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RESUMO 
O Brasil é um país de dimensões continentais, faz parte do rol das nações mais importantes do 
mundo, possui um PIB estimado em US$3,2 trilhões em 2018, sendo a 8ª maior economia mundial. 
Apesar disso, investe cerca de 1,4% de seu PIB na área de defesa nacional, relegando o setor ao 
segundo-plano. Sendo assim, questiona-se o porquê da defasagem brasileira na área de segurança 
nacional. Têm-se em vista que, quanto maiores os investimentos na área de defesa, maior a 
mentalidade de defesa na população, o que reflete numa maior preocupação coletiva com esse 
assunto. Assim, o presente trabalho busca investigar por qual motivo se dá a baixa mentalidade de 
defesa no Brasil, como ela se manifesta e como o Exército Brasileiro pode colaborar para o seu 
fomento. A busca por essas informações se deu a partir da pesquisa bibliográfica de artigos 
acadêmicos disponibilizados na Biblioteca Scielo e Google Acadêmico, publicados após o período de 
redemocratização do Brasil e ligados à área de defesa. Os resultados encontrados mostraram 
discrepância entre as duas plataformas, sendo o Google Acadêmico aquela com maior número de 
publicações sobre o tema. Não se pôde avaliar se essa discrepância se dá por falta de interesse no 
assunto pela comunidade científica ou outra causa. O trabalho conclui que apesar de haver grande 
participação do EB na comunidade científica, há ainda pouco envolvimento dessa Organização na 
pesquisa sobre mentalidade de defesa, evidenciando uma falta de diálogo entre as Forças Armadas e 
a sociedade civil. 
 
Palavras-chave: Defesa nacional. Segurança nacional. Mentalidade de defesa. Exército Brasileiro. 
Brasil. 
 

RESUMEN 
Brasil es un país de dimensiones continentales, es parte de la lista de las naciones más importantes 
del mundo, tiene un PIB estimado de US$ 3,2 trillones en 2018, siendo la octava economía más 
grande del mundo. A pesar de esto, invierte alrededor del 1,4% de su PIB en la zona de la defensa 
nacional, relegando al sector a un segundo plano. Así, surge la pregunta de por qué la brecha 
brasileña en el área de seguridad nacional. Se prevé que a mayores inversiones en el área de 
defensa, mayor mentalidad defensiva en la población, lo que refleja una mayor preocupación 
colectiva por este tema. Así, el presente trabajo busca investigar por qué ocurre la baja mentalidad de 
defensa en Brasil, cómo se manifiesta y cómo el Ejército Brasileño puede colaborar para su 
promoción. La búsqueda de esta información se basó en una búsqueda bibliográfica de artículos 
académicos disponibles en la Biblioteca Scielo y Google Scholar, publicados luego del período de 
redemocratización en Brasil y vinculados al área de defensa. Los resultados encontrados mostraron 
una discrepancia entre las dos plataformas, siendo Google Scholar la que presenta mayor número de 
publicaciones sobre el tema. No fue posible valorar si esta discrepancia se debe al desinterés en el 
tema por parte de la comunidad científica u otra causa. El trabajo concluye que a pesar de la gran 
participación de la EB en la comunidad científica, aún existe poca participación de esta Organización 
en la investigación sobre la mentalidad de defensa, evidenciando una falta de diálogo entre las 
Fuerzas Armadas y la sociedad civil. 
 
Palabras clave: Defensa Nacional. Seguridad nacional. mentalidad de Defensa. Ejército brasileño. 
Brasil.
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado um país de dimensões continentais, ocupando 

mais de 8,5 milhões de km², sendo assim o quinto maior país do mundo em 

extensão, e o maior país na América do Sul, fazendo fronteira com Argentina, 

Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, 

Uruguai e Venezuela. Entre as Américas, ocupa a terceira posição em 

extensão territorial, atrás apenas do Canadá (1º lugar) e EUA (2º lugar). Em 

termos populacionais, o Brasil ocupa a sexta posição no ranking internacional, 

com uma população estimada em 210.147.125 de cidadãos, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2019, e o segundo 

lugar nas Américas, atrás somente dos EUA. Já em termos econômicos, o 

Brasil registra uma condição interessante, pois ocupa o 8º lugar entre as 

maiores economias do mundo, com um PIB de mais de US$3,2 trilhões em 

2018, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, ao mesmo tempo em 

que ocupa o 76º lugar entre as nações no que tange à distribuição do PIB per 

capita. Apesar de possuir uma das maiores riquezas do mundo, o Brasil não é, 

como se pode ver, um país cuja distribuição de renda faça jus ao seu status 

geopolítico. Nos últimos anos, o país vem apresentando baixa taxa de 

crescimento econômico, a qual tem variado entre 1% e 2% desde 2017. 

E por que é importante apresentar esses dados? Porque, para se 

prosseguir na discussão a que este trabalho se destina, é importante ter em 

mente o contexto sócio-político-geográfico em que o Brasil se encontra. Para 

se discutir o papel das Forças Armadas, em especial, do Exército Brasileiro, na 

construção de uma mentalidade de defesa, é necessário entender o cenário em 

que tudo se estabelece. Pensar em Defesa Nacional no Brasil não se restringe 

apenas a discutir, como exemplo, o percentual de investimento do PIB anual na 

área, mas também compreender a contradição existente entre o alto respeito 

que a sociedade demonstra para com as instituições militares que caminha 

lado-a-lado com o desprezo que a mesma sociedade demonstra ao se discutir 

assuntos ligados à defesa do país. O Brasil é um país de muitas contradições e 

elas, apesar de problemáticas e complexas, são essenciais para se pensar em 

políticas públicas de qualquer tipo; são questões que não podem simplesmente 

ser ignoradas como se não tivessem qualquer influência sobre o assunto em 
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questão. Quando se fala em defesa nacional ou na construção de uma 

mentalidade de defesa, faz-se mister pensar nessas variáveis a fim de se 

encontrar o equilíbrio em que todas as deficiências nas questões envolvidas 

sejam resolvidas. É necessário entender a história do país, seu passado, para 

então entendermos seus efeitos no presente a fim de se construir um bom 

futuro para todos. 

Falando em história, Vasconcellos (2014) destaca como, nos últimos 

sessenta anos, “a relação entre a sociedade civil brasileira e o corpo militar do 

país sofreu grandes mudanças, influenciadas principalmente pelas 

interveniências militares na política interna do país”. Dessas intervenções, a 

mais significativa foi, talvez, o período no qual o Brasil esteve sob domínio dos 

governos militares, entre 1964 e 1985, o qual consolidou-se como uma época 

envolta em muitas polêmicas, ainda hoje não resolvidas, e que deixou como 

legado certo estigma na sociedade sobre as Organizações Militares (OM) de 

todo o país. Assim, ainda que não seja o ideal, é natural supor que haja, na 

sociedade civil, certo receio em relação à participação dos militares na vida 

política do país, uma vez que paira sobre as OM uma imagem de autoritarismo 

e repressão que ainda não foi superada apesar de haver, em contraponto, um 

esforço considerável por parte das OM em desfazer esse estigma. 

Para além do estigma negativo sobre as OM, há ainda grande 

desconhecimento sobre seu papel na sociedade, resultado de uma falta de 

diálogo entre sociedade civil e militares, assim como, também, resultado da 

pouca atenção que os governantes do país destinam a esse núcleo. Sobre 

isso, Santos (2014) é enfático ao dizer que 

“Apesar de todas as razões técnicas, geopolíticas e estratégicas para 
que a questão da Defesa Nacional seja observada com maior 
atenção pelo Estado brasileiro [...] há um desconhecimento 
generalizado no povo brasileiro sobre a importância da Defesa 
Nacional e o emprego das suas Forças Armadas, o que pode ser 
qualificado como uma baixa mentalidade de defesa”. (SANTOS, 
2014, p. 1) 

Santos (2014) traz à tona a questão da defesa nacional como um 

aspecto a ser considerado quando se lida com a temática da mentalidade de 

defesa no país. Para ele, “quanto maior a preocupação de uma sociedade com 

a defesa de seu país, maior será, como resultado, a mentalidade de defesa na 

sociedade”. E isso tem muito a ver com os investimentos que o país faz no 
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setor. Ele considera que a construção de uma mentalidade de defesa no Brasil 

é um tanto deficiente e isso se reflete não apenas na visão que a sociedade 

tem das Organizações Militares (OM), como também, na atenção que o Estado 

dá a elas. Num país com dimensões continentais como o Brasil, a desatenção 

a temas como a Defesa Nacional expõe a nação a riscos desnecessários que 

põe em xeque não só a sua soberania, como também a segurança sobre seu 

patrimônio material e imaterial. O Brasil faz fronteira com 10 países na América 

do Sul, além de possuir uma das maiores costas marítimas. Entre os países em 

desenvolvimento, possui grande destaque como exportador de diversas 

matérias-primas, além de ser considerado figura importante quando o assunto 

é o meio ambiente, já que possui uma das maiores florestas do mundo, com 

um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta. Quando se pensa em 

soberania nacional, não se fala apenas da força militar do país, mas de seus 

bens, sua riqueza, seu patrimônio natural, social e cultural. 

