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RESUMO 

 

 

JANOT, Mariana da Gama. Interpretação brasileira da Reforma do Setor de Segurança: 

atualização da Doutrina de Segurança Nacional. 2020. Dissertação (Mestrado em Estudos 

Estratégicos da Defesa e da Segurança) – Instituto de Estudos Estratégicos da Defesa e da 

Segurança, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2020. 

 

 

A presente dissertação busca analisar como o Brasil interpreta e põe em prática a demanda pela 

reforma do setor de Segurança. Essa reforma é uma demanda internacional que vem se 

formando a partir da década de 1990, em busca da readequação do Setor de Segurança, para 

que este cumpra as suas missões sob o controle civil, de forma mais eficaz e eficiente e 

observando normas democráticas. A fim de compreender a realidade brasileira diante da 

reforma, serão consideradas três variáveis principais: a estranheza do conceito de controle civil 

no Brasil, a expansão do conceito de Segurança e as implicações dos processos de securitização 

no âmbito internacional e a tradição nacional autoritária. Assim, a hipótese desta pesquisa é que 

o Brasil interpreta a reforma do setor de Segurança como maior intervenção sobre a população, 

tais como as operações de Garantia da Lei e da Ordem e de Pacificação e a Intervenção Federal, 

atualizando a Doutrina de Segurança Nacional. Para demonstrar esta hipótese, esta dissertação 

se inicia apresentando a discussão sobre o conceito de controle civil dentro das relações civil-

militares, a partir de uma perspectiva da Sociologia Política. Em seguida, apresenta-se a 

construção da reforma como uma demanda internacional, considerando os processos de 

securitização e o nexo segurança-desenvolvimento e enfatizando a aproximação da reforma 

com os processos de construção da paz, pacificação e contrainsurgência. Por fim, apresentam-

se o ambiente sócio-político autoritário brasileiro e a Doutrina de Segurança Nacional, para, 

então, identificar as suas semelhanças e diferenças com as operações de Garantia da Lei e da 

Ordem e de Pacificação e a Intervenção Federal no Rio de Janeiro.  

 

 

Palavras-chave: Relações civil-militares. Controle Civil. Reforma do Setor de Segurança. 

Doutrina de Segurança Nacional. Garantia da Lei e da Ordem. Pacificação. Intervenção Federal. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

JANOT, Mariana da Gama. Brazilian interpretation of Security Sector Reform: an update of 

the National Security Doctrine. 2020. Dissertation (Masters’ in Strategic Studies of Defense 

and Security) – Instituto de Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2020. 

 

 

This dissertation aims to analyze how Brazil interprets, and puts into practice, the demand for 

Security Sector Reform. The Reform is an international agenda developed since the 1990s, 

seeking the readjustment of the Security Sector to fulfill its tasks under civilian control, more 

effectively, efficiently and in accordance with democratic procedures. In order to understand 

the Brazilian reality in the face of the Reform, three main variables are considered in this 

research: the oddness of the concept of civilian control in Brazil, the expansion of the concept 

of security and the implications of securitization processes on the international scene, and the 

authoritarian national tradition. Thus, the hypothesis of this research is that Brazil interprets 

Security Sector Reform as more intervention over the population, such as Law and Order 

Guarantee, Pacification and Federal Intervention operations, updating the National Security 

Doctrine. To demonstrate this hypothesis, this dissertation begins with a discussion about the 

concept of civil control within civil-military relations, from a political sociology perspective. 

Then, it presents the construction of the Reform as an international demand, considering the 

securitization processes and the security-development nexus, and emphasizing the proximity 

between the Reform and the processes of peacebuilding, pacification and counterinsurgency. 

Finally, it presents the Brazilian authoritarian socio-political environment and the National 

Security Doctrine, identifying their similarities and differences with the Guarantee of Law and 

Order, Pacification and Federal Intervention operations 

 

 

Keywords: Civil-military relations. Civilian control. Security Sector Reform. National 

Security Doctrine. Guarantee of Law and Order. Pacification. Federal Intervention. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação foi pensada a partir das atividades do grupo de pesquisa 

Civilis Actio, na Universidade Federal Fluminense. Esse grupo se dedica a estudar temas 

multidisciplinares nas áreas das Relações Internacionais, Ciência Política, Sociologia Política 

e Estudos de Segurança, a partir de um olhar cívico que valorize a liberdade republicana. Como 

lembra Weber (1982a), nenhuma pesquisa na área das Ciências Humanas é neutra, na medida 

em que o pesquisador não pode se despir de seus valores e posicionamento contextual. Assim 

sendo, esse grupo assume e reafirma a sua postura cívica que prioriza a população, o seu bem-

estar, seu poder de associação e o seu pleno envolvimento nos assuntos da vida comunitária.  

Isso é especialmente relevante ao abordar questões como as práticas de segurança 

de um Estado e as relações sócio-políticas entre civis e militares, pois, se os Estados são 

provedores de segurança por meio do emprego da violência organizada, é imprescindível que 

tal uso da força seja conduzido por demandas cívicas. É nisso que consiste a essência do 

controle civil: a capacidade de a sociedade civil decidir quais são as questões relativas à sua 

segurança, informá-las e supervisionar as políticas resultantes (COSTA, 2015).  

Adotando essa afirmação como uma premissa, a pesquisa desenvolvida pelo Civilis 

Actio identificou comportamentos disfuncionais das atividades militares no Brasil e na região 

sul-americana, pois se notou que, apesar do término oficial das ditaduras militares e dos regimes 

autoritários, as Forças Armadas se mantiveram atuantes no âmbito interno. Em busca de 

inteligibilidade, debruçou-se sobre os Livros Brancos de Defesa dos países da América do Sul 

publicados entre 2000 e 2014, uma vez que são fontes primárias cuja finalidade é expor o que 

determinado país compreende como segurança nacional e, a partir daí, orientar a ação militar.  

Assim, foi possível extrair uma leitura sobre o controle civil e sobre o uso interno 

das Forças Armadas nessa região, no contexto de democratização, e extrair uma conclusão 

preocupante: todos os países analisados apresentam uma associação da segurança nacional à 

manutenção da ordem interna e, mediante diferentes níveis de controle constitucional, todos 

preveem o uso interno das Forças Armadas. Analisando o caso brasileiro, observou-se que há 

uma ampla permissividade do engajamento militar em operações dentro do território nacional, 

pois a documentação indica que as suas Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) 

devem atuar contra ameaças predominantemente externas, podendo engajar-se internamente 

para garantir a lei e a ordem (BRASIL, 2012).  
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Essa definição abre as portas para uma zona cinzenta por dois motivos. Primeiro, o 

uso do termo “predominantemente” é generalizante por si só e dá margem para ambiguidades. 

Segundo, fica a cargo do Executivo decidir o que configura uma situação de comprometimento 

da ordem, marcando uma discricionariedade estatal para permitir esse engajamento. Apesar de 

nominalmente excepcionais, as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) tornaram-se 

uma constante no país, uma vez que, desde 1992, já se contabilizaram mais de 134 operações 

(BRASIL, 2019). Além das GLO, as Forças Armadas podem atuar em pacificações, uma forma 

de atuação militar que percorre o histórico de contrainsurgência nacional (MENDONÇA, 

2017), empregada durante a política de instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), 

no estado do Rio de Janeiro, em 2010.  

Em 2018, uma nova modalidade de atuação militar interna se apresentou e suscitou 

mais indagações sobre a atuação militar contemporânea: a intervenção federal na Segurança 

Pública no Rio de Janeiro. Nesse processo, inclui-se a transferência da pasta da Segurança 

Pública do estado fluminense para as Forças Armadas, visando a reestabelecer a ordem pública 

nessa unidade federativa, por meio de uma série de mudanças e reformas no trato da segurança 

pública. 

Para buscar mais esclarecimentos sobre o engajamento militar nesses tipos de 

operações que fogem da guerra convencional e como essa atuação pode ser analisada a partir 

das relações civil-militares, esta pesquisa se concentrou em estudar as colocações feitas por 

Thomas Bruneau e Florina Matei (2013) sobre o Setor de Segurança. Esses autores 

identificaram que as Forças Armadas, cada vez mais, principalmente a partir da década de 1990, 

atuam menos em guerras entre Estados e mais em operações de combate ao crime organizado, 

ao terrorismo e aos conflitos internos e em intervenções.  

Dada essa constatação, os estudos sobre as relações políticas entre civis e militares 

devem considerar essa expansão do papel militar, bem como a expansão dos agentes envolvidos 

nessas atividades. Nessas formas de atuação, há uma maior participação de agentes policiais, 

dos serviços de Inteligência e de uma miríade de atores civis voltados para assistência 

humanitária, provisão de infraestrutura e outros serviços para a população. Por isso, os autores 

sugerem que se perceba o controle civil não mais apenas sobre as Forças Armadas e os seus 

papéis tradicionais, mas também sobre uma dinâmica mais compreensiva, assumindo a 

amplitude do Setor de Segurança. 

Ao aprofundar a leitura nessa área, constatou-se que existe uma agenda de demanda 

pela reforma do Setor de Segurança (RSS). Compreendendo que o Setor de Segurança atua em 

uma gama maior de operações do que aquelas tradicionalmente militares, há uma maior 
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diligência para que cumpra com os objetivos das missões de forma eficaz e eficiente e que se 

oriente segundo princípios sugeridos de boa governança (EDMUNDS, 2013). Quando os 

agentes de Segurança não cumprem com as funções a contento ou agem predatoriamente contra 

a sua população, identifica-se a necessidade de uma reforma que os reoriente.  

A partir dessa literatura e das observações feitas em relação às operações de GLO, 

à pacificação e à intervenção federal no Rio de Janeiro, formou-se a pergunta que orientou esta 

dissertação: como o Brasil interpreta e põe em prática essa agenda reformista do Setor de 

Segurança? Tal pergunta leva três variáveis em consideração: a estranheza do conceito de 

controle civil no Brasil; a expansão do conceito de segurança e as implicações dos processos 

de securitização no âmbito internacional; e a tradição nacional autoritária. Diante dessas 

variáveis, a hipótese levantada é que o Brasil interpreta esse processo de reforma como maior 

intervenção sobre a população, tais como as operações de GLO e de pacificação e a intervenção 

federal, atualizando a Doutrina de Segurança Nacional (DSN).  

A fim de verificar essa hipótese, este trabalho segue o método do Institucionalismo 

Histórico como definido por Peter Hall e Rosemary Taylor (1996). A escolha de trabalhar sob 

essa abordagem deve-se à procura do entendimento referente a como as instituições se formam 

e influenciam as relações de poder, de acordo com o desenvolvimento histórico. Ou seja, a 

perspectiva histórica rejeita a noção de que mesmas forças operativas obterão resultados iguais 

em diferentes lugares e situações (HALL; TAYLOR, 1996, p. 9). Pelo contrário, entende-se 

que os resultados em determinado lugar serão mediados por fatores relativos à dinâmica dos 

contextos local e internacional e com a influência de heranças do passado histórico (HALL; 

TAYLOR, 1996). Isso significa compreender as instituições como parte de uma cadeia de 

causalidades diversas, e não como o único fator causal na vida política de um país. Portanto se 

assume que todas as instituições que serão abordadas nessa dissertação nascem de um ambiente 

político estabelecido ao longo do tempo e que, por isso, não podem ser naturalizadas ou 

retiradas de seu contexto histórico e social. 

A dissertação é dividida em três capítulos. No primeiro, expõem-se as principais 

variáveis na literatura sobre relações civil-militares, que permitem identificar o controle civil. 

De início, serão apresentados os três autores clássicos que estabeleceram as bases para este 

debate: Samuel Huntington (1957, 1991), Samuel Finer (1962) e Amos Perlmutter (1969, 

1977). Optou-se por iniciar com a contribuição de Huntington sobre o profissionalismo militar 

como variável definidora do controle civil, para apontar os limites desta hipótese e, então, trazer 

as críticas de Finer e Perlmutter.  
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Ambos argumentam que existem situações nas quais a profissionalização do militar 

pode torná-lo mais propenso a intervir, e não o contrário. Para Finer (1962), o fato de as Forças 

Armadas serem profissionalizadas na organização da violência lhes garante um poder de 

intervenção, em teoria, permanente. Em outras palavras, a intervenção não seria o 

comportamento excepcional, mas, sim, o comportamento esperado quando se considera 

estritamente o aspecto militar. O que impede a intervenção é a cultura política, ou o nível de 

consistência cívica da sociedade civil que limita as aberturas para o uso da força. Já Perlmutter 

(1977) argumenta que o tipo de profissionalismo militar depende do ambiente político da 

comunidade em questão, moderno ou pretoriano. O que se observa via esses expoentes é que a 

verificação do controle civil passa pela presença de instituições políticas democráticas 

legítimas, pois, por meio delas, identifica-se em qual nível se encontra a consistência cívica e 

se o ambiente é moderno ou pretoriano.  

Após os autores clássicos, o capítulo abordará as contribuições de Alfred Stepan 

(1974, 2001) e Edmundo Campos Coelho (2000). Tratando especificamente das Forças 

Armadas no Brasil, esses autores oferecem conceitos que ajudam a compreender como o 

comportamento militar brasileiro dificulta a identificação do controle civil. Uma ênfase maior 

será dada ao conceito de novo profissionalismo proposto por Stepan, em vez de sua tese mais 

conhecida sobre o papel moderador. Isso porque a associação que o autor estabelece entre a 

profissionalização militar brasileira e a contrainsurgência é de maior relevância para este 

trabalho e se julga ser mais próxima da realidade nacional. A obra de Coelho será de especial 

importância, posto que, por seu intermédio, estabelece-se a ponte direta com a Doutrina de 

Segurança Nacional e a associação entre segurança e desenvolvimento, indicando o papel social 

construtor que as Forças Armadas buscam atribuir para si.  

Por fim, o capítulo trará a discussão sobre o Setor de Segurança e a expansão do 

controle civil, conforme sugerido por Bruneau e Matei (2013). Ressalta-se, nesta seção, o foco 

nos procedimentos democráticos para identificação do controle civil e na busca por maior 

efetividade na atuação do Setor de Segurança, o que reforça a concepção de que o controle civil 

se verifica por meio da presença de mecanismos institucionais em contextos de democracia 

liberal. Discute-se, então, a utilização desse conceito no Brasil a partir do debate empreendido 

entre Thomas Bruneau e David Pion-Berlin, concluindo que, apesar das diferenças 

argumentativas entre esses autores, ambos acabam afirmando que é possível verificar um 

controle civil consolidado no Brasil, visto que há instituições políticas que controlam e balizam 

o uso das Forças Armadas e demais agentes de Segurança. Dessa forma, o capítulo encerra-se 

apontando para a estranheza desse conceito e indicando a importância de se analisarem não 
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somente as instituições, mas também os substratos social e político sobre os quais se edificam, 

o que será feito no Capítulo 3.  

O segundo capítulo apresenta a dimensão internacional desse objeto, analisando a 

expansão do conceito de segurança e a formação da agenda pela reforma do Setor de Segurança. 

A primeira seção será dedicada a expor a Teoria da Securitização, pensada por Buzan, Wæver 

e Wilde (1998). A securitização, essencialmente, baseia-se na construção de problemas de 

segurança a partir da mobilização de discursos e práticas, que são rotineiras, constantes e 

diluídas na vida cotidiana, gerando sensações de medo e insegurança (BIGO, 2008; 

BALZACQ, 2011). No entanto, para efeitos da reforma do setor de segurança – que se 

concentra na figura do Estado – entende-se que a mesma se aproxima de uma leitura específica 

da securitização por meio da aproximação com a noção do soberano em Carl Schmitt (1992), 

que potencializa a capacidade do Estado de cooptar, para si, o processo de construção de 

ameaças a partir de diferentes referenciais. Assim, nota-se que há um aumento do poder de 

discricionariedade estatal em determinar quais assuntos representam uma ameaça, e quais são 

as medidas a serem adotadas.  

A seguir, apresenta-se como surgiu a ideia de reformar o Setor de Segurança e como 

se tornou uma ferramenta constituinte de uma agenda internacional voltada para processos de 

construção da paz. Por meio da leitura de documentos da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Centro de Genebra para a Governança do Setor de 

Segurança (DCAF) e da Organização das Nações Unidas (ONU), será possível caracterizar a 

reforma como um mecanismo que visa a aumentar a capacidade dos Estados em prover 

segurança associada aos desenvolvimentos social, econômico e político. Essas organizações 

foram selecionadas como fontes primárias porque as três são agentes protagonistas na produção 

de conteúdo sobre o tema, além de representarem fóruns internacionais que buscam fomentar a 

implementação de políticas voltadas para os Setores de Segurança e a construção da paz. Ou 

seja, por meio desses órgãos, há uma maior circulação dos projetos de reforma da Segurança 

no espaço internacional, adquirindo maior relevância.  

Por fim, o capítulo traz uma reflexão crítica sobre o assunto, partindo da observação 

feita por Mark Sedra (2014) de que ela era utilizada, principalmente, como uma estratégia para 

as atividades de contraterrorismo, especialmente no contexto pós-2001. O que será discutido 

nesta seção é que, apesar de a reforma e a sua vinculação com o contraterrorismo ter se 

apresentado formalmente entre as décadas de 1990 e 2000, existem precedências históricas nas 

doutrinas de contrainsurgência da época da Guerra Fria, que já apontavam para o nexo entre 

segurança e desenvolvimento como um instrumento de pacificação. Assim, será afirmada uma 
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relação entre contrainsurgência, pacificação, processos de construção da paz, nexo segurança-

desenvolvimento e a reforma aqui estudada, para que se possa pensar o contexto brasileiro a 

seguir.  

O terceiro capítulo divide-se em três momentos. Em primeiro lugar, faz-se uma 

recuperação de pensadores sociais brasileiros com o intuito de buscar a resposta deixada em 

aberto pelo primeiro capítulo: sobre qual ambiente sócio-político estão sendo edificadas as 

instituições políticas brasileiras. Foram selecionados quatro autores clássicos da Sociologia 

Política nacional que oferecem insumos teóricos para esta dissertação: Oliveira Vianna, Sergio 

Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Florestan Fernandes. Por meio de algumas de suas 

obras, são levantadas as problemáticas associadas ao patrimonialismo, à formação de um Estado 

patrimonial-estamental, à perpetuação das oligarquias e à predileção brasileira por um poder 

centralizador, a fim de sanar as mazelas associadas à importação do pacote liberal. A conclusão 

desta seção é que o solo político brasileiro assume uma postura antiassociação, na qual a 

população brasileira é vista como um elemento disruptivo que deve ser tutelado. 

Essa constatação será reafirmada no momento seguinte, que analisará a Doutrina de 

Segurança Nacional a partir de sua construção histórica, da sua formalização pela Escola 

Superior de Guerra (ESG) e do seu conteúdo expresso nos trabalhos de Golbery do Couto e 

Silva e dos Manuais Doutrinários da ESG. Nesse trajeto, será possível identificar a vinculação 

entre prover segurança e fomentar o desenvolvimento como um fator norteador da Doutrina e 

do papel militar, indicando que as Forças Armadas brasileiras cooptaram para si a função de 

modernizar e conduzir a população nacional.  

Ao analisar o conteúdo da Doutrina, uma atenção especial será dada aos métodos 

militares de se planejar para garantir a segurança nacional, tais como as análises estratégicas de 

conjuntura e a ênfase nos aspectos políticos e psicossociais da população que possam atentar 

contra o projeto militar de segurança e desenvolvimento. Dessa forma, será possível 

compreender que as principais ameaças identificadas para a segurança nacional estão sendo 

elencadas no seio populacional e que a instituição militar se vê como responsável por saná-las, 

o que servirá de conexão com as operações de GLO e de pacificação e a intervenção federal, 

que serão analisadas na seção seguinte.  

Antes de entrar nas fontes primárias, faz-se uma breve contextualização das 

operações de Garantia da Lei e da Ordem e de Pacificação e da intervenção federal, no intuito 

de situar o leitor na evolução dessas operações desde a promulgação da Constituição de 1988 

até o ano de 2018. Esse recorte foi selecionado para demonstrar como essas atividades militares 

interventoras se adaptaram a um contexto de democracia e se respaldaram em mecanismos 
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institucionais.  Finalmente, serão analisados o Manual de Garantia da Lei e da Ordem, o Manual 

de Pacificação do Exército Brasileiro e o Plano Estratégico da Intervenção Federal. O teor 

desses documentos indicará se a população brasileira permanece marcada como um fator 

problemático para a segurança, se as Forças Armadas mantêm a percepção de que cabe a elas 

intervir para garantir a segurança e se o contexto internacional, pela reforma do Setor de 

Segurança, influenciou na persistência e atualização do vínculo entre segurança e 

desenvolvimento.
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CAPÍTULO 1 

RELAÇÕES CIVIL-MILITARES E CONTROLE CIVIL 

 

 

Este capítulo apresenta uma discussão sobre as relações civil-militares a partir da 

perspectiva da Sociologia Política, sublinhando o conceito de controle civil. O objetivo 

principal é apresentar ao leitor uma definição do que é controle civil, como é possível o 

identificar e como ele pode ser pensado no contexto brasileiro contemporâneo.  Para tanto, a 

primeira seção do capítulo será dedicada a construir o tipo ideal de relações políticas entre civis 

e militares, e o tipo ideal de controle civil nos quais essa dissertação se baseia. Em seguida, o 

capítulo apresenta diferentes variáveis que interferem na verificação do controle civil, 

começando por três autores clássicos que alicerçam esse debate: Samuel Huntington (1957), 

Samuel Finer (1962) e Amos Perlmutter (1969, 1977). 

A pesquisa de Huntington remete aos Estados Unidos da década de 1950, 

presumindo um ambiente político de democracia liberal consolidada, inserido no cenário 

internacional de Guerra Fria, na qual a principal ameaça aos EUA estava identificada em outros 

Estados que orientassem a atividade militar para fora das fronteiras estatais. Apesar de a tese 

deste autor estar evidentemente contingenciada por esses aspectos, a sua hipótese sobre a 

verificação do controle civil objetivo por meio da variável do profissionalismo militar se tornou 

uma espécie de literatura oficial. Em contrapartida, Finer (1962) e Perlmutter (1969, 1977) 

contestam essa premissa e oferecem as variáveis de cultura política e orientação política. 

Na sequência, abordam-se as variáveis propostas por Alfred Stepan (1974, 2001) e 

Edmundo Campos Coelho (2000). Stepan (1974, 2001) introduz as variáveis moderação e novo 

profissionalismo, que contribuem para a compreensão da atuação política das Forças Armadas 

brasileiras como moderadoras e, posteriormente, como representantes de um novo 

profissionalismo que expande o papel militar. Coelho (2000), por sua vez, analisa a formação 

da identidade do Exército brasileiro como força construtora da nação e sugere a variável 

orfandade para entender a conduta militar no Brasil. Por fim, o capítulo explora a expansão do 

entendimento de controle civil sobre um Setor de Segurança mais amplo do que as Forças 

Armadas, conforme proposto por Thomas Bruneau e Florina Matei (2013), e o debate sobre 

controle civil democrático no Brasil. 

Essa discussão é fundamental para evidenciar que, apesar das divergências e críticas 

ao trabalho inicial de Huntington, a Academia compartilha a visão geral de que o controle civil 

se verifica, na medida em que há instituições políticas funcionando segundo um modelo de 
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democracia liberal. O problema que se apresenta no Brasil da Constituição de 1988 é que 

existem procedimentos democráticos que parecem identificar a existência do controle civil, 

porém, na prática, as políticas de Segurança brasileiras se voltam de forma invasiva sobre a sua 

própria população.  

 

1.1 Delimitação Propedêutica  

 

O objetivo desta seção é apresentar algumas definições que norteiam este capítulo. 

A primeira delas discrimina que as relações entre civis e militares serão abordadas pela ótica 

da Sociologia Política, o que significa pensar as relações de caráter político entre civis e 

militares como processos sociais que transigem com a história. Isso implica duas premissas: a 

primeira, que a análise das relações civil-militares está, necessariamente, considerando o 

contexto histórico dos atores envolvidos (COSTA, 2014); e a segunda, que esses processos 

sociais são pensados a partir da polis – o ideal da cidade, do espaço público no qual os cidadãos 

atuam coletivamente –, e não do aspecto exclusivamente militar.  

Enfatiza-se, nesta análise, a capacidade da sociedade civil em delimitar quais são 

os interesses daquela comunidade em relação à sua segurança. Considerando que segurança é 

um conceito relacional – pois alguém se sente seguro em relação a algo ou a outrem –, essa 

dissertação parte da premissa que o referencial prioritário da segurança são as populações, e 

não o Estado (COSTA, 2015). Assim sendo, cabe distinguir os conceitos de sociedade civil, 

Estado e Forças Armadas.  

A partir da leitura de Bobbio (1986) sobre as diferentes acepções do que significa 

sociedade civil, esta pesquisa utiliza o conceito de sociedade civil como esfera distinta e 

autônoma do Estado, na qual se formam e manifestam as vontades e demandas da população, 

segundo uma orientação republicana. O sentido de República, nesse contexto, recupera o 

entendimento de Cícero (1999) sobre a res populi, ou a coisa do povo: a associação de pessoas 

que compartilham interesses e agem segundo um bem comum. Tal senso sobre o comum só 

pode ser concebido no seio de uma comunidade política embasada no sentimento de amizade, 

na qual as pessoas se percebem como iguais e os bens daquele conjunto possuem valor tão 

somente se forem compartilhados.  

A premissa estabelecida, portanto, é que uma sociedade civil forte deve expressar 

a consistência e a potência cívica da associação de cidadãos que a constitui por meio da 

participação ativa na vida pública. Assim, a sociedade civil é a fonte legítima de delimitação e 

identificação dos interesses de determinada comunidade, os quais são expressos via opinião 
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pública. Sem esse recurso, a sociedade civil evanesce-se frente ao Estado, formando um Estado 

totalitário, no qual a única opinião é a estatal (BOBBIO, 1986).  

