrida na AMAN, foi inserida uma nova

disciplina na grade curricular, denominada Relações Internacionais – RI.

As Relações Internacionais  são uma vertente da Ciência  Política  que  se
dedica  a  estudar  as  relações  entre  Estados,  sob  o  ponto  de  vista
diplomático,  econômico,  militar,  do  direito  internacional,  comercial,  etc. 
Outro fundamento básico das RI é o estudo das situações e eventos que
definem as situações de paz e de guerra entre Estados por meio da análise
dos  antecedentes  e  das  consequências  dos  conflitos  armados  entre  as
nações, bem como a atuação dos diversos organismos internacionais (ONU,
ONGs, Fóruns Internacionais, etc), procurando dar uma visão mais clara do
processo  de  globalização  que  vivenciamos  atualmente,  ressaltando  e
buscando destacar os diversos interesses comuns e antagônicos existentes
no  cenário  internacional.  O  estudo  das  RI  tem  por  objetivo  trazer  aos
cadetes  informações  qualificadas,  novas  reflexões  dos  principais
acontecimentos  militares,  políticos  e  sócio-econômicos  do  mundo,  bem
como, estimular o pensamento estratégico dos futuros líderes militares da
Força Terrestre (MOURY, 2018).

Diante  da  comprovação  de que o  Exército  Brasileiro  preza pelas relações

internacionais  e  desenvolve  projetos  que  viabilizem  a  mesma,  patente  está  a

necessidade de um estudo mais aprofundado a respeito do tema. 

CONCLUSÃO

A participação do Exército Brasileiro nas relações internacionais tem sido de

suma importância para o Brasil, a exemplo da MINUSTAH, que projetou o nome do

país internacionalmente, devido ao sucesso da missão comandada pelo país.

Também  coube  citar  que  a  AMAN  adota,  em  seu  currículo,  a  disciplina

Relações Internacionais,  a qual tem tido conotação importante para a instituição,

principalmente pelo fato de ter em seu quadro cadetes oriundos de Nações Amigas,

que vêm para a instituição realizar seus treinamentos.

Os  programas  inseridos  nas  áreas  de  tecnologia  científica  também  são

importantes  para  essa  relação,  tendo  em vista  a  troca  de  conhecimentos  entre

Nações Amigas, viabilizando assim um relacionamento amigável.



6

Assim sendo tem-se pela importância do tema, que deverá ser estudado de

forma mais aprofundada, devido à relevância do mesmo para o Exército Brasileiro.
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