Assim, é importante destacar que, esclarece Mendes (2015, p. 358), as 

OM tem um papel que vai além da simples defesa da soberania nacional, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma mentalidade de defesa através de 

pesquisas e estudos acadêmicos nem sempre diretamente relacionados à 

defesa, “como pesquisa básica de produção de energia, fisiologia do esforço, 

análise de organização e métodos, bem como as engenharias de materiais, de 

alimentos e de produção”. Esse papel multidisciplinar das OM precisa ser 

reconhecido e conhecido pela sociedade, pois é um meio de anular o estigma 

de autoritarismo tão profundamente arraigado à imagem que se tem delas. 

Destaca-se neste ponto, a atuação do Exército Brasileiro em diferentes frentes 

pelo país, sobretudo no apoio à segurança pública das grandes capitais e sua 

participação no manejo da atual crise sanitária vivida pelo Brasil e demais 

países. 

Esse aspecto multidisciplinar das OM nem sempre esteve em evidência 

apesar de existirem documentos oficiais que estimulem a ampla divulgação dos 

mesmos como, por exemplo, a Política de Defesa Nacional – PDN (BRASIL, 

2005), “que prega o „envolvimento dos setores militar e civil, em todas as 

esferas do Poder Nacional‟ e pretende conscientizar „todos os segmentos da 

sociedade brasileira de que a defesa da Nação é um dever de todos os 
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brasileiros‟” (MENDES, 2015, p. 358). Isso decorre, em grande parte, do fato de 

que as Forças Armadas (FA), muitas vezes, estão engajadas em outras 

atividades ligadas a outras áreas governamentais, conforme elucida Almeida 

(2010) em seu artigo “Política de defesa no Brasil: considerações do ponto de 

vista das políticas públicas”. Para o autor, “isso decorre da natural ociosidade 

das forças em tempos de paz”, mas destaca que seu papel principal não se 

acomoda “à ação dos demais setores do governo”. 

Essa ociosidade em tempos de paz é, necessário ressaltar, fruto de uma 

longa relação harmoniosa entre o Brasil e outras nações, em especial com os 

países de seu entorno. Quando se pensa em mentalidade de defesa no Brasil, 

pensa-se que o país tende a se ver de forma cooperativa dentro do cenário 

internacional e isso se torna evidente na forma como ele se relaciona com os 

países circunvizinhos. Assim, o Estado Brasileiro pensa a defesa nacional 

como também defesa regional, isto é, para além das fronteiras que delimitam 

seu território, incluindo assim outros países com os quais tenha pacto de 

cooperação. Esse aspecto é destacado por Santos (2014), que diz que: 

“O Estado brasileiro aborda a questão defesa regional por meio do 
incremento da cooperação e da paz, eliminando preventivamente 
fatores que possam gerar conflitos no entorno estratégico. [...] essa 
estratégia tornará a mentalidade de defesa regional cada vez mais 
reduzida, pois as possíveis ameaças regionais do ponto de vista das 
FA são percebidas pela sociedade civil como oportunidades de 
parcerias, o que leva essa sociedade a questionar a real necessidade 
das suas atuais estruturas de defesa”. (SANTOS, 2014, p. 8). 

Assim, no caso do Brasil, o que ocorre é que a defesa nacional fica 

subordinada à defesa regional, de modo que ela se torna, como consequência, 

um tema a ser tratado em segundo-plano. Como a defesa regional se torna 

uma prioridade, a defesa nacional passa a estar sujeita a ela sendo assim, 

resultado direto das relações que o país mantém com outras nações. A defesa 

nacional não é pensada como meio de garantir a autonomia e soberania do 

país, mas sim como resultado do apoio mútuo entre as nações. Desse modo, a 

soberania do Brasil é garantida pelos acordos que ele faz com países-parceiros 

que, em troca, se beneficiam do apoio da nação brasileira. Como 

consequência, a proteção da nação passa a residir não no próprio país, mas, 

de modo subjetivo e abstrato, reside nas relações internacionais estabelecidas. 

É importante destacar que essa forma de lidar com o tema da defesa 
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nacional e com a construção de uma mentalidade de defesa pode ser vista por 

dois ângulos. O primeiro, positivo, demonstra que o Brasil possui considerável 

maturidade no que tange à manutenção de suas relações internacionais, de 

modo que, por consequência disso, se mantém numa posição confortável no 

cenário internacional, pouco exposto a riscos eventuais. Por outro lado, essa 

baixa mentalidade de defesa pode expor certas fragilidades no país que 

podem, oportunamente, ser exploradas de forma hostil por inimigos da nação. 

Se a defesa do país fica sujeita ao apoio de outras nações, o que poderia 

ocorrer caso esse apoio seja perdido? 

Essas e outras questões são de grande importância quando se estar a 

tratar da defesa nacional brasileira. Por este motivo, o presente trabalho irá se 

debruçar sobre o tema a fim de analisar, sob o ponto de vista acadêmico, o que 

tem sido feito no país em prol do fomento à construção de uma mentalidade de 

defesa na sociedade e como tem sido a participação do Exército Brasileiro 

nesse projeto. Essa análise partirá, em primeiro lugar, do estudo dos 

dispositivos legais atualmente vigentes, entre eles, a Política Nacional de 

Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Em segundo lugar, do escrutínio de 

artigos relacionados ao tema e disponibilizados amplamente nas bases de 

dados do Google Acadêmico e da Biblioteca Scielo. Este estudo não pretende 

esgotar a discussão em torno do tema a que se propõe, mas sim servir de 

alavanca para a divulgação do assunto na sociedade civil, principal alvo 

quando se pensa em mentalidade de defesa. Para um país com a dimensão 

geopolítica do Brasil, faz-se mais do que necessário que toda a população 

esteja consciente de sua responsabilidade e papel na manutenção da 

soberania nacional. Entender como o Exército Brasileiro pode auxiliar nisso é 

só uma das vias para se construir uma mentalidade de defesa saudável. 

1.1 PROBLEMA 

Como será demonstrado adiante, verifica-se que há na sociedade 

brasileira uma baixa mentalidade de defesa. Mas, isso não constitui, por si só, 

o problema real. Na verdade, poder-se-ia dizer que a baixa mentalidade de 

defesa é o efeito – não a causa – do problema maior que é a falta de interesse 

da população em geral em temas ligados à defesa nacional e isso é, por sua 
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vez, resultado de todo um histórico conflituoso de relações entre o poder 

público e os militares, no qual se fincou com certa firmeza um ar de 

desconfiança entre ambos os grupos. 

 Isso contribui para que a sociedade não veja com bons olhos a 

participação dos militares na política brasileira, ainda que haja, por outro lado, 

movimentos sociais conclamando a participação militar. Disso resulta um 

diálogo deficiente entre a sociedade civil e os militares, o que acaba 

conduzindo a um cenário em que a defesa nacional se encontra fragilizada e 

sem garantias à sua manutenção. 

 Pensando nisso, o presente trabalho questiona como o Exército 

Brasileiro, enquanto instituição militar, pode atuar a fim de promover o diálogo 

entre as Organizações Militares e a sociedade civil e também, como aliar isso a 

uma construção de uma mentalidade de defesa coerente com a envergadura 

geopolítica do Brasil. 