Dentro desses interesses comunitários, é imprescindível que constem os assuntos 

relacionados à segurança da polis. Como será reforçado ao longo deste trabalho, devem-se fazer 

as seguintes perguntas quando se pensa o conceito de segurança: segurança para quem, contra 

o quê e quem será responsável por sua provisão. Sendo a sociedade civil a esfera responsável 

pela delimitação dos interesses comuns, é sua a tarefa de preencher essas definições.  Em outras 

palavras, a sociedade civil possui a responsabilidade coletiva de definir todos os objetivos 

daquela comunidade política, inclusive e, especialmente, aqueles afetos à sua segurança 

(COSTA, 2015).  

O Estado, por sua vez, é uma instituição criada para atender a uma finalidade 

específica: garantir a segurança e a perpetuação da comunidade política da qual se origina. Em 

outras palavras, Estados são provedores de segurança (COSTA, 2014). Essa afirmação se atesta 

com maior veemência ao considerar a definição de Weber (1982a): o Estado moderno é a 

organização política que detém o monopólio legítimo do uso da força dentro de um dado 

território. Acrescenta-se a esse conceito a identificação do modelo de Estado-nação como a 

organização que obteve maior sucesso na concentração de riqueza e administração da violência 

organizada, garantindo a sua sobrevivência histórica diante de modelos de organizações 

políticas concorrentes (TILLY, 1990 apud COSTA, 2014).  

Essa violência organizada se manifesta por intermédio da atuação de uma 

instituição especializada em gerenciar e impor a força, denominada Forças Armadas. Estas são, 

por conseguinte, a “[...] agência política responsável pela administração e imposição da 

violência legítima que conquistou e garantiu a vitória histórica do Estado moderno” (COSTA, 

2014, p. 14). É necessário frisar que as Forças Armadas não são as detentoras legítimas do 

monopólio da violência – quem as detém é o Estado. Todavia, na condição de instituição estatal 

responsável por administrar e impor essa violência legítima, as Forças Armadas possuem, em 

princípio, o monopólio do acesso às armas. 

Em decorrência disso, são detentoras de um conhecimento específico 

compreendido como estratégia: os meios para obtenção de um fim político, que se traduz na 

provisão de segurança contra as ameaças delimitadas pela sociedade civil. As Forças Armadas, 

então, especializam-se em eliminar essas ameaças e defender o território sobre o qual o Estado 

possui legitimidade. Logo, ao tratar das Forças Armadas e dos militares, este trabalho está 

partindo da sua compreensão como instituição, e não analisando o comportamento individual 

de seus membros.  
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Considerando os aspectos levantados sobre as Forças Armadas, é possível que se 

apresente a seguinte proposição: “[...] uma instituição com poder suficiente para defender o 

Estado de seus inimigos também tem poder suficiente para assumir o controle absoluto da polis” 

(MENDONÇA; COSTA, 2018 p. 170). Contrariar-se-ia, portanto, a premissa supracitada de 

que a sociedade civil é a legítima responsável por definir os interesses e o consenso sobre o 

bem comum que sustenta a República. Assim sendo, é de suma relevância buscar compreender 

como essa instituição armada se relaciona com a condução política dentro do Estado, bem como 

os resultados de poder oriundos dessa interação.  

 

1.2 Relações Civil-Militares: Uma Proposta de Compreensão 

.   

Esta pesquisa assume que analisar relações civil-militares significa empenhar-se no 

entendimento da interação entre sociedade civil, poderes políticos e Forças Armadas, na polis 

e, também, como dessas interações surgem resultados de poder que se manifestam na forma de 

políticas de Segurança. A escolha de trabalhar com a perspectiva da Sociologia Política se 

justifica na medida em que esta pesquisa pressupõe que as relações entre civis e militares 

possuem caráter político, portanto, para serem analisadas, se deve as considerar como processos 

sociais contingenciados historicamente. Propõe-se que essas relações sejam apresentadas sob a 

forma de um “[...] fluxo dialógico e dialético de poder entre a condução política e a condução 

militar” (COSTA, 2014, p. 2).  

Operacionaliza-se com o termo fluxo para reforçar o caráter dinâmico das relações 

civil-militares e a sua transigência com o tempo histórico (COSTA, 2014). Trata-se de um 

movimento constante, uma atividade exercida pela polis, cujo resultado é a sua própria 

sobrevivência. Essa atividade é caracterizada como dialógica porque se expressa por via do 

debate e da troca de informações no espaço público, e dialética porque há sínteses geradas a 

partir da interação das conduções política e militar, conforme explica Costa (2014, p. 19): 

 

O fluxo dialético expõe um equilíbrio instável, o movimento contínuo de forças 

poderosas da polis. O conjunto de demandas dos atores envolvidos se encontra num 

ponto de desequilíbrio em que a comunicação, o diálogo, gera uma síntese cívica plena 

de resultados de poder direcionados à persistência e consolidação da polis no tempo. 

 

É possível apresentar uma visualização gráfica desse fluxo a partir da Figura 1: 
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Figura 1 – Fluxo dialógico e dialético de poder 

 

 
Fonte: Costa, 2014, p. 22. 

 

O primeiro ponto a ser destacado dessa figura é que a base do fluxo coincide com 

a premissa de que a sociedade civil, representada pelo conjunto de cidadãos, é quem define 

quais são as ameaças e o que é segurança para aquela comunidade. De acordo com Costa (2014), 

os cidadãos, que compõem a sociedade civil, possuem a titularidade do poder político, mas não 

o exercem, delegando o exercício aos representantes selecionados por via legítima – 

normalmente, por eleições gerais e diretas em Estados democráticos. Com o recurso da 

expressão da opinião pública, a sociedade civil informa os interesses e as prioridades a serem 

conduzidos pelo grupo detentor do exercício do poder político. Assim, cabe ressaltar que a 

condução política é apenas a ponta do iceberg e não possui legitimidade para decidir sobre 

quaisquer aspectos que não estejam previamente definidos pelo conjunto cidadão (COSTA, 

2014).  

A partir daí, a responsabilidade da condução política é dialogar com a condução 

militar. Os representantes desta também são selecionados por um trâmite legítimo, que, no caso 

das Forças Armadas, é a ascensão hierárquica na carreira oficial, regulamentada por lei. Há uma 

cúpula militar que interage diretamente com os representantes da condução política, 

informando a percepção da instituição armada em relação aos interesses de Segurança e, desta 

interação, surgem as sínteses de poder manifestadas na forma de políticas de Segurança 

(COSTA, 2014). Um dos resultados possíveis e esperados desta interação é a garantia da 

segurança nacional. Utiliza-se o termo “segurança nacional” para designar o conjunto de 

interesses de segurança delimitados pelos cidadãos, que comumente incluem: 

 

a) estabilidade e inviolabilidade dos limites fronteiriços do Estado; b) capacidade de 

se traduzir a soberania nacional, bem como a capacidade nacional de projetar poder 

no exterior, em um conjunto de medidas que proporcione ganhos sociais e econômicos 

para a população nacional; c) solidez e impessoalidade do sistema constitucional, 
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assim como sua impermeabilidade em relação a pressões externas; d) garantia da 

previsibilidade legal das relações político-eleitorais e econômicas (COSTA, 2009, p. 

124). 

 

Tradicionalmente, as Forças Armadas estão associadas à provisão de segurança em 

relação às fronteiras, caracterizando o papel de Defesa. A defesa militar é convencionalmente 

concebida como proteção contra ameaças externas, oriundas de outros Estados, porém existe 

uma miríade de possibilidades na área da Segurança que vão além do preparo para a guerra 

interestatal, tais quais: juntar-se às coalizões internacionais, participar de operações de paz, 

fornecer ajuda humanitária, engajar-se em operações de contraterrorismo, investir em obras 

nucleares, comprar armamentos, reforçar monitoramento de fronteiras, entre outras.  

Conforme argumentado, a legitimidade de definição de ameaças está no conjunto 

de cidadãos, contudo, também foi exposto que as Forças Armadas possuem o recurso às armas 

e à imposição da violência, podendo buscar tomar o controle da polis. Diante disto, Huntington 

(1957) apresenta o conceito de controle civil como a forma pela qual o poder civil se maximiza 

em relação ao poder militar. Apesar do caráter normativo da obra deste autor ter sido criticado 

por diversos autores, nota-se que grande parte da literatura subsequente sobre as relações 

políticas entre civis e militares se desenvolve a partir da pauta do controle civil (COSTA, 2015).   

Para que se prossiga nessa discussão, é importante que a compreensão de controle 

civil não seja reduzida à ideia de obediência, que pode esvaziar a essência do conceito. O 

controle civil, segundo Costa (2015), é a capacidade da polis de definir os seus interesses, 

identificar quais são as ameaças e contra o que se almeja se sentir seguro e, então, supervisionar 

e verificar as políticas resultantes da interação entre as conduções política e militar. Dessa 

forma, não se trata de uma mera subordinação ou dever formal de obedecer. O controle civil é 

responsável por garantir que a sociedade civil seja protagonista na definição de quais são as 

ameaças àquela comunidade e impedir que a violência organizada seja utilizada contra a própria 

população (COSTA, 2015).  

Reforça-se o argumento que as instituições armadas possuem alta capacidade de 

aplicação da violência e que, em repúblicas, espera-se haver uma responsabilidade coletiva em 

garantir que tal força, no mínimo, não seja predadora contra os seus próprios cidadãos.  A falta 

de controle civil, nesse sentido, implica a formação de um vácuo na arena responsável pela 

delimitação das ameaças, porém vácuos não permanecem vazios na política e, logo, são 

preenchidos pela violência. Assim sendo, “a ausência do controle civil [...] faculta autonomia 

às elites políticas ou militares na determinação do inimigo contra quem se quer sentir segurança, 

e esse inimigo pode ser, como a História demonstra, a própria população nacional” (COSTA, 
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2015, p. 12). Afirmada a relevância do conceito de controle civil para as relações sócio-políticas 

entre civis e militares, as próximas seções apresentarão diferentes maneiras de identificá-lo.  

 

1.3 Identificando o Controle Civil sobre as Forças Armadas 

 

1.3.1 Profissionalismo 

 

Em The Soldier and the State: the theory and politics of civil military relations, de 

1957, Samuel Huntington argumenta que o controle civil objetivo pode ser observado por meio 

do processo de profissionalização do militar. Segundo o autor, ao desenvolver o seu 

profissionalismo, o militar torna-se politicamente estéril, circunscrevendo sua ação à produção 

da política de Segurança Nacional, sem desdobramentos que conduzam a intervenções, 

quarteladas ou golpes (HUNTINGTON, 1957 apud COSTA, 2014). O autor busca analisar 

como o corpo de oficiais se relaciona com as lideranças políticas para produzir a Segurança 

Nacional, obedecendo à autoridade política civil. Huntington (1957), para fundamentar a sua 

análise, parte da premissa básica de que o corpo de oficiais moderno é um corpo profissional, 

e o oficial moderno é um homem profissional. 

O entendimento de Huntington (1957) sobre o que é o ser profissional vai além do 

mero exercício de uma profissão, pois qualquer profissão possui funções especializadas. Para 

que uma categoria seja considerada profissional, deve-se compreender uma vocação especial 

que atenda ao Estado coletivamente – Huntington (1957) considera que exemplos desta vocação 

sejam a Medicina e o Direito. É possível distinguir essa categoria profissional de uma simples 

função especializada a partir da identificação de três características profissionais que se 

desenvolvem em conjunto e definem o processo de profissionalização: a expertise, a 

responsabilidade e o corporativismo. 

A expertise é a habilidade específica que só pode ser aplicada por aqueles que se 

especializam naquele determinado campo do conhecimento. A responsabilidade é para com o 

cliente, que é o receptáculo da prestação do serviço por parte daquele profissional. Na 

concepção de Huntington (1957), o cliente do homem profissional é a sociedade, e o seu serviço 

é essencial para o funcionamento da sociedade – tal como o serviço público de salvar vidas ou 

exercer a Justiça. O corporativismo diz respeito ao espírito de corpo compartilhado entre os 

membros daquela profissão que se percebem como um grupo à parte. Em função das 

especificidades da profissão compartilhada apenas entre eles e das divisões de tarefas dentro da 
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profissão, tais indivíduos constroem um sentimento de unidade orgânica e se concebem como 

um corpo (HUNTINGTON, 1957). 

No caso da profissão militar, o oficial profissional possui a expertise de administrar 

e impor a violência legítima: a função dos oficiais é garantir o sucesso do combate armado por 

intermédio do controle sobre uma organização humana cuja função é aplicar a violência. Assim, 

além de deter conhecimento específico sobre como empregar a violência via combate armado, 

os oficiais desenvolvem habilidades estratégicas de gerenciamento (HUNTINGTON, 1957). 

Huntington (1957, p. 11) aponta que a expertise é identificada à medida que o oficial se capacita 

para gerir o seguinte conjunto de aspectos da instituição militar: 1) organização, equipamento 

e treinamento da força; 2) planejamento de suas atividades; e 3) direcionamento de suas 

operações dentro e fora do combate.  

A responsabilidade militar é para com o Estado: as Forças Armadas prestam o 

serviço de proteção do Estado como entidade política territorialmente conformada, provendo a 

segurança para sua população – logo o cliente é a sociedade como um todo, representada na 

autoridade reconhecida do Estado. Assim, a profissionalização militar inculca no oficial a 

certeza de que ele presta um serviço público para o Estado (HUNTINGTON, 1957). Sendo a 

sociedade como um todo o receptáculo desse serviço, verifica-se o profissionalismo pela 

obediência impessoal do oficial às autoridades políticas legitimadas socialmente pela via 

racional-legal, pensando em termos weberianos de dominação. Portanto, não se trata de uma 

autoridade reconhecida pela tradição ou pelo carisma, mas pela institucionalização de normas 

e regras: “[...] a highly professional officer corps stands ready to carry out the wishes of any 

civilian group which secures legitimate authority within the state”1 (HUNTINGTON, 1957, p. 

74). 

O corporativismo, por fim, é intensamente cultivado para formação do militar 

profissional. Há uma cadeia hierarquizada, burocratizada, de cargos e funções que moldam o 

binômio hierarquia e disciplina, características necessárias para lidar com a responsabilidade e 

o alto risco envolvidos na administração do uso da força (HUNTINGTON, 1957). No 

desempenhar das funções militares, cria-se um forte senso de solidariedade entre os membros 

daquele corpo, pois compartilham as dificuldades associadas à violência e se concebem como 

a unidade responsável por proteger o Estado.  

A discussão sobre o desenvolvimento do corpo de oficiais profissionais é decisiva 

para Huntington (1957), na medida em que o autor considera a profissionalização como o 

 
1 “[...] um corpo de oficiais altamente profissional permanece à disposição para cumprir com o desejo de qualquer 

grupo civil que possua a autoridade legítima no Estado.” (tradução nossa). 
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recurso responsável por manter as Forças Armadas politicamente neutras e voltadas para 

cumprir a função de proteção do Estado. Isso parte de um debate que se fortalecia na época, o 

qual esse autor julgava ser pouco aprofundado: o debate sobre o controle civil. Huntington 

(1957) argumenta que a concepção básica do controle civil é a diminuição do poder político 

dos militares em relação ao poder dos grupos civis. Este controle, todavia, pode se manifestar 

em dois tipos: subjetivo e objetivo, sendo que ambos visam à minimização do poder militar 

diante do poder dos grupos civis, contudo atendem a esse fim de maneiras diferentes. 

O tipo subjetivo de controle manifesta-se na ausência de um corpo de oficiais 

profissionais e caracteriza-se pela minimização do poder militar diante da maximização do 

poder civil. Maximizar o poder civil significa, segundo Huntington (1957), maximizar o poder 

de grupos civis particulares em conflito na arena política, o que implicaria na busca da utilização 

dos militares como instrumento de poder para o grupo. Nesse contexto, o militar não 

profissional não possui a consciência de responsabilidade somente para com o Estado, de modo 

que a sua obediência migra de um tipo impessoal para um tipo tradicional ou carismático, 

seguindo as terminologias weberianas. Dessa forma, não é possível considerar que há um 

controle único sobre a instituição militar, por isso Huntington (1957) o caracteriza como 

“subjetivo”, indicando que é um controle que depende da aliança feita entre os militares e o 

grupo político. O autor acrescenta que, nessa busca pela maximização do poder civil, o controle 

do tipo subjetivo torna civis os militares, os quais se convertem em uma espécie de espelho do 

Estado (HUNTINGTON, 1957 apud PENIDO, 2015).  

Em contrapartida, o controle civil do tipo objetivo minimiza o poder militar por 

meio da maximização da profissionalização, que militariza os militares. O argumento de 

Huntington (1957) é que, ao desenvolver as três características da profissionalização, o militar 

se dedica única e exclusivamente a pensar a segurança estatal nos limites da guerra entre 

Estados. Assim, por um lado, o oficialato profissional especializado no uso da força, obediente 

ao Estado e doutrinado, possui aptidão para tomar decisões em relação aos assuntos militares 

sem ingerências civis. Por outro lado, as Forças Armadas reconhecem a legitimidade do 

governo civil e não intervêm nos assuntos políticos internos, criando um “[...] sentimento mútuo 

de confiança e solidariedade em torno da segurança estatal” (HUNTINGTON, 1957 apud 

COSTA, 2014, p. 16). Nesses moldes, a autoridade política civil informa quais são os objetivos 

do Estado em relação à sua segurança, e o oficialato profissional informa os recursos 

necessários para o cumprimento dos objetivos. No limite, o militar pode aconselhar as 

lideranças políticas em relação aos objetivos de Segurança Nacional, porém jamais contestar 
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ou recusar as diretrizes estabelecidas pela autoridade civil, pois isso quebraria a confiança 

mútua – e estaria indo contra o parâmetro profissional de obediência ao Estado.  

 

1.3.2 Cultura Política 

 

Samuel Finer escreve The Man on the Horseback, em 1962, a partir de uma inversão 

da pergunta “Por que militares intervêm na política?”.Esse autor argumenta que os militares 

profissionais possuem vantagens comparativas em relação aos civis, pois têm capacidade 

superior de organização, um status simbólico altamente emocional e, principalmente, o 

monopólio das armas (FINER, 1962 apud PENIDO, 2015, p. 26). Assim, Finer (1962) sugere 

que as análises sobre o comportamento político das Forças Armadas não deveriam questionar 

o que leva militares a intervirem, mas, sim, o que os impede de intervir repetidamente. Em 

outras palavras, o autor propõe o seguinte questionamento: “se os militares detêm tanto poder, 

por que não interferem mais na política?” (FINER, 1962 apud COSTA, 2014, p. 16).  

O autor afirma que a profissionalização militar não oferece respostas para essa 

pergunta. Realizando extensa pesquisa empírica, Finer (1962) verifica que países com Forças 

Armadas profissionais (que desenvolveram expertise, responsabilidade e corporativismo) 

testemunharam interferência militar. A pesquisa do autor explicita um problema metodológico 

na tese de Huntington (1957) sobre a profissionalização, pois nega a possibilidade de falsear a 

hipótese. Ao normatizar que o militar profissional não interfere na política, Huntington (1957) 

estaria criando uma tautologia, uma vez que não se torna possível clarificar se o militar é 

profissional porque não intervém, ou se não intervém porque é profissional. Assim, se uma 

pesquisa verificar que um oficial com expertise, responsabilidade com o Estado e 

corporativismo está intervindo politicamente, o argumento de Huntington (1957) consideraria 

que ele simplesmente não é profissional.  

Além desse problema de falseamento, Finer (1962) aponta que as próprias 

características do profissionalismo militar podem fomentar a intervenção por parte das Forças 

Armadas. Ao se conceberem como protetoras do Estado, é possível que o corpo militar, 

profissional, utilize o argumento de interesses estatais para contrariar a autoridade 

governamental, criando disposições militares para intervir quando julgarem necessário e 

oportuno: 

 

The moment the military draw this distinction between nation and the government in 

power, they begin to invent their own private notion of the national interest, and from 

this it is only a skip to the constrained substitution of this view for that of the civilian 
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government; and this is precisely what we have defined as the very meaning of 

‘military intervention’.2 (FINER, 1962, p. 26). 

 

Portanto, a fim de responder à sua pergunta inicial, Finer (1962) pesquisou a 

atuação política militar em diferentes países e sugeriu que a intervenção militar será limitada 

pelo grau de adesão pública às instituições civis, que são o complexo de procedimentos e órgãos 

civis reconhecidos por consenso na sociedade. A esse grau de adesão, Finer (1962, p. 32) 

atribuiu o conceito de “cultura política”. Assim, para o autor, quanto mais elevado for o nível 

de cultura política, menor será a possibilidade de intervenção militar.  

Quando o nível de cultura política é alto, há consistência cívica da sociedade civil, 

o que significa que aquela comunidade política consolidou instituições políticas democráticas 

liberais nas quais há participação e envolvimento público e com ampla aceitação de que essas 

instituições são legítimas (FINER, 1962, p. 87). Nesse contexto, a supremacia do poder civil é 

suprema e inquestionável (FINER, 1962, p. 85). Logo as Forças Armadas não possuem 

argumento válido para intervir – a intervenção da força nesse sistema político é, no limite, 

imoral:  

[…] in such countries, countries where attachment to civilian institutions is strong 

[…], the attempts of the military to coerce the lawful government, let alone supplant 

it, would be universally regarded as usurpation. This, the moral barrier, is what has 

prevented the military, for all its organization, prestige and power, from establishing 

its rule throughout the globe.3 (FINER, 1962, p. 22). 

 

Como ferramenta de análise, Finer (1962) estabelece quatro tipos ideais de cultura 

política: madura, desenvolvida, baixa e mínima. Em seguida, define que há quatro formas de 

participação do militar na política: influência, chantagem, substituição de gabinetes ou 

governos civis e derrubada de regime político civil com o uso de violência. Essas formas podem 

se manifestar como diferentes modos de intervenção e resultam em tipos de regimes diferentes. 

O seguinte diagrama esquematiza a relação entre nível de cultura política, forma de 

participação, modo de intervenção e regime resultante: 

 

 

 
2 “No momento em que as Forças Armadas distinguem a nação do governo, elas começam a criar suas próprias 

noções de interesse nacional, e a partir daí, basta um salto para que ocorra a substituição entre esta visão e aquela 

do governo civil, e isto é precisamente o que definimos como o significado de intervenção militar.” (tradução 

nossa). 
3 “[...] nestes países, onde a adesão às instituições civis é forte [...] tentativas das Forças Armadas de coagir o 

governo legítimo ou suplantá-lo seriam vistas, universalmente, como usurpação. Isto, a barreira moral, é o que 

previne que as Forças Armadas, com todo sua organização, prestígio e poder, estabeleça seu governo ao redor 

do mundo.” (tradução nossa).  
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Figura 2 – Relação entre nível de cultura política, grau de manifestação da intervenção, modo de intervenção e 

regime resultante 

 

 
Fonte: Finer, 1962, p. 139. 

 

O primeiro aspecto a ser destacado do diagrama acima é que todas as categorias são 

tipos ideais. Ou seja, Finer (1962) propõe a construção de parâmetros sobre os quais os estudos 

empíricos se apoiam, para aferir a situação do Estado que se pretende estudar em um 

determinado contexto histórico. Logo, uma análise empírica pode verificar que um dado país 

se encontra sob um contexto social e político no qual a legitimidade do poder civil é fluida e o 

grau de adesão às instituições civis é baixo, verificando que o país está mais próximo do nível 

de cultura política baixa. Observa-se, pelo recurso das setas no diagrama, que, em tal país, as 

Forças Armadas podem intervir por meio de chantagens ou mudança de regime, e não apenas 

via destituição de governos, que seria a forma diretamente associada ao nível de cultura política 

baixa. Ainda, é possível que o mesmo país em contexto histórico diferente apresente um grau 

mais elevado ou mais baixo de cultura política.  

Analisando o diagrama pelos níveis de cultura política, inicia-se pelo nível de 

cultura política madura, na qual há uma consistência cívica forte e adesão às instituições civis. 

Assim, trata-se um caso de democracia consolidada, em que houve edificação de instituições 

políticas civis das quais a sociedade civil participa ativamente, estabelecendo uma forma de 

regime do tipo civil no qual a legitimidade do governo civil é suprema e inacessível à 
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organização militar (FINER, 1962). Nesse sentido, a busca da organização militar por 

determinar os seus interesses se limita à influência e não configura uma intervenção de fato: os 

oficiais fornecem indicações sobre situações relativas à segurança do Estado, informam os 

interesses militares e aconselham e colaboram com as autoridades civis sem questionar a sua 

legitimidade. Finer (1962) ressalta que esse é o comportamento militar que se espera verificar 

em um ambiente democrático. É preciso enfatizar, aqui, que a organização militar aceita e 

corrobora a supremacia civil e as instituições políticas civis. 

Na cultura política desenvolvida, há um nível forte de adesão às instituições civis, 

porém a supremacia civil não é inquestionável, dado que as Forças Armadas podem manifestar 

certa influência na forma de “chantagem”. De maneira simplificada e mais evidente, a 

chantagem expressa-se a partir da ameaça de retaliação por parte das Forças Armadas, caso os 

seus interesses ou aconselhamentos anunciados não sejam atendidos (FINER, 1962). Todavia 

é comum que a chantagem não se apresente de maneira explícita, podendo ser interpretada 

como uma extensão da influência exercida dentro das normas constitucionais.  

