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RESUMO 

Este estudo tem como escopo remontar a trajetória histórica das Forças Armadas - FFAA, sobretudo 
o Exército Brasileiro, na Defesa nacional. Considerando as múltiplas dimensões da trajetória histórica 
das FFAA, foram abordados os aspectos concernentes à compreensão do seu papel na Defesa 
Nacional, enfatizando o Exercito Brasileiro. O estudo está circunscrito ao contexto Militar e traz uma 
abordagem mediante enfoque politicamente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, analisando, 
sobretudo, o que é Defesa nacional, como se constituem as Forças Armadas no Brasil e sobre quais 
pressupostos se estabelecem as bases de atuação do Exercito Brasileiro na Defesa nacional. O  
Exército Brasileiro é uma das três Forças Armadas do Brasil, responsável, no plano externo, pela 
defesa do país em operações eminentemente terrestres e, no interno, pela garantia da lei, da ordem e 
dos poderes constitucionais e o Comandante Supremo é o Presidente da República. A missão do 
Exército é contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da 
ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o 
bem-estar social. Para isso, preparar a Força Terrestre, mantendo-a em permanente estado de 
prontidão. Assim, o Exército, partindo de um dispositivo de expectativa e em conjunto com as demais 
Forças Singulares, deve ter capacidade de concentrar as forças necessárias para garantir a 
superioridade decisiva no combate, mantendo a inviolabilidade do território nacional. 
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ABSTRACT 

This study aims to reassemble the historical trajectory of the Armed Forces - FFAA, especially the 
Brazilian Army, in the National Defense. Considering the multiple dimensions of the historical trajectory 
of the FFAA, the aspects concerning the understanding of their role in the National Defense were 
addressed, emphasizing the Brazilian Army. The study is limited to the Military context and brings an 
approach through a politically focused approach. This is a bibliographical research, analyzing, above 
all, what is national defense, how the Armed Forces are constituted in Brazil and on what assumptions 
are established the bases of action of the Brazilian Army in national defense. The  

Brazilian Army is one of the three Armed Forces of Brazil, responsible, externally, for the defense of 
the country in eminently ground operations and, internally, for the guarantee of law, order and 
constitutional powers and the Supreme Commander is the President of the Republic. The army's 
mission is to contribute to the guarantee of national sovereignty, constitutional powers, law and order, 
safeguarding national interests and cooperating with national development and social welfare. To do 
so, prepare the Earth Force, keeping it in a permanent state of readiness. Thus, the Army, starting 
from a device of expectation and together with the other Singular Forces, must have the capacity to 
concentrate the necessary forces to ensure decisive superiority in combat, maintaining the inviolability 
of the national territory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com altivez e autonomia, o Brasil exerce exclusiva soberania em seu 

território, mar territorial e espaço aéreo, sem transferir a outrem os encargos de sua 

defesa e segurança. Compete ao Estado nacional, providenciar as ferramentas 

indispensáveis ao alcance de toda sociedade de seus escopos de prosperidade, 

garantindo os mecanismos que possibilitem, de forma livre, manifestar seus 

interesses e se dedicar ao próprio desenvolvimento.  

 Ademais, entende-se que o Brasil possui uma tradição pacífica de resolução 

de conflitos, assim como uma relação harmônica com os países limítrofes. 

Entretanto, a postura pacífica não deve ser entendida como passividade ou inação, 

tendo em vista o brioso papel das Forças Armadas - FFAA na defesa da soberania 

nacional, ao longo de toda a história do país.  

Para se atingir a atual conjuntura de pacifismo e harmonia institucional no 

território brasileiro, a história foi marcada por conflitos e circunstâncias as quais 

requisitaram a atuação das Forças Armadas – FFAA a fim de atingir o propósito 

desejado, no âmbito da Defesa e Segurança Nacional.  

A Defesa Nacional é definida pela Política Nacional de Defesa 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” (BRASIL, 2012, p. 2).  

 A concepção pacífica não admite que o Estado negligencie a eventualidade 

do surgimento de cenários hostis. Possuidor de imensuráveis recursos naturais, 

industriais e tecnológicos, o Brasil prima que, para além da cooperação com 

diferentes nações, deve estar pronto para dirimir possíveis ameaças decorrentes de 

qualquer parte do planeta. 

 Este estudo analisou a trajetória histórica das Forças Armadas, sobretudo o 

Exército Brasileiro, na Defesa nacional. As FFAA têm sua gênese no Brasil colonial, 

conjuntura marcada por conflitos e rebeliões civis, suprimidas pela atuação das 

Forças Nacionais que defendiam o território brasileiro. Trata-se de um estudo 

qualitativo, descritivo, realizado mediante pesquisa bibliográfica. Os objetivos do 

estudo foram abordar sob uma perspectiva histórica, a importância da Defesa no 

Brasil, o papel das FFAA e o destaque ao Exército Brasileiro e sua contribuição para 

o pacifismo, a soberania e a harmonia institucional do atual Estado Democrático de 

Direito. 
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Dentre as várias dimensões da trajetória histórica das FFAA, foram abordados 

os conceitos relativos à compreensão do seu papel na Defesa Nacional, assim como 

a ênfase para o Exercito Brasileiro. O estudo foi limitado ao contexto Militar e, assim, 

enveredou a perspectiva da análise sob um enfoque politicamente neutro, tanto 

quanto possível. Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, e carecer de uma 

experimentação de campo, a investigação foi limitada pela impossibilidade de se 

generalizar os resultados ao ambiente real de combate. 

Ponderando as dimensões do estudo no que refere à trajetória histórica da 

Defesa nacional e a importâncias FFAA, pretendeu-se abordar os seus conceitos no 

contexto militar, inferindo acerca da sua influência nas questões da sociedade, de 

modo geral, com a relevância do conhecimento por parte do cidadão comum. Sendo 

assim, a análise deu-se através da perspectiva histórica e legal, considerando as 

implicações de cada período e a realidade atual. 