1.2 OBJETIVOS 

Tendo em vista a problemática anteriormente exposta e a fim de 

promover um debate acerca do assunto em questão, o presente artigo busca 

examinar a ações atualmente existentes em prol de uma mentalidade de 

defesa no Brasil e verificar o sucesso dessas ações naquilo a que elas se 

propõem face ao cenário político atual. Para isso, este trabalho se ordenará 

conforme os seguintes objetivos específicos: 

a) Apontar as iniciativas em vigor no país, com atenção especial àquelas 

realizadas no âmbito do Exército Brasileiro; 

b) Descrever o funcionamento dessas ações e seu benefício em prol da 

construção de uma mentalidade de defesa, e; 

c) Propor ações que visem contribuir positivamente com a questão, 

reforçando a importância de se pensar em defesa nacional como um assunto 

de interesse de toda a sociedade. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Para Santos (2014), o grau de importância dado à temática da defesa 

nacional é proporcional aos investimentos direcionados à área dados pelo 
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Estado. Assim, quanto maior o capital investido, maior a relevância da questão 

na sociedade como um todo. Assim, quando se fala numa mentalidade de 

defesa, fala-se também no quanto um país investe na questão da defesa 

nacional. Logo, Mendes (2015) dirá: 

“Será denominada mentalidade de defesa o grau de importância que 
a sociedade atribui aos assuntos de Defesa Nacional e, por 
consequência, às Forças Armadas, mensurável pelo percentual do 
PIB destinado à Defesa, que no Brasil está abaixo de 2% e vem 
diminuindo há mais de dez anos.” (MENDES, 2015, p. 358). 

Conforme dados disponibilizados na plataforma Index Mundi, entre 2008 

e 2018, o orçamento militar brasileiro não chegou a 2% do produto interno 

bruto (PIB) do país, tendo pico de 1,7% em 2009, chegando a 1,3% em 2016. 

Países como a Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes direcionam de 5,5% a 

8,7% de seu PIB para o orçamento militar.  Os EUA investiram, em 2018, 

3,16% do PIB na área de defesa enquanto o Brasil investiu, no mesmo ano, 

1,48% do PIB. 

Os investimentos em defesa no Brasil são poucos porque o interesse em 

relação ao assunto é pouco. Esse é um problema que atinge a sociedade como 

um todo e não apenas os militares. Santos (2014, p. 1) descreve isso quando 

se refere a uma baixa mentalidade de defesa resultante de “um 

desconhecimento generalizado no povo brasileiro sobre a importância da 

Defesa Nacional e o emprego das suas Forças Armadas”. Logo, se a baixa 

mentalidade de defesa está relacionada a um alto nível de ignorância social a 

respeito da defesa nacional, o caminho para se solucionar este problema passa 

pela ampla divulgação do que é Defesa Nacional, qual sua importância para o 

cidadão comum e por quê esse deve ser um assunto de interesse coletivo. Não 

se combate a ignorância com outra coisa senão com o conhecimento. 

Assim, este trabalho se fundamenta na tese de que o conhecimento é a 

melhor ferramenta para se alcançar um alto nível de mentalidade de defesa 

condizente com a envergadura geopolítica do Brasil. Para isso, é importante 

que mais estudos sobre essa temática sejam elaborados a fim de se ampliar o 

debate em torno do assunto e também aproximá-lo da sociedade civil, 

fomentando o diálogo entre militares e cidadãos comuns, desfazendo o imenso 

abismo de preconceitos que existe entre ambos. 
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A justificativa principal deste trabalho é a de fomentar o debate na 

sociedade civil e militar sobre uma mentalidade de defesa no país que favoreça 

o desenvolvimento das Organizações Militares, em especial, do Exército 

Brasileiro. Em segundo lugar, o debate sobre o tema se justifica diante da 

necessidade de investimento na área de defesa que, conforme visto 

anteriormente, tem pouca participação na distribuição do PIB brasileiro, 

fazendo com que esse setor se encontre vulnerável diante de possíveis 

ameaças à segurança do país. 

2 METODOLOGIA 

Para que fosse possível alcançar uma proposta de solução para o 

problema apresentado neste trabalho, a produção deste estudo contemplou a 

leitura analítica seguida de fichamento dos artigos encontrados nas pesquisas 

realizadas no Google Acadêmico e Biblioteca Scielo, além do escrutínio sobre 

os dispositivos legais (Política de Defesa Nacional – PDN, Política Nacional de 

Defesa – PND, Estratégia Nacional de Defesa – END e Livro Branco de Defesa 

Nacional – LBDN) atualmente vigentes no Brasil e que servem de norte para 

coordenar as ações de conscientização sobre a defesa nacional e uma 

mentalidade de defesa. 

Quanto a forma de abordagem adotada neste trabalho, optou-se por 

uma análise qualitativa da questão uma vez que, conforme Neves e Domingues 

(2007, p. 54) explicam, “a pesquisa qualitativa requer uma maior aproximação 

do pesquisador ao campo de trabalho, particularmente nos momentos que 

antecedem a elaboração do projeto de pesquisa”. Assim, como a temática da 

mentalidade de defesa envolve um debate essencialmente ideológico e político, 

uma análise qualitativa da questão se faz mais condizente com a proposta de 

estudo já que se há de lidar com questões de cunho subjetivo e abstrato. 

Para se alcançar os objetivos propostos, aderiu-se a uma pesquisa de 

cunho exploratório e investigativo tendo como alvos artigos disponibilizados em 

bases de dados de amplo acesso (Google Acadêmico e Biblioteca Scielo) 

voltados para o tema da defesa nacional e mentalidade de defesa, a fim de se 

obter um melhor panorama sobre a questão nos dias atuais. 
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Como, essencialmente, o trabalho visa a conscientização da sociedade 

acerca do papel do Exército Brasileiro na formação de uma mentalidade de 

defesa, este trabalho partiu do pressuposto de que as informações para este 

estudo deveriam ser de fácil acesso e estar disponibilizadas amplamente na 

internet. Assim, optou-se pelo uso das ferramentas de pesquisa Google 

Acadêmico e Biblioteca Scielo para consulta aos textos referenciados neste 

trabalho. 

Para a pesquisa de textos, usou-se as palavras-chaves “mentalidade de 

defesa”, “defesa nacional”, “política de defesa nacional” e “exército brasileiro”. 

As palavras-chaves foram utilizadas isoladamente e/ou associadas a fim de 

refinar os resultados da pesquisa. Por exemplo, foi pesquisado o conjunto 

“defesa nacional” + “exército brasileiro”. As pesquisas foram realizadas nas 

duas bases de dados mencionadas anteriormente. 

Como critério de inclusão dos textos, foram usados: 

a) Textos em língua portuguesa; 

b) Textos publicados no Brasil; 

c) Textos publicados a qualquer tempo após o período de 

redemocratização e que sejam da área de defesa.  

Como critério de exclusão, foram adotados: 

a) Publicações em língua estrangeira; 

b) Textos publicados em outros países; 

c) Publicações lançadas antes de 1985; 

d) Publicações de áreas divergentes da defesa. 

Ainda, para acesso aos documentos oficiais mencionados no trabalho, 

optou-se pelos sites do Ministério da Defesa para acesso à PND (Política 

Nacional de Defesa), END (Estratégia Nacional de Defesa) e LBDN (Livro 

Branco de Defesa Nacional), e aos sites da Escola de Comando e Estado 

Maior do Exército – ECEME e da Escola Superior de Guerra – ESG. 

Para coleta de dados acerca do percentual atualizado do PIB investido 

na área de defesa, consultou-se o site Index Mundi, o qual fornece, além dessa 
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informação, outros dados estatísticos relativos a questões econômicas, de 

saúde, segurança, etc., organizados por países e continentes do mundo. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O percentual do PIB (Produto Interno Bruto) do país dedicado à Defesa 

é parâmetro pelo qual se define o grau de importância que essa área tem numa 

determinada nação. Assim, quanto mais alta a percentagem do PIB dedicada a 

ela, maiores os investimentos na mesma e, por extensão, maior a mentalidade 

de defesa na sociedade (SANTOS, 2014). Dado que o percentual do PIB 

brasileiro investido no orçamento militar está muito aquém do recomendado, é 

natural – ainda que não ideal – que a mentalidade de defesa na sociedade 

esteja também defasada. Contudo, essa defasagem é decorrente também do 

desconhecimento da população sobre o papel das Forças Armadas bem como 

do Exército Brasileiro na sociedade. Assim, como diz Almeida (2010, p. 221), “a 

defesa nacional deve ser entendida como um bem público provido à sociedade 

por meio de políticas públicas”. Para o autor, a defesa nacional deve ser vista 

como um bem e não como algo banal, passível de ser deixado em segundo 

plano. Por isso são importantes os apontamentos feitos por Mendes (2015) em 

seu artigo “A Participação das Organizações Militares do Exército no 

Desenvolvimento de uma Mentalidade de Defesa no Brasil”, onde o autor 

expõe iniciativas por parte do Exército Brasileiro no fomento a uma mentalidade 

de defesa com base nas prerrogativas presentes na PND, END e LBDN. 