O que diferencia, de fato, influência de chantagem é a consolidação das instituições 

civis: se estas permanecem operando nas vias normais, trata-se de influência, pois não há 

questionamento ou dúvida em relação à legitimidade civil. Entretanto, se há esgarçamento 

constitucional ou quebra de protocolos, significa que há alguma fraqueza civil diante do 

posicionamento repressivo militar, configurando uma chantagem. Finer (1962) aponta que essa 

chantagem pode ser limitada ou completa. Caso tenda ao conluio com as autoridades civis, será 

limitada, indicando um nível de cultura política mais alto. Será completa, se tender à 

intimidação e às ameaças diretas, mais próximas ao modelo explícito de chantagem, e, por isso, 

indicando um nível menor de cultura política (FINER, 1962, p. 168). O regime, portanto, deixa 

de ser exclusivamente civil e configura-se como um regime militar indireto, posto que as Forças 

Armadas não assumem o poder de fato e, em contrapartida, há resistência por parte da sociedade 

civil: se não houvesse resistência, não haveria necessidade da ameaça do uso da força, e, no 

caso da cultura política desenvolvida, a resistência é suficiente para impedir mudanças de 

governo (FINER, 1962).  

Já no contexto de cultura política baixa, as instituições políticas civis mostram-se 

frágeis e, consequentemente, não formaram a aceitação da supremacia civil. Não por 

coincidência, Finer (1962) utiliza países da América Latina ao Oriente Médio (por exemplo, 

Brasil, México, Egito, Iraque e Síria) como verificações de cultura política baixa, pois a 

formação desses Estados e das suas estruturas institucionais ocorreu sob processos de 

colonizações e intervenções contínuas de potências externas.  A formação estatal de cima para 
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baixo sufoca a possibilidade da supremacia civil protagonizada por uma sociedade civil 

participativa, perpetuando um cenário de instituições civis ilegítimas ou frágeis, mesmo após 

as independências ou as saídas formais de países estrangeiros. 

Gerou-se, assim, um ambiente de difícil consolidação de instituições políticas 

liberais. Não obstante, os processos de modernização que muitos desses países adotaram após 

as suas independências formaram organizações militares que se apresentavam como uma 

alternativa de autoridade para sanar as mazelas políticas. Logo a incapacidade de resistir às 

intervenções militares está, em grande parte, baseada no apoio que a própria sociedade civil (ou 

parte dela) fornece ao comportamento autoritário das Forças Armadas. Nesse cenário, as Forças 

Armadas representam uma instituição moderna e modernizadora, com autoridade e firmeza para 

superar a fragilidade identificada nas instituições políticas civis: “The army is popular not 

because of what it stands for (which nobody knows, at first), but of what, quite patently, it has 

fought against [...] In all of these countries the military's deposition of the government was 

hailed with a delirium of delight”4 (FINER, 1962, p. 117). 

Devido à essa fraqueza, as autoridades civis não conseguem resistir às pressões 

militares, podendo haver destituição de gabinetes civis por parte das Forças Armadas via 

associação entre militares e determinados grupos políticos civis, efetuando mudanças 

ministeriais, legislativas ou mesmo empreendendo golpes de Estado. Aqui, portanto, o regime 

militar não é mais “indireto”, mas “dual”. O principal pilar que sustenta o regime é militar, no 

entanto há um segundo pilar formado por um partido político civil, ou mesmo uma “opinião 

pública civil organizada” que legitima a ingerência militar (FINER, 1962, p. 165). As 

possibilidades de atuação das Forças Armadas, nesse aspecto, são amplas: é possível ocupar 

cargos ministeriais, influenciar as políticas públicas internas – desde a segurança à educação e 

à saúde –, determinar a elegibilidade de chapas eleitorais, perseguir oposições, sitiar prédios 

públicos, coagir autoridades civis e, no limite, efetivar golpes, apoiando um golpe cuja liderança 

seja civil, ou sendo a liderança diretamente militar (FINER, 1962). 

Quando a sociedade civil é praticamente inexpressiva, fragmentada e não consegue 

se articular politicamente, trata-se da verificação de uma cultura política mínima. O processo 

político não inclui a criação de instituições civis, e o poder político fica concentrado em grupos 

oligárquicos e oficiais. A forma de atuação militar ocorre majoritariamente por golpes e a sua 

manutenção no governo não necessita de qualquer apoio ou cooperação civil. Por conseguinte, 

 
4 “O exército é popular não por aquilo que ele representa (o que, a princípio, ninguém tem discernimento sobre), 

mas por aquilo contra o qual ele lutou contra [...] Em todos estes países, a deposição de governos, por parte dos 

militares, foi exaltada, com um delírio de deleita” (tradução nossa). 
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manifesta-se a derrubada de regime político civil com o uso de violência, e o regime resultante 

é diretamente militar, ou seja, as Forças Armadas são a figura de autoridade suprema. Ainda 

que o apoio político civil não seja necessário, pode ser considerado como um advento para as 

Forças Armadas reforçarem a legitimidade interna – principalmente, diante do cenário 

internacional. Para tanto, utilizam recursos civis como eleições, partidos políticos e plebiscitos, 

resultando no regime do tipo quasi-civilianized. Os militares permanecem como autoridade 

principal, mas se “disfarçam” de legitimação civil, o que fortalece a sua permanência no poder. 

Finer (1962) ressalta que isso é comum, na medida em que regimes autoritários buscam se 

revestir de fachadas democráticas: 

 

Sometimes the process of quasi-civilianization is a simple endorsement by the 

electorate. Then the military can claim to be the elected choice of the people. Often it 

goes further with the creation of all manner of what purport to be organs of 

democratic self-expression. Whether one or the other or both, they all have the same 

object: to hoodwink the native population and bamboozle the world. Their success in 

the latter object is remarkable.5 (FINER, 1962, p. 180). 

 

Há duas conclusões principais relevantes para esta dissertação, a partir da leitura de 

Finer (1962). Em primeiro lugar, enfatiza-se que a profissionalização militar não representa, 

necessariamente, um meio para garantir a segurança do Estado ou da população (COSTA, 

2015). Dependendo da cultura política em questão, o militar profissional não está voltado para 

a proteção do Estado ou de sua população, mas para a segurança do próprio regime. A segunda 

conclusão relaciona-se à identificação do controle civil: para Finer (1962), a profissionalização 

não é uma variável decisiva para verificar o controle civil, uma vez que a atuação das Forças 

Armadas profissionais deriva do nível de cultura política em questão. Dependendo da cultura 

política, a profissionalização do militar orienta a sua atuação para a intervenção: “[...] quanto 

menor a cultura política de um dado país, menor o consenso quanto ao domínio vigente, e maior 

a concentração da profissionalização militar na tarefa de interferência na condução política” 

(COSTA, 2015, p. 5). Ou seja, a variável decisiva para verificar (ou não) o controle civil é a 

cultura política.  

 

 

 

 
5 “Em alguns casos, o processo de quase civilianização é simplesmente um apoio por parte do eleitorado. Assim, 

as Forças Armadas podem afirmar que foram eleitas pela população. Frequentemente, isso se expande com a 

criação de todo tipo do que se pretendem ser órgãos de liberdade de expressão democrática. Seja como for, o 

objetivo é o mesmo: vendar a população e mistificar o mundo. O sucesso neste último objetivo é notável.” 

(tradução nossa). 
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1.3.3 Orientação Política Militar 

 

Na obra The Military and politics in modern times, de 1977, Amos Perlmutter 

salienta o aspecto burocrático6 e corporativista da profissionalização militar para pensar a 

função militar nos Estados modernos. O autor aponta que o desenvolvimento do corpo de 

oficiais profissionais evidenciou uma ruptura com a visão romântica construída do soldado 

heroico, movido pela bravura, honra e disciplina: 

 

Historically, the most important attributes of the professional soldier were bravery 

and discipline. But today’s professional must be a bureaucrat as well as a hero. Thus 

he has needed to acquire the modern skills of management and strategy. Whatever 

damage it may have done to the romantic image of the solder, corporate 

professionalism has widened the military’s social and political horizons.7 

(PERLMUTTER, 1977 p. 2). 

 

Partindo da hipótese de Huntington (1957) de que o controle civil objetivo se 

verifica por meio da maximização da profissionalização e autonomia militar, Perlmutter (1977) 

apresenta as suas críticas em relação à essa afirmação. Primeiramente, esse autor argumenta 

que a autonomia militar não afasta os militares da política. Considerando que as Forças 

Armadas corporativistas buscam ter controle sobre a sua profissão e se proteger contra 

influência política civil, é precisamente a busca por autonomia que estimula a profissão militar 

a exercer influência sobre a vida política, seja por pressões ou pelas vias políticas institucionais 

(PERLMUTTER, 1977, p. 3). Além disso, o autor considera que a visão de Huntington (1957) 

está atrelada a uma concepção clássica da teoria administrativa que entende a administração 

como uma atividade separada da política, desvinculando os agentes responsáveis por pensar e 

os responsáveis por executar as políticas públicas. Contudo Perlmutter (1977) aponta que esse 

pensamento já foi superado e observou que há uma conexão simbiótica entre governo, 

administration experts e políticos, incluindo as Forças Armadas estatais.  

Assim, o oficialato se percebe como agente formulador e implementador de 

políticas de Segurança (PERLMUTTER, 1977, p.3). Isso influencia na formação de uma 

ideologia militar baseada na junção do soldado com o burocrata, conforme é afirmado por 

Perlmutter (1977, p. 6): 

 
6 Segundo a definição de Weber (1982), burocracias compreendem: um estilo de vida próprio, status social, 

racionalidade na tomada de decisões, impessoalidade nas relações sociais, centralização da autoridade e uma 

rotina de regras e normas. 
7 “Historicamente, os atributos mais importantes do soldado profissional foram bravura e disciplina. Contudo o 

profissional de hoje deve ser tanto um burocrata quanto um herói. Assim, ele precisou adquirir as habilidades 

modernas de administração e estratégia. Quaisquer que tenham sido os danos à imagem romântica do soldado, o 

profissionalismo coorporativo ampliou os horizontes políticos e sociais dos militares” (tradução nossa).  
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The military organization is a fraternity and a Community as well as an instrument of 

power and a bureaucracy. Thus, military ideology can be analyzed from the 

organizational perspective of the Community of soldiers, the ideological perspective 

of the military as a bureaucratic profession, or a fusion of the two.8 

 

O autor indica que a formação da ideologia militar9 baseada na burocracia e na sua 

concepção como corporação é decisiva para identificar a forma de atuação política das Forças 

Armadas. Ou seja, o oficial que se concebe como soldado e burocrata corporativo entende que 

as Forças Armadas não estão restritas apenas a obedecer de maneira neutra às ordens da 

autoridade civil (PERLMUTTER, 1977, p. 8). Assim, a instituição militar disputa, 

naturalmente, a agenda da segurança com as autoridades civis, buscando definir quais são os 

interesses do Estado no que diz respeito à sua segurança e sobrevivência – quais são as ameaças 

ao Estado e se estão prioritariamente nos assuntos externos ou internos, por exemplo.  

Assumindo, portanto, que as Forças Armadas profissionais atuam politicamente e 

buscam implementar uma agenda própria, o autor apresenta três orientações políticas militares 

que se desenvolvem de acordo com o ambiente político do Estado:  revolucionária, profissional 

ou pretoriana. Quando um Estado vive momentos de mudanças políticas extremas, como 

movimentos de libertação e independência, é possível identificar uma orientação militar do tipo 

revolucionária, na qual as Forças Armadas aderem ao movimento político revolucionário. Em 

Estados onde se manifesta estabilidade política, a orientação militar é do tipo profissional, ao 

passo que, em Estados onde há instabilidade e crise, ocorre uma orientação do tipo pretoriana. 

O que distingue estes dois últimos casos é o nível de institucionalização política: se 

as instituições políticas atuam de acordo com as demandas colocadas pela sociedade civil, as 

autoridades são reconhecidas como legítimas, demonstrando um ambiente estável. Todavia, 

quando a sociedade civil não encontra canais institucionais para direcionar as diversas 

demandas, verifica-se que o nível de institucionalização é baixo em relação às ativações 

políticas e sociais, e isso gera um ambiente instável, no qual há conflitos sobre a legitimidade 

das autoridades.  

Na orientação revolucionária, as Forças Armadas são um instrumento da guerra 

revolucionária, e esse fator distingue essa orientação da moderna e da pretoriana, pois rompe 

 
8 “A organização militar é uma fraternidade e uma comunidade, assim como é um instrumento de poder e 

burocracia. Assim, a ideologia militar pode ser analisada da perspectiva organizacional da comunidade de 

soldados, da perspectiva ideológica do militar como uma profissão burocrática, ou como uma fusão dos dois.” 

(tradução nossa). 
9 A ideologia militar pode ser definida como o conjunto de orientações do oficialato para com a sociedade e a 

política (PERLMUTTER, 1977). 
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com o corporativismo do oficialato. Perlmutter (1977) entende que, nas primeiras fases de um 

movimento revolucionário, as Forças Armadas envolvidas com o processo possuem como 

objetivo primário a mobilização em prol da revolução, logo a expertise não se volta 

exclusivamente para gerenciamento da violência, mas para o movimento sócio-político. 

Eventualmente, conforme o grupo revolucionário se institucionaliza como partido governante, 

a ascensão dos militares não resulta de suas capacidades estabelecidas nos moldes da 

profissionalização tradicional, mas, sim, de sua dedicação à causa revolucionária.  

A orientação profissional manifesta-se em Estados que possuem um nível de 

institucionalização compatível com o que se evoca da sociedade civil. O autor afirma que isso 

estabelece um forte “espírito cívico”, ou civilidade: os princípios éticos e o sistema de valores 

daquele Estado são delimitados pela sociedade civil e as autoridades civis e militares 

reconhecem que dependem do consentimento do conjunto de cidadãos (citizenry, no original 

em inglês). Isso não significa que não existam divergências e conflitos dentro do Estado, mas 

que há capacidade de canalizá-los institucionalmente e transformar demandas em políticas 

públicas. Portanto se forma um ambiente estável, no qual a legitimidade das autoridades civis 

não é questionada (PERLMUTTER, 1977). 

Esse aspecto significa que as Forças Armadas profissionais de orientação moderna 

são obedientes às autoridades civis estatais e manifestam baixa disposição para intervir 

(PERLMUTTER, 1977 p. 16). Cabe salientar, novamente, que essa obediência não se baseia 

em uma neutralidade política, mas na legitimidade racional-legal da autoridade estabelecida. 

Dado o ambiente político estável, a preocupação militar em relação à segurança do Estado 

volta-se majoritariamente para aspectos externos a suas fronteiras, aproximando-se do modelo 

clássico dos Estados-nação (PERLMUTTER, 1977, p. 29).  

Na orientação pretoriana, por outro lado, há um baixo nível de institucionalização 

política, insuficiente para lidar com o nível de ativação política e social. Ou seja, demandas 

políticas feitas pelos diferentes grupos sociais não encontram canais institucionais legítimos, e 

a politização “escoa”, transbordando na sociedade como um todo e gerando um ambiente 

político instável. Na ausência de um consenso político sobre o domínio vigente, os conflitos 

sociais exacerbam-se, de modo que a instituição militar profissional se vê como o grupo 

responsável por solucionar a crise política, visto que se apresenta como uma autoridade 

alternativa. Perlmutter (1969, p. 96) expõe condicionantes sociais associadas ao baixo nível de 

institucionalização, que contribuem para a formação desse ambiente político pretoriano, como 

o baixo nível de coesão social, a existência de classes fratricidas, a polarização social, uma 

classe média não consolidada e o baixo nível de ação social. A presença dessas condições não 
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implica, necessariamente, a manifestação de um golpe, mas indica que o ambiente político é 

pretoriano e que, portanto, a intervenção é uma possibilidade constante.  

Permultter (1969) considera que o baixo nível de coesão social representa uma 

fragilidade estrutural que se verifica quando não há coesão cívica da sociedade civil. Ou seja, 

não há um conjunto de interesses compartilhados em torno de um bem comum. Assim sendo, 

não há um fio unificador dos diferentes grupos, formando uma “síndrome de desintegração” 

comumente manifestada dentro de sociedades em transição: “[…] the syndrome of 

disintegration of which these conditions are a part is typical in a state in which the traditional 

patterns of social cohesion have broken down and have not yet been replaced by new ones”10 

(PERLMUTTER, 1969, p. 385).  

Em contrapartida, as Forças Armadas profissionais são um grupo coeso e 

organizado, que se distingue dessa desintegração social. Dessa forma, são capazes de exportar 

os seus próprios símbolos de maneira mais contundente do que os líderes civis e cativar, ou ao 

menos convencer, a sociedade de que os seus valores e as suas capacidades são necessários para 

superar essa falta de coesão (PERLMUTTER, 1977, p. 135). Há um apelo psicológico à 

simbologia da disciplina, da coragem e do profissionalismo, que surte efeito na população e 

garante que as Forças Armadas se revistam, de fato, como única solução possível para a crise e 

a desordem (PERLMUTTER, 1977). 

A caracterização de classes “fratricidas” diz respeito a classes altamente desiguais, 

tanto entre alta e baixa quanto dentro das próprias classes. Em outras palavras, além da 

estratificação social baseada em poderes aquisitivos, existe uma fragmentação dentro desses 

estratos que dificulta a formação de consciência de classe. Isso representa um obstáculo para a 

organização política, contribuindo para a baixa coesão e, portanto, para a falta de 

institucionalização de maneira geral (PERLMUTTER, 1969, p. 386). 

Relacionada à falta de coesão e estratificação está, segundo Permultter (1969), a 

ausência de uma classe média consolidada. Resumidamente, para o autor, quanto maior e mais 

bem articulada for a classe média, menores serão a polarização e o choque entre os extremos 

sociais, configurando uma sociedade mais coesa. Essa posição não significa afirmar que as 

Forças Armadas intervêm em nome da classe média. A não consolidação da classe média 

contribui para identificação de um ambiente pretoriano, o qual possibilita a intervenção militar, 

mas não há causalidade direta entre classe média e golpes militares (PERLMUTTER, 1977, p. 

97). 

 
10 “A síndrome de desagregação, da qual estas condições fazem parte, é típica em Estados nos quais os padrões de 

coesão sociais tradicionais foram rompidos e ainda não foram substituídos por novos” (tradução nossa).  
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Por fim, há uma fragilidade de captação de recursos por parte do governo e pouca 

ou nenhuma adesão aos programas governamentais. Como não há coesão social e as instituições 

não são reconhecidas como legítimas, não há participação da população junto às iniciativas do 

governo, tampouco há colaboração por parte do setor empresarial. O resultado é a subversão 

dos programas de desenvolvimento social, o que torna o governo altamente dependente do 

apoio da autoridade alternativa apresentada pelas Forças Armadas (PERLMUTTER, 1977, p. 

97). 

A partir desse terreno político instável, há uma disposição contínua para 

intervenção, pois as Forças Armadas se concebem como responsáveis pela superação da 

instabilidade. Ou seja, verificadas as características pretorianas, é sempre possível que se 

verifique, também, a intervenção militar. É importante salientar que o corpo de oficiais 

profissionais de orientação pretoriana desenvolve habilidade e conhecimento para articular um 

golpe e formar um novo governo, refletindo o caráter burocrático da corporação, que conhece 

a fundo o funcionamento do aparelho estatal (PERLMUTTER, 1977). Por isso, o autor sustenta 

que a intervenção militar nessas sociedades é, necessariamente, uma intervenção do militar 

profissional. 

O autor prossegue e distingue três subtipos de pretorianismo militar: autocrático, 

oligárquico e autoritário. Os subtipos autocráticos e oligárquicos caracterizam-se pela 

intervenção militar que resulta em governos direta e exclusivamente militares. O primeiro, 

verifica-se quando há um líder militar supremo no Executivo, enquanto o segundo é identificado 

quando há um grupo de militares governantes. O tipo autoritário, por sua vez, representa uma 

fusão civil-militar no governo, majoritariamente composto por uma coalizão de militares, 

burocratas, administradores e tecnocratas (PERLMUTTER, 1977, p. 95). O que caracteriza esta 

forma de pretorianismo é que as Forças Armadas são a principal base constitutiva do governo 

e atuam em conjunto com alguns setores civis voltados para a administração estatal 

(especialmente no setor econômico) de forma autoritária11. Assim, o líder do Executivo, nesse 

tipo de pretorianismo, pode ser um líder civil, desde que faça parte da coalizão.  

 
11 Pode-se estabelecer um paralelo com dois autores, Guillermo O’Donnel (1973) e René Dreifuss (1981). 

O’Donnel (1973) introduz o conceito de Estado Burocrático Autoritário (EBA) a partir de experiências ditatoriais 

no Cone Sul. O EBA é, institucionalmente, um conjunto de organizações especializadas na coerção, formando 

um sistema de exclusão política, manutenção da ordem interna, “normalização” econômica e supressão da 

democracia. Além das Forças Armadas, o EBA conta com a atuação de grandes oligopólios do capital privado e 

indústrias estatais que perpetuam a exclusão econômica e um desenvolvimento capitalista. Dreifuss (1981) 

aponta configuração semelhante ao analisar a participação do “novo bloco econômico”, formado por empresários 

e “tecno-empresários” junto ao oficialato no golpe de 1964.  



40 

 

Essas formas de pretorianismo militar se relacionam diretamente com a ausência de 

legitimidade da autoridade civil. As Forças Armadas apresentam-se como autoridade 

alternativa e tornam-se árbitras sobre o que e quem representa a nação. Perlmutter (1977, p. 13) 

reafirma que o oficialato não é isento de aspirações políticas, de modo que, no ambiente 

pretoriano, as aspirações da corporação militar são associadas aos interesses nacionais. Em 

outras palavras, a instituição militar decide os rumos do Estado, garantindo que a integridade 

das Forças Armadas se configure nessa lista de interesses.  

Perlmutter (1977) aponta que o pretorianismo está comumente associado a Estados 

formados por colonização, especialmente na América Latina. Quando conquistadas as 

independências, evidenciaram-se a falta de coesão social e a dificuldade em estabelecer 

autoridades legítimas, e, nesses casos, as Forças Armadas tiveram papel fundamental: 

 

Violence becomes a surrogate for legitimacy, and the regime stabilizes the population 

by oppression, controls social mobilization, protects the center from the periphery, 

and stabilizes the state’s frontiers as delineated by the departed imperialists. In 

addition, when one ex-colonial state is in conflict with another over these frontiers it 

will employ the military for external protection of the state’s security. But the most 

prominent security arrangement is still the buttressing of internal control, and here 

the military function is crucial. Often the police act as the military’s accomplice, and 

they perform many of the police functions of the military as well.12 (PERLMUTTER, 

1977, p. 29).  

 

Logo, as Forças Armadas, nesses ambientes, concebem ameaças à segurança 

nacional nos âmbitos externo e interno, com maior preocupação interna. Em alguns casos, 

segundo Perlmutter (1977, p. 190), a profissionalização militar nesse ambiente pretoriano 

voltado para o controle interno resultou na expansão do papel militar para “ações cívicas” e 

modernizadoras. O Brasil é um exemplo desse fenômeno, no qual as Forças Armadas não 

apenas discriminam quais são os interesses nacionais, mas se concebem como forças 

construtoras da nação, imbuídas do dever de modernizar e ordenar a sociedade 

(PERLMUTTER, 1977). Assim, na ausência de autoridade civil sólida, cria-se um vácuo 

político ocupado pela violência, e a instituição militar, na condição de agente formuladora de 

política de segurança nacional, busca preenchê-lo. Pode-se afirmar, então, que o controle civil 

é verificado na medida em que haja legitimidade política dos governos e instituições civis.  

 
12 “A violência torna-se uma substituta para a legitimidade, e o regime estabiliza a população por meio da opressão, 

controlando mobilização social, protegendo o centro da periferia e estabilizando as fronteiras delineadas pelos 

imperialistas anteriores. Além disso, quando uma ex-colônia disputar essas fronteiras, irá empregar as suas 

Forças Armadas para proteger a segurança do Estado. Contudo o arranjo principal da segurança é sustentar a 

ordem interna, e, neste ponto, a função militar é crucial. Frequentemente, a polícia atua em parceria com os 

militares e cumprem muitas das funções de polícia das Forças Armadas” (tradução nossa).  
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1.3.4 Moderação e Novo Profissionalismo 

 

Em The Military in politics: changing patterns in Brazil, de 1974, Stepan utiliza o 

conceito da “moderação” para entender o comportamento político do Exército brasileiro. O 

autor identifica, no aparelho normativo e burocrático do Exército, mecanismos que contribuem 

para a sua atuação como moderador político, pois as Forças Armadas profissionais, como já 

exposto, percebem-se e são percebidas como mais bem organizadas, representando uma 

alternativa à autoridade política. Analisando todas as intervenções militares na República 

brasileira até 1964, Stepan (1974) verifica que a propensão à intervenção corresponde aos 

momentos de crise política, nos quais se questiona a legitimidade do governo.   

Observa-se, então, um exército capaz de intervir na política, dadas as suas 

habilidades coorporativas e as condições sociais pretorianas para tal – inclusive e de especial 

relevância, a demanda civil para a intervenção. Por isso, denomina a atuação “moderadora”, 

uma vez que atua como um instrumento de estabilização política acionado em conjunto com os 

grupos políticos em situações de crises. O argumento de Stepan (1974) é que as forças podem 

se transmutar de moderadoras para governadoras de facto, como ocorreu de 1964 a 1985. Stepan 

(1974) aponta que, para que essa transição – de moderador para governador – ocorra, é 

necessária uma intensificação das características pretorianas em comunhão com a percepção, 

por parte da sociedade, de que o governo militar seria benéfico para a população.  