1. PROBLEMA 

Buscando realizar uma pesquisa esclarecedora e viável de proporcionar 

conhecimento às concepções analisadas, se tornando profícua ao âmbito do 

Exército Brasileiro e dimensão nacional, revestida pelo rigor da produção científica, 

se fez necessário estabelecer com clareza o problema, a partir do qual se refletiu 

sobre estratégias para o seu solucionamento. Assim, apresenta-se o roteiro 

mediante o qual foi construído o problema da pesquisa. 

Conforme o General Silveira (2017), a Defesa Nacional, na concepção do 

Exército brasileiro, seria o conjunto de ações do Estado, com ênfase na expressão 

militar para proteger o território, a soberania e os interesses nacionais contra 

ameaças externas e que as Forças Armadas são essencialmente e não 

exclusivamente os instrumentos de Defesa do Estado brasileiro, não deixando de 

apoiar os órgãos institucionais que são voltados para a segurança pública.  

Ademais, o Brasil possui uma ótica preventiva da Defesa que é fundada na 

valorização da ação diplomática para o solucionamento de conflitos por meio da 

existência de uma estrutura militar credibilizada e que seja capaz de gerar efeito 

dissuasório. Entretanto, o papel das FFAA no Brasil, possui mudanças de 

concepções que requerem uma análise sob o prisma histórico e legal. 

Na sociedade atual, percebe-se que o Brasil possui uma estrutura de defesa 

adequada, que proporciona maior estabilidade ao país e possibilita um ambiente 
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favorável ao desenvolvimento nacional. Portanto, importou responder ao 

questionamento, estabelecido enquanto problema de estudo: qual é a importância 

das Forças Armadas, sobretudo do Exército Brasileiro na Defesa nacional, mediante 

uma perspectiva histórica? 

Para atingir a resposta pretendida, adotou-se como perguntas norteadoras, os 

seguintes questionamentos: O que é Defesa nacional? Como se constituem as 

Forças Armadas no Brasil? Sobre quais pressupostos se estabelecem as bases de 

atuação do Exercito Brasileiro na Defesa nacional? De modo se deu a trajetória 

histórica e legas das FFAA no país? Qual a diferença entre Defesa e Segurança 

Nacional? Qual é e quais são as implicações do nível de compressão sobre o papel 

das FFAA na Defesa Nacional, sobretudo o EB? Como as FFAA contribuem para a 

melhoria integral da sociedade brasileira? De que modo podem ser promovidas e 

disseminadas as informações relevantes acerca das FFAA no país, para 

conhecimento da sociedade em geral. 

A compreensão de tais indagações foi o fulcro do presente estudo, buscando 

soluções de modo claro e objetivo, em atenção aos pressupostos científicos e 

pautadas ao referencial teórico adotado, para a resolução da problemática aqui 

evidenciada. 

2. OBJETIVOS 

Apresentam-se, nesta seção em particular, de modo sequencial, os objetivos 

gerais e específicos da investigação, definindo a perspectiva sobre a qual o assunto 

foi abordado e desenvolvido. Esta pesquisa abordou os conceitos elementares e a 

informação acadêmica, relevante e atualizada, buscando apresentar a perspectiva 

histórica das FFAA no Brasil, com ênfase ao Exército Brasileiro. 

Pretendendo circunscrever e alcanças a proposta definida para o objetivo 

geral, são apresentados aqui objetivos específicos que nortearam o escopo final 

deste estudo, quais foram: 

A. Compreender a trajetória histórica das Forças Armadas no país, no que se 

refere à Defesa Nacional.  

B. Apresentar a caminhada histórica e legal das Forças Armadas no país. 

C. Identificar a missão constitucional do Exército Brasileiro ao longo dos 

diplomas jurídicos da legislação pátria. 

D. Estabelecer a distinção entre os conceitos de Segurança Nacional e 
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Defesa Nacional. 

E. Reconhecer a importância das FFAA no país para a manutenção da paz, 

da ordem e da harmonia social e institucional, sobretudo o EB. 

F. Disseminar informações fidedignas sobre a importância das FFAA em 

âmbito nacional, tendo em vista sua relevância na vida do cidadão e para as 

estruturas de poder no país. 

3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

As Forças Armadas no Brasil sofreram significativas evoluções quanto aos e 

posicionamento, assim como por mudanças de função, segundo sua trajetória 

nacional. Nessa senda, percebe-se que as FAA já desempenharam, em âmbito 

nacional, tanto um papel de protagonismo quando de coadjuvante em determinadas 

conjunturas politicas e sociais do país. Entretanto, embora tendo entrado e saído do 

cerne da política nacional, exceto pela Carta Magna de 1937, o Exército Brasileiro 

manteve, de forma geral, igual missão constitucional, conforme se apresenta neste 

estudo. 

Ademais, a preocupação com a defesa externa, ou Defesa da Pátria, esteve 

sempre presente nas concepções legais e doutrinárias que balizam a vida política, 

legal e social do Brasil. Por isso, justifica-se a necessidade e a importância que este 

estudo possui ao abordar a perspectiva histórica da importância da Defesa no país, 

considerando, de forma abrangente, as FFAA, enfatizando o papel e o legado do 

Exercito Brasileiro.  

Nesse sentido, o estudo se revestiu de legitimidade e importância, ao partir da 

premissa de que o Exercito Brasileiro tem como função primar pela defesa dos 

preceitos constitucionais do Estado Democrático de Direito sobre o qual se assenta 

a República Federativa do Brasil. Importou, assim, evidenciar que a Constituição 

Federal de 1988 ocupou-se em ajustar a missão das Forças Armadas ao novo 

momento do Estado brasileiro, regressando ao patamar de Estado Democrático de 

Direito.  