Contudo, conforme ressalta o autor, ainda que existam iniciativas por parte das 

instituições militares em prol da questão, esse esforço ainda é tímido e não 

ganhou, até o momento, grande relevância na sociedade. Ele explica: “embora 

os documentos que orientam a defesa no Brasil recomendem o 

desenvolvimento da mentalidade de defesa, não há registro oficial de como as 

organizações militares (OM) vem contribuindo para isso” (MENDES, 2015, p. 

358). 

Sobre isso, Vasconcellos (2014) dirá que: 

“O despreparo, na área de Defesa, é fator prejudicial para o 
entendimento entre civil e militar, o que indica que deveria existir, ao 
menos, um núcleo de acadêmicos, empresários, profissionais da 
mídia, com alguma familiaridade e algum interesse pela temática da 
Defesa Nacional. Profissionais da Defesa.” (2014, p. 16). 
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A ausência de “profissionais da defesa” relatada por Vasconcellos (2014) 

é, por sua vez, sinônimo de certa ingenuidade por parte da sociedade brasileira 

diante da participação do Brasil no cenário internacional. A Política Nacional de 

Defesa, tendo em vista a dimensão geopolítica do país, pondera que: 

“Após longo período livre de conflitos que tenham afetado 
diretamente o território e a soberania nacional, a percepção das 
ameaças está desvanecida para muitos brasileiros. No entanto, é 
imprudente imaginar que um país com o potencial do Brasil não 
enfrente antagonismos ao perseguir seus legítimos interesses. Um 
dos propósitos da Política Nacional de Defesa é conscientizar todos 
os segmentos da sociedade brasileira da importância da defesa do 
País e de que esta é um dever de todos os brasileiros.” (BRASIL, 
2012, p. 12). 

Por isso a proposta dos especialistas é de que haja uma aproximação 

das instituições militares com a sociedade por meio do ambiente acadêmico, 

estimulando a criação de espaços de estudos na área de defesa, dando 

também especial atenção para os soldados egressos do serviço militar e, ao 

mesmo tempo, abrindo espaço para a inclusão de civis nos círculos de debate 

sobre o assunto. “Governos ouvem o que os acadêmicos dizem: acadêmicos 

influenciam políticas públicas” (FIGUEIREDO apud MENDES, 2015, p. 363). 

É interessante constatar que essa busca por uma aproximação entre a 

sociedade civil e os militares não é algo recente, ainda que tenha assumido 

diferentes abordagens ao longo dos anos. Winand e Saint-Pierre (2010) 

mostram como o debate sobre o tema da defesa nacional não é algo restrito 

aos dias atuais. Segundo os autores, pode-se considerar que as discussões 

sobre o tema datam da Constituição de 1946, quando se debatia a instituição 

de um Ministério único que agrupasse os outros três ministérios militares à 

época. Como resultado, foi instituído naquele tempo o Estado-Maior das Forças 

Armadas (EMFA), então denominado Estado-Maior Geral. 

“Posteriormente, o presidente Castelo Branco defendeu a criação de 
um Ministério das Forças Armadas, assinando o Decreto-Lei 200 
(25/02/1967) que previa estudos para elaborar um projeto de lei que 
promovesse a criação de tal ministério. Alguns estudiosos acreditam 
que a intenção de Castelo Branco foi sincera, mas, a rivalidade 
existente entre as três forças falou mais alto e o projeto foi 
abandonado. A ideia foi retomada durante a Assembleia Nacional 
Constituinte de 1988 e obstaculizada pelo lobby das FA, voltando a 
ser cogitada em 1995 no plano de governo de Fernando H. Cardoso.” 
(WINAND & SAINT-PIERRE, 2010, p. 4) 
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Após 1946 e até 1988, o Brasil viveu um período de extrema e constante 

instabilidade política, social e econômica, cujo um de seus motes era o 

combate ao comunismo e a exaltação dos valores nacionais. Houve, nessa 

época, grande participação de grupos conservadores e militares que viam a 

necessidade de intervir na política interna do país em prol de proteger a 

soberania da nação contra a ameaça invisível do comunismo. Isso culminou, 

em 1964, na instituição dos governos militares que perduraram até 1985, 

quando se daria início ao processo de redemocratização do Brasil. Desde o fim 

do Estado Novo, os militares se envolveram profundamente na política interna 

do Brasil, conquistando grande relevância na sociedade e no cenário político. 

Entretanto, apesar da aproximação com assuntos políticos por parte dos 

militares, isso não gerou um maior engajamento desse grupo e da sociedade 

nos assuntos relativos à defesa nacional. E, de certo modo, nunca houve um 

envolvimento real das Forças Armadas nas discussões sobre o tema e isso 

decorre de um certo tradicionalismo persistente que impede que as Forças 

Armadas se atualizem. 

É notável que há nas Forças Armadas certo engessamento em suas 

concepções de modo que a abertura à mudança encontra resistência face à 

tradicionalidade dessas instituições. “As Forças Armadas vêm, historicamente, 

resistindo a mudanças ou condicionando as mesmas à garantia de suas 

prerrogativas e espaços de autonomia para interferir no tabuleiro do jogo 

político nacional” (WINAND & SAINT-PIERRE, 2010, p. 7). Assim, não apenas 

as FA são contrárias a mudanças profundas em sua organização, como elas 

criam obstáculos para que essas mudanças sejam realizadas. Os autores 

acrescentam ainda que: 

“Duas são as particularidades que caracterizam a fragilidade da 
condução política da Defesa no Brasil. Uma delas consiste na 
edificação tardia de um Ministério civil para administração da pasta, a 
outra na manutenção de prerrogativas constitucionais para os 
militares e a persistência de ilhas de autonomia militar no cenário 
político nacional.” (idem, 2010, p. 3) 

Desde a redemocratização do país, quando se pensava que o debate 

sobre a defesa nacional estaria em alta, pouco se fez pela questão e mesmo as 

iniciativas tomadas a partir de então não tiveram grande efeito no longo prazo. 

O Ministério da Defesa, criado em 1999, surgiu com a promessa de aproximar 
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a comunidade civil do meio militar, mas o que se vê nos dias atuais é o 

constante afastamento de ambos os grupos, margeado pela contínua queda de 

investimentos na pasta. A Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional 

de Defesa foram criadas para orientar as organizações militares e a 

comunidade civil na proteção da soberania nacional, mas isso tem sido 

substituído por uma política de cooperatividade com os países aliados em que 

a necessidade de defesa tem sido cada vez mais preterida. Não há estímulo 

para o desenvolvimento de uma mentalidade de defesa porque tanto as 

Organizações Militares não buscam isso, como a sociedade civil não vê esse 

assunto como prioridade. Fala-se em investimentos no setor militar, porém não 

se especifica que investimentos serão esses e qual o seu retorno para a 

sociedade. 

Aqui, cabe destacar que quando se pensa em investimentos no setor 

militar, pensa-se em investimentos, grande parte, com retorno a médio e longo 

prazo, o que coloca em xeque a necessidade imediata de investimento nessa 

área. Setores como saúde e educação demandam apoio imediato e ações com 

resultados já no momento atual, especialmente quando se lida com cenários de 

crise, como as epidemias de dengue, zika e chicungunha; ou o sucateamento 

das instituições de ensino público. Aliado ao fato de não haver, no presente 

momento, ameaças à segurança nacional, investimentos no setor militar 

acabam por se tornar assunto de pouca relevância. 

É importante que se estenda o papel das Organizações Militares para 

além do que preconiza a Constituição de 1988. Um passo dado nesse sentido 

foi a criação do Ministério da Defesa durante o segundo mandato do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso permitiu unificar não só a 

dirigência das Forças Armadas no país como aproximar militares e sociedade 

civil. Mas, Vasconcellos (2014), citando Oliveira (2001), ressalta que “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” 

(VASCONCELLOS, 2014, p. 15). Constata-se, portanto, a existência de um 

movimento contrário ao estabelecimento de uma mentalidade de defesa, em 

grande parte de responsabilidade dos governantes. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

Conforme explicitado na metodologia deste artigo, o trabalho aqui 

realizado teve viés essencialmente qualitativo e exploratório, não tendo por fim 

a apresentação de dados estatísticos ou quantificáveis de qualquer natureza. É 

também um trabalho retrospectivo, baseado na consulta à literatura existente 

sobre o tema anterior à publicação deste estudo e ainda, no escrutínio dos 

dispositivos legais atualmente vigentes que versam sobre o tema em questão. 