Apesar desse conceito sobre moderação ser mais conhecido, Stepan (2001) propõe 

um novo conceito, que é mais relevante para pensar a atuação militar brasileira. Em The new 

professionalism of internal warfare and military role expansion, o autor argumenta que as 

Forças Armadas brasileiras representam um novo tipo de profissionalismo, contrastando-se 

com o profissionalismo definido por Huntington (1957). Segundo Stepan (2001), não se trata 

de um desvio ou não conformidade da profissionalização huntingtoniana, pois as Forças 

Armadas possuem expertise, responsabilidade com o Estado e espírito de corpo. Logo elas são 

profissionais, porém, essa profissionalização expande o papel militar.  

O autor argumenta que essa expansão se deve a um movimento duplo. De um lado, 

o intercâmbio militar de treinamento especializado no combate à subversão e à manutenção da 

segurança interna entre os Estados Unidos da América e países da América Latina. De outro, a 

compreensão dos oficiais latino-americanos13 de que a expertise militar se estendia muito além 

 
13 Ainda que sua análise esteja recortada a essa região, o autor aponta que a repressão de movimentos sociais na 

França e Estados Unidos após 1960, junto ao incremento de táticas militares de inteligência, vigilância e controle 

sobre os movimentos individuais, indicam que esse novo profissionalismo pode vir a ser uma tendência geral.  
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do combate direto, perpassando todos os aspectos da vida política para garantir a segurança e o 

desenvolvimento nacionais (STEPAN, 2001, p. 27). Assim, a nova profissionalização extinguiu 

a divisão entre condução política e condução militar, visto que o exercício da profissão militar 

é, também, um exercício político. Stepan (2001) apresenta um quadro comparativo (Quadro 1) 

que evidencia as características dessa nova profissionalização, em contraste com a idealizada 

por Huntington (1957): 

 

Quadro 1: VELHO PROFISSIONALISMO VERSUS NOVO PROFISSIONALISMO  

 Velho Profissionalismo Novo Profissionalismo 

Função Militar Segurança Externa Segurança Interna 

Atitude civil em 

relação ao Governo 
Civis aceitam a legitimidade do governo 

Segmentos da sociedade questionam a 

legitimidade do governo 

Habilidades militares 

requeridas 

Habilidades altamente especializadas no 

combate, incompatíveis com habilidades 

políticas 

Habilidades políticas e militares 

altamente interrelacionadas 

Escopo da ação 

militar profissional 
Restrito Irrestrito 

Impacto da 

socialização 

profissional 

Torna o militar politicamente neutro Politiza o militar 

Impacto nas 

Relações Civil-

Militares 

Contribui para Forças Armas apolíticas e o 

controle civil 

Contribui para o gerenciamento 

político-militar e expansão do papel 

militar 

Fonte: Stepan, 2001, p. 27. 

 

A primeira coluna apresenta a hipótese de Huntington (1957): por meio do processo 

de profissionalização, a função militar de proteção do Estado orienta-se para a segurança 

externa. As habilidades militares especializadas (da administração da violência) são distintas 

das habilidades políticas, o escopo da ação militar é restrito, e a instituição é politicamente 

neutra e não intervém no âmbito interno, estabelecendo as condições para identificação do 

controle civil objetivo. A segunda coluna introduz o conceito do novo profissionalismo de 

Stepan (2001): a função militar volta-se para a segurança interna, as habilidades da 

administração da violência e da administração da vida política relacionam-se, e o escopo da 

ação militar é irrestrito, incluindo a gerência política interna.  

Conforme enunciado, Stepan (2001, p. 25) considera que os conflitos irregulares e 

as doutrinas de contrainsurgência do período da Guerra Fria possuem influência direta sobre o 

processo de profissionalização. Essas doutrinas foram articuladas, principalmente, pela Escola 
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Francesa, após as experiências da França nas guerras de libertação da Indochina e da Argélia, 

e exportadas para a América Latina.  

A doutrina de contrainsurgência será explicada no próximo capítulo, porém cabe 

definir, neste momento, que ela consiste em uma combinação de trabalho militar e policial, cujo 

objetivo, como o nome indica, é combater movimentos que se insurgem contra a ordem. A 

violência do conflito é aplicada, especialmente, sobre a população local, que é monitorada, 

controlada, questionada e torturada para obtenção de informações. Além disso, o controle sobre 

a população também se manifesta por intermédio da provisão de estruturas que conquistem 

“corações e mentes”, como saneamento, escolas, oferta de empregos e ações sociais que 

desestimulem a adesão à insurgência e que recompensem a denúncia (TRINQUIER, 1964).  

Considerando que, historicamente, o Exército brasileiro esteve mais preocupado 

com a segurança interna do que em combater ameaças externas, os intercâmbios militares e a 

difusão das doutrinas de contrainsurgência tiveram um efeito catalisador no oficialato 

brasileiro:  

 

[…] the perception of the threat to the internal security of the nation and the security 

of the military itself led to a focusing of energies on the professionalization of their 

approach to internal security. The military institutions began to study such questions 

as the social and political conditions facilitating the growth of revolutionary protest 

and to develop doctrines and training techniques to prevent or crush insurgent 

movement. As a result, these highly professionalized armies became much more 

concerned with political problems.14 (STEPAN, 2001, p. 26). 

 

Stepan (2001) considera que a Doutrina de Segurança Nacional, a atuação da Escola 

Superior de Guerra e o binômio segurança e desenvolvimento são manifestações concretas 

dessa nova profissionalização, pois demonstram a atuação ampla do oficialato brasileiro sobre 

todos os aspectos da vida nacional e a preocupação intensificada para com a contrainsurgência. 

Examinando os currículos das escolas militares, como a Escola de Comando do Estado Maior 

do Exército (Eceme), o autor constata que: 

 

In the 1956 curriculum, for instance, there were no class hours scheduled on 

counterguerrilla warfare, internal security, or communism. By 1966, however, the 

curriculum contained 222 hours on internal security, 129 hours in irregular warfare, 

 
14 “A percepção de ameaça para a segurança interna da nação e para a segurança das próprias Forças Armadas 

direcionou o foco das energias na profissionalização da abordagem em prol da segurança interna. As instituições 

militares começaram a estudar questões como as condições sociais e políticas que catalisam processos 

revolucionários e desenvolvem doutrinas e técnicas de treinamento para prevenir ou conter movimentos 

insurgentes. Como resultado, esses exércitos altamente profissionais se tornaram muito mais preocupados com 

problemas políticos” (tradução nossa).  
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and only 24 hours on the old professional military topic of territorial warfare.15 

(STEPAN, 2001, p. 31). 

 

A conclusão do autor é particularmente contributiva para se pensar a dificuldade de 

conceber controle civil no Brasil, na medida em que essa nova profissionalização direcionada 

ao warfare interno e ao desenvolvimento nacional não somente levou ao golpe de 1964, mas 

contribuiu para uma expansão geral do controle militar sobre todos os aspectos da vida do 

brasileiro, que podem ser percebidos “[...] in any way as threatening to the executers of the 

national security state – that is, the military”16 (STEPAN, 2001, p. 32). Logo a capacidade civil 

de se apropriar das pautas de segurança é sufocada pela expansão dos papéis militares.   

 

1.3.5 Orfandade 

 

A obra Em busca de identidade – o Exército e política na sociedade brasileira, de 

Edmundo Campos Coelho, de 2000, fornece insumos teóricos relevantes para compreender as 

relações civil-militares no Brasil em duas vias. Em primeiro lugar, o autor explora a formação 

da identidade do Exército brasileiro que contribui para a sua atuação política. Apresenta, 

também, os conceitos de orfandade e dupla orfandade, que possibilitam compreender a busca 

por impor uma agenda autônoma de segurança para o Estado segundo as concepções militares. 

Nesse trabalho, Coelho (2000) defende que os estudos sobre as Forças Armadas – 

e a sua relação com a sociedade civil – devem compreender que estas são, antes de tudo, 

organizações e podem ser definidas por: “[...] suas agências e seus métodos de socialização e 

treinamento, os valores que moldam e mantém sua estrutura, sua doutrina, suas prescrições de 

comportamento [...] Em suma, tudo que forma e informa a alma militar” (COELHO, 2000, p. 

18).  

O autor sugere que, via uma perspectiva histórica, a abordagem organizacional 

permite analisar como as Forças Armadas se relacionam com o ambiente externo a elas, 

entendendo melhor o seu comportamento. Coelho (2000) faz uma crítica ao que denomina de 

“concepção instrumental”, quando a atuação militar é analisada a partir de seu uso como 

instrumento de classes ou apenas como moderador de conflitos políticos – como na primeira 

abordagem de Stepan (1974) sobre a atuação militar brasileira do tipo moderadora. Considera 

 
15 “No currículo de 1956, por exemplo, não havia horas-aula voltadas para contraguerrilha, segurança interna, ou 

comunismo. Em 1966, todavia, havia 222 horas dedicadas à segurança interna, 129 horas para guerra irregular, 

e apenas 24 horas para guerra territorial do profissionalismo antigo” (tradução nossa).  
16 “[...] de qualquer forma que ameace os executores da segurança nacional do Estado – isto é, as Forças Armadas” 

(tradução nossa).  
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ser irresponsável ignorar ou negar que a organização militar tenha demandas particulares: “O 

equívoco em que incorrem os que lhes negam interesses próprios e autonomia explica muito da 

conduta protagônica dos militares no passado mais recente e longínquo” (COELHO, 2000, p. 

18). No caso brasileiro, Coelho (2000) analisa a relação das Forças Armadas com o ambiente 

político desde a independência, considerando o período do Estado Novo como o que mais 

atendeu, satisfatoriamente, à organização militar: “[...] em síntese, a construção do Estado Novo 

e a institucionalização da identidade do Exército eram uma mesma e única empresa” 

(COELHO, 2000, p. 109).  

 Entre 1937 e 1945, o governo Vargas permitiu que as Forças Armadas se 

organizassem de forma consideravelmente autônoma, modernizando-se e profissionalizando-

se sob o comando do general de Exército Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Esse oficial defendia 

que, “[...] sendo o exército um instrumento essencialmente político, a consciência coletiva deve-

se criar no sentido de se fazer a política do Exército, e não a política no Exército”, conforme 

declarou, em 1941, em homenagem a Vargas, segundo Coelho (2000, p. 115). Na percepção do 

oficial, as Forças Armadas brasileiras até então assemelhavam-se a exércitos pretorianos ou 

“milicianos” a serviço da política interna: 

 

Sempre achei que vivemos num país que, a despeito das aparências em contrário, tem 

uma espécie de repulsa pelo espírito militar, sendo que, desde os tempos coloniais, o 

que tem prevalecido nas organizações ‘soi-disant’ militares é o espírito miliciano ou 

pretoriano e não o verdadeiro espírito de soldado (MONTEIRO, 1941 apud 

COELHO, 2000, p. 112). 

 

Coelho (2000) acredita que essa atuação no formato policial levou a uma crise de 

identidade sobre qual deveria ser o papel do Exército, resultante da ausência de um consenso 

sobre o domínio. Dessa forma, a elaboração de uma política militar própria romperia com essa 

tendência. Na compreensão de Góes Monteiro, no mesmo discurso, o princípio dessa política 

refere-se ao preparo para a guerra, tanto em seu sentido tradicional de defesa externa, quanto 

de segurança em nível interno (COELHO, 2000). A fala do general é relevante para demonstrar 

a concepção da identidade e papel do Exército brasileiro: 

 

[...] um órgão essencialmente político; e a ele interessa, fundamentalmente, sob todos 

os aspectos, a política verdadeiramente nacional, de onde emanam, até certo ponto, a 

doutrina e o potencial de guerra. A política geral, a política econômica, a política 

industrial e agrícola, o sistema de comunicações, a política internacional, todos os 

ramos de atividades, de produção e de existência coletiva, inclusive a instrução e 

educação do povo, o regime político-social – tudo enfim afeta a política militar do 

país. [...] sendo o Exército um instrumento essencialmente político, a consciência 

coletiva deve-se criar no sentido de se fazer a política do Exército, e não a política no 

Exército. [...] A política do Exército é a preparação para a guerra, e esta preparação 
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interessa e envolve todas as manifestações e atividades da vida nacional, no campo 

material – no que se refere à economia, à produção e aos recursos de toda natureza – 

e no campo moral, sobretudo no que concerne à educação do povo e à formação de 

uma mentalidade que sobreponha a tudo os interesses da Pátria [...] O Exército e a 

Marinha são, por conseguinte, os responsáveis máximos pela segurança interna e 

externa da Nação, precisando para este fim serem evidentemente tão fortes quanto 

possível, de modo que nenhum outro elemento antagônico a sua finalidade possa 

ameaçar os fundamentos da Pátria. Nestas condições, as forças militares têm de ser, 

naturalmente, forças construtoras, apoiando governos fortes, capazes de movimentar 

e dar nova estrutura à existência nacional, porque só com força é que se pode construir 

(MONTEIRO, 1941 apud COELHO, 2000, p. 114-115). 

 

Partindo desta identificação em torno da ideia de forças construtoras, as Forças 

Armadas se concebem como responsáveis por definir o que é, e o que deseja, a sociedade 

brasileira. Configuram-se, portanto, como um “espelho organizacional” no qual a sociedade 

deve se mirar, objetivando a organização e disciplina, para que a nação possa se desenvolver. 

Coelho (2000) defende que isso forma a base doutrinária que determina o papel da organização 

militar: o nacionalismo e o autoritarismo, em benefício do desenvolvimento e da segurança 

nacionais. Vinculam-se os desenvolvimentos econômico e social à garantia de segurança, 

criando a base do binômio segurança-desenvolvimento que seria continuado pela Doutrina de 

Segurança Nacional, formulada dentro da Escola Superior de Guerra (COELHO, 2000). Ou 

seja, essa função de força construtora se cristaliza na concepção militar como o papel das Forças 

Armadas na sociedade brasileira (COELHO, 2000, p. 159).  

Coelho (2000) aponta que esse posicionamento se chocou com uma tendência à 

alienação dos militares brasileiros na década de 1950 por parte das autoridades civis. Tal 

alienação, segundo o autor, seria advinda de um baixo investimento governamental em Defesa, 

de intensificação das manifestações sindicais e da politização das massas (formando um 

contexto pretoriano) e de uma preocupação exclusivamente focada no rendimento econômico 

das organizações. Este último fator implicava a percepção de que as Forças Armadas geravam 

mais custos do que ganhos, desprestigiando a profissão.  

Diante desse quadro, Coelho (2000) considera que as Forças Armadas, imbuídas do 

senso de autonomia para decidir e impor os interesses nacionais, optaram pela alternativa que 

melhor atendia aos seus interesses: efetivar o golpe em 1964. A ditadura militar, portanto, 

garantiu nível suficiente de poder à organização para que esta pudesse superar a crise de 

identidade por meio da institucionalização da Doutrina de Segurança Nacional.  

Ainda que o processo de redemocratização tenha sido feito sob tutela militar 

(CASTRO; D’ARAUJO, 2000), o período pós-ditadura foi marcado pela sensação de perda de 

prerrogativas militares por parte das Forças Armadas (COELHO, 2000). Isso se basearia na 

transferência das competências da Defesa e da Segurança ao Ministério da Defesa (MD) e, 
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sobretudo, na ausência de uma nova política clara de Defesa na qual o papel militar pudesse ser 

definido – já que a Doutrina de Segurança Nacional havia (aparentemente) se esgotado. Essa 

carência se traduz no que Coelho (2000) denominou como “orfandade”, em termos funcional e 

institucional. 

A orfandade funcional diz respeito à convicção das Forças Armadas de que a 

sociedade civil não lhes atribui funcionalidade, relevância do ofício, não havendo função social 

ou prestígio da profissão: “[...] mais do que um fato, um sentimento profundamente arraigado 

na mentalidade dos soldados” (COELHO, 2000, p. 19). No caso brasileiro, segundo o autor, 

isso parte da compreensão de que, na década de 2000, o Brasil não possuía inimigos, logo o 

propósito militar tradicional de proteção contra outros Estados não se aplica.  

 

Afinal, estariam dizendo os civis, para que servem as Forças Armadas num continente 

onde as probabilidades de conflito com os países vizinhos são virtualmente nulas, ou 

num cenário mundial dominado por potências militares de poder incontrastável? Nem 

mesmo o argumento do inimigo interno seria aceitável após o fim da Guerra Fria e da 

bipolaridade Leste-Oeste. (COELHO, 2000, p. 19). 

  

A orfandade institucional refere-se ao sentimento, por parte das Forças Armadas, 

de que não há respeito, apreço ou interesse pela organização militar: 

  

Há, entre os soldados, a percepção generalizada de que o tratamento que recebem é 

casual, senão desrespeitoso, e, ademais, condescendente, adoçado com mimos e 

afagos com os quais a blandícia dos políticos espera aquietar a caserna ou, nos 

momentos de crise, instrumentalizá-la para preservação da ordem e defesa das 

instituições, a outra destinação constitucional das Forças Armadas que, no léxico da 

classe política, significaria quase sempre preservação das posições na estrutura de 

poder (COELHO, 2000, p.19). 

 

Ou seja, as Forças Armadas sentem-se segregadas da formulação de políticas 

estatais e, como organização burocrática e corporativa, buscam impor uma agenda própria, 

segundo os seus critérios, sobre o que é adequado para o Estado (COELHO, 2000 apud COSTA, 

2014).  

Coelho (2000) discorre sobre o conceito de controle civil e considera que este seria 

apenas um recurso gerencial que não obteria sucesso algum no ambiente político brasileiro. As 

Forças Armadas brasileiras, devido à sua concepção como força construtora, considerariam o 

controle civil como um risco institucional, algo que enfrenta a própria identidade da 

organização. O autor sugere que é necessário superar, entre os civis, as causas do sentimento 

de orfandade por meio do estabelecimento de um “diálogo responsável e generoso” entre 

militares e sociedade (COELHO, 2000, p. 29).  
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A partir do que foi apresentado até então, é possível notar que, apesar das revisões 

e críticas ao modelo proposto por Huntington (1957), existe um fio comum entre os autores, 

que é a associação do controle civil à democracia liberal. O controle civil é garantido via 

funcionamento democrático das instituições, partindo de um princípio cívico de que as 

instituições políticas devem ser edificadas e encabeçadas pelo corpo político civil, e não pelo 

“braço armado” do Estado. Os níveis de cultura política madura e desenvolvida estabelecidos 

por Finer (1962), bem como a orientação política do tipo moderna estipulada por Perlmutter 

(1977), são caracterizados por instituições políticas sólidas. Ambos os autores reconhecem que 

as instituições são sólidas somente em países cujo corpo cidadão compartilha entre si o valor 

da supremacia civil ou o espírito cívico. Em outras palavras, as instituições são tão somente um 

reflexo da consistência cívica da sociedade civil.  

Em contrapartida, tanto os níveis de cultura política baixa e mínima como a 

orientação do tipo pretoriana caracterizam ambientes políticos nos quais essa consistência é 

baixa e as instituições políticas civis são consequentemente frágeis, como no Brasil. Por meio 

da leitura sobre o novo profissionalismo, a busca por identidade e o sentimento de orfandade, 

percebe-se que, no Brasil, a consistência cívica, além de baixa, é sufocada pela atuação militar. 

Tanto Stepan (2001) quanto Coelho (2000) enfatizam que as Forças Armadas profissionais, no 

ambiente político brasileiro, não são apenas interventoras no sentido de realizar quarteladas e 

golpes, mas interventoras sobre todos os aspectos da vida nacional. 

Stepan (2001) ressaltou o efeito potencializador das doutrinas de contrainsurgência 

na expansão do papel militar, pois, na lógica do combate ao inimigo interno, as ameaças 

potenciais estão difundidas na população. Isso é verificado e ainda mais aprofundado no livro 

mencionado de Coelho, posto que a formação da identidade das Forças Armadas como 

construtoras da nação implica, diretamente, a colocação de toda a vida nacional sob orientação 

militar. Em outras palavras, não obstante a dificuldade da sociedade civil brasileira de se 

articular e ser ativa, a organização militar concebe-se e apresenta-se como a figura responsável 

por civilizar a população.  

 

1.4 Controle civil democrático sobre o Setor de Segurança 

 

Nesta seção, discute-se como a pesquisa no campo das relações civil-militares 

buscou se atualizar para acompanhar a expansão do escopo da atuação militar nos diferentes 

cenários do pós-Guerra Fria, como o crescente advento das operações de paz no âmbito das 

Nações Unidas. O capítulo seguinte trará uma melhor exposição sobre essas operações, porém 
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se indica, neste momento, que são missões conjuntas entre militares, policiais e civis que 

buscam intervir sobre um ambiente hostil e fragilizado, a fim de estabilizá-lo. 

A década de 1990 trouxe dois grandes fenômenos que influenciam diretamente nas 

novas concepções sobre relações civil-militares: a expansão acerca do conceito de segurança e 

as consequentes novas formas de conflito e o fenômeno das redemocratizações (BRUNEAU; 

TRINKUNAS, 2006). É a partir dessa década que intervenções multidimensionais de ação 

conjunta de militares, policiais e civis se intensificam em número e robustez e que mais países 

vivenciam transições democráticas. 

Devido à crescente demanda por mais missões na década de 1990 e início dos anos 

2000, houve uma mobilização para a capacitação das Forças Armadas e policiais dos Estados-

membros da ONU para que pudessem contribuir com tropas. Ao enviar tropas bem equipadas 

e preparadas para as operações, os países ganhariam status internacional e apoio financeiro, e 

atribuiriam um novo papel profissional para as suas Forças Armadas. Segundo Bruneau e 

Trinkunas (2006, p. 788), isso seria benéfico, principalmente, para Estados em processo de 

redemocratização, pois afastaria as Forças Armadas da possibilidade de intervenção e 

fomentaria a preocupação com a efetividade da ação militar, o que estimularia uma observância 

maior com a transparência. 

 Thomas Bruneau e Florina Matei propõem, em The Routledge Handbook of Civil-

military relations, em 2013, como analisar relações civil-militares nesse cenário 

contemporâneo. O manual é fruto da contribuição de diversos autores que trazem diferentes 

perspectivas sobre relações civil-militares em países e situações diversas, como transições de 

regimes autoritários e reconstruções nacionais pós-conflito.  

Em primeiro momento, o manual recupera a conceituação sobre controle civil, 

segundo Huntington, para apresentá-la de forma crítica. Bruneau e Matei (2013) apontam que 

uma das principais fraquezas dessa premissa é que, como citado anteriormente, trata-se de uma 

tautologia: não é possível afirmar, via pesquisa empírica, se o oficialato é profissional porque 

não intervém, ou se não intervém porque é profissional. Grande parte das críticas feitas por 

Bruneau e Matei (2013) concordam com aquelas enunciadas por Finer (1962) e Perlmutter 

(1977), pois apontam que a profissionalização não é um conceito fechado e está contingenciada 

por outros fatores, como a cultura política e a orientação moderna, pretoriana ou revolucionária. 

Como as principais críticas à premissa de Huntington já foram expostas nos tópicos 

supracitados, cabe concentrar-se sobre os parâmetros que Bruneau e Matei (2013) apresentam 

de originais.  
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A obra destes últimos autores insere-se em um contexto pós-Guerra Fria, no qual 

se identificam importantes mudanças e adaptações do conceito de segurança. Observou-se que 

a percepção de segurança deixa o âmbito estritamente militar de proteção do Estado e perpassa 

diversos aspectos da vida humana, como a participação política, a estabilidade econômica, o 

acesso a alimentos, a fontes de energia e à saúde, entre outros. Portanto, a partir da década de 

1990, o alcance das atividades voltadas para prover segurança, por parte das Forças Armadas, 

havia se ampliado para além do seu emprego tradicional.   

Os autores apontam que existem seis principais usos militares no século XXI, 

apresentados, aqui, em nível crescente de incidência: guerra convencional, guerras internas, 

terrorismo, crime organizado, assistência humanitária e missões de paz. O fato levantado é a 

diminuição da incidência de guerras convencionais entre Estados, enquanto as outras formas de 

conflito e uso da força aumentam e demandam maior atenção por parte das Forças Armadas. 

Não obstante, cresce também a participação de outras agências provedoras de segurança, de 

modo que o emprego militar se relaciona de forma mais estreita com as polícias civis e militares, 

forças especiais, companhias privadas de Segurança, agências de Inteligência diversas, sistemas 

prisionais e judiciários e órgãos da sociedade civil, compondo um sistema complexo de agentes 

envolvidos na provisão de segurança nas diferentes formas de concepção de Segurança, 

entendido, aqui, como Setor de Segurança. 

O Setor de Segurança é, então, o sistema holístico ativado contra aquilo que se 

atribui como ameaça na sociedade. A compreensão das relações civil-militares, portanto, deve 

expandir-se para abarcar toda essa gama de atuação e, inclusive, ampliar o escopo do controle 

civil para todo o Setor. Para tanto, Bruneau e Matei (2013) trabalham com a concepção de 

controle civil democrático sobre todo o Setor de Segurança.  

Seguindo um modelo de democracia liberal, o controle civil democrático é, em sua 

essência, a capacidade de uma sociedade de debater sobre o que se almeja obter em termos de 

segurança, informar essas demandas pelas vias institucionais e verificar a aplicação das 

políticas de segurança resultantes (BRUNEAU; MATEI, 2013). Nesse intuito, mecanismos de 

acesso à informação, transparência e prestação de contas são imprescindíveis, pois permitem 

que a sociedade civil verifique e tenha as ferramentas para contestar e, se necessário, reorientar 

a atuação do Setor de Segurança.  

Assim sendo, o controle civil democrático é identificado por uma série de 

procedimentos que garantam o controle e permitam a verificação da eficácia e eficiência das 

operações de Segurança. Forma-se, então, uma “trindade”, ou um “tripé”, sobre a qual se 
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sustenta a análise das relações civil-militares contemporâneas, segundo Bruneau e Matei 

(2013): o controle civil democrático, a eficácia e a eficiência.  