O Brasil é pacífico por tradição e por convicção, mantendo uma relação de 

pais com seus vizinhos. Rege suas relações internacionais mediante os princípios 

constitucionais da não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e 

democracia, destacando que estas linhas mestras não se confundem com 
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passividade e indefesa. Tal disposição para a convivência harmônica, tanto interna 

como externa, é constitutiva da identidade nacional e um valor a ser mantido pelo 

povo brasileiro. 

Este estudo contribui no âmbito do EB, com a percepção clara e concisa da 

trajetória das Forças Armadas no Brasil, na perspectiva da Defesa Nacional. Logo, 

mediante o enfoque de sua perspectiva histórica, o estudo é relevante e contributivo 

ao se considerar a importância de estabelecer corretamente as Forças Amadas e 

seu respectivo campo de atuação. Contribui-se, ainda, para a justeza quanto ao 

dimensionamento real da atuação das FFAA na Defesa Nacional, sob um enfoque 

histórico, que analisa o seu posicionamento estabelecido por lei.  

2. METODOLOGIA 

Esta pesquisa se realizou através de uma perspectiva científica, 

fundamentada em procedimentos metodológicos. Assim, esta seção demonstra, de 

modo organizado, como o problema descrito foi resolvido, assim como quais 

critérios, estratégias e ferramentas foram adotados no decurso desta trajetória de 

solução e os meios pelas quais foram empregados. 

O percurso adotado neste estudo iniciou-se na revisão teórica do assunto, 

através da consulta bibliográfica a manuais militares, documentos e trabalhos 

científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações). Em seguida, o 

material selecionado foi lido e fichado e em seguida categorizado quanto aos 

assuntos e aspectos a serem evidenciados no referencial teórico da pesquisa. 

O assunto foi organizado de modo a evidenciar a trajetória histórica e a 

importância das Forças Armadas, sobretudo o Exercito Brasileiro na Defesa 

Nacional. A presente pesquisa é de abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa 

não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os 

pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 

sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria.  

Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado 

ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos 
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nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 

(GOLDENBERG, 1997). 

Segundo Minayo (2008) a pesquisa qualitativa prima pela objetivação, pois no 

decurso da investigação científica é necessário analisar a complexidade do objeto 

de estudo, rever criticamente as teorias sobre o tema, estabelecer conceitos e 

teorias relevantes, usar técnicas de coleta de dados adequadas e, ao cabo, analisar 

todo o material de forma específica e contextualizada. Prosseguindo conforme 

Minayo (2008), a objetivação colabora para afastar a invasão excessiva de juízos de 

valor na pesquisa: são os métodos e técnicas adequados, que permitem a produção 

de conhecimento aceitável e reconhecidos. 

Por sua natureza, trata-se de uma pesquisa básica, tendo em vista que seu 

objetivo principal foi gerar conhecimento que seja útil para a ciência e tecnologia. 

Esse tipo de pesquisa não necessita ter uma aplicação prática, ou obtenção de 

lucro. A pesquisa básica é um modelo muito usado pelas universidades tradicionais, 

que não contam com financiamento de grandes empresas. Esse tipo de pesquisa 

também é conhecido como pesquisa pura. A pesquisa básica aplica o conhecimento 

pelo conhecimento. Destina-se a aumentar o conhecimento sobre um determinado 

assunto sem mesmo ter alguma finalidade. 

Trata-se de estudo de cunho bibliográfico que, para sua consecução, teve por 

método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua 

revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados 

de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e 

compreensível. 

A pesquisa bibliográfica ocorre pelo do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Todo trabalho científico parte da pesquisa 

bibliográfica, que possibilita ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta (FONSECA, 2002). 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(CAPES). O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e 

seleção da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e 

fichamento das fontes, argumentação e discussão dos resultados. 

PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise foi realizada a revisão de literatura nos 

seguintes moldes:  

a. Fontes de busca  

- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google e SCIELO 

-  Páginas de conteúdo online das FFAA brasileiras 

- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Na busca pela da temática escolhida, foram pesquisadas as publicações 

eletrônicas, através de mecanismos de busca acadêmica na Internet, adotando os 

seguintes termos descritores: "Forças Armadas”, “Defesa Nacional", “Brasil” e 

“trajetória”. 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português.  

 Estudos publicados que contemplem a perspectiva da trajetória da Defesa 

nacional 

- Estudos com apontamentos direcionados ao contexto das FFAA. 

d. Critérios de exclusão:  

− Estudos que não sejam relacionados ao contexto delimitado pelo 

estudo 
− Estudos que abordem a atuação das FFAA sob uma perspectiva 

política. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

1.  A TRAJETÓRIA DAS FORÇAS ARMADAS NO BRASIL 

Segundo Alvarez (2017), as Forças Armadas sofreram evolução e mudanças 

de função no Brasil, na trajetória histórica brasileira. Assim, seu papel transitou no 

cenário nacional de protagonista à coadjuvante. Entretanto, mesmo tendo entrado e 

saído do foco dos holofotes da política nacional, com exceção da constituinte de 

1937, as instituições tiveram praticamente sempre a mesma missão constitucional. 

Faz-se importante revisitar historicamente os papéis constitucionais ocupados pelas 

FFAA no país, ao longo de suas constituições: 

Constituição de 1824 

Art. 145 - Todos os Brasileiros são obrigados a pegar em armas, para 
sustentar a Independência, e integridade do Império, e defende-lo dos seus 
inimigos externos, ou internos [...]. 
Art. 148 - Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força 
Armada de Mar, e Terra, como bem lhe parecer conveniente á Segurança, e 
defesa do Império. 