A coleta de dados se deu em dois movimentos. O primeiro, a partir da 

consulta aos dispositivos legais que norteiam as políticas públicas voltadas 

para o tema da defesa nacional. São eles: 

 a Política de Defesa Nacional (PDN), de 2005, aprovada através do 

Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005; 

 a Política Nacional de Defesa (PND), de 2012, que viria a ser uma 

atualização da PDN; 

 a Estratégia Nacional de Defesa (END), também de 2012, e 

 o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), de 2012. 

O acesso a esses documentos se deu através do site do Ministério da 

Defesa para consulta à PND, END e LBDN, e do site do Planalto para consulta 

à PDN. Nesse primeiro momento, o objetivo deste trabalho foi o de se situar 

nos aspectos legais sobre a defesa nacional e sobre como ela é pensada no 

âmbito da política interna e externa brasileira. Assim, essa foi uma fase 

essencialmente descritiva em que se fez conhecer a base dos documentos que 

regem a política de defesa nacional brasileira. 

O segundo movimento se deu com a pesquisa propriamente dita em 

duas fases: a primeira, voltada a desenhar o contexto geopolítico em que o 

Brasil se insere, buscando-se informações relativas ao PIB nacional, sua 

distribuição na sociedade brasileira, investimentos na área de defesa, aspectos 

geográficos e populacionais do país; a segunda, focada em construir um 

referencial bibliográfico sobre mentalidade de defesa com base em textos 

acadêmicos disponibilizados nos sites Google Acadêmico e Scielo. Reitera-se 

que, por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, não foi feita a tomada 

de dados referentes a variáveis quantificáveis, de modo que, por exemplo, não 

foi considerada a quantidade de textos publicados num determinado período, 
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mas sim uma análise crítica da produção acadêmica sobre o assunto dentro 

dos parâmetros definidos anteriormente. 

Para desenhar o contexto geopolítico em que esta discussão se instala 

optou-se pela consulta às informações contidas no site Index Mundi, um 

repositório de dados estatísticos de todo o mundo que faz um comparativo 

entre todos os países, destacando as diferenças e similaridades entre, por 

exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano, PIB per capita, investimentos 

nas mais variadas áreas, entre outros. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme explicitado na metodologia deste trabalho, a pesquisa por 

textos acadêmicos que tratassem do tema “defesa nacional” e/ou “mentalidade 

de defesa” se deu pela busca nas bases de dados do Google Acadêmico e 

Scielo de palavras-chaves previamente selecionadas. As palavras-chaves 

escolhidas (mentalidade de defesa, defesa nacional, exército brasileiro e 

política de defesa nacional) visavam filtrar os resultados da busca, 

selecionando, na medida do possível, aqueles textos que estivessem de acordo 

com os parâmetros estabelecidos na metodologia. Os resultados obtidos nas 

duas bases de dados foram bastante variados, sendo o Google Acadêmico a 

base com maior repertório de textos relacionados a área de defesa nacional e 

mentalidade de defesa. Todavia, quando o assunto se trata de “mentalidade de 

defesa”, especificamente, ambas as bases se mostraram aquém ao esperado, 

sendo o Scielo a base com pior desempenho, não apresentando nenhum texto 

sobre o tema. 

O site Scielo foi escolhido para a pesquisa por ser uma base de dados, 

em primeiro lugar, nacional e, em segundo lugar, por ser amplamente 

conhecida no meio acadêmico. Além disso, o site fornece acesso gratuito a 

conteúdo científico de diversos periódicos nacionais e internacionais, sendo um 

meio ideal para consulta de textos sobre as mais diversas áreas da ciência. Um 

terceiro fator importante, foi a possibilidade de aplicar filtros variados na 

pesquisa de textos dentro do site. Isso permitiu, por exemplo, selecionar os 

textos avaliados pelo país onde ele foi publicado, idioma de origem e data de 

publicação. Como já dito, o Scielo permite acesso integral aos textos 
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científicos, de modo que é possível consultar não apenas o resumo dos 

mesmos, como o texto na íntegra, diferentemente de outras bases de dados, 

como o Periódicos CAPES, que só permitem o acesso ao resumo da obra. 

A pesquisa no site Scielo se deu pelo uso das palavras-chaves isoladas 

e combinadas digitadas entre aspas. Em um primeiro momento, contabilizou-se 

todos os textos encontrados com base nas buscas feitas, sem selecioná-los por 

assunto. Em seguida, foi feito o escrutínio desses textos através da leitura 

minuciosa dos resumos disponibilizados, a fim de separar, entre eles, aqueles 

que focassem especificamente no tema da defesa nacional e/ou mentalidade 

de defesa. Os resultados dessa pesquisa podem ser vistos na Tabela 1. 

 

De modo geral, a pesquisa no Scielo apresentou resultados pouco 

expressivos, havendo, inclusive, casos em que a busca não retornou 

resultados. Se isso denota falta de interesse no tema por parte da comunidade 

científica ou outro tipo de problema, é tema para um estudo posterior. Como, 

no momento atual, faltam recursos que permitam diagnosticar o porquê da falta 

de produção científica na área de defesa nacional, este trabalho concentra-se 

apenas em identificar se existe uma deficiência neste sentido, o que pode ser 

usado como justificativa para o fomento de ações em prol do desenvolvimento 

Tabela 1: resultados da pesquisa no site Scielo. 

Legendas: MdD: mentalidade de defesa; DN: defesa nacional; PDN: 

política de defesa nacional; EB: exército brasileiro; BR: textos publicados 

no Brasil; LP: textos em Língua Portuguesa; NA: não se aplica. 
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na área de pesquisa em defesa nacional. Isso, por sua vez, teria como 

resultado imediato, o incremento da mentalidade de defesa na comunidade 

científica, aumentando a consciência sobre a importância do tema para a 

sociedade, atraindo a atenção dos governos e possíveis investidores na área 

de defesa. 

A pesquisa no site Scielo limitou-se a textos publicados no Brasil e em 

Língua Portuguesa após a Constituição de 1988 até o ano de 2020, o que 

abrange um intervalo de tempo de 32 anos. Dentro desse intervalo, não houve 

publicações de artigos relevantes anteriores a 2003. Cogita-se que isso se dê 

ao fato de o Scielo não abranger mídia física e, por isso, não incluir textos que 

tenham sido publicados antes de 2003, mas que não foram digitalizados e, 

consequentemente, disponibilizados na internet. Disso conclui-se a 

necessidade de uma pesquisa mais abrangente que inclua também bibliotecas 

físicas. Outro fato relevante é que mesmo numa busca mais geral pelo termo 

“exército brasileiro”, a quantidade de textos encontrados com foco na 

mentalidade de defesa e defesa nacional é muito abaixo do esperado. Na 

busca por esse termo, entre os 50 textos encontrados, apenas um teve foco no 

tema deste trabalho. Os demais textos tratavam de outros temas como a saúde 

do soldado dentro do cotidiano da caserna, cultivo de determinados alimentos, 

cuidados animais, entre outros assuntos. 

Ao pesquisar “defesa nacional” no Scielo, o resultado foi mais promissor, 

gerando um total de 19 textos, dos quais 11 tratavam desse tema. O restante 

não selecionado ou tratava da questão em outros países que não o Brasil, ou 

em outros períodos da história, ou abrangendo áreas que não a da defesa e 

por isso não foram selecionados. Ainda assim, esse resultado demonstra uma 

carência significativa no tema tendo em vista que o Scielo é uma das principais 

bases de dados de artigos científicos brasileira e, justo nela, não se encontra 

uma gama de conteúdo razoável sobre defesa nacional e mentalidade de 

defesa. 