Segundo Florina Matei (2013), o controle civil democrático assegura-se a partir de 

três instrumentos: 1) mecanismos institucionais de controle; 2) supervisão; e 3) inculcação de 

normas profissionais. O primeiro, pressupõe instituições edificadas organicamente, o que 

significa que possuem legitimidade diante da sociedade civil e funcionam de acordo com as 

demandas por ela colocadas. É importante que todas as elaborações institucionais contem com 

a atuação de grupos civis capacitados na área, como pesquisadores, por exemplo. Um resultado 

esperado dessa edificação é a criação de ministérios e conselhos voltados para o Setor de 

Segurança, os quais devem estar sob liderança civil e cadeias de comando bem definidas: um 

Ministério da Defesa que lide com as Forças Armadas, um Ministério do Interior (equivalente 

a um Ministério da Justiça) para as forças policiais, um serviço integrado de Inteligência e um 

conselho do tipo “Segurança Nacional” que seja protagonizado por civis.  

O recurso da supervisão significa monitorar e exigir prestação de contas dos agentes 

de Segurança: “[…] keep track of what the security forces do, and to ensure they are in fact 

following the direction and guidance they have received from the civilian chain of command” 

17 (MATEI, 2013, p. 51). O ideal, segundo a autora, é que essa supervisão ultrapasse as esferas 

tradicionais dos três Poderes e seja feita substancialmente por movimentos sociais, mídias 

diversas, Organizações Não Governamentais (ONGs) e organismos multilaterais nos âmbitos 

regional e internacional – como as Cortes de Direitos Humanos.  

Somada à institucionalização de mecanismos de controle, isso contribui 

diretamente para que a sociedade civil se veja representada pelas instituições e se conceba como 

detentora legítima da pauta de Segurança. Não é desnecessário reforçar, no entanto, que o 

princípio da transparência é imprescindível para o exercício da supervisão. O terceiro item, 

inculcação das normas, significa internalizar a aceitação dos instrumentos de controle nas forças 

de segurança por meio dos processos de recrutamento, educação, treinamento e promoção 

(MATEI, 2013).   

O Quadro 2 ilustra a relação entre os seis tipos de emprego do Setor de Segurança 

e o nível de controle sobre cada um, incluindo os três aspectos do controle nos âmbitos nacional 

e internacional. 

 

 

 
17 “Acompanhar o que as forças de segurança fazem, e assegurar que eles estão, de fato, seguindo as direções e 

guias que receberam da cadeia de comando civil.” (tradução nossa).  
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Quadro 2:   NÍVEIS DE CONTROLE SOBRE O SETOR DE SEGURANÇA 

 
 

Instrumentos 

de controle 
Mecanismos de Controle 

institucional 
Supervisão Inculcação de normas 

profissionais 

Funções 

Básicas e 

Organizações  

 
Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional 

Guerras: 

Forças Armadas e 

inteligência militar 

Alto Baixo Alta Alta Alta N/E ou 

Baixa 

Guerras Internas: 

Polícia, Inteligência e 

Forças armadas 

Alto N/E ou 

Baixo 
Alta N/E ou 

Baixa 
Alta Baixa 

Terrorismo: 

Polícia, Inteligência e 

Forças armadas 

Alto Baixo Alta Alta Alta Baixa 

Crime: 

Polícia, Inteligência 

Policial, suporte das forças 

armadas 

Baixo N/E Baixa N/E Alta N/E 

Ajuda Humanitária: Forças 

armadas, suporte da 

inteligência policial 

N/E ou 

Baixo 
Baixo N/E Baixa Baixa Alta 

Operações de Paz: Forças 

armadas, Polícia e 

Inteligência 

Alta Baixa Alta Baixa Alta Alta 

Fonte: Bruneau; Matei, 2013, p. 50 apud Tourinho, 2018, p.30 

 

O aspecto principal a ser ressaltado no Quadro 2 é que a maioria dos empregos 

demanda um alto nível de controle dentro do âmbito nacional, ou seja, o controle civil sobre o 

Setor de Segurança de um país requer alta inculcação de normas, supervisão e mecanismos 

institucionais, mesmo em operações internacionalizadas, como as operações de paz. Matei 

(2013) aponta que, nos itens nos quais o nível consta como “baixo” ou “N/A”, não significa que 

o controle é desnecessário, mas, sim, que há um subaproveitamento dos mecanismos de 

controle. 

A autora prossegue, então, a definir a eficácia e a eficiência. A eficácia é definida 

pela capacidade de o Setor de Segurança cumprir bem os seus papéis. Isso parte de uma 

premissa de caráter primordial: é preciso delimitar quais são esses papéis de forma pragmática 

e objetiva. No contexto de uma guerra convencional, o papel das Forças Armadas é vencer 

militarmente a guerra, o que torna a avaliação da eficácia uma tarefa relativamente simples. Já 
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no cenário de amplitude do Setor de Segurança, há mais papéis a serem desempenhados, e a 

vitória militar deixa de ser o momento definidor de sucesso, pois há mais ações de longo prazo 

e engajamento constante, tais como o contraterrorismo, as operações de paz e o combate à 

criminalidade. A partir daí, Matei (2013) sugere que a elaboração de documentos doutrinários 

e diretrizes gerais é a melhor forma de delimitar os papéis do Setor de Segurança, para que se 

possa avaliar se as operações estão sendo eficazes ou não, e que há três aspectos a serem 

considerados nessa elaboração: 1) o caráter de guia dos documentos; 2) o meio legítimo de 

formulação; e 3) a ação Estatal.  

Nessa linha, os documentos apresentam-se como guias, estratégias e doutrinas para 

que o Setor de Segurança possa se basear e, principalmente, que possam ser utilizados como 

referência para avaliar o que está sendo feito na prática. Aqui, enquadram-se os denominados 

documentos de Defesa, tais como os Livros Brancos de Defesa Nacional, Políticas e Estratégias 

de Defesa, planos para contenção de desastres, doutrinas de Inteligência, além das doutrinas de 

combate ao crime organizado e contraterrorismo (MATEI, 2013).  

É imprescindível que esses documentos sejam formulados e que as políticas 

resultantes sejam executadas dentro das estruturas governamentais legítimas – as instituições 

encabeçadas por civis que compreendem os mecanismos de controle institucionais. Caso 

contrário, não há como atestar que o conteúdo do documento corresponde ao conjunto de 

interesses coletivos. Matei (2013) considera, também, que cabe ao Estado (representando a 

maior autoridade legítima) investir financeiramente, bem como prover as estruturas físicas 

necessárias, para que as diretrizes expressas no papel possam ser, de fato, implementadas. 

Considerando a dificuldade inerente à mensuração da eficácia, esses procedimentos devem 

vigorar em conjunto a fim de que se verifique a eficácia das operações.  

Por fim, a eficiência diz respeito ao bom uso dos investimentos físico e financeiro, 

em outras palavras, é cumprir com as missões da melhor forma, com o menor custo possível 

(MATEI, 2013, p. 53). Novamente, há um desafio de mensuração, pois a função dos agentes é 

a provisão de segurança. O “produto” segurança, entretanto, não é físico, trata-se de uma 

sensação, abrindo uma miríade de subjetividades sobre o uso eficiente dos recursos. Por 

exemplo, uma missão pode ser cumprida com eficácia – atendeu às diretrizes legitimamente 

estipuladas e obteve sucesso na operação –, contudo, considerando a diversidade de atores 

envolvidos, pode haver divergência na avaliação dos custos. A solução para a possível confusão 

se apresenta na formação de comitês, corpos civis especializados para vistoriar o 

direcionamento dos recursos e verificar se o que está sendo investido está gerando resultados 
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positivos. Esses mecanismos de verificação contam com a premissa de que o princípio da 

accountability18 é compartilhado e legitimado.  

A partir dessa leitura, é possível esboçar o Quadro 3, relacionando a ênfase no 

controle civil sobre o Setor de Segurança ao fluxo inicialmente apresentado entre condução 

política e condução militar: 

Quadro 3:  

CONTROLE CIVIL SOBRE O SETOR DE SEGURANÇA: RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
Fonte: Costa, 2015, p. 11. 

  

A primeira coluna representa a demanda informada pela sociedade civil, conduzida 

pelos dirigentes políticos; a segunda, demonstra a postura da condução militar; e a terceira, 

apresenta as sínteses de poder esperadas. Observa-se que, em ambas as demandas de provisão 

de segurança no sentido clássico e no sentido contemporâneo, o resultado esperado é a 

priorização da população. Mesmo no cenário das “ações assimétricas” que se relacionam com 

as operações de contrainsurgência na forma de conflito, a ênfase no controle civil assume que 

a população permanece como referencial prioritário de Segurança, em vez do Estado.  

 

 

 

 
18 A tradução mais próxima de accountability para o português é prestação de contas, porém, como a noção de 

accountability vai além prestação de contas financeiras e implica, também, na responsabilização dos agentes, será 

utilizado o termo na língua original.  
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1.5 O Debate sobre Controle Civil no Brasil 

 

Além de apresentar a trindade controle-eficácia-eficiência sobre o Setor de 

Segurança, o manual elaborado por Bruneau e Matei (2013) dedica-se a pensar relações civil-

militares em contextos democráticos, quais sejam: democracias consolidadas, países em 

redemocratização e novas democracias. Na tentativa de consolidar uma forma de governo 

democrático, os Estados em transição e de democracia recente deparam-se com o desafio de 

reestruturar as suas forças de Segurança que, tradicionalmente (ou por algum período histórico 

limitado), agiam como autoridade política e intervinham contra a própria população.  

Surge, então, uma nova geração de acadêmicos que se dedicam a repensar as 

relações civil-militares no contexto de redemocratização. É importante considerar que o 

conceito de democracia compreendido nesses processos se aproxima da concepção de 

democracia como método no qual pessoas elegem periodicamente um grupo de líderes, 

fomentando um modelo de “elitismo competitivo” (SCHUMPETER, 1976 apud HELD, 2007, 

p. 159). Assim, o que caracteriza um governo ser ou não democrático seria a prática regular de 

eleições gerais que permitam a livre competição de alternativas políticas representadas por 

partidos (SCHUMPETER, 1976 apud HELD, 2007).  

Isso implicou a necessidade de recuperar e implementar práticas democráticas que, 

em diversos países, foram extintas ou controladas (ou nunca existentes), como eleições diretas, 

no intuito de legitimar os líderes de Estado, na condição de líderes democraticamente eleitos. 

A problemática aqui estabelecida é que a prática da eleição direta em Estados de tradição 

autoritária e de atuação política interna das Forças Armadas não supera as características de 

cultura política baixa/mínima ou de orientação política pretoriana discutidas nas seções 

anteriores.  

Dos diferentes autores que analisam a transição brasileira, destaca-se, nesta seção, 

o debate traçado por Thomas Bruneau e Harold Trinkunas e David Pion-Berlin. Em 

Democratization as a global phenomenon and its impact on civil-military relations, de 2006, 

Bruneau e Trinkunas abordam o contexto supracitado, indicando que a adoção do método 

democrático e a transição da liderança militar para a civil não formaram uma base sólida para 

o futuro exercício do controle civil: 

 

The third wave of democratization has been accompanied by an unprecedented shift 

in civil-military relations that has placed more power and instruments of control in 

the hands of elected leaders than at any other time in history. Pure military 

dictatorships have become exceedingly rare, as are military coups d'etat. Such is the 

global compulsion towards maintaining at least the appearance of democracy that the 
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traditional military dictatorship has been replaced by the emergence of qualified 

semidemocracies with civilian leaders clearly in charge despite their reliance on 

armed force to rule.19 (BRUNEAU; TRINKUNAS, 2006, p. 2). 

 

Bruneau e Matei (2013) argumentam que o desconhecimento civil acerca dos 

assuntos de Segurança e Defesa possui grande influência na manutenção de uma dependência 

para com as Forças Armadas. Esse elemento permite recuperar brevemente a discussão de 

Coelho (2000) sobre orfandade: enquanto as Forças Armadas, tradicionalmente detentoras das 

pautas de Segurança, sentiam-se carentes de atribuições institucional e funcional, as lideranças 

civis eleitas nesse período de democratização possuíam pouco ou nenhum domínio sobre essa 

pauta – já que esta estava sob gerência militar. Forma-se, então, um ciclo vicioso: militares 

julgam os civis incapazes de definir pautas relativas à Segurança, e civis distanciam-se das 

pautas as quais não dominam, potencializando a falta de atribuição de papéis militares por parte 

dos civis e a busca militar por definir a sua agenda própria. Assim, na concepção de Bruneau e 

Matei (2013), a capacitação civil nos assuntos de segurança é vital para a verificação do controle 

civil nos moldes expostos de controle, eficácia e eficiência.  

Logo, ao identificar que há instituições lideradas por civis nas quais as pautas de 

segurança são debatidas e formuladas no Brasil, Bruneau e Tollefson (2014) apresentam uma 

nova leitura sobre o controle civil no Brasil. Esses autores argumentam que a interação entre a 

Academia, Forças Armadas e representantes dos três Poderes na elaboração e aprovação da 

Política e Estratégia Nacionais de Defesa, e o Livro Branco de Defesa Nacional, indica bons 

índices de institucionalização e apropriação civil da agenda de Segurança. Apontam, ainda, que 

a capacitação civil em assuntos relacionados à Defesa e à Segurança se fortifica por meio de 

iniciativas como a Associação Brasileira de Defesa (ABED) e a criação de programas 

acadêmicos civis na área. Seguindo a lógica da democracia representativa, os autores afirmam 

que a ocorrência de eleições diretas desde 1994 até 2012 atestam a consolidação democrática 

no país:  

 

[…] our argument is that Brazil is a fully-consolidated democracy, with a high level 

of democratic civilian control over the armed forces. That control is exercised by a 

wide variety of institutions, the most important of which are not specifically designed 

for this purpose, but are part of a vast array of institutions that exercise oversight and 

accountability over public bureaucracies. Civilian control of the military and other 

 
19 “A terceira onda de democratização veio acompanhada de uma mudança sem precedentes nas relações civis-

militares que pôs mais poder e instrumentos de controle nas mãos de líderes eleitos do que em qualquer outro 

tempo na história. Ditaduras militares puras tornaram-se raras, bem como golpes de Estado. A compulsão global 

para manutenção das aparências democráticas foi tanta, que as ditaduras militares foram substituídas pela 

emergência de semidemocracias qualificadas, com líderes civis no comando, apesar de contarem com a base de 

apoio militar” (tradução nossa). 



57 

 

security institutions such as Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) are part of the 

ample set of institutions, whereby democratically elected civilians control all sectors 

of the State in Brazil.20 (BRUNEAU; TOLLEFSON, 2014, p. 132). 

 

David Pion-Berlin (2001) apresenta uma perspectiva diferente. Esse autor propõe 

três abordagens metodológicas para pesquisar relações-civis militares no Brasil (bem como na 

América Latina): abordagens cultural, institucional e racional. A primeira, analisa as 

subjetividades, a construção do sujeito e o conjunto de hábitos, ideias e valores compartilhados 

nas Forças Armadas e na sociedade. É uma abordagem próxima da Antropologia, apropriada 

para objetos como relações de gênero no meio militar e educação militar. A segunda, foca, 

como o nome sugere, nas instituições. O autor argumenta que esta abordagem é ideal, quando 

o objeto de análise for a organização militar como um todo e a sua relação com o meio exterior, 

especialmente a relação com as instituições civis. Por fim, a abordagem racional trata da “ação 

estratégica”, ou a escolha racional. Este método é útil, quando se pretende analisar 

comportamentos de indivíduos políticos nos congressos ou em período de eleição, pois é 

possível delinear a racionalidade por trás das ações: ganhar e manter votos e alianças. 

Partindo desta última abordagem, Pion-Berlin (2005) argumenta que existe um 

motivo racional para a falta de interesse das lideranças civis brasileiras nos assuntos de Defesa 

e Segurança. Há, de fato, a ausência histórica de ameaças regionais vindas de Estados que 

mobilizassem a população em torno de guerras, o que contrasta com o frequente papel militar 

na manutenção da ordem interna e a herança da agenda de Segurança pautada pelas Forças 

Armadas. Ou seja, das preocupações políticas do latino-americano comum, Defesa é um 

assunto que – ao menos durante a transição e nos primeiros anos da década de 2000 – não 

mobiliza interesse, visto que não afeta a vida diária das pessoas. 

Tornar-se-ia, portanto, difícil mobilizar o investimento em Defesa como uma 

plataforma política, o que explica o desinteresse político. Assim, não haveria razão para 

estimular a capacitação civil nos assuntos de Defesa como prioridade para o controle civil, uma 

vez que isso não corresponde ao comportamento racional do representante político na América 

Latina. Em vez disso, o foco da análise do autor está no gerenciamento político das Forças 

Armadas: 

 

 
20 “Nosso argumento é que o Brasil é uma democracia plenamente consolidada, com um alto nível de controle 

sobre as Forças Armadas. Este controle é exercido por uma série de instituições, das quais as mais importantes 

não foram especificamente feitas para este papel, porém fazem parte de uma miríade institucional que exercita a 

supervisão e accountability sobre as burocracias públicas. O controle civil sobre os militares e outras instituições 

de segurança, tais como a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), são parte desse conjunto institucional, por 

meio do qual civis, democraticamente eleitos, controlam todos os setores do Estado no Brasil” (tradução nossa).  
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Although civilians are reluctant to deal with defense issues, they must still manage 

the military […] In an ideal world, it would be vastly preferable to have executive and 

congressional officials who could inform and oversee military defense planning and 

strategizing, but Latin America is not an ideal world, and these improvements have 

not and will not come to pass any time soon21 (PION-BERLIN, 2005, p. 28-30).  

 

Esse gerenciamento político é a capacidade de o governo civil estabelecer relações 

“diplomáticas” com o oficialato, o que significa ouvir e atender demandas militares, mas 

também significa poder tomar decisões divergentes das preferências militares sem fazer o 

oficialato se voltar contra o governo. Isso se garante, principalmente, no estabelecimento 

constitucional de que as Forças Armadas estão subordinadas ao governo civil (PION-BERLIN, 

2005, p. 28).  

Em um trabalho posterior, Attention Deficts, de coautoria com Harold Trinkunas, 

em 2007, Pion-Berlin revisita a premissa da falta de interesse racional nos assuntos da Defesa, 

porém apresenta possibilidades de mudança do seu quadro. O argumento sobre a ausência de 

ameaças e interesses políticos em relação ao uso das Forças Armadas pode, segundo os autores, 

sofrer alterações positivas ou negativas diante no cenário contemporâneo de Segurança. O 

investimento nas operações de paz das Nações Unidas poderia superar a falta de funcionalidade 

das Forças Armadas, bem como o desinteresse político civil, dado que a participação nessas 

missões pode (dependendo da política de governo) significar projeção internacional e atender a 

um interesse de política externa. 

Se, todavia, a preocupação de Segurança na região se volta para o combate às 

formas de tráfico e às suas violências associadas no âmbito interno, isso reorientaria as Forças 

Armadas para intervenções, e não para a defesa externa. Em virtude de que essas preocupações 

de Segurança no sentido mais amplo e de uso interno compreendem conhecimentos 

multidimensionais, e não estritamente militares, os autores julgam que esse cenário seria uma 

forma negativa de superar o “déficit de atenção” dos políticos civis em relação à Defesa:  

 

If it becomes easier to move the military to the front lines of these “wars” against new 

enemies of state, then the concept of defense may shift as well. If defense of the nation 

is redefined to mean a full-scale military response to unconventional threats of the 

sort mentioned, then politicians may yet overcome their defense attention deficit. 

(PION-BERLIN; TRINKUNAS, 2007, p. 97)22. 

 
21 “Apesar da relutância dos civis em lidar com a Defesa, eles ainda devem administrar as Forças Armadas [...] 

Em um mundo ideal, seria preferível que o Executivo e os membros do Congresso pudessem informar e 

supervisionar o planejamento de defesa e estratégia, porém a América Latina não é o mundo ideal, e as melhorias 

não ocorreram, nem devem ocorrer, em um futuro próximo” (tradução nossa). 
22 “Se for mais fácil mover os militares para a linha de frente destas ‘guerras’ contra novos inimigos do Estado, 

então o conceito de Defesa também será alterado. Se a defesa da nação for redefinida para significar uma resposta 

militar em larga escala contra ameaças não tradicionais, então os políticos podem superar o déficit de atenção 

nos assuntos de defesa” (tradução nossa). 
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Para que se mantenha o controle civil, nesse contexto, Pion-Berlin (2016) reforça o 

argumento constitucional e de subordinação à Presidência da República. Analisando o 

engajamento militar interno, o autor discorre que, mantida a constitucionalidade, é possível 

verificar que há controle civil. O ponto de Pion-Berlin (2016) é que, apesar de não 

convencionais e de se direcionarem para a esfera interna, as operações, tais como aquelas de 

Garantia da Lei e da Ordem, estão de acordo com o papel constitucionalmente delimitado para 

as Forças Armadas, logo, para ele, trata-se de um quadro de controle civil.  

Há, portanto, duas concepções divergentes sobre como identificar o controle civil. 

Por um lado, Pion-Berlin (2005, 2016) considera que é preciso focar no controle político sobre 

as Forças Armadas por meio de uma constituição e da subordinação formal das Forças Armadas 

ao Executivo. Por outro lado, Bruneau e Matei (2013) e Bruneau e Tollefson (2014) entendem 

que é preciso considerar o Setor de Segurança na sua forma holística, indicando uma demanda 

de pensar o controle civil na sua forma expandida e os mecanismos institucionais de verificação 

de controle, eficácia e eficiência, conforme sugerem Bruneau e Matei (2013).  

Essas compreensões sobre o controle civil após a redemocratização brasileira 

(1985), contudo, não podem ser desvinculadas das variáveis apontadas anteriormente: 

profissionalização militar, cultura política, orientação política militar, moderação, nova 

profissionalização e orfandade. É possível caracterizar o Brasil como um país que, 

historicamente, possui pouca adesão às instituições civis (democracia liberal) e pouco consenso 

político sobre o domínio vigente, caracterizando um baixo nível de institucionalização, que se 

choca com demandas ativas da população. Verifica-se, assim, o Brasil como um país de cultura 

política baixa e um ambiente político pretoriano (FINER, 1962; PERLMUTTER, 1977). Além 

disso, existe um processo histórico de profissionalização do militar brasileiro, que expande o 

seu papel e o orienta para intervenções, bem como um sentimento de orfandade que estimula 

as Forças Armadas brasileiras a imporem a sua agenda própria de Segurança (STEPAN, 2001; 

COELHO, 2000).  

Considerando esse quadro, é cabível afirmar que o controle civil sobre as Forças 

Armadas ainda não está consolidado. Assim, o argumento de Pion-Berlin (2005) sobre a 

necessidade de garantir o controle político sobre os militares, em primeira instância, se 

sobressai. Entretanto os militares não são os únicos agentes envolvidos na provisão de 

segurança brasileira, seja no contexto interno ou externo. A participação brasileira em 

operações de paz no âmbito das Nações Unidas, as políticas de segurança nas fronteiras, as 

operações internas de Garantia da Lei e da Ordem e a Pacificação mobilizam o Setor de 
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Segurança em seu caráter holístico. Consequentemente, a demanda por pensar os mecanismos 

institucionais de controle sobre todas essas instâncias se mostra presente, marcando a 

pertinência do argumento defendido por Bruneau e Matei (2013).  

 Levando em consideração todas as variáveis expostas, de Huntington (1957) a 

Bruneau e Tollefson (2014), nota-se que há uma similaridade sobre a identificação do controle 

civil, tanto sobre as Forças Armadas quanto sobre o Setor de Segurança: verifica-se o controle 

civil, na medida em que o país segue um modelo de democracia liberal com instituições 

políticas edificadas e protagonizadas. Seguindo a lógica do gerenciamento político de Pion-

Berlin (2006), a premissa inicial é de que a Constituição deve estipular a subordinação militar 

ao poder civil, e, a partir disso, as lideranças políticas civis devem administrar a cúpula militar. 

Nos moldes propostos por Bruneau e Matei (2013), além da Constituição, é preciso que se 

verifique uma série de ministérios e órgãos institucionais e a existência de documentos 

doutrinários que estabeleçam as políticas de Segurança do país.  

No Brasil, analisando apenas de um ponto de vista procedimental, todos esses itens 

se mostram ativos – por isso, Bruneau e Tollefson (2014) afirmam que o país possui democracia 

consolidada. A Constituição Federal de 1988 determina a subordinação militar ao Poder 

Executivo civil e existem Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Ministério Público, 

todos encabeçados por civis. Ainda, o Brasil publicou o Livro Branco de Defesa Nacional 

(2012), considerado um dos principais documentos necessários para a verificação de eficácia e 

eficiência, segundo Bruneau e Matei (2013).  

Contudo a Constituição e o Livro Branco preveem o uso das Forças Armadas no 

âmbito interno. Além disso, nesse ínterim, são publicados, no Brasil, os manuais de Garantia 

da Lei e da Ordem (2013) e de Pacificação do Exército Brasileiro (2015). Aplicando a lógica 

da trindade controle-eficácia-eficiência sobre o Setor de Segurança, esse é o tipo de publicação 

que atende ao controle civil, posto que estabelece e torna públicas as diretrizes militares nas 

operações. Entretanto esses documentos orientam, essencialmente, a atuação das Forças 

Armadas brasileiras contra a sua própria população – o que contraria diretamente o conceito de 

controle civil. Assim, é possível perceber que o controle civil permanece um conceito estranho 

no Brasil, visto que aparenta estar institucionalizado, porém, na prática, a sociedade civil 

brasileira permanece sem capacidade de delimitar e se apropriar da pauta de Segurança 

Nacional. Na realidade, o conjunto de cidadãos torna-se o principal problema para a Segurança 

na ótica brasileira, o que será demonstrado no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

REFORMA DO SETOR DE SEGURANÇA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar a reforma do Setor de Segurança 

(RSS) a partir dos parâmetros sobre os quais ela se baseia: a ampliação do conceito de 

segurança, os processos de securitizações e o nexo segurança-desenvolvimento. Este capítulo 

propõe uma reflexão sobre as semelhanças entre a RSS, o nexo segurança-desenvolvimento e 

os processos de construção da paz com as doutrinas de contrainsurgência, a fim de construir a 

ponte de aproximação com a Doutrina de Segurança Nacional. 