Constituição de 1891 - 1934 

Art. 14 - As forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, 
destinadas à defesa da Pátria no exterior e à manutenção das leis no 
interior. 
Art. 162 - As forças armadas são instituições nacionais permanentes, e, 
dentro da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos. 
Destinam-se a defender a Pátria e garantir os poderes constitucionais, a 
ordem e a lei. 

Constituição de 1937 

Art. 161 - As forças armadas são instituições nacionais permanentes, 

organizadas sobre a base da disciplina hierárquica e da fiel obediência à autoridade 

do Presidente da República. 

Constituição de 1946 

Art. 176 - As forças armadas, constituídas essencialmente pelo Exército, 
Marinha e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, 
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organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. 
Art. 177 - Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e a garantir 
os poderes constitucionais, a lei e a ordem. 

Constituição de 1967 

Art. 92 - As forças armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, Exército 
e Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. 
§ 1º - Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e a garantir os 
Poderes constituídos, a lei e a ordem. 

Embora as Forças Armadas tenham mudado do foco no decurso histórico, 

sua função constitucional, com exceção de 1937, permaneceu a mesma, a saber, a 

Defesa da Pátria e a partir de 1891 a defesa das leis e da ordem (OLIVEIRA, 2010). 

Em seu artigo 142 (BRASIL, 1988), a Constituição Federal de 1988, vigente 

no país, traz, através de seus parágrafos e incisos, a conformação e as atribuições 

das Forças Armadas no Brasil: 

Art. 142. 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 
    § 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas 
na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 
    § 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares 
militares. 
    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, 
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposições: 
        I -  as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, 
são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude 
aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os 
títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos 
uniformes das Forças Armadas; 
        II -  o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego 
público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso 
XVI, alínea c, será transferido para a reserva, nos termos da lei; 
        III -  o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, 
emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da 
administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, 
alínea c, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto 
permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-
lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a 
reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, 
transferido para a reserva, nos termos da lei; 
        IV -  ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; 
        V -  o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a 
partidos políticos; 
        VI -  o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do 
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter 
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de 
guerra; 
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        VII -  o oficial condenado na justiça comum ou militar à pena privativa 
de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será 
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 
        VIII -  aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, 
XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na 
forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, 
alínea c; 
        IX -  (Revogado). 
        X -  a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de 
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e 
outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos 
internacionais e de guerra. 

Destaca-se, do texto constitucional, a composição tríplice das FFAA, 

constituídas pelo Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica, bem como de sua 

finalidade precípua, qual seja, a defesa da pátria, fundamentando-se mediante ideais 

de disciplina e hierarquia, sendo instituições permanentes e regulares. 

Ramos (2020) destaca que no Brasil, as consecutivas Constituições 

republicanas impuseram ao Presidente da República o exercício do comando 

supremo das Forças Armadas (artigo 84, XIII, da CF de 88), na mesma senda de 

outras Constituições democrático-republicanas.  

Segundo o autor, o artigo 142 da Carta Magna detalha as atribuições 

constitucionais das Forças Armadas, que se destinam "à defesa da Pátria" (em face 

de agressão estrangeira), "à garantia dos poderes constitucionais" (afetados em seu 

regular funcionamento por grave comoção intestina) e "à garantia da lei e da 

ordem" (quando a ordem pública e a paz social estiverem ameaçadas por grave 

instabilidade institucional) (RAMOS, 2020). 

 Ferreira Filho (2008) explica que as duas primeiras funções estabelecidas na 

Constituição vigente (defesa da Pátria; garantia dos poderes constitucionais) 

evidenciam o caráter primordial das Forças Armadas, sendo relativas à própria 

concepção de defesa e soberania do Estado brasileiro. A última delas manifesta a 

hipótese em que as Forças Armadas podem ser utilizadas na Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO), por requerimento de qualquer um dos poderes constitucionais, por 

questões relativas, por exemplo, à ordem pública. 

O artigo supramencionado ainda estabelece a autoridade da Presidência da 

República sob as Forças Armadas, que só podem agir mediante provocação. O ao 

abordar a previsão dos órgãos de segurança no país, a Constituição (BRASIL, 1988) 

não incluiu explicitamente as forças armadas, propugnando assim, o seu caráter 

subsidiário: 
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Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares" 

O artigo 15, § 2º, da Lei Complementar 97/1999 (BRASIL, 1999), que 

estabelece a normatização geral das Forças Armadas, igualmente delineia o 

contexto subsidiário desta organização: 

A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa 
de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as 
diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, depois de 
esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal. 

A Lei Complementar nº 117/2004 (BRASIL, 1994) complementa a LC 97/1999, 

apresentando novas atividades subsidiárias as Forças Armadas: 

Art. 15. § 5º Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei 
e da ordem, caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir 
o controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao 
desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações, 
a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto 
por representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou 
com interesses afins. 
§ 6° Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 
Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, 
para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem 
desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas 
as suas competências constitucionais ou legais. 
§ 7° O emprego e o preparo das Forças Armadas na garantia da lei e da 
ordem são considerados atividade militar para fins de aplicação do art. 9o, 
inciso II, alínea c, do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - 
Código Penal Militar. 

Lei Completar de nº 136 de 2010 (BRASIL, 2010) também atualiza a LC 

97/1999, autorizando o poder de vigilância das Forças Armadas nas regiões 

fronteiriças: 

Art. 16A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, 
também como atribuições subsidiárias, [...] atuar, por meio de ações 
preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas 
águas interiores [...] contra delitos transfronteiriços e ambientais [...] 
executando [...] ações de: 
I - patrulhamento; 
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 
aeronaves; e 
III - prisões em flagrante delito 
[...] 
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Art. 18. [...] atuar, de maneira contínua e permanente, por meio das ações 
de controle do espaço aéreo brasileiro, contra todos os tipos de tráfego 
aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, 
munições e passageiros ilegais, agindo em operação combinada com 
organismos de fiscalização competentes, [...] podendo, na ausência destes, 
revistar pessoas, veículos terrestres, embarcações e aeronaves, bem como 
efetuar prisões em flagrante delito. 