Cabe destacar que, ao se realizar a busca por termos, seja no Scielo, 

seja no Google Acadêmico, é necessário colocar as palavras-chaves em 

questão entre aspas, pois isso influencia diretamente no resultado final da 

busca. Isso ocorre porque, sem as aspas, a base de dados consultada procura 
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em seu repertório qualquer texto que tenha as palavras pesquisadas, 

compostas ou não. Por exemplo, no caso da palavra-chave “defesa nacional”, 

se não colocada entre aspas, os sites referenciam textos que tanto tenham a 

palavra “defesa”, como a palavra “nacional” isoladamente, e não somente 

aqueles que contenham o termo “defesa nacional”. Assim, o uso das aspas é 

outro mecanismo presente para filtrar os textos buscados e facilitar a seleção 

dos textos de interesse para o trabalho. 

Prosseguindo o trabalho, a busca de textos no Google Acadêmico foi 

realizada de modo similar àquela feita no Scielo. Os diferenciais mais 

importantes nessa parte do trabalho são que o Google Acadêmico não permite 

ao usuário filtrar os textos entre aqueles encontrados, de modo que não foi 

possível selecionar, dentro do total de textos achados, aqueles de interesse 

para a pesquisa. Outro ponto é que, ao contrário do Scielo, o Google 

Acadêmico não permite a consulta prévia aos resumos dos textos 

referenciados, apesar de disponibilizar o acesso ao texto integral na maioria 

dos casos. Os resultados da pesquisa nessa base de dados estão expostos na 

Tabela 2. 
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Os resultados encontrados no Google Acadêmicos foram mais variáveis 

quando em comparação ao Scielo e, também, significativamente mais 

expressivos, apresentando um número bem maior de textos relacionados. 

Como, no entanto, não foi possível filtrar os textos de relevância para este 

artigo do total encontrado, não foi possível verificar até onde esse saldo 

positivo é real. Diferente do Scielo, o Google Acadêmico não permite a seleção 

de textos por nacionalidade da publicação, de modo que, para filtrar os textos, 

optou-se apenas por aqueles publicados em Língua Portuguesa e dentro do 

período 1988 a 2020. Assim, subentende-se que parte do resultado encontrado 

pode se referir a textos cujo enfoque esteja na realidade de outros países que 

não o Brasil. 

A opção pelo Google Acadêmico em contraponto ao Scielo se justifica 

pelo fato desse site disponibilizar acesso irrestrito a artigos não só, de 

diferentes periódicos nacionais e internacionais, como também, àqueles 

disponíveis em outras bases de dados que não o Google Acadêmico, já que há 

Tabela 2: resultados da pesquisa no Google Acadêmico. 

Legendas: MdD: mentalidade de defesa; DN: defesa nacional; 

PDN: política de defesa nacional; EB: exército brasileiro; BR: 

textos publicados no Brasil; LP: textos em Língua Portuguesa; 

NA: não se aplica. P: período 1988 - 2020. 
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a integração entre os dados deste site com os outros. Dessa forma, através 

dele, é possível encontrar, por exemplo, textos disponíveis no Scielo. O mesmo 

não se pode dizer no caminho inverso. Assim, o Scielo e o Google Acadêmico 

se contrapõem por ter, a primeira, uma base de dados mais restrita e seletiva 

enquanto a segunda apresenta um acervo mais global e diverso. 

Como se pode ver na Tabela 2, as buscas com maiores resultados 

foram aquelas com os termos “defesa nacional” e “exército brasileiro”, as quais 

apresentaram mais de 16 mil artigos cada uma. Comparando esse resultado 

com aquele obtido no Scielo, pode-se induzir o seguinte: a escolha por uma 

biblioteca ou outra pode incitar interpretações equivocadas sobre a realidade 

de um determinado tema numa determinada época e local. Assim, apesar de o 

Scielo apresentar resultado pouco otimista sobre as pesquisas em defesa 

nacional, no âmbito geral, esse tema encontra bastante ressonância na internet 

e, por que não, na realidade como um todo. Entretanto, quando se considera 

apenas a temática da mentalidade de defesa, o resultado se mostra abaixo do 

encontrado em outras buscas. Textos relacionados à mentalidade de defesa 

não passaram da casa dos 150 artigos. Como no caso do Scielo, não é 

possível deduzir, só por essa análise, se esse baixo número de artigos se dá 

por falta de interesse da comunidade científica ou por outra causa 

desconhecida. O que é possível supor é que há, de fato, uma defasagem no 

estudo sobre uma mentalidade de defesa na sociedade, o que escancara o fato 

de que este é um tema com pouca atenção, seja pela comunidade científica e 

militar, seja pela sociedade civil. Ainda, reitera-se, como não foi possível filtrar 

os textos que tratem especificamente da realidade brasileira, pode ser que 

esse resultado tenha diferenças maiores em relação ao encontrado aqui. 

Como os resultados nas duas bases de dados foram vertiginosamente 

discrepantes, não dá para concluir numa simples análise se há ou não pouco 

engajamento na questão da defesa nacional e no fomento de uma mentalidade 

de defesa. O que foi possível constatar é que, fora desses dois temas, o 

Exército Brasileiro se mostra bastante prolífico na produção acadêmica, o que 

evidencia que há, entre militares e comunidade científica, uma relação bastante 

amistosa e produtiva. Isso é importante, pois como relatado em outras partes 

deste trabalho, um dos passos para se aumentar a mentalidade de defesa no 
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país é aproximar a sociedade civil da comunidade militar e isso pode (e deve) 

ocorrer, inclusive, pela integração entre militares e o ensino superior, onde 

ocorre a maior parte das pesquisas científicas do país. 

Os resultados encontrados neste trabalho foram, inicialmente, 

preocupantes, pois, devido a ordem com que as pesquisas bibliográficas foram 

realizadas, deparou-se com um cenário onde a defesa nacional encontra-se 

relegada a pequenos nichos acadêmicos. Em contrapartida, quando da 

pesquisa global por meio do Google Acadêmico, os resultados acabaram por 

serem satisfatórios na medida em que evidenciaram que há, de fato, um 

esforço – ainda que tímido – em fomentar uma mentalidade de defesa no 

Brasil, ainda que, por outro lado, mostraram que o país está aquém nesse 

quesito. Considerando sua envergadura geopolítica no cenário internacional, 

percebe-se que o Brasil enfrenta grandes dificuldades para o desenvolvimento 

de uma mentalidade de defesa. A falta de investimentos no setor aliada a uma 

cultura que coloca esse tema em segundo plano impede que se pense em 

defesa nacional. Não há, de modo efetivo, grande esforço para que o assunto 

se torne recorrente nos círculos militares e civis. Há, aqui e ali, pequenas ações 

envolvendo atores de diversos setores da sociedade, mas nada com a 

grandeza que o tema demanda. 

O povo brasileiro acostumou-se à paz como se a paz fosse uma 

constante jamais abalada por qualquer motivo. Tem-se por tradição a 

cooperatividade com outras nações e o apoio mútuo com elas a fim de se 

conquistar novos níveis de desenvolvimento humano, social, tecnológico, etc. 

Não à toa, o Brasil vive há mais de cem anos sem conflitos militares em seus 

domínios e isso trouxe ao povo brasileiro certo ar de segurança que outras 

nações não costumam ter. 

Pode-se dizer que a ociosidade decorrente dos tempos de paz trouxe 

consigo a ignorância sobre o papel das Forças Armadas na sociedade. E, se 

elas não cumprem o papel para o qual foram designadas, para que elas 

servem? Essa é a primeira e, talvez, a mais importante questão encontrada 

neste trabalho, pois se há uma busca por investimentos, há uma busca por um 

fim que justifique os mesmos. Transparência talvez seja, nesse caso, a maior 
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necessidade das Forças Armadas, mais do que dinheiro, pois o cidadão 

comum não conhece a rotina militar, não conhece o papel que fundamenta a 

Instituição nem, tampouco, seus ideais e filosofia. Ao cidadão comum não é 

dado, de modo fácil, informação sobre a causa em si de as Organizações 

Militares existirem, sobre o porquê de elas serem importantes para a sociedade 

e o porquê de sua ausência e sucateamento expor o país a riscos gravíssimos. 

Ao cidadão comum, é mostrada a farda, mas não o que está por baixo dela. 

Tratando sobre as funções das Forças Armadas no Brasil, Proença 

Junior (2011, p. 340) destaca, com base na Constituição Brasileira, que elas 

são as seguintes: 

“i. a defesa do território brasileiro contra um ato de força; 

ii. a participação em uma aliança internacional para usar de força 
contra outrem, missões de paz ou de guerra; 

iii. a atuação no interior do território brasileiro, como força policial ou 
de intervenção, utilizando-se em todos os casos de armamentos 
convencionais.” (PROENÇA JUNIOR, 2011, p. 340). 