A primeira seção do capítulo busca contextualizar a evolução dos estudos sobre 

segurança na segunda metade do século XX, evidenciando a transição de uma percepção sobre 

segurança centrada em questões militares e conflitos entre Estados para um escopo mais amplo. 

Nesse ínterim, insere-se a Teoria da Securitização, elaborada por pesquisadores da Escola de 

Copenhague. Para esta dissertação, é importante que se ressalte o aumento do poder 

discricionário do Estado no processo de securitização, pois, à medida que o contexto 

contemporâneo apresenta diferentes possibilidades de ameaças à segurança do indivíduo, 

aumenta a capacidade estatal de identificar ameaças à sua sobrevivência – em vez de priorizar 

o bem-estar de sua população.  

A partir dessa contextualização, a segunda seção dedica-se à reforma em questão. 

Em um primeiro momento, serão apresentadas as linhas gerais do conceito na bibliografia sobre 

Segurança Internacional, tomando como principais expoentes Timothy Edmunds (2013) e 

Sergio Aguilar (2014). Em seguida, analisa-se a agenda da RSS segundo três organizações 

internacionais que se dedicam a pensar e estimular estes processos ao redor do mundo: a 

Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Centro de Genebra para 

Governança do Setor de Segurança e a Organização das Nações Unidas.  

Por meio do manual da RSS publicado pela OCDE, é possível verificar e afirmar o 

nexo segurança-desenvolvimento que pauta a reforma. O DCAF fornece diferentes publicações 

que servem de guia para reformas em diferentes contextos, que também são sublinhados pelo 

nexo segurança-desenvolvimento, salientando a necessidade de buscar o controle civil sobre o 

Setor de Segurança como parte do processo. As diretrizes da ONU, por sua vez, frisam a 

importância de vincular os Direitos Humanos ao nexo segurança-desenvolvimento, destacando 

os processos de RSS como parte essencial para as operações de peacebuilding (construção da 

paz) e os processos de paz de amplo espectro.  
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2.1 Securitização 

 

2.1.1 A mudança dos Estudos sobre Segurança Internacional 

 

Como foi lembrado no capítulo anterior, é sempre necessário reforçar que 

Segurança é um conceito relacional. Ou seja, estudos sobre Segurança implicam a formulação 

das seguintes perguntas: segurança para quem, contra o quê e quem provê essa segurança. A 

fim de demonstrar como esse conceito evoluiu ao longo do último século no âmbito das 

Relações Internacionais, Buzan e Hansen (2009) elaboram um panorama sobre a evolução do 

campo denominado “Estudos de Segurança” que permite compreender como o conceito migra 

das correntes tradicionais das Relações Internacionais para aportes teóricos diversos.  

Guardadas as suas diferenças, as correntes realista, neorrealista, liberal e neoliberal 

convergem em dois pontos principais: cristalizam a estrutura do Estado e do sistema 

internacional (RODRIGUES, 2010). Assume-se que, dentro das fronteiras estatais, existe um 

ordenamento jurídico e político que afasta a violência para fora. Dessa forma, os conflitos que 

interessam ao campo das Relações Internacionais estão localizados no âmbito externo dos 

Estados – o âmbito internacional. Assim, o principal referencial do que é segurança é o próprio 

Estado, que se sente ameaçado diante da agressão ou possível agressão de outros Estados, 

manifestadas em suas Forças Armadas nacionais (RODRIGUES, 2010). Não obstante, essas 

vias de análise buscam explicações causais que tendem a ignorar os processos históricos dos 

países.  

A partir de 1980, novas abordagens acadêmicas, como as construtivistas e pós-

estruturalistas, buscam superar esse modelo e contestar a produção mainstream sobre 

Segurança. Dessa maneira, seria possível diversificar as pautas acadêmicas das Relações 

Internacionais, legitimando estudos sobre áreas até então marginalizadas, como os conflitos 

intraestatais, violências de gênero, debates identitários, entre tantas outras.   

Buzan e Hansen (2009, p. 3) indicam que, ao traçarem esse processo evolutivo dos 

estudos sobre Segurança, os autores estão analisando como os estudos se adaptam (ou não) ao 

ambiente no qual estão inseridos e como promovem mudanças nesse mesmo ambiente. Logo, 

não há nenhuma pretensão de estabelecer predições sobre o estado da segurança no futuro, mas, 

sim, de identificar os diferentes posicionamentos acadêmicos em relação ao conceito de 

segurança de acordo com os contextos históricos. Assim sendo, é possível afirmar que, na 

primeira metade do século XX, os pesquisadores dedicados a refletir sobre o assunto 

concentravam-se, majoritariamente, nos estudos sobre a segurança do Estado. Isso significava 
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que o foco era, principalmente, voltado para possíveis ameaças oriundas de inimigos externos, 

manifestados nas Forças Armadas nacionais (BUZAN; HANSEN, 2009).  

A partir do fenômeno da Guerra Fria, mudanças significativas foram se 

apresentando. Em um primeiro momento, o advento das armas nucleares fez com que muitos 

pesquisadores se debruçassem sobre a dissuasão nuclear e as possibilidades de conflito entre as 

duas superpotências. À medida que a relação da dissuasão amadurecia, os conflitos irregulares 

e outras situações de violência e insegurança que até então se encontravam marginalizadas 

passaram a receber maior dedicação (BUZAN; HANSEN, 2009). Isso se torna ainda mais 

visível após o término do conflito bipolar, quando conflitos intraestatais se multiplicaram no 

continente africano e no desmantelamento da União Soviética.  

Paulatinamente, parte da comunidade acadêmica entende que o termo segurança 

deixava o âmbito exclusivamente estatal-militar e passava a abarcar o referencial do indivíduo. 

As ameaças à segurança podem ser aquelas que ferem a soberania estatal, mas também podem 

ser fatores que interferem na vida cotidiana da população: a ausência de alimentos, de condições 

básicas de saneamento e de estrutura e, até mesmo, a falta de senso comunitário podem afetar 

a condução da vida do indivíduo, tornando-o vulnerável e lhe causando a sensação de 

insegurança (BUZAN; HANSEN, 2009) .  

Assim, Buzan e Hansen (2009) consideram que há uma abrangência e um 

aprofundamento do conceito de segurança que, por um lado, contribui para fornecer alternativas 

à abordagem tradicionalista, cujo foco é centrado no Estado. Por outro lado, essa expansão pode 

potencializar a criação de “problemas de segurança”, o que leva à formação de uma linha crítica 

de estudos a respeito. Além de expandir e aprofundar o conceito, essa linha crítica busca afirmar 

uma agenda de responsabilidade com a paz e analisar os impactos da expansão do conceito de 

segurança. 

Nesse contexto, o Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), também 

conhecido como Escola de Copenhague, foi um centro importante para divulgação de estudos 

nessa área. Um dos trabalhos amplamente divulgados dessa Escola foi o capítulo Securitization 

and Desecuritization, de Ole Wæver, em 1995, o qual traça as primeiras definições sobre 

o processo de securitização. Wæver (1995) argumenta que o problema da expansão do 

conceito de segurança se verifica em duas implicações práticas. A primeira é o potencial 

esvaziamento do significado de “segurança”, na medida em que um conceito que tudo significa 

pode não significar nada. Outra implicação é a possibilidade de ampliação das práticas de 

segurança (combate, controle, repressão, vigilância), sobretudo aquelas empregadas pelo 

Estado.  
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Wæver (1995) busca entender como questões da vida humana se apresentam como 

problemas de segurança. Diante da ampla expansão e do aprofundamento do conceito, há mais 

possibilidades para que o Estado sinta que a sua integridade se encontra ameaçada de alguma 

forma, seja por questões militares, ambientais, econômicas ou sociais. O que o autor busca 

delimitar é o processo pelo qual essa ameaça é construída: a securitização. Portanto o argumento 

principal é que ameaças são socialmente construídas e, diante das diferentes perspectivas sobre 

segurança, qualquer aspecto da vida humana pode ser enquadrado como ameaça, desde que seja 

aceito como tal. Esse processo será discutido, primeiramente, em Security: a new framework 

for analysis, em 1998, livro elaborado por Wæver em conjunto com Barry Buzan e Jaap de 

Wilde.  

 

2.1.2 Teoria da Securitização 

 

A Escola de Copenhague propõe um método de análise que busca explicar como as 

diferentes possibilidades de assuntos politizados se tornam securitizados, marcando a 

construção de uma ameaça. Buzan, Wæver e Wilde (1998) consideram que há um espectro de 

esferas nas quais diferentes assuntos da vida humana podem estar alocados: a esfera privada, a 

esfera política e a esfera da segurança. Na esfera privada, os assuntos não fazem parte da 

gerência Estatal. Na esfera política, os assuntos estão abertos ao debate público e há atuação do 

Estado por meio de suas instituições políticas e processos legislativos e judiciários padrões. Já 

na esfera da segurança, há gerência estatal via ações excepcionais que extrapolam o 

procedimento político ordinário, pois o assunto enquadrado na esfera de segurança é 

considerado uma “ameaça existencial” (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998).  

Os autores entendem que segurança em si é um movimento, um ato de mover as 

políticas para além das regras e leis estabelecidas, caracterizando um “tipo especial” de política, 

conforme pode ser visualizado a seguir: 

 

 

Securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization. In theory, 

any public issue can be located on the spectrum ranging from nonpoliticized (meaning 

the state does not deal with it and it is not in any other way made an issue of public 

debate and decision) through politicized (meaning the issue is part of public policy, 

requiring government decision and resource allocations or, more rarely, some other 

form of communal governance) to securitized (meaning the issue is presented as an 

existential threat, requiring emergency measures and justifying actions outside the 

normal bounds of political procedure) In principle, the placement of issues on this 

spectrum is open. Depending upon circumstances, any issue can end up on an part of 
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the spectrum. In practice, placement varies substantially from state to state (and 

across time).23 (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 23).  

 

A politização de um assunto implica a sua apresentação ao debate na arena pública 

de decisões. Há reconhecimento do Estado e da população que tal assunto é de relevância para 

o funcionamento daquela comunidade política, desencadeando uma série de pesquisas e 

publicações científicas que endossam a discussão e alimentam a percepção de que aquele 

assunto deve ser algo com a qual as instâncias políticas devem lidar e assumir responsabilidade 

(BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 72). Logo surgem questionamentos sobre custos e 

benefícios, métodos de implementação, cooperação entre agentes públicos e privados, entre 

outros procedimentos associados à elaboração de políticas públicas. Enquanto o assunto estiver 

sendo operacionalizado dentro dessa esfera construída pelas fronteiras normais do 

funcionamento político, ele está sob processo de politização.  

O processo de securitização, por sua vez, apresenta-se como uma 

“hiperpolitização”, cujo resultado é a retirada do assunto dos procedimentos normais para os 

métodos emergenciais. Ainda na esfera política, o assunto pode ser tratado paulatinamente 

como uma questão de urgência máxima que não poderá ser resolvida dentro dos limites dos 

procedimentos normais, demandando ações especiais. Os autores consideram que tais ações se 

caracterizam pelo rompimento de regras previamente estabelecidas, como sigilo e censura, 

evasão de taxas, limitações de direitos anteriormente invioláveis, ou orientação dos recursos 

financeiros e humanos daquela sociedade exclusivamente naquela tarefa (BUZAN; WÆVER; 

WILDE, 1998, p. 24).  

Para que isso ocorra, é preciso o advento de um argumento publicamente 

apresentado e aceito que justifique a urgência da questão e da adoção de medidas especiais. 

Dessa forma, a questão não é apenas algo relevante para o funcionamento daquela unidade 

política, mas é apresentada como algo que atinge diretamente a sua sobrevivência. Ou seja, a 

única opção para que a vida em comunidade siga funcionando normalmente é tratar aquela 

questão ameaçadora por meio de medidas excepcionais. Em outras palavras, a securitização 

mostra-se como uma negação da política. 

 
23 “Securitização pode ser vista como uma versão mais extrema da politização. Teoricamente, qualquer tema pode 

ser localizado em um espectro que vai de não politizado (o que significa que o Estado não lida com ele e o tema 

não é assunto para debate ou decisão pública), passando por politizado (o tema faz parte da política pública e 

requer decisão governamental e alocação de recursos, também, raramente, alguma outra forma de ação 

governativa), até securitizado (o tema é apresentado como uma ameaça existencial, exigindo medidas de 

emergência e justificando ações que vão além dos limites políticos procedimentais). A princípio, a colocação de 

temas nesse espectro está aberta. Dependendo das circunstâncias, qualquer tema pode ser parte do espectro. Na 

prática, essa colocação varia muito de Estado para Estado (e através do tempo).” (tradução nossa).  
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É importante que se diferencie, no entanto, um assunto polêmico de um assunto 

securitizado. Um assunto altamente debatido na esfera pública pode se tornar securitizado, o 

que não significa que será sempre o caso. A frequência com que tal assunto surge no debate 

público e o investimento midiático são indícios de politização, mas a securitização só se verifica 

quando há a evocação de que aquele assunto é uma questão de segurança e representa uma 

ameaça existencial. 

Tradicionalmente, uma ameaça é entendida como existencial na medida em que 

afeta a segurança do Estado, porém a proposta da Escola de Copenhague é apresentar diferentes 

setores da vida contemporânea que demonstrem referenciais para se pensarem ameaças à 

segurança: os setores militar, político, econômico, societal e ambiental. No setor militar, o 

referencial é a segurança do Estado ou da própria organização armada, portanto uma ameaça 

existencial para este setor é aquela que ameaça a estrutura do Estado e/ou das próprias Forças 

Armadas. No político, o referencial é a soberania estatal, e esta soberania pode ser ameaçada 

via questionamento acerca da legitimidade e autoridade governamentais. O setor econômico 

pode considerar como ameaça existencial algo que prejudique a economia nacional (BUZAN; 

WÆVER; WILDE, 1998). 

Já o setor social tem como referencial identidades coletivas, logo se caracteriza 

como ameaça existencial àquilo que possa interferir na manifestação da identidade: algo que 

impossibilite ou difunda a expressão da língua, a reprodução dos costumes ou algo que interfira 

no conceito de pureza étnica. Por fim, o setor ambiental tem como referencial o ambiente em 

seu sentido mais amplo, portanto todas as agressões diretas e indiretas às espécies biológicas e 

ecossistemas podem ser consideradas ameaças existenciais. Os setores propostos não devem 

ser abordados como sistemas fechados, visto que as narrativas utilizadas para construir uma 

ameaça existencial, na prática, congregam elementos dos diferentes setores (BUZAN; 

WÆVER; WILDE, 1998, p. 188).  

De acordo com Buzan, Wæver e Wilde (1998), o processo de construção da ameaça 

existencial ocorre em diferentes fases: primeiro, há um movimento securitizador que parte da 

identificação de uma ameaça a um ou mais desses referenciais. Existe um agente responsável 

pelo primeiro impulso desse movimento, que, em teoria, pode ser qualquer grupo da 

comunidade política em questão. Em seguida, esse agente se utiliza do discurso para descrever 

e rotular o fenômeno em questão como algo ameaçador. Portanto há uma audiência que 

corrobora com o discurso proferido e o reproduz, levando o fenômeno aos extremos da 

politização. Esse movimento do discurso é importante para enfatizar o caráter construtivista 
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que a Escola busca considerar, pois reforça que a ameaça não é um dado natural, mas é uma 

construção feita por meio de um “ato de fala” (speech-act, em inglês). Assim, 

 

[…] the exact definition and criteria of securitization is constituted by the 

intersubjective establishment of an existential threat with saliency sufficient to have 

substantial political effects. The process of securitization is what in language theory 

is called a speech act. It is not interesting as a sign referring to something more real; 

it is the utterance itself that is the act.24 (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 4). 

 

De acordo com a Linguística, o ato de fala é um enunciado ou uma declaração que 

possui uma performance, constituindo um ato em si. É a lógica aplicada em falas como “eu 

aposto” ou “eu prometo”, que linguistas classificam como “enunciados performáticos” 

(AUSTIN, 1975, p. 32). A palavra “promessa”, quando enunciada, evoca um procedimento que 

pode ou não ser aceito pelo receptor do discurso. Dependendo das condicionantes do contexto, 

a pessoa que enuncia pode ter maior ou menor credibilidade e o receptor pode estar mais ou 

menos disposto a validar a promessa como válida. 

Se aceito, o enunciado da promessa ganha uma performance, portanto o ato de fala 

só é bem-sucedido quando há aceitação por parte da audiência. É possível interpretar que os 

termos “aceitação” e “audiência” indiquem uma passividade do público, como se apenas 

recebesse a informação. Contudo, pelo argumento linguístico, a sociedade, que está do lado 

receptor do ato de fala, possui em si fatores intrínsecos, construídos ao longo de sua história, 

que possibilitam o reconhecimento e a autorização daquela fala (BUZAN; WÆVER; WILDE, 

1998).  

No caso da securitização, o ato de fala é aquilo que garante o processo securitizador: 

sem o discurso proferido e sem a sua aceitação, não há construção da ameaça existencial. Buzan, 

Wæver e Wilde (1998) ressaltam que, em se tratando de regimes democráticos, deve haver 

alguma concordância pública de que a ameaça é, de fato, existencial para justificar as medidas 

de combate. Por exemplo, se, para lidar com determinada ameaça, for indicado que é preciso 

cortar gastos públicos de uma área e investir em outra, é necessário que haja respaldo da 

sociedade para tal medida. 

É possível destacar fatores internos e externos ao discurso que contribuem para o 

sucesso do ato de fala. Dentro do discurso, a construção da fala deve incorporar uma “gramática 

da segurança” que permita a legitimação da fala como algo emergencial que deva ser 

 
24 “[...] a exata definição e critérios para securitização são constituídos pelo estabelecimento intersubjetivo de uma 

ameaça existencial com relevância suficiente para gerar efeitos políticos. O processo de securitização é o que, 

em teoria da linguagem, se chama um ato de fala. Não apresenta interesse como um sinal que se refere a algo 

real, mas o enunciado em si é uma ação.” (tradução nossa). 
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extrapolado para a esfera da Segurança, elaborando um roteiro que inclua a ameaça existencial 

(BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 33). Um fator importante que está fora do discurso é o 

“capital social” de quem enuncia o ato de fala, entendido, aqui, como legitimidade e autoridade 

reconhecidas socialmente que facilitam a aceitação por parte da audiência. Não se trata, 

necessariamente, de autoridades oficiais de governo, mas de figuras públicas e/ou grupos que 

emanam confiança e legitimidade (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998). 

Outro fator externo é o objeto utilizado para mostrar ameaça: é mais fácil conjurar 

uma ameaça à segurança a partir de objetos que já causam rivalidades ou sentimentos 

conflitantes, uma vez que a situação é considerada mais facilmente como “emergencial” – ou 

seja, o processo de convencimento é reduzido em tempo e esforço. Por exemplo, quando um 

grupo social que, historicamente, possui rivalidade com os demais passa a deter alguma forma 

de poder ou expressão social intensificada, é mais palatável argumentar que se trata de uma de 

uma ameaça existencial para o restante da sociedade e que precisa, urgentemente, ser combatida 

(BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998).  

Portanto, o ponto essencial do ato de fala é que a ameaça existencial não precisa 

ser, na prática, algo que, de fato, vá ameaçar a integridade soberana ou uma população. A 

ameaça é existencial porque foi enunciada e aceita como tal (BUZAN; WÆVER; WILDE, 

1998). Por esse motivo, os autores apontam que podem ocorrer “equívocos” ou 

“irresponsabilidades” por parte de uma sociedade, securitizando assuntos que poderiam ser 

resolvidos na esfera política.  

Apesar de dialogar com o viés construtivista, admitindo que a ameaça existencial 

é, efetivamente, algo construído socialmente e que qualquer concepção de segurança lida com 

fatores subjetivos, Buzan, Wæver e Wilde (1998) também buscam enquadrar a securitização 

em uma forma mais estruturada de análise. Isso se deve ao fato de considerarem instituições, 

coletividades e atores estabelecidos na sociedade como estruturas sedimentadas que servem de 

solos férteis para processos de securitização. Ainda segundo os autores, ao adotar uma análise 

estrutural, torna-se possível apontar em que estágio está o processo de securitização e quais são 

os atores envolvidos com maior facilidade.  

 

2.1.3 A centralidade do Estado na Teoria da Securitização  

 

A repercussão da Teoria da Securitização gerou uma série de críticas e 

aprofundamentos, tanto por parte de teóricos mais conservadores quanto de acadêmicos 

construtivistas e pós-estruturalistas. Os autores de Security: a new framework for analysis 
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consideram que, devido ao fato de sua definição de securitização estar vinculada à construção 

social de ameaças, a Teoria da Securitização está mais próxima do Construtivismo do que de 

abordagens tradicionalistas nos estudos sobre Segurança (BUZAN; WEAVER; WILDE, 1998, 

p. 207). Segundo os seus argumentos, analisar a securitização por meio do ato de fala e a 

capacidade performática do discurso, bem como a partir de uma abordagem multisetorial, 

desloca a compreensão de segurança como algo estritamente militar e de referência estatal 

automática. Em seu texto, reconhecem que a abordagem multisetorial sobre segurança pode 

proliferar securitizações, contudo afirmam que a base construtivista do pensamento permite que 

as questões retornem à esfera política – dessecuritizando a questão.  

Entretanto críticas sugerem que o argumento dos autores não se sustenta, pois a 

securitização como apresentada pela Escola de Copenhague perpetua exclusões de grupos 

sociais marginalizados que não participam do debate na vida pública (HANSEN, 2000). Há 

uma série de revisões e acréscimos à Teoria da Securitização25, que apontam duas grandes 

questões deixadas pela Escola de Copenhaguen. Primeira, que o foco no ato de fala como 

momento singular de ruptura ofusca os variados e dispersos momentos pelos quais circula a 

sensação de insegurança, como as práticas de vigilância, monitoramento e análise de riscos que 

são feitas cotidianamente e sustentam o processo securitizador (HUYSMANS, 2011). Como 

reforça Balzacq (2011), há uma série de práticas formadas historicamente que contribuem para 

que a insegurança se manifeste, bem como uma rede de agentes nos âmbitos públicos e privados 

que fomentam o medo (BIGO in BIGO; TSOUKALA, 2008). A segunda questão é a 

centralidade do Estado e a proximidade com o paradigma da exceção em Carl Schmitt (1992), 

caracterizando um “dilema da securitização” (STRITZEL, 2007 apud COUTINHO, 2017).  

De forma resumida, esse dilema aponta para o fato de que a Escola se propõe a 

superar a tradição de entender o Estado como referência de segurança. Entretanto o objeto 

referente da maior parte desses setores (militar, político, ambiental e econômico) inclui e 

protagoniza a figura do Estado como coletividade limitada que se sente ameaçada diante da 

 
25 A dissertação de Motta (2018) contribui com um resumo detalhado sobre as críticas de Balzaq (2005, 2011), 

Stritzel (2007), Huysmans (2011,2016), Guzzini (2011) e Bigo (2011), bem como outros autores que apontaram 

limites na teoria proposta pela Escola de Copenhagen e formas de superá-los. Como a autora coloca, ao tratar do 

discurso como performance sem se aprofundar sobre as condições sociológicas que fundamentam o discurso, 

perde-se a verificação da intersubjetividade desejada pela proposta inicial da Escola. Para que uma audiência 

aceite e corrobore com o ato de fala, existe um caldo social que a caracteriza que permite tal aceitação, e faz-se 

necessário conhecê-lo antes de considerar a audiência como um nível de análise. Com esse trato sociológico, 

ator securitizante e audiência “se constituem mutualmente e estabelecem um processo intersubjetivo de 

negociações sobre em que termos será realizada a securitização” (MOTTA, 2018, p. 33). Como Rodrigues (2016, 

p.61) salienta, um dos principais pontos a serem continuados nos estudos sobre segurança e processos de 

securitização iniciados pela Escola de Copenhagen é que nenhuma ameaça é naturalmente dada, todo “inimigo” 

ou toda questão que tratada como um problema de segurança é um “constructo histórico-político”.  
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questão que se securitiza. Além disso, como o objeto referente e o agente securitizador podem 

se confundir, o Estado torna-se a figura central nos processos de securitização, o que indica 

forte influência da concepção de Segurança Nacional na Teoria (BUZAN; HANSEN, 2009).  

Assim, ao definirem que medidas de urgência são caracterizadas por sua 

excepcionalidade, a Teoria da Securitização assume uma postura próxima da relação amigo-

inimigo e do Estado de exceção, como pensados por Carl Schmitt (BUZAN; HANSEN, 2009). 

Ou seja, a intenção de superar a centralidade estatal, na realidade, obtém o efeito reverso, pois 

potencializa o rol de ameaças a serem consideradas como problemas de segurança para o 

Estado, justificando mais medidas de combate ao inimigo. Assim sendo, todos os referenciais 

expostos, como cultura, religião, etnia, questões econômicas e ambientais, que seriam 

superações da centralidade estatal, estão, na realidade, reafirmando-a, posto que podem ser 

consideradas ameaças existenciais ao Estado. O resultado disso é, na prática, a verificação de 

um aumento do poder de discricionariedade do Estado e uma ampliação de mecanismos de 

controle. 