Percebe-se que, complementando sua missão constitucional, as Forças 

Armadas detém, ainda, uma missão legal, isto é, uma função acessória. A Lei 

Complementar 97 de 1999 e suas atualizações, além de concederem poder de 

polícia em regiões fronteiriças e apontarem normas gerais de organização dos 

exércitos, normas de preparo e como devem ser empregas as forças, traz em seu 

objetivo a subordinação do uso das forças armadas ao exaurimento dos 

instrumentos precedentes que possam resguardar a organização pública, a 

incolumidade dos cidadãos e o patrimônio, tanto público quanto privado (ALVAREZ, 

2017). 

Segundo Friede (2018), analisando as diferentes atuações militares 

vivenciadas no decurso da história brasileira, quando as Forças Armadas atuavam 

como verdadeiro mecanismo de equilíbrio institucional, pode-se aduzir que tal 

utilização pretérita, dentre outros aspectos, detinha alguma relação com o que os 

dispositivos constitucionais relativos estabeleciam sobre as missões anteriormente 

conferidas às Instituições Militares. 

Apesar de a lei complementar oferecer forças suplementares ao Exército 

Brasileiro, nota-se o cuidado em deixar evidente que as Forças Armadas só podem 

ser requeridas para além da Defesa Nacional, quando todos os meios ou órgãos 

preferencialmente competentes já tiverem sido extenuados. 

Em caráter complementar às suas atribuições constitucionais, as Forças 

Armadas realizam ações subsidiárias que contribuem com o desenvolvimento 

nacional e a Defesa Civil. Marinha, Exército e Aeronáutica atuam diretamente junto a 

diversos segmentos da sociedade, participando da vida da população no apoio a 

eventos comunitários, ações cívico-sociais, campanhas de saúde pública e no 

socorro a vítimas de desastres naturais (BRASIL, 2012).  

Por meio de unidades militares espelhadas por todo o território nacional, as 

Forças Armadas atuam no suporte logístico-operacional em casos de calamidade, 

reduzindo o prazo de resposta das autoridades frente às contingências. Além disso, 

prestam serviços relativos à fiscalização de produtos controlados, salvaguarda da 
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vida humana, segurança da navegação, controle do espaço aéreo e atividades de 

busca e salvamento (BRASIL, 2012). 

2.2 DEFESA NACIONAL 

Considerando a inserção das Forças Armadas na Constituição Federal no 

âmbito do Titulo V, que discorre acerca da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas, é possível perceber a grande importância que possuem frente à 

manutenção do Estado Democrático de Direito, sendo verdadeiro instrumento 

constitucional de equilíbrio no contexto nacional. 

Entende-se por Defesa Nacional como o conjunto de atitudes, medidas e 

ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território, das 

águas jurisdicionais, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 

acentuadamente externas, potenciais ou manifestas, é indispensável para a 

obtenção do aspirado grau de segurança nacional.  

A concepção estratégica de defesa do Brasil prediz a preponderância da ação 

diplomática, em tempo de paz ou de crise, no qual se buscará o entendimento para 

possíveis dissensões e disputas, fidelizando-se os pressupostos do direito 

internacional e os compromissos assinados pelo País. As ações do Setor de Defesa, 

constituído pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas, colaboram para o 

intuito da diplomacia ao interatuarem com as contrapartes de outras nações, 

potencializando-se a confiança mútua e os laços de cordialidade. 

A paz e a harmonia nas afinidades internacionais promovem ações 

associadas e coordenadas nos patamares do Desenvolvimento, para a diminuição 

das carências estruturais das nações, da Diplomacia, para a reunião dos interesses 

contraditórios de países e da Defesa, para a dissuasão ou o enfrentamento de ações 

contrárias (BRASIL, 2012).  

Esses três fundamentos, Desenvolvimento, Diplomacia e Defesa, devem ser 

levados em consideração com maior ou menor penetração segundo a situação 

concreta, buscando garantir a Segurança e a Defesa nacionais. Assim, constituindo-

se a Defesa uma atividade majoritariamente direcionada contra ameaças externas e 

levando em conta os elementos que perfazem os ambientes nacional e 

internacional, o Brasil concebe sua Defesa Nacional consoante as seguintes 

diretrizes (BRASIL, 2012), articuladas com os princípios já mencionados na 

Constituição Federal: 
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I. Manter as Forças Armadas adequadamente motivadas, preparadas 

e equipadas, a fim de serem capazes de cumprir suas missões 

constitucionais, e de prover a adequada capacidade de dissuasão;  

II. Buscar a regularidade orçamentária-financeira para o Setor de 

Defesa, adequada ao pleno cumprimento de suas missões 

constitucionais e à continuidade dos projetos de Defesa;  

III. Promover a participação da mobilização nacional em prol da Defesa 

Nacional;  

IV. Buscar a manutenção do Atlântico Sul como zona de paz e 

cooperação;  

V. Priorizar os investimentos em Saúde, Educação, Ciência, Tecnologia 

e Inovação aplicados a produtos de defesa de uso militar e/ou dual, 

visando ao fortalecimento da Base Industrial de Defesa - BID e a 

autonomia tecnológica do País;  

VI. Promover a proteção da Amazônia brasileira e sua maior integração 

com as demais regiões do País;  

VII. Defender o uso sustentável dos recursos ambientais, respeitando a 

soberania dos Estados;  