O autor esclarece que, apesar destas funções serem aquelas pelas 

quais a existência das Forças Armadas se fundamenta, elas não são limitadas 

a si nem, tampouco, restringem campo de ação das Forças Armadas a um 

conjunto específico de tarefas. 

“O projeto de força compreende o processo de tomada de decisão 
sobre quais sejam as capacidades combatentes que se deseja ter, 
isto é, as alternativas organizacionais das forças armadas ao longo 
do tempo. Depende tanto de um entendimento do estado da arte 
bélico, isto é, das possibilidades táticas possíveis, quanto das metas 
políticas a serem atendidas pela força em um determinado horizonte 
de tempo, isto é, da paz que se deseja e que é necessário respaldar.” 
(PROENÇA JUNIOR, 2011, p. 345) 

Assim, para que as Forças Armadas cumpram seu papel, é importante 

garantir que elas sejam capazes de fazê-lo e isso envolve, entre outras coisas, 

um estudo estratégico de suas potencialidades, visando o fortalecimento da 

instituição, favorecendo a capacitação técnica do corpo militar e a integração 

destes com a sociedade civil. Esses princípios encontram ressonância na 

Política Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia Nacional de Defesa (END) 

que dizem, em sua apresentação que “a Defesa não deve ser assunto restrito 

aos militares ou ao governo. Diferentemente, deve ser uma preocupação de 

toda a sociedade” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 7), e acrescenta: “um 
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dos propósitos da Política Nacional de Defesa é conscientizar todos os 

segmentos da sociedade brasileira da importância da defesa do País e de que 

esta é um dever de todos os brasileiros” (idem, 2012, p. 13). Logo, a 

prerrogativa de que a defesa nacional é um dever de todos está respaldada 

nos dispositivos legais que norteiam a construção de uma política e estratégia 

de defesa nacional, sendo, portanto, preceito básico para a garantia e a 

proteção da soberania da nação. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Livro Branco de Defesa Nacional diz que “uma das atribuições do 

Estado é prover a segurança e a defesa necessárias para que a sociedade 

possa alcançar os seus objetivos” (BRASIL, 2012, p. 26). Assim, é dever do 

Estado contribuir para que a sociedade brasileira garanta e desfrute de sua 

soberania enquanto nação, fazendo bom uso de seus bens materiais e 

imateriais, preservando todas as suas riquezas, garantindo um futuro saudável 

e em paz para a posteridade. Neste sentido, as Forças Armadas são as 

grandes responsáveis por prover “a segurança e a defesa necessárias para 

que a sociedade possa alcançar seus objetivos”. Por meio delas se garante a 

proteção da nação, o desenvolvimento tecnológico do país, o avanço em 

pesquisas sobre tecnologias de uso dual entre tantas outras atividades de 

grande importância para o Brasil. 

Como constatado nas pesquisas realizadas neste trabalho, as Forças 

Armadas, com destaque para o Exército Brasileiro, têm tido algum destaque no 

meio científico desenvolvendo pesquisas em inúmeras áreas, desde estratégia 

e gestão de defesa à nutrição e saúde do soldado em missão. Apesar de, à 

primeira vista, essas pesquisas parecerem focar apenas na realidade do 

serviço militar, muitas delas têm aplicações fora desse universo, servindo aos 

interesses da sociedade civil. Isso leva a uma maior integração entre militares e 

sociedade o que consequentemente eleva a mentalidade de defesa na 

população. E por que é importante que a população tenha um índice alto de 

mentalidade de defesa? Porque é através dela que se garante autonomia 

militar para a proteção da soberania nacional, a preservação de seu patrimônio 

físico, social e cultural, além de dar segurança ao país na eventualidade de 
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uma ameaça externa à segurança da nação. 

Conforme destacado no início deste trabalho, o Brasil faz parte do rol 

das nações mais importantes do mundo, o que, por si só, ressalta a dimensão 

geopolítica do país no cenário internacional. A isso se segue um maior 

envolvimento do Brasil nas questões sociais, políticas e econômicas mundiais, 

tornando-o um ator com relevante poder de atuação entre as demais nações. 

Esse poder deve servir à nação e aos seus interesses particulares e não 

somente às relações com os outros países em troca de cooperatividade. Ainda 

que as alianças internacionais sejam importantes para o Brasil, é 

imprescindível que o país seja autossuficiente não apenas em termos 

econômicos, mas também e principalmente, em segurança nacional. 

Tendo isso em vista, o que se constata na breve pesquisa feita para este 

trabalho é que o Brasil apresenta um esforço ainda tímido no desenvolvimento 

de uma mentalidade de defesa. Há muitos estudos sobre a saúde do militar, 

sobre doenças tropicais e pragas que assolam plantações, porém, muito 

poucos estudos tratando sobre a constituição da defesa nacional, sobre o papel 

das Forças Armadas, sobre uma integração entre militares e civis. E isso é 

preocupante, pois evidencia o imenso abismo que há entre a dimensão 

geopolítica do país e sua relação com a defesa nacional. A falta de uma 

mentalidade de defesa expõe o país a riscos que poderiam ser facilmente 

evitados. Uma nação com a envergadura do Brasil não deveria jamais 

depender de ajuda externa para garantir a proteção ao seu patrimônio, à sua 

população e aos seus interesses. Conforme se verifica aqui e em outros textos 

referenciados neste trabalho, a existência de um Ministério da Defesa ou 

mesmo de um Livro Branco de Defesa Nacional parece não ser o suficiente 

para que a sociedade brasileira se atente sobre a importância de se pensar em 

defesa nacional. Por conseguinte, as Forças Armadas parecem estagnadas 

diante dessa realidade e mesmo o Exército Brasileiro com sua maior 

participação no meio científico nacional se mostra em evolução frente a esse 

assunto. 

Reitera-se, para que haja, no Brasil, um incremento na mentalidade de 

defesa, é preciso haver integração entre militares e sociedade civil. É preciso 

uma atuação ativa de ambos os grupos em prol de uma cultura que favoreça a 
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defesa nacional. É preciso mostrar ao cidadão comum a importância das 

Forças Armadas, seu papel e suas contribuições para a sociedade assim como 

na direção contrária, é preciso que a sociedade se coloque aberta para discutir 

amplamente a questão da defesa nacional e sua importância para o país. É 

preciso haver diálogo e esse diálogo só existirá quando houver interesse de 

todas as partes envolvidas.  



29 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Carlos Wellington de. Política de Defesa no Brasil: Considerações 
do Ponto de Vista das Políticas Públicas. Opinião Pública, Campinas: vol. 
16, nº 1, jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/op/v16n1/a09v16n1.pdf>. Acesso em 02 de março de 
2020. 
 
AMORIM, Thiago Borges de. O Papel do Exército no Desenvolvimento da 
Mentalidade de Defesa Nacional. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio 
de Janeiro: 2019. Disponível em: 
<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4621/1/AC%20Thiago%20Borges.p

df>. Acesso em 10 de agosto de 2020.  

 
BRASIL. Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. 
Presidência da República: Brasília, 2012. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-
PND_Optimized.pdf>. Acesso em 10 de março de 2020. 
 
_____. Livro Branco de Defesa Nacional. Presidência da República: Brasília, 
2012. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/livro_branco/livrobranco.
pdf>. Acesso em 10 de março de 2020. 
 
FERREIRA, Roberto Martins. Organização e Poder: Análise do Discurso 
Anticomunista do Exército Brasileiro. São Paulo: Annablume, 2005. Disponível 
em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=nx5DuzrkAb0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=papel+do+exercito+brasileiro+na

+sociedade&ots=oPOqcxhfOs&sig=VhVmGEW-

wFatqOE1SSpb4WAnD9g#v=onepage&q=papel%20do%20exercito%20brasileiro%20

na%20sociedade&f=false>. Acesso em 10 de agosto de 2020. 
 
FUJITA, Edmundo S. Uma Política de Defesa Sustentável para o Brasil. 
Parcerias Estratégicas: nº 5, setembro, 1998. Disponível em: 
<http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/53/45
>. Acesso em 10 de março de 2020. 
 