 

2.2 Reforma do Setor de Segurança 

 

Nesse contexto contemporâneo, no qual há uma possibilidade maior de aspectos da 

vida humana passíveis de securitização, a discussão sobre o Setor de Segurança ganha maior 

força. A amplitude das questões securitizadas clama pela ação do Setor de Segurança como um 

todo, desde operações contraterroristas às assistências humanitárias, nas quais o escopo das 

ações do Setor de Segurança se estende desde a neutralização de forças oponentes ao 

desenvolvimento de estruturas sociais e políticas (AGUILAR, 2014). As medidas de segurança 

na amplitude manifestada a partir das securitizações não constituem apenas a mobilização de 

tropas militares, mas também a sua capacitação para atuação conjunta com policiais e agentes 

civis, a fim de erradicar as questões que estão sendo definidas como ameaças, como pobreza, 

criminalidade, deficiência de saneamento básico, entre muitas outras. Ou seja, a atuação militar 

não está, de forma alguma, extinta ou superada, mas atrelada à atuação do restante do Setor de 

Segurança para provisão da segurança em longo prazo, e manutenção da estabilidade.  

Bigo (2006) argumenta que há um processo de “des-diferenciação” entre essas 

atividades no contexto de amplas securitizações após o 11 de Setembro de 2001, que 

institucionalizam uma insegurança em um plano global. Se ameaças podem estar 

potencialmente em qualquer lugar e manifestadas em qualquer indivíduo, evanesce a rígida 

separação entre o que é segurança interna e segurança externa. Em detrimento disso, 
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Once it is accepted that the fight against insecurity, if it is on a global scale, needs to 

be a coercive response in order to put an end to erratic violence of all sorts spreading 

from the local level, the response is by definition neither internal nor external, but 

integrated. This means that the military, the intelligence services and the police, 

irrespective of their traditional spheres of action and competence, are required to 

cooperate.26 (BIGO, 2006, p. 389). 

 

Nesse rompimento da oposição do interno versus o externo das políticas de 

Segurança, torna-se difícil delimitar onde começa e onde termina o trabalho policial e o trabalho 

militar. Assim, atividades policiais e atividades militares confundem-se, de forma que polícias 

voltadas para atividades internas adquirem status militarizados e Forças Armadas exercem 

atividades de policiamento. Diante disso, um dos perigos da aproximação da securitização com 

a exceção schmittiana são políticas de aniquilamento para problemas de insegurança que 

poderiam ser acessados por outras abordagens. Nesse aspecto, 

 

It is important to deal with these forms of violence by using a level of coercion 

proportional to their reality, not to their potential and by definition unknown future. 

The everyday work of these agencies is rooted in democracy with a form of ethics 

which had incorporated this proportionality, but the exceptionalist rhetoric is 

destroying this ethics. The term security cannot be used to justify a dominant order 

which seeks to reproduce injustice.27 (BIGO, 2006, p. 402). 

 

Isso permite uma constatação sobre a atuação dos setores de Segurança no cenário 

contemporâneo: muitos se encontram despreparados para lidar de maneira apropriada com os 

diferentes papéis que lhes são atribuídos, tanto por falta de preparo, quanto por hostilidade 

exacerbada contra as populações. Como foi apresentado no capítulo anterior, parte da literatura 

voltada para às relações civil-militares sobre o Setor de Segurança, a fim de melhor atender 

essas formas de atuação, identifica uma nova demanda: a Reforma do Setor de Segurança.  

Segundo Timothy Edmunds (2013, p. 48), a RSS pode ser definida como a reforma 

das instituições para as tornar mais aptas em criar um ambiente seguro para indivíduos e 

comunidades, de uma forma consistente com normas democráticas e princípios sugeridos de 

boa governança. Há duas camadas justapostas nessa definição. A primeira trata da adequação 

 
26 “Uma vez que se aceite que a luta contra a insegurança, se for em escala global, precisa ser uma resposta 

coercitiva, a fim de pôr fim à violência errática de todos os tipos que se espalham localmente, a resposta é, por 

definição, nem interna nem externa, mas integrada. Isso significa que os militares, os serviços de inteligência e 

a polícia, independentemente de suas esferas de ação e competência tradicionais, precisam cooperar.” (tradução 

nossa). 
27 “É importante lidar com essas formas de violência usando um nível de coerção proporcional à sua realidade, não 

ao seu potencial e, por definição, a um futuro desconhecido. O trabalho cotidiano dessas agências está enraizado 

na democracia com uma forma de ética que incorporou essa proporcionalidade, mas a retórica excepcionalista 

está destruindo essa ética. O termo segurança não pode ser usado para justificar uma ordem dominante que 

procura reproduzir a injustiça” (tradução nossa). 
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dos Setores de Segurança à amplitude de ameaças e inseguranças no contexto contemporâneo. 

A segunda frisa que essa adequação deve estar baseada na limitação da violência contra a 

própria população, ou seja, o autor atenta para a preocupação com a atuação do próprio Setor 

em relação à sua população. 

A questão que se apresenta é que a principal ameaça física direta à segurança dos 

indivíduos é o próprio Estado, ou as forças governamentais. Contextos diversos de guerra civil, 

conflitos internos e autoritarismo demonstram atuações disfuncionais ou predatórias do Setor 

de Segurança sobre a população, perseguindo deliberadamente grupos sociais específicos 

(EDMUNDS, 2013). Não somente, governos e forças de Segurança corruptas ou ineficazes 

também afetam a confiabilidade da população nas instituições e contribuem para o aumento de 

índices de pobreza, criminalidade e violência, por isso, a ênfase na noção de boa governança. 

Seguindo a definição geral proposta pelas Nações Unidas sobre boa governança, esta pode ser 

entendida da seguinte forma: 

 

A boa governança promove a igualdade, a participação, o pluralismo, a transparência, 

a responsabilidade e o Estado de Direito, de forma efetiva, eficiente e duradoura. Ao 

pôr em prática estes princípios, vemos a realização de eleições livres, justas e 

frequentes, legislaturas representativas que fazem e supervisionam as leis e um 

judiciário para interpretá-las. As maiores ameaças à boa governança vêm da 

corrupção, da violência e da pobreza, que prejudicam a transparência, a segurança, a 

participação da população e suas liberdades fundamentais (ONU, 2009)28. 

 

Portanto, a fim de estabelecer uma paz duradoura, fortaleceu-se o discurso de que 

as forças de Segurança deveriam ser reformadas, visando a melhorar a sua eficácia e eficiência, 

tornarem-se mais confiáveis e, assim, evitar o ressurgimento de conflitos e quadros de 

insegurança. Na década de 1990, os casos dos países africanos e do Leste Europeu foram mais 

emblemáticos para tratar da RSS, devido ao contexto de guerras internas e à reformulação do 

antigo bloco soviético (AGUILAR, 2014).  

O processo da reforma orienta-se segundo a lógica do controle civil democrático: 

toda atuação do Setor de Segurança deve estar sob supervisão da sociedade civil e se enquadrar 

dentro dos limites de atuação por ela delimitados e informados pelas vias institucionais. Isso 

remete ao que foi discutido no capítulo anterior sobre a institucionalização de documentos 

doutrinários como um elemento fundamental para a accountability. Para que se conduza uma 

reorientação do Setor de Segurança, é preciso que haja uma política definidora dos objetivos 

em termos de segurança e uma estratégia que estabeleça os meios disponíveis. 

 
28 Documento eletrônico não paginado. 



73 

 

Permite-se, dessa maneira, a elaboração de doutrinas e manuais que delimitam 

diretrizes específicas, partindo do pressuposto que essas elaborações estão sendo empreendidas 

a partir de um contato social orgânico, cívico, no qual se criam “sensibilização e consciência 

sobre direitos e responsabilidades de toda sociedade em relação à segurança” (AGUILAR, 

2014, p. 57). Assim, ao pensar em uma reforma do Setor de Segurança, é imperativo identificar 

quem provê segurança para quem, onde e como (AGUILAR, 2014, p. 68). Por meio dela, é 

possível elencar as diferentes questões que afetam a sensação de segurança da população e 

definir como os diferentes agentes de Segurança atuarão para sanar tais questões.  

A RSS, então, configura-se como um mecanismo para acessar problemas de 

insegurança, desenvolvimento e democratização em países sob processo de transformação 

política, operações de paz, estabilização e conflitos de contrainsurgência (EDMUNDS, 2013, 

p. 48). Esses problemas são acessados pelos próprios países, bem como pelo amplo espectro de 

atores internacionais que identificam ameaças em diferentes situações. Logo, a RSS se torna 

uma ferramenta política internacional para o desenvolvimento e para a segurança, empregada 

por diferentes atores em diferentes contextos, como as operações de paz empreendidas no 

âmbito da ONU.  

A relação entre as Nações Unidas, a RSS e as operações de consolidação da paz 

será mais bem analisada nas seções seguintes, porém cabe adiantar que tais operações evoluíram 

de manutenção da paz durante a Guerra Fria, para esforços multiplicados de neutralização de 

ameaças e construção de ambientes políticos férteis para democracia, desenvolvimento e 

garantia de uma paz sustentável no cenário contemporâneo. Agentes militares, policiais e civis 

de diferentes países são mobilizados para atuarem nessas operações, desenvolvendo atividades 

de consolidação da paz, incluindo o apoio à RSS nacional. Isso gera uma espécie de 

retroalimentação da RSS, na qual os países envolvidos nas Reformas de terceiros acabam 

desenvolvendo Reformas internas, conforme discorre Aguilar (2014, p. 83): 

 

A ampliação do conceito de segurança, as modificações na maneira como a ONU 

conduz as operações de paz, o maior envolvimento de organizações e Estados em 

processos de Reforma, faz com que outros países se envolvam, direta ou indiretamente 

com o tema, como membro de organizações internacionais, mas também 

reorganizando seu próprio Setor de Segurança para atender às demandas que surgem 

com o conceito ampliado de segurança. Nesse sentido, os países que compõe as forças 

de paz da ONU devem reorganizar seus sistemas militares para cumprir as novas 

demandas das operações.  

 

Há um motivo para a RSS se consolidar como conceito integral da agenda de 

Segurança Internacional: o nexo segurança-desenvolvimento. Como apontam Stern e Ojendal 
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(2010), não há uma definição unânime entre acadêmicos sobre como segurança e 

desenvolvimento se retroalimentam, especialmente quando não há definição única do que é 

segurança, tampouco do que é desenvolvimento. Hettne (2010), propôs uma análise histórica 

de como esta associação tem se manifestado, e observou que esta tem sido feita desde o século 

XVIII, quando os Estados europeus buscavam garantir suas riquezas para manter a segurança 

estatal. A partir daí, em diferentes contextos e diferentes regiões, reproduziu-se discursos que 

associavam noções de prosperidade econômica, riqueza, indústria e progresso 

(desenvolvimento), com noções de paz, ordem e estabilidade (segurança) (HETTNE, 2010). No 

contexto atual, a associação que se manifesta com mais ênfase vincula a insegurança do 

indivíduo e a do Estado às mazelas, tais como pobreza, desigualdades, ilegitimidade das 

instituições políticas, vácuos de poder ocupados por atividades violentas. Assim, objetivos de 

desenvolvimento e de segurança, para o indivíduo e para o Estado, são acoplados em objetivos 

gerais que o processo de reforma busca atender.  

Diante das várias dimensões que encompassadas pela RSS, há, na Academia, três 

linhas gerais de compreensão. A primeira, mais consolidada (podendo ser caracterizada como 

a compreensão ortodoxa), considera que o Estado moderno é o principal agente provedor de 

segurança e que, portanto, a RSS deve estar associada ao fortalecimento de suas instituições, 

“[...] assegurando uma capacidade estatal mais densa e profunda de garantir o monopólio do 

uso da força” (AGUILAR, 2014, p. 144). Uma segunda linha busca acomodar medidas 

heterodoxas de organizações não estatais na condução da RSS para considerar dinâmicas locais 

de poder e organização política, porém mantendo o Estado democrático liberal como “objetivo 

final” da Reforma. Por fim, uma terceira linha se apresenta buscando outros focos de produção 

de segurança além do Estado e chamando atenção para possibilidades de governanças distintas 

das estatais em cogovernança com o Estado. Assim, seria possível gerar “[...] formas híbridas 

de assistência à segurança e à justiça” (AGUILAR, 2014, p. 146).  

Ainda que esta última linha de concepção da RSS admita outras formas de governo 

além do Estado, é preciso reconhecer que a reforma está conceitualmente atrelada à estrutura 

estatal. Nesse sentido, faz-se necessário reforçar que o Estado é uma instituição coercitiva e, 

portanto, não há espaço para ingenuidade e cogitar que, por meio da RSS, o Estado deixe de 

ser, em sua essência, um aparato de provisão de segurança. Pelo contrário, por meio da RSS 

almeja-se fortalecer, institucionalmente, a democracia liberal e o denomiado Estado de Direito 

diante de um aparato securitário em constante expansão.  

Assim, é possível compreender que a RSS almeja incrementar a capacidade do 

Estado de promover a segurança associada aos desenvolvimentos social, econômico e político 
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em contextos de democracia liberal. Na lógica da RSS, essas duas atividades (segurança e 

desenvolvimento) se reforçam mutuamente, com o objetivo de garantir um ambiente político 

estável sem irrupções de violência, no qual a população se sinta segura contra diferentes tipos 

de ameaças, inclusive a estatal. Portanto, ao analisar o conceito da reforma, é importante indicar 

que vai além de uma iniciativa pontual em um país, mas se apresenta como uma agenda 

constante no cenário internacional, para que os Estados estejam, a todo momento, buscando 

prover maior segurança e desenvolvimento.  

 

2.2.1 RSS segundo a OCDE 

 

A OCDE é uma organização multilateral que funciona como um fórum de 

elaboração e proposição de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e para a 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, como erradicação da pobreza e combate às 

desigualdades e exclusões sociais. A organização assume que a busca pelos desenvolvimentos 

social e econômico está atrelada, necessariamente, à busca pela segurança e, por isso, investe 

na RSS, elaborando um manual, em 2007, que orienta a promoção dessas reformas. Segundo a 

Organização, 

 

Security is fundamental to people’s livelihoods, to reducing poverty and to achieving 

the Millennium Development Goals. It relates to personal and state safety, access to 

social services and political processes. It is a core government responsibility, 

necessary for economic and social development and vital for the protection of human 

rights. Security matters to the poor and other vulnerable groups, especially women 

and children, because bad policing, weak justice and penal systems and corrupt 

militaries mean that they suffer disproportionately from crime, insecurity and fear. 

They are consequently less likely to be able to access government services, invest in 

improving their own futures and escape from poverty.29 (OCDE, 2007, p. 13). 

 

Ou seja, o termo segurança, nesse contexto, já está sendo aplicado no seu sentido 

mais amplo, considerando o referencial do indivíduo, que se sente seguro na medida em que 

acessa e recebe serviços essenciais de qualidade, que propiciam um sentimento de bem-estar e 

segurança contra vulnerabilidades sociais, políticas e econômicas.  Portanto, o manual 

 
29 “Segurança é fundamental para a qualidade de vida das pessoas, para reduzir a pobreza e alcançar os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio. Relaciona-se à segurança pessoal e estatal, ao acesso a serviços sociais e a 

processos políticos. É uma responsabilidade central do governo, necessária ao desenvolvimento econômico e 

social e vital para a proteção dos direitos humanos. A segurança é importante para os pobres e outros grupos 

vulneráveis, especialmente mulheres e crianças, porque o mau policiamento, a justiça fraca e os sistemas penais 

e os militares corruptos significam que eles sofrem desproporcionalmente com crime, insegurança e medo. 

Consequentemente, é menos provável que eles possam acessar os serviços do governo, investir na melhoria de 

seu próprio futuro e escapar da pobreza” (tradução nossa). 
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apresenta quatro instâncias que compõem o Setor de Segurança: 1) atores de segurança centrais; 

2) órgãos de administração e supervisão; 3) Justiça e Estado de Direito; e 4) forças de Segurança 

não estatais.   

Na primeira instância, encontram-se Forças Armadas, serviço policial, 

gendarmerias30, forças paramilitares, guardas presidenciais, serviços de Inteligência e 

Segurança (militares e civis), guardas costeiras, guardas fronteiriços, autoridades aduaneiras e 

unidades de Segurança locais ou de reserva (forças de defesa civil, guardas nacionais, milícias). 

Na segunda, Poder Executivo, órgãos consultivos de Segurança Nacional, comitês legislativos 

e legislativos selecionados, Ministérios da Defesa (de assuntos internos e assuntos externos), 

autoridades consuetudinárias e tradicionais, órgãos de gestão financeira (Ministérios de 

Economia e das Finanças, oficiais de orçamento, auditoria financeira e unidades de 

planejamento) e organizações da sociedade civil (conselhos civis de revisão e comissões 

públicas de reclamações). Na terceira, encontram-se Ministérios da Justiça, Sistema Penal, 

serviços de investigação criminal e de acusação, comissões de direitos humanos e ouvidoria e 

Sistemas de Justiça tradicionais e consuetudinários. A OCDE (2007, p. 22) considera, por fim, 

que forças não estatais, tais como milícias e guerrilhas, fazem parte da versão ampla do Setor 

de Segurança. 

A OCDE (2007) enfatiza que uma Reforma desse setor deve se nortear pelo nexo 

segurança-desenvolvimento. O manual considera que os altos índices de criminalidade, 

violência e conflitos armados em países de regiões como América Latina, Caribe, África e Ásia 

Central estão vinculados às condições de subdesenvolvimento apresentadas por Estados dessas 

áreas: 

 

[…] since the early 1990s, developing countries have accounted for over half of all 

armed conflicts (…) If states are to create the conditions in which they can escape 

from a downward spiral wherein insecurity, crime and underdevelopment are 

mutually reinforcing, socioeconomic, justice and security dimensions must be tackled 

simultaneously.31 (OCDE, 2007, p. 20). 

 

Como se trata de uma organização internacional, a OCDE (2007) frisa, também, a 

necessidade de se pensar a reforma como um interesse global, posto que a sensação de 

 
30 O termo gendarmeria deriva do francês “gens d’armes” (gente armada) e funciona como uma espécie de guarda-

chuva para todas as forças de segurança que congregam funções militares e policiais. Muitos países adotam o 

nome gendarmeria, mas há outros títulos para esses agentes, como Força Nacional, Guarda Nacional, 

Carabineiros, Forças Especiais, Polícia Militar, entre outros. 
31 “[...] desde o início dos anos 90, os países em desenvolvimento representam mais da metade de todos os conflitos 

armados […] Se os Estados criarem condições para escapar de uma espiral descendente em que insegurança, 

crime e subdesenvolvimento reforçam-se mutuamente, as dimensões socioeconômicas, de justiça e de segurança 

devem ser abordadas simultaneamente” (tradução nossa). 
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insegurança atravessa as fronteiras nacionais. Ou seja, reforça-se a ideia de que estabilizar e 

desenvolver um ambiente previamente violento e subdesenvolvido gera segurança para aquele 

local, para o seu entorno regional e para o cenário internacional de forma geral.  

Assim sendo, há diferentes partes interessadas que se envolvem nos processos de 

RSS, nacional e internacionalmente e nos âmbitos público e privado –, a própria OCDE é um 

agente internacional que atua em prol do processo. O manual sugere que esses agentes sejam 

entendidos como “doadores”, que contribuem para os processos por meio de patrocínios. A 

inserção dos doadores como parte do processo ressalta o aspecto financeiro empreendido na 

RSS. Todo e qualquer programa ou iniciativa associada à RSS necessita de planejamento 

orçamentário e planos de investimentos para todos os possíveis gastos envolvidos nas políticas 

de segurança, tais como salários, equipamentos, armamentos, obras de infraestrutura e 

capacitação.  

Isso abre margem para uma problemática envolvendo os interesses reformistas, pois 

diversos agentes podem ser doadores, desde as ONGs às empresas, ou mesmo outros Estados, 

e cada agente possui uma agenda própria. Por exemplo, o governo britânico possui um fundo 

específico para Conflito, Estabilidade e Segurança (CSSF, na sigla em inglês). Via CSSF, o 

Reino Unido investe, em conjunto com outros parceiros, em programas de peacebuilding e 

segurança em países considerados “de interesse britânico” (REINO UNIDO, 2019). Outra 

agência que investe em programas de Reforma e desenvolvimento é a United States Agency for 

International Development (USAID), que atua segundo a promoção dos interesses da política 

externa dos Estados Unidos (USAID, 2009).  

A fim de evitar imposições de interesses, a OCDE (2007) indica que toda ação dos 

doadores deve partir do princípio de apropriação local (local ownership). Ou seja, o ato de 

contribuir como doador não permite que este estabeleça diretrizes, pois a reforma deve partir 

da comunidade local e de seus próprios líderes. Há uma gama de dificuldades envolvidas nessa 

dinâmica, dado que, muitas vezes, a fragilidade institucional de um Estado é utilizada como 

justificativa para uma postura mais interventora de agentes externos, que é danosa para a 

apropriação local. Contudo, a OCDE (2007) frisa que, seguindo esse princípio, é possível 

conduzir um processo de reforma.  

Além da apropriação local, há três outros princípios norteadores indicados pelo 

manual: estabelecer governança efetiva, supervisão e accountability no Sistema de Segurança; 

aprimorar a provisão dos serviços de Segurança e de Justiça; e garantir a sustentabilidade desses 

serviços. É possível notar que esses quatro princípios dialogam diretamente com a discussão 

sobre controle civil democrático feita no capítulo anterior, uma vez que todos apontam para 
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uma maior transparência nos gastos, nos mecanismos de verificação de eficácia e eficiência e 

na participação ativa da população.  

O manual sugere uma série de medidas a serem implementadas para facilitar o 

cumprimento desses princípios, tais como: criar sistemas de avaliação interna, monitoramento, 

ouvidorias, códigos de conduta, sistemas disciplinares, avaliação de performance, departamento 

de recursos humanos, circulação livre de informações e sistemas de seleção, detenção e 

promoção (OCDE, 2007, p. 112). A fim de confirmar se tais medidas estão funcionando, a 

OCDE (2007) indica os seguintes parâmetros: se há uma definição clara e bem delimitada do 

papel constitucional das forças de Segurança, se constam nas condutas dos poderes coercitivos 

os princípios de proporcionalidade, de Estado de Direito e de direitos humanos, se os 

funcionários (militares, policiais e civis) são treinados de acordo com esses princípios e se há 

oportunidades iguais de emprego e promoção. 

Reforçando a apropriação local, a OCDE enfatiza que órgãos independentes e a 

sociedade civil também podem e devem buscar medidas que aprimorem a accountability. Tais 

órgãos independentes seriam organizações, comissões e associações que possuam meios de 

receber e encaminhar queixas públicas e promover os direitos humanos dentro das instituições, 

bem como acessar e investigar acusações de corrupção e fraude no uso dos recursos. A 

sociedade civil, representada pelas ONGs e think tanks e mídias, aconselham os serviços de 

Segurança a contribuir para o fluxo de diálogo entre população geral e instituições, podendo 

também contribuir com meios de investigação, como jornalismo investigativo e redes de 

observatório. Reforça-se a premissa de que esse formato só se verifica na garantia da 

transparência e do livre acesso à informação e na ampla e irrestrita cobertura midiática das 

operações e ações voltadas para segurança. Ainda, a OCDE (2007) frisa que é preciso buscar, 

na vida política do país, se há respeito às ONGs, se elas não são intimidadas ou hostilizadas 

pelo próprio Setor de Segurança. 

Para que todo esse sistema funcione, é preciso que ele se oriente segundo uma 

compreensão compartilhada do que é segurança para aquele país. Assim sendo, o manual indica 

que uma Reforma só pode ser pensada a partir de um plano a longo prazo do que se pretende 

para aquela comunidade, que se denomina “Visão Nacional de Segurança”. Dessa visão, torna-

se possível traçar uma estratégia nacional de Segurança coordenada entre todos os agentes e 

organizações designados a entregar serviços de Segurança ao país e à sua população, tornando 

possível a criação de um ambiente próspero para o desenvolvimento nacional e a obtenção do 

funcionamento descrito nos parágrafos anteriores (OCDE, 2007, p. 92).  
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Observado o consenso sobre qual é a visão nacional, a OCDE (2007, p. 92) propõe 

o seguinte processo metodológico: conduzir uma análise do ambiente que permita identificar 

uma visão nacional, definir quais são as ameaças atuais e futuras que possam interferir no 

objetivo de alcançar a visão nacional, determinar e priorizar as capacidades necessárias para 

lidar com as ameaças, considerando as possibilidades financeiras e possíveis riscos, e delegar 

as responsabilidades, levando com conta a necessidade de coordenação, accountability e 

supervisão. Tomadas essas medidas, torna-se possível estabelecer uma estratégia de Segurança 

Nacional e tornar o ambiente propício para o desenvolvimento nacional. 

Ao tratar do desenvolvimento nacional, a OCDE (2007) expressa uma preocupação 

com os desenvolvimentos estrutural e econômico que visam garantir a segurança no seu sentido 

mais amplo: alimentar, energética, ambiental, econômica, entre outras. Assim, a Organização 

entende que ameaças são mitigadas por meio de processos políticos de provisão de direitos e 

infraestrutura, de modo que só é bem-sucedida quando há desenvolvimentos político-

institucional, social e econômico, porque estes são mais efetivos para evitar ameaças a longo 

prazo (OCDE, 2007, p. 32). Além disso, a provisão de estruturas contribui em esforços de curto 

e médio prazos, como em programas de reinserção de combatentes e desarmamento: 

 

For example, communities that take part in weapons collection programmes have 

been offered water wells, the building of schools, agricultural tools and other 

development aid. This can contribute to confidence building and community 

mobilisation, and reinforce links with wider development and peacebuilding 

processes.32 (OCDE, 2007, p. 106-107). 