VIII. Sem prejuízo da dissuasão, privilegiar a cooperação no âmbito 

internacional e a integração com os países sul-americanos, visando 

a encontrar soluções integradas para questões de interesses 

comuns ou afins;  

IX. Atuar sob a égide de organismos internacionais, visando à 

legitimidade e ao respaldo jurídico internacional, conforme os 

compromissos assumidos em convenções, tratados e acordos 

internacionais e sempre respeitando os princípios constitucionais;  

X. Participar de organismos internacionais, projetando cada vez mais o 

País no concerto das Nações;  

XI. Participar de operações internacionais, visando a contribuir para a 

estabilidade mundial e o bem-estar dos povos;  

XII. Defender a exploração da Antártica somente para fins de pesquisa 

científica, com a preservação do meio ambiente e sua manutenção 

como patrimônio da humanidade;  
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XIII. Apoiar as iniciativas para a eliminação total de armas químicas, 

biológicas, radiológicas e nucleares, nos termos do Tratado sobre a 

Não-Proliferação de Armas Nucleares, ressalvando o direito ao 

desenvolvimento e ao uso dessas tecnologias para fins pacíficos; 

XIV. Repudiar qualquer intervenção na soberania dos Estados e defender 

que qualquer ação nesse sentido seja realizada de acordo com os 

ditames do ordenamento jurídico internacional; e  

XV. Estimular o fundamental envolvimento de todos os segmentos da 

sociedade brasi le i ra nos assuntos de defesa, para o 

desenvolvimento de uma cultura participativa e colaborativa de todos 

os cidadãos. 

A Defesa Nacional, desse modo, atribui valimento à Segurança e age em 

conformidade com a política brasileira de sobrelevar o solucionamento pacífica das 

disputas entre os países, de modo que a utilização da força através da Expressão 

Militar do Poder Nacional somente ocorrerá, quando, ameaçados os interesses 

nacionais, as probabilidades de negociação sejam inexequíveis, ensejando à 

preservação da soberania, da integridade territorial e dos interesses nacionais.  

São definidos como objetivos Nacionais de Defesa (BRASIL, 2012): 

I. Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial. 

II. Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões 

constitucionais das Forças Armadas. 

III. Promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa. 

IV. Preservar a coesão e a unidade nacionais. 

V. Salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses 

nacionais situados no exterior. 

VI. Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de 

Defesa Nacional. 

VII. Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais. 

VIII. Incrementar a projeção do Brasil no concerto das Nações e sua 

inserção em processos decisórios internacionais. 

A Estratégia Nacional de Defesa - END, por sua vez, orienta os segmentos do 

Estado brasileiro quanto às medidas que devem ser estabelecidas para que esses 

objetivos sejam atingidos. É, desse modo, o liame entre o posicionamento do País 
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nas questões de Defesa e as ações necessárias para verdadeiramente capacitar o 

Estado da possibilidade de satisfazer seus interesses (BRASIL, 2012). 

O desempenho do Estado nacional conquanto à defesa tem como alicerce o 

empenho de garantir coeficiente apropriado de segurança do País, tanto em tempo 

de paz, quanto em situação de conflito. Articulado com a busca da paz e da 

segurança internacionais, o Brasil é signatário do Tratado de Não-Proliferação de 

Armas Nucleares e apoia as iniciativas para o banimento integral dessas armas por 

parte dos países que as possuem, ressaltando o desenvolvimento e o uso dessa 

tecnologia para finalidades pacíficas. Apoia, ainda, iniciativas para a eliminação de 

outras armas de destruição em massa. No caso de agressão externa, o País 

empregará o Poder Nacional, com ênfase na sua expressão militar, na defesa dos 

seus interesses (BRASIL, 2012). 

A Estratégia Nacional de Defesa compendia-se em habilitar e aplicar o Poder 

Nacional, levando em conta os meios, os óbices e os fins a alcançar, para conquistar 

e manter os objetivos da Política Nacional de Defesa. Destarte, o preparo do Poder 

Nacional implica e um conjunto de atividades adimplidas com o intuito de seu 

fortalecimento, seja através da manutenção ou aprimoramento do poder existente, 

seja através da transformação do potencial em poder. A eficiência de tal preparo 

depende de políticas e estratégias que proporcionem as condições necessárias ao 

processo de desenvolvimento do País (BRASIL, 2012). 

2.3 AS FFAA E A RELEVÂNCIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

O Setor de Defesa, composto pelo Ministério da Defesa e integrado pela 

Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira, é 

responsável pelo aparelhamento e pela utilização da demonstração militar do Poder 

Nacional.  

Logo, se, de um modo, nos tempos de paz, o Setor de Defesa age de modo a 

colaborar para as ações de diplomacia cultivadas pelo País, doutra feita, em caso de 

guerra ou conflito armado, é o setor do Estado brasileiro que aplica a força em sua 

expressão máxima. 

2.3.1 Marinha do Brasil  

A Marinha do Brasil tem como missão preparar e empregar o Poder Naval, a 

fim de contribuir para a defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais 
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e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das 

atribuições subsidiárias previstas em lei; e para o apoio à política externa (BRASIL, 

2012). 

O Poder Naval deve dispor de meios capazes de detectar, identificar e 

neutralizar ações que representem ameaça nas Águas Jurisdicionais Brasileiras - 

AJB. A intensificação das ocorrências de atos ilícitos no mar (como exemplo, a 

pirataria, tráfico de drogas e de pessoas, pesca ilegal, crimes ambientais, dentre 

outros) demandam presença estatal nos termos do direito internacional com os quais 

o Brasil tenha se comprometido (BRASIL, 2012).  