Index Mundi. Orçamento Militar: Porcentagem do PIB. Disponível em: 
<https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=br&v=132&l=pt>. Acesso em 10 de 
março de 2020. 
 
_____. Orçamento Militar: Comparação entre Países. Disponível em: 
<https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=br&v=132&l=pt>. Acesso em 10 de 
agosto de 2020. 
 
_____. Perfil Brasil. Disponível em: <https://www.indexmundi.com/pt/brasil/>. 
Acesso em 10 de agosto de 2020. 
 
MENDES, Piraju Borowski. A Participação das Organizações Militares do 
Exército no Desenvolvimento de uma Mentalidade de Defesa no Brasil. 

https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4621/1/AC%20Thiago%20Borges.pdf
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4621/1/AC%20Thiago%20Borges.pdf
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=nx5DuzrkAb0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=papel+do+exercito+brasileiro+na+sociedade&ots=oPOqcxhfOs&sig=VhVmGEW-wFatqOE1SSpb4WAnD9g#v=onepage&q=papel do exercito brasileiro na sociedade&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=nx5DuzrkAb0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=papel+do+exercito+brasileiro+na+sociedade&ots=oPOqcxhfOs&sig=VhVmGEW-wFatqOE1SSpb4WAnD9g#v=onepage&q=papel do exercito brasileiro na sociedade&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=nx5DuzrkAb0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=papel+do+exercito+brasileiro+na+sociedade&ots=oPOqcxhfOs&sig=VhVmGEW-wFatqOE1SSpb4WAnD9g#v=onepage&q=papel do exercito brasileiro na sociedade&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=nx5DuzrkAb0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=papel+do+exercito+brasileiro+na+sociedade&ots=oPOqcxhfOs&sig=VhVmGEW-wFatqOE1SSpb4WAnD9g#v=onepage&q=papel do exercito brasileiro na sociedade&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=nx5DuzrkAb0C&oi=fnd&pg=PA9&dq=papel+do+exercito+brasileiro+na+sociedade&ots=oPOqcxhfOs&sig=VhVmGEW-wFatqOE1SSpb4WAnD9g#v=onepage&q=papel do exercito brasileiro na sociedade&f=false
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=br&v=132&l=pt
https://www.indexmundi.com/pt/brasil/


30 

 

Coleção Meira Mattos: Rio de Janeiro, v. 9, 2015. Disponível em: 
<http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/RMM/article/view/314/581>. Acesso em 
10 de março de 2020. 
 
NEVES, Eduardo Borba. DOMINGUES, Clayton Amaral. Manual de 
Metodologia da Pesquisa Científica. Rio de Janeiro: EB/CEP, 2007. 
Disponível em: 
<http://www.eseqex.eb.mil.br/images/manual_de_metodologia_da_pesquisa_cientifica.

pdf>. Acesso em 10 de agosto de 2020. 
 
NITAHARA, Akemi. Estimativa da População do Brasil Passa de 210 
milhões, diz IBGE. Agência Brasil, Rio de Janeiro: agosto 2019. Disponível 
em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-08/estimativa-da-

populacao-do-brasil-passa-de-210-milhoes-diz-ibge>. Acesso em 10 de agosto de 
2020. 
 
OLIVEIRA, Mynárson Rodrigues de. A Participação de Estabelecimentos de 
Ensino Civis na Ampliação da Mentalidade de Defesa no Brasil para a 
Conquista da Liderança Regional. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
Rio de Janeiro: 2019. Disponível em: 
<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5295/1/Artigo%20Cient%C3%Adfic

o%20-%20Cap%20Myn%C3%A1rson.pdf>. Acesso em 10 de agosto de 2020. 
 
OLIVEIRA, Eliézer Rizzo de. A Estratégia Nacional de Defesa e a 
Reorganização e Transformação das Forças Armadas. Interesse Nacional: 
abril – junho 2009. Disponível em: <http://www.resdal.org.ar/producciones-
miembros/estrategia-nacional-defensa-eliezer-rizzo.pdf>. Acesso em 10 de 
março de 2020. 
 
PROENCA JUNIOR, Domício. Forças armadas para quê? Para isso. 
Contexto int.,  Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, p. 333-373, Dezembro 2011. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

85292011000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 10 de agosto de 2020.  
 
RODRIGUES, Carlos Eduardo Neves. Antecedentes da Mentalidade de 
Defesa na Sociedade e o Papel do Exército Brasileiro em seu 
Desenvolvimento. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Rio de Janeiro: 
2019. Disponível em: 
<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5439/1/Artigo%20Cient%C3%Adfic

o%20-%20Cap%20Neves.pdf>. Acesso em 10 de agosto de 2020. 
 
SANTOS, Carlos Lúcio Waldino dos. A Evolução da Mentalidade de Defesa 
no Brasil e Seus Reflexos para as Forças Armadas. Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército, 2014. Disponível em: 
<http://www.eceme.eb.mil.br/pt/publicacoes-eceme-5/artigos-
anteriores/item/download/150_0569222b01616102e9c24fe1222ce6e0>. 
Acesso em 02 de março de 2020. 
 
VASCONCELLOS, Carlos Antonio Raposo de. A Sociedade Brasileira e a 

http://www.eseqex.eb.mil.br/images/manual_de_metodologia_da_pesquisa_cientifica.pdf
http://www.eseqex.eb.mil.br/images/manual_de_metodologia_da_pesquisa_cientifica.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-08/estimativa-da-populacao-do-brasil-passa-de-210-milhoes-diz-ibge
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-08/estimativa-da-populacao-do-brasil-passa-de-210-milhoes-diz-ibge
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5295/1/Artigo%20Científico%20-%20Cap%20Mynárson.pdf
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5295/1/Artigo%20Científico%20-%20Cap%20Mynárson.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292011000200004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292011000200004&lng=en&nrm=iso
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5439/1/Artigo%20Científico%20-%20Cap%20Neves.pdf
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5439/1/Artigo%20Científico%20-%20Cap%20Neves.pdf


31 

 

Defesa Nacional: Uma Aproximação Após a Criação do Ministério da 
Defesa. Escola Superior de Guerra: 2014. Disponível em: 
<https://www.esg.br/estudos-estrategicos/labsdef/sociedadebrasileira.pdf>. 
Acesso em 02 de março de 2020. 
 
_____. Sociedade e Defesa: uma Aproximação, Após a Criação do 
Ministério da Defesa. Escola Superior de Guerra. Disponível em: 
<https://www.esg.br/estudos-estrategicos/labsdef/RAPOSO.pdf>. Acesso em 10 de 
agosto de 2020. 
 

WINAND, Érica. SAINT-PIERRE, Héctor Luiz. A Fragilidade da Condução 

Política da Defesa no Brasil. História, França: vol. 29, nº 2, dez 2010. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/his/v29n2/v29n2a02.pdf>. Acesso em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esg.br/estudos-estrategicos/labsdef/RAPOSO.pdf


32 

 

 

ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 Ao longo do trabalho foi discutido e avaliado a participação do Exército 

na criação de uma mentalidade de Defesa na sociedade brasileira. Foi 

apresentado a luz da literatura as atividades realizadas em prol do assunto e as 

medidas que poderiam serem tomadas. A partir daí algumas considerações 

foram observadas com intuito de atingir o objetivo central dessa pesquisa. A 

seguir, foi elaborado um quadro resumo com essas soluções práticas que 

podem auxiliar o Exército Brasileiro, bem como as Forças Armadas, a difundir 

suas missões e objetivos conforme proposto na justificativa do trabalho. 

Sugestão Responsável pela Execução 

Aumentar a carga horária nas 

escolas de formação (AMAN, EsSA), 

relativas às questões de soberania 

nacional e defesa  

DECEx 

Aumentar a carga horária de 

instruções no Período de Instrução 

Básica para novos recrutas, 

intensificando sobre a missão do 

Exército, importância de sua 

presença no território nacional, 

soberania nacional e o porquê de sua 

existência 

COTER 

Incluir no Programa de Instrução de 

Capacitação Técnica e Tática do 

Efetivo Profissional semestralmente 

instruções sobre a missão do 

Exército, importância de sua 

presença no território nacional, 

soberania nacional e o porquê de sua 

COTER 
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existência 

Incluir no ano de instrução das OM 

palestra semestral em Escolas e 

Faculdades sobre a missão do 

Exército, importância de sua 

presença no território nacional, 

soberania nacional e o porquê de sua 

existência 

COTER 

 

 