 

Em outras palavras, há um esforço combinado voltado para a construção de 

confiança nos agentes de Segurança, que inclui o fomento ao desenvolvimento. A OCDE (2007) 

deixa explícito que a RSS deve incluir (e não apenas acompanhar) programas que envolvem a 

recuperação da economia nacional, a erradicação da pobreza, as políticas de emprego e as 

políticas para a reinserção no mercado de trabalho. Qualquer estratégia de redução de crime ou 

violência deve estar, necessariamente, vinculada a programas de educação, saúde, lazer e 

empregos, para que possa ser produtiva (OCDE, 2007, p. 33). Portanto a RSS só será efetiva, 

segundo a OCDE (2007), se for parte de um processo mais amplo de desenvolvimentos 

institucional, político, social e econômico. 

 

 
32 “Por exemplo, comunidades que participam de programas de coleta de armas podem receber poços de água, 

construção de escolas, ferramentas agrícolas e outros auxílios ao desenvolvimento. Isso pode contribuir para o 

fortalecimento da confiança e a mobilização da comunidade, além de reforçar os vínculos com processos mais 

amplos de desenvolvimento e peacebuilding” (tradução nossa).  
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2.2.2 RSS segundo o DCAF 

 

No ano 2000, uma iniciativa do governo suíço instituiu um centro de pesquisa 

dedicado a pensar o controle sobre as Forças Armadas nos contextos de transição política dos 

países do Leste Europeu e dos Balcãs, denominado Geneva Centre for the Democratic Control 

of the Armed Forces (DCAF). Desde então, o Centro expandiu a sua pesquisa para o controle 

democrático sobre Forças Armadas de todos os países, incluindo estudos sobre Reforma do 

Setor de Segurança, e foi, então, renomeado para Geneva Center for Security Sector 

Governance. Hoje, o DCAF é considerado um importante think tank internacional que contribui 

com publicações e consultorias sobre diferentes assuntos associados às questões de segurança 

e desenvolvimento.  

Como o nome mais recente sugere, o think tank enfatiza a questão da boa 

governança como imperativo para o bom funcionamento estatal de maneira geral, o que se 

aplica diretamente ao Setor de Segurança. Ou seja, existe a boa governança de uma comunidade 

política, se associada à boa governança de seu Setor de Segurança. Corroborando o que já foi 

discutido até aqui, os parâmetros sugeridos pelo DCAF (2015) para atestar se a governança é 

boa são: accountability, transparência, Estado de Direito, participação, responsividade, 

efetividade e eficiência.  

Para indicar se há accountability, é preciso verificar se há expectativas delimitadas 

para a provisão de segurança e autoridades independentes supervisionando se tais expectativas 

estão sendo cumpridas, com capacidade de impor sanções caso as expectativas não estejam 

sendo cumpridas. A transparência requer o livre acesso à informação a todos aqueles que 

possam ser afetados pelas decisões e implementações das políticas. O Estado de Direito 

verifica-se na medida em que todas as pessoas e instituições, incluindo o Estado, estão sujeitas 

a leis e normas publicamente estipuladas e conhecidas, entregues imparcialmente e consistentes 

com os padrões de direitos humanos. 

A participação significa atestar que todos os homens e todas as mulheres de 

diferentes origens têm a oportunidade de participar nas tomadas de decisão e na provisão de 

serviços de forma livre, igualitária e inclusiva, seja via representação institucional legítima ou 

participação direta. A responsividade implica a verificação de que as instituições são sensíveis 

às diferentes necessidades de segurança de todas as partes da população e cumprem as suas 

missões segundo um espírito de serviço público. A efetividade é verificada pelo cumprimento 

profissional dos papéis institucionais de cada agente, e a eficiência é identificada no melhor uso 

dos recursos (DCAF, 2015, p. 3). 
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O Centro compartilha a compreensão da OCDE (2007) sobre a RSS, porém, em vez 

de um manual, o DCAF investe em uma série de relatórios e guias com foco em diferentes 

aspectos da reforma (denominados SSR backgrounders, em inglês). Como exemplos desses 

aspectos estão a importância da formulação de documentos-guias para delimitação da 

Segurança Nacional, os papéis de cada agente do Setor de Segurança em diferentes contextos e 

outros tópicos, como perspectivas de igualdade de gênero para problemas de segurança. 

Como exposto no manual da OCDE, uma visão de Segurança Nacional e uma 

estratégia de segurança Nacional são necessárias para delimitar como o Estado irá prover a 

segurança sob controle civil democrático. O DCAF (2015) corrobora com essa afirmação, 

fornecendo um adendo importante. É possível identificar uma visão de Segurança Nacional, 

ainda que ela não esteja compilada em um único documento e que ocorra certa 

intercambialidade de nomenclaturas (plano, visão, política, estratégia, entre outros). Assim 

sendo, o think tank estabelece que o ponto crucial das políticas/estratégias de Segurança 

Nacional é a institucionalização de documentos que delimitem quais são os objetivos em termos 

de Segurança e a atuação do Setor de Segurança (DCAF, 2015, p. 1). 

A delimitação desses objetivos deve partir de um diálogo nacional, tal como 

sugerido pela OCDE (2007), observando as principais ameaças, os meios disponíveis do país e 

quais principais obstáculos, e, a partir daí, estabelecer documentos doutrinários. Reforçando o 

argumento sobre controle civil democrático, o DCAF (2015, p. 5) frisa que todo o processo 

deve estar aberto para consulta pública, a fim de que todos os grupos sociais possam participar 

e indicar as suas necessidades de segurança.  

Outra contribuição interessante do Centro é a sugestão de papéis específicos de cada 

agente no Setor de Segurança. Ainda que este setor atue em conjunto, considera-se responsável 

por delimitar ao máximo possível o escopo de atuação de cada um para facilitar a supervisão e 

accountability. Um exemplo de diretriz formulada pelo DCAF (2019b) que interessa 

particularmente a esta dissertação é a atuação do Setor de Segurança em cenários urbanos. 

Segundo o DCAF (2019b, p. 2-3), ameaças à segurança no cenário urbano incluem: crimes 

contra a propriedade privada, violência e assédio sexuais, violência de gangues, homicídios, 

terrorismo, conflitos armados, sistemas de transporte perigosos e desastres ambientais 

potencializados pela urbanização (desabamento de encostas, enchentes e alagamentos, entre 

outros).  

Segundo o DCAF (2019b), um exemplo de Setor de Segurança que atende aos 

princípios de boa governança no contexto urbano conta com uma forte rede de comunicação 

entre o Setor de Segurança e a população, por meio da qual os moradores podem informar as 
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suas inseguranças e serem informados e consultados sobre as operações. O trabalho de provisão 

de segurança é feito, principalmente, pelos seguintes agentes: polícias, Forças Armadas, grupos 

de segurança comunitária, companhias de segurança privadas, delegacias e tribunais 

municipais, bem como os órgãos de supervisão. No entendimento do DCAF (2019b), a 

sociedade civil e as mídias configuram como ponto de partida do sistema de supervisão, atuando 

em três frentes. A sociedade civil e a mídia, no espaço público, funcionam como lócus de 

informação e decisão popular sobre quais são os riscos e as ameaças urbanas. Atuam como 

veículo de informação aos governos e formuladores de políticas quais são as percepções 

populares sobre a segurança urbana e, por fim, funcionam como “cães de guarda” 

(watchdogging, em inglês) da conduta dos agentes de Segurança.  

É interessante que o Centro coloque a sociedade civil na posição explícita de 

guardiã da provisão de segurança, pois há uma implicação nessa compreensão. Por um lado, a 

sociedade civil estaria exercendo o papel de supervisão direta sobre as políticas de Segurança. 

Por outro lado, ao fazer isso, a população torna-se também um agente de Segurança que 

colabora com a eficácia e eficiência das operações, o que pode ser interpretado como uma 

tentativa de cooptação da sociedade civil por parte do Setor de Segurança (a problemática da 

cooptação da sociedade será abordada na discussão sobre contrainsurgência e peacebuilding).   

O Centro entende que, em situações de insegurança urbana, as polícias possuem um 

papel proeminente, e o ideal é que as Forças Armadas mantenham a atuação restrita ao auxílio 

em desastres e policiamento de “emergência”. Entretanto o documento exemplifica algumas 

ações de policiamento emergencial que, ao invés de restringir a atuação militar, a amplia: “The 

armed forces can assist or substitute for municipal law enforcement agencies in performing 

non-traditional military tasks such as slum clearance or disaster management”33 (DCAF, 

2019b, p. 3).  

A grosso modo, uma política de slum clearance é uma política de erradicação de 

favelas (ONU, 2003). A percepção de que as favelas urbanas representam um terreno fértil para 

criminalidade e violência é uma das justificativas comumente empregadas para políticas de 

Segurança brutais contra moradores das favelas (ONU, 2003). Assim sendo, a previsão da 

atuação militar nos programas de limpeza de favelas como parte da RSS para contextos urbanos 

é, no mínimo, curiosa. O documento do DCAF (2019b) afirma que os moradores urbanos têm 

prioridade para definir o que consideram ameaça e supervisionar a atuação dos agentes de 

Segurança, o que contrasta com a adoção de políticas do tipo slum clearance. Todavia, segundo 

 
33 “As forças armadas podem ajudar ou substituir as agências policiais municipais na execução de tarefas militares 

não tradicionais, como limpeza de favelas ou gestão de desastres.” (tradução nossa). 
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as diretrizes do DCAF (2019b), isso não configuraria uma contradição se a abordagem dos 

agentes de Segurança for diferenciada. O Centro argumenta que um policiamento democrático 

e uma atuação do Setor de Segurança orientada segundo princípios democráticos e de respeito 

aos Direitos Humanos evitam brutalidades e contribuem para uma provisão de segurança 

comunitária e responsável (DCAF, 2019b, p. 5). 

Um segundo documento relevante produzido pelo DCAF é o SSR Backgrounder, 

sobre gendarmerias. Como já foi discutido, o Setor de Segurança engendra os agentes de 

Segurança de tal maneira que se torna difícil delimitar onde um agente termina e outro começa. 

Nesse ínterim de diluição de fronteiras entre o policial e o militar, existem forças específicas 

que congregam elementos de ambos componentes de maneira flexível, para atuar contra 

diferentes tipos de ameaças. Um exemplo desse fenômeno são as polícias cuja atuação perpassa 

um amplo espectro de ações do âmbito criminal ao combate armado direto. O quadro a seguir 

oferece um comparativo entre quatro tipos ideais dentro desse espectro: Forças Armadas, 

gendarmerias mais militarizadas, gendarmerias mais policializadas e polícia civil. 

 

Quadro 4: CARACTERÍSTICAS DAS FORÇAS MILITARES, GENDARMERIAS E POLÍCIAS 

CIVIS 
 

 
Fonte: DCAF, 2019a, p. 3. 
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O principal aspecto a ser destacado no Quadro 4 é a nebulosidade verificada no 

controle sobre as gendarmerias. No contexto da RSS que prima pelo controle civil, é 

imprescindível que se delimite com clareza a quem os agentes de Segurança estão subordinados 

e a quem prestam contas, como se verifica no exemplo das Forças Armadas e polícias civis na 

tabela. Já nas gendarmerias, devido à sua flexibilidade de atuação, há espaço para dúvidas, pois 

a gendarmeria pode responder ao Ministério da Defesa ou ao Ministério da Justiça ou às 

próprias Forças Armadas, dependendo do contexto. Na prática, isso pode significar que elas 

não prestam contas a ninguém, gerando um quadro de permissividade para abusos e 

impunidade.  

O DCAF (2019a, p. 7) considera que a reforma do Setor de Segurança é de suma 

importância para superar essa área cinzenta e os seus impactos sobre a população, segundo 

quatro princípios norteadores: regras de engajamento precisas, funções claramente delimitadas, 

transparência e inclusão. As regras de engajamento estipulam os limites do uso da força nas 

atividades policiais, e, no contexto da RSS, isso significa criar códigos de conduta que impeçam 

os abusos aos Direitos Humanos. Segundo o DCAF (2019a), esse processo é importante 

também para obtenção de confiança por parte da sociedade civil, o que contribui para um 

policiamento mais eficaz e eficiente.  

A delimitação de funções é crucial para as gendarmerias, para que o seu caráter 

flexível não seja confundido com a possibilidade para atuar em todas as frentes. Isso permite 

melhor supervisão sobre as ações e maior eficácia e eficiência, evitando duplos esforços e 

choques entre os agentes do Setor de Segurança. A transparência, como já foi delimitado, é 

indispensável para verificação do controle civil, e a inclusão, no contexto da RSS, insere as 

perspectivas das minorias marginalizadas nas gendarmerias. Essa medida atende tanto ao 

respeito aos Direitos Humanos quanto à efetividade das operações, pois se identifica, na 

participação de grupos marginalizados com os agentes de Segurança, um diálogo mais próximo 

à população e maior construção de confiança, principalmente na relação de mulheres policiais 

com mulheres de comunidades locais (DCAF, 2019a).  

Assim sendo, RSS é considerada como uma forma de solucionar os problemas 

associados aos processos de militarização34 das polícias sem que seja necessária a 

 
34 O conceito de “militarização” é aqui empregado para designar a caracterização militar de uma atividade. 

Conforme a atividade policial adere à formação disciplinar e organizacional das Forças Armadas, utilizando 

técnicas e equipamentos robustos para patrulhamento ostensivo e, principalmente, combate armado direto, há 

uma aproximação de sua atividade com a atividade tradicionalmente entendida como militar. Assim, diz-se que 

uma atividade é “militarizada” quando se verifica, nela, um status militar. A desmilitarização, no sentido reverso, 

seria descaracterizar tal status militar.  
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desmilitarização. Argumenta-se que o fenômeno de polivalência das gendarmerias é um reflexo 

da ampliação do rol de ameaças, logo a implementação de Reformas seria mais compatível com 

o cenário contemporâneo do que uma política de desmilitarização. Nesse aspecto, 

 

In other countries, a demand for demilitarization has led to the dissolution of the 

gendarmerie and its integration into the civilian police. It is not necessary to dissolve 

a gendarmerie or change its military status to ensure it is both accountable and 

effective within a framework of respect for human rights and the rule of law. The use 

of force by gendarmeries should be subject to the same standards of adequacy and 

proportionality expected in civilian policing. By applying the principles of good 

governance to gendarmeries, concerns about accountability, oversight and use of 

force can be addressed. 35 (DCAF, 2019a, p.7)  

  

Tal como a inclusão das populações como parte da Segurança, o argumento sobre 

construção de diálogo e confiança também possui uma dupla face. Por um lado, a empatia 

gerada entre população e agentes de Segurança pode facilitar a expressão das vontades da 

população. Por outro, pode funcionar como uma ferramenta para o trabalho de Inteligência, 

obtendo informações relevantes às operações no seio populacional e realizando ações do tipo 

relações públicas, a partir da busca pelo apoio da população para a operação.  

 

2.2.3 RSS segundo a ONU 

 As Nações Unidas adotam a Reforma do Setor de Segurança como peça-chave para 

consolidação da paz em diferentes contextos, principalmente em operações de paz e missões 

políticas. A compreensão da ONU em relação à RSS é semelhante àquela colocada pela OCDE 

e pelo DCAF, associando segurança aos desenvolvimentos social e econômico sob supervisão 

civil em um funcionamento democrático. Segundo o Departamento de Operações de Paz (DPO) 

(2019), a RSS é um sine qua non para os desenvolvimentos político e econômico, visto que o 

nexo segurança-desenvolvimento é amplamente reconhecido. Assim, para o DPO (2019), a 

RSS é uma forma de criar um ambiente propício para o desenvolvimento. 

No primeiro relatório especial do secretário-geral sobre RSS, em 2008, a ONU 

reitera a premissa básica exposta no capítulo anterior de que Estados são provedores de 

segurança e, por isso, elenca a RSS como um mecanismo vital para contribuir, 

 
35 “Em outros países, uma demanda por desmilitarização levou à dissolução da gendarmeria e à sua integração na 

polícia civil. Não é necessário dissolver uma gendarmaria ou alterar o seu status militar para garantir que ela seja 

responsável e eficaz dentro de uma estrutura de respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito. O uso da 

força pelas gendarmarias deve estar sujeito aos mesmos padrões de adequação e proporcionalidade esperados no 

policiamento civil. Ao aplicar os princípios de boa governança às gendarmarias, as preocupações sobre prestação 

de contas, supervisão e uso da força podem ser tratadas” (tradução nossa).  
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internacionalmente, para que os Estados possam cumprir essa provisão de acordo com o Estado 

de Direito e respeito aos Direitos Humanos: 

 

[…] security, development and human rights are preconditions for sustainable peace. 

Member States are the primary providers of security, which contributes to the 

protection of human rights and sustainable development. The task of the United 

Nations is to support national actors in achieving their security, peace and 

development goals. To that end, the development of effective and accountable security 

institutions on the basis of non-discrimination, full respect for human rights and the 

rule of law is essential.36 (ONU, 2008, p. 1).  

 

Conforme novas situações de conflito e pós-conflito se apresentavam no cenário 

internacional, a ONU, em parceria com think tanks e organizações como a própria OCDE, 

dedicou-se a pensar e produzir mais relatórios e manuais para que os Estados-membros 

contribuíssem com a RSS. Uma dessas iniciativas foi a criação da Força Tarefa Interagência do 

Sistema ONU (IASSRTF, na sigla em inglês), dedicada exclusivamente a pensar a RSS. Essa 

Força-Tarefa é um exemplo claro da abrangência da RSS e da associação segurança-

desenvolvimento, que pode ser verificada pela composição dos diferentes órgãos: 

Departamento de Assuntos Político, DPO, Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos (ACNUDH), Escritório de Apoio para Peacebuilding, Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ONU Mulheres, Escritório da ONU sobre 

Drogas e Crime (UNODC), Escritório das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento, 

entre outros. 

A ONU, portanto, apresenta-se como uma organização que estimula e apoia 

processos de RSS como parte de uma agenda internacional de estabilidade, desenvolvimento e 

segurança. No segundo relatório especial do secretário-geral, publicado em 2013, a RSS consta 

como parte integral da agenda da ONU para as operações de manutenção da paz, construção da 

paz, fomento aos direitos humanos, prevenção de conflito e desenvolvimento (ONU, 2013, p. 

7). 

Esse relatório traz algumas atualizações importantes. Primeiro, em consonância 

com a pesquisa de Bruneau e Matei (2013), a ONU expressa que o controle civil é elemento 

basilar da RSS para que as instituições de segurança operem segundo os direitos humanos, de 

 
36 “[...] segurança, desenvolvimento e direitos humanos são pré-condições para uma paz sustentável. Os Estados-

membros são os principais fornecedores de segurança, o que contribui para a proteção dos direitos humanos e 

do desenvolvimento sustentável. A tarefa das Nações Unidas é apoiar os atores nacionais na consecução de seus 

objetivos de segurança, paz e desenvolvimento. Para esse fim, é essencial o desenvolvimento de instituições de 

segurança eficazes e responsáveis, com base na não discriminação e no respeito total pelos direitos humanos e 

pelo Estado de Direito” (tradução nossa).  
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forma eficaz, eficiente e sob o princípio da accountability (ONU, 2013, p. 4). Isso significa que, 

reconhecendo o Estado como principal provedor de segurança, a Organização admite o seu 

potencial predatório e identifica na RSS a possibilidade de moderar a violência estatal e orientar 

o Setor para lidar com os problemas de segurança de acordo com as prioridades daquela 

comunidade. A segunda atualização trata da ampliação do rol de ameaças. Questões como 

tráfico de pessoas, drogas e armas, terrorismo, insurgência, mudança climática e degradação 

ambiental, crime organizado, violência armada e crimes cibernéticos geram padrões de 

violência e insegurança que demandam “respostas inovadoras” para consolidação de uma paz 

duradoura (ONU, 2013, p. 6). Dessa forma, 

 

One of the core objectives of peacebuilding is to address patterns of violence and 

insecurity by building resilient and legitimate institutions. This requires addressing 

those deficits in the security sector that may have led to or exacerbated instability in 

the first place. Security sector reform is therefore often a key component of a country’s 

peacebuilding agenda.37 (ONU, 2013, p. 6).  

 

Dentro desses diferentes temas, a questão da criminalidade ganha destaque no 

debate sobre RSS, visto que a violência associada ao crime organizado se consolida como uma 

das grandes ameaças nas agendas nacionais, regionais e internacionais. Em 2016, a IASSRTF 

publicou um manual de orientação para que os Estados-membros da ONU associem o combate 

ao Crime Organizado Transnacional (TOC, na sigla em inglês) às iniciativas pela reforma do 

Setor de Segurança. 

Considera-se um caso de TOC quando se identifica a realização das seguintes 

atividades: provisão de bens ilícitos, provisão de serviços ilícitos e/ou infiltração de governos 

e negócios (ONU, 2016, p. 3). Essas atividades são consideradas ameaças por parte das Nações 

Unidas porque: “Through provision of illicit goods and services, TOC puts human security at 

risk. Through infiltration of governments and the social fabric, TOC obstructs peace, 

sustainable development and the rule of law” (ONU, 2016, p. 4)38.  

O documento indica que o crime organizado não deve ser igualado à insurgência, 

pois não há manifestação do interesse de suplantar governos, entretanto há uma associação com 

grupos insurgentes, na medida em que estes representam obstáculos à consolidação de um 

 
37 “Um dos principais objetivos da construção da paz é abordar os padrões de violência e insegurança, construindo 

instituições resilientes e legítimas. Isso requer solucionar os déficits no Setor de Segurança que podem ter 

causado ou exacerbado a instabilidade em primeiro lugar. A Reforma do Setor de Segurança é, portanto, 

frequentemente um componente essencial da agenda de construção da paz de um país.” (tradução nossa). 
38 “Por meio do fornecimento de bens e serviços ilícitos, a TOC coloca a segurança humana em risco. Por meio da 

infiltração de governos e do tecido social, o TOC obstrui a paz, o desenvolvimento sustentável e o Estado de 

Direito” (tradução nossa). 
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ambiente estável. O crime organizado é considerado como algo que possui um 

“comprometimento com a instabilidade” que configura o TOC como uma ameaça concreta à 

paz e estabilidade:  

 

This commitment to instability can make TOC a threat to lasting peace and a 

significant obstacle to achieving the goals of peace-building operations [...] TOC 

trades in any illicit goods and services marketable, including people. This often leads 

to high levels of violence, abuse and victimization that strongly affect social and 

human capital in affected communities and can be measured as human development 

loss.39 (ONU, 2016, p. 6). 

 

Baseando-se em dados fornecidos pela OCDE (2007), a ONU (2016) indica que o 

crime organizado está associado aos seguintes fatores: fragilidade institucional, corrupção das 

agências governamentais, dificuldade em exercer accountability, pouca coordenação 

interagências, desigualdades socioeconômicas, violência estrutural, pouca regulamentação 

sobre atividades econômicas privadas e fronteiras porosas. Além disso, a ONU (2016) considera 

que a expansão do crime organizado em escala global resulta em mais pessoas buscando o 

engajamento em atividades criminosas. Reafirma-se a todo momento que o crime organizado 

explora as oportunidades que se apresentam diante da vulnerabilidade das populações, por isso 

se trata de um dos principais obstáculos ao bem-estar, crescimento econômico e modo de vida 

sustentável – juntamente ao terrorismo e ao conflito (ONU, 2016, p. 5).  

Diante disso, indica-se a necessidade de investir em “intervenções preventivas” no 

tecido social que permitam a entrada de serviços sociais nas áreas consideradas vulneráveis, de 

forma que agentes de Segurança e assistentes sociais atuem de forma coordenada (ONU, 2016, 

p. 20). Nesse contexto, a RSS funciona como um mecanismo que prioriza a reforma das polícias 

e dos métodos de policiamento, visando à maior integração e ao aumento da capacidade de 

atuação conjunta do Setor de Segurança em identificar quais são as áreas em que há maior 

propensão para atuação do crime organizado e coordenar as ações a partir das informações 

levantadas. 

Há uma ênfase no trabalho da Inteligência para melhor compreender o contexto no 

qual o grupo criminoso está inserido, pois, a partir de uma análise conjuntural, o Setor de 

Segurança pode planejar onde cabem quais tipos de assistência social e campanhas contra o 

crime e onde podem ser feitas as operações de busca e apreensão. A prioridade estabelecida é 

 
39 “Esse compromisso com a instabilidade pode tornar o TOC uma ameaça à paz duradoura e um obstáculo 

significativo para alcançar os objetivos das operações de construção da paz [...] O TOC negocia quaisquer bens 

e serviços ilícitos comercializáveis, incluindo pessoas. Isso, geralmente, leva a altos níveis de violência, abuso e 

vitimização que afetam fortemente o capital social e humano nas comunidades afetadas e podem ser medidos 

como perda do desenvolvimento humano” (tradução nossa). 
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a de investir na prevenção contra a adesão social ao crime organizado, fomentando a assistência 

social e diminuindo o gap entre forças de Segurança e comunidade. Aponta-se, também, a 

necessidade de investir em softwares e programas de inteligência criminal compartilhados entre 

todos os agentes, para facilitar a coordenação interagências.  

Ou seja, há uma mobilização em torno do crime organizado a fim de caracterizá-lo 

como um elemento desestabilizador que ameaça à paz, compreendendo que a sua erradicação 

demanda uma atuação diferenciada do Setor de Segurança. A partir da posição da ONU em 

relação à RSS e do seu papel no combate ao crime organizado, é possível traçar uma 