Para tal, o Poder Naval deverá também ser capaz de manter a segurança nas 

linhas de comunicação marítimas onde houver interesses nacionais. O cumprimento 

desse conjunto de atribuições será efetuado por meio das tarefas básicas do Poder 

Naval: controle de área marítima; negação do uso do mar; projeção de poder sobre 

terra; e contribuição para a dissuasão. O monitoramento do mar, inclusive a partir do 

espaço, deverá integrar o repertório de práticas e capacitações operacionais 

(BRASIL, 2012). 

2.3.2 Força Aérea Brasileira 

Mediante sua atribuição constitucional, a Força Aérea Brasileira possui como 

missão manter a soberania no espaço aéreo e integrar o território nacional com 

vistas à defesa da Pátria. Coopera, subsidiariamente, com setores integrados ao 

desenvolvimento nacional e à Defesa Civil nos moldes estabelecidos pelo 

Presidente da República (BRASIL, 2012). 

O desenho operacional para manter a soberania no espaço aéreo deverá 

orbitar em torno das Capacidades Militares da Força Aérea Brasileira, pautando-se 

pela doutrina e baseada nos pressupostos próprios para a utilização do Poder 

Aeroespacial. As Capacidades Militares de projeção estratégica de poder, 

superioridade nos ambientes aéreos e espaciais, comando e controle, superioridade 

nas informações, sustentação logística, proteção da força e interoperabilidade 

deverão estar associadas às intrínsecas características da Força Aérea: alcance, 

flexibilidade e versatilidade, mobilidade, penetração, pronta-resposta e velocidade 

(BRASIL, 2012). 
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Três setores tecnológicos são essenciais para a Defesa Nacional: o nuclear, o 

cibernético e o espacial. Portanto, são considerados estratégicos e devem ser 

fortalecidos (BRASIL, 2012): 

No Setor Nuclear, o Brasil é um dos países mais atuantes na causa da não 

proliferação de armas atômicas. Sem renunciar ao domínio da tecnologia nuclear, 

optou por empregá-la para fins pacíficos, decisão consubstanciada no texto 

constitucional e referendada pela adesão do País ao Tratado de Não Proliferação de 

Armas Nucleares. 

No Setor Cibernético, as capacitações destinar-se-ão ao mais amplo espectro 

de emprego dual. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias de comunicações 

entre as unidades das Forças Armadas, de modo a assegurar sua interoperabilidade 

e a capacidade de atuar de forma integrada, com segurança. 

No Setor Espacial, a Força Aérea, em conjunto com a Agência Espacial 

Brasileira, por intermédio de todo o complexo científico-tecnológico e da interação 

com a Base Industrial de Defesa, tem as seguintes atribuições (BRASIL, 2012): 

a) desenvolver soluções para veículos lançadores de satélites e tecnologias 

associadas que permitam fazer uso de plataformas espaciais com finalidades de 

comunicações, observação da terra, vigilância, meteorologia e navegação; 

b) incrementar as competências associadas ao projeto, à fabricação e à 

integração de plataformas espaciais (satélites), buscando o atendimento das 

demandas da Defesa e dos demais órgãos governamentais; 

c) buscar soluções inovadoras para as telecomunicações entre os segmentos 

espacial e terrestre; e 

d) promover a cooperação internacional nas áreas de concepção, de projeto, 

de desenvolvimento e de operação de sistemas espaciais, com vistas a acelerar a 

aquisição de conhecimento científico e tecnológico. 

2.3.3 Exército Brasileiro 

Em conformidade com a Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de 

Defesa (BRASIL, 2012), o Exército Brasileiro tem como missão contribuir para a 

garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 

salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento 

nacional e o bem-estar social.  
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Para isso, a Força Terrestre deverá, entre outras capacidades, ter condições 

de neutralizar concentrações de forças hostis junto à fronteira terrestre e contribuir 

para a defesa do litoral e para a defesa antiaérea no território nacional. Concebe o 

cumprimento de sua destinação constitucional por meio da manutenção da Força em 

adequado estado de prontidão, estruturada e preparada para o cumprimento de 

missões operacionais terrestres, conjuntas e interagências. 

Tal estado de prontidão decorre do contínuo processo de transformação, na 

busca de novas capacidades, sob a orientação das características doutrinárias de 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. 

A flexibilidade, característica decorrente de estruturas com mínima rigidez 

preestabelecida, faculta um número maior de opções para reorganizar os elementos 

de combate em estruturas temporárias, com o adequado suporte logístico, desde as 

frações elementares até os Grandes Comandos. 

A adaptabilidade, por seu turno, possibilita um rápido ajuste às mudanças nas 

condicionantes que determinam a seleção e a forma como os meios serão 

empregados, em qualquer faixa do espectro do conflito, nas situações de guerra e 

não guerra. 

A modularidade confere a um elemento de combate a condição de, a partir de 

uma estrutura básica mínima, receber módulos que ampliem seu poder de combate 

ou lhe agreguem capacidades, viabilizando a adoção de estruturas adaptáveis para 

cada situação de emprego. A modularidade está diretamente relacionada ao 

conceito de elasticidade. 

A elasticidade, por sua vez, é a característica que, dispondo uma força de 

adequadas estruturas de comando e controle e de logística, lhe permite variar o 

poder de combate pelo acréscimo ou supressão de estruturas, com oportunidade, ou 

por intermédio da mobilização de meios adicionais, quando for o caso. 

A sustentabilidade permite a uma força durar na ação, pelo prazo que se fizer 

necessário, mantendo suas capacidades operativas e resistentes às oscilações do 

combate.  

O processo de transformação do Exército, no entanto, não será orientado 

somente por essas características, mas deverá buscar a compatibilização com a 

estratégia da presença, sobretudo na Amazônia. A capacidade de se fazer presente 

se dará pela mobilidade de seus meios, em especial de suas brigadas leves, 
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mecanizadas e blindadas, apoiada na capacidade nacional de Mobilidade 

Estratégica, com prioridade inicial para o emprego dos meios das Forças coirmãs. 

Assim, o Exército, partindo de um dispositivo de expectativa e em conjunto 

com as demais Forças Singulares, deve ter capacidade de concentrar as forças 

necessárias para garantir a superioridade decisiva no combate, mantendo a 

inviolabilidade do território nacional. 

Decorrente da estratégia da presença, o Exército atuará de forma episódica e 

pontual em operações de Garantia da Lei e da Ordem e colaborará com os órgãos 

de Segurança Pública nas ações contra ilícitos transnacionais perpetrados na faixa 

de fronteira. Participará, ademais, da proteção integrada de Estruturas Críticas e da 

execução de obras de engenharia em todo o território nacional, em proveito do 

desenvolvimento do País. 

O Exército deverá, também, ter a capacidade de projeção de poder, 

constituindo uma Força Expedicionária, quer para operações de paz, de ajuda 

humanitária ou demais operações, para atender compromissos assumidos sob a 

égide de organismos internacionais ou para salvaguardar interesses brasileiros no 

exterior. 

Papel fundamental exercem os projetos estratégicos, uma vez que agem 

como indutores do processo de transformação em curso no Exército Brasileiro. Sua 

continuidade constitui a forma mais adequada de permitir a necessária evolução 

tecnológica e doutrinária da Força Terrestre, mantendo-a em patamares de 

relevância operacional, compatíveis com o grau de dissuasão desejado, ou para seu 

emprego efetivo nas missões atribuídas pelo Estado. 

Dos sistemas indutores da transformação, alguns colaboram diretamente para 

a capacidade de dissuasão, em conjunto com as demais Forças Singulares. O 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira – SISFRON, o Sistema de Mísseis 

e Foguetes, o Sistema de Defesa Antiaérea, o Sistema de Defesa Cibernética e a 

Mecanização do Exército atuam por meio do incremento da mobilidade, da atividade 

de monitoramento e controle das fronteiras e da capacidade de atuar na negação de 

acesso indesejado a áreas ou a sistemas estratégicos de interesse da Defesa 

Nacional. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Brasil é pacífico tradicionalmente e por convicção. Convive 

harmoniosamente com seus vizinhos. Direciona suas relações internacionais, dentre 

outros, pelos princípios constitucionais da não intervenção, defesa da paz, solução 

pacífica dos conflitos e democracia. Essa predestinação para a coexistência 

harmônica, tanto interna como externa, integra a identidade nacional e constitui uma 

premissa a ser resguardada pela nação brasileira. 

A Política de Defesa deve ser responsiva às exigências sociais e do Estado, 

cooperando assim para uma nação conexa em percepções e metas de futuro do 

país. Volvida para o conseguimento de tais intentos, deve haver maior intercâmbio e 

conscientização em objetos respectivos à Defesa Nacional, tendo a sociedade o 

direito e o dever de constituir debates sobre o assunto, uma vez que as decisões de 

paz e de guerra em similar medida pertencem à soberania pública.  

Outrossim, averígua-se, empiricamente uma limitação quanto ao nível de 

informação e de disseminação em âmbito nacional acerca da temática Defesa 

Nacional e da importância que a mesma repercute sobre a vida do cidadão. 

Considera-se, pois, que a transformação e a melhoria do país serão possíveis de 

serem operacionalizadas mediante uma educação que estimule a consciência 

nacional, na busca por ideais de segurança e saúde melhores, promovendo 

qualidade de vida ao cidadão. 

Mediante tal concepção, as Forças Armadas vêm adquirindo um desempenho 

subsidiário robusto, articulado à sua função precípua. Recentemente, esse âmbito 

adjudicou-se do encargo de auxiliar na administração pública de modo totalmente 

vinculado e fidedigno à constituição, as Forças Armadas, nesse contexto, 

resguardam as leis vigorantes e os direitos implantados no nosso ordenamento 

jurídico, oferecendo meios de o Estado salvaguardar os bens jurídicos tutelados 

efetivamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É indiscutível a evolução institucional provada pelas Forças Armadas na 

atualidade, cujo condicionamento constitucional aos poderes constituídos não 

admite mais a sua utilização como organismo de solução política. Verifica-se, assim, 
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que a atuação das Forças Armadas, segundo fundamento legal, sobrepujadamente 

com destaque à Constituição Federal e a Lei Complementar nº 97/99, está bem 

delimitada, possibilitando real transformação na concepção estratégica das 

Instituições marciais, sendo factível afirmar que as Forças Armadas de hoje admitem 

perfeitamente o digníssimo lugar que ocupam no quadro institucional brasileiro.  

Frente ao vasto complexo normativo, compreende-se que as Forças Armadas 

desempenham um duplo papel. Preliminarmente, dispõem-se à defesa da Pátria e à 

garantia dos poderes constitucionais. Secundariamente, por provocação de qualquer 

dos poderes constituídos, asseveram a lei e a ordem, o que somente sobrevirá de 

forma subsidiária, isto é, quando nítida a inviabilidade de os órgãos de segurança 

pública oferecer um retorno à demanda constatada.  

Ademais, o emprego das Forças Armadas em missões de GLO deve ser 

percebido como extraordinário, suscetível de ocorrer exclusivamente em situações 

que notadamente excedem à ação dos órgãos de segurança pública, pelo motivo 

elementar de que tal atuação, nos termos legais, deve ser subsidiária, tendo em 

vista o princípio da subordinação. 

 As Forças Armadas demonstram postura de rejeitar qualquer proposição 

autoritária, seja de esquerda ou de direita, estando perfeitamente cônscios do papel 

institucional que lhes foi atribuído no contexto de um Estado Democrático de Direito, 

assim como de sua estrita subordinação aos poderes constitucionais. 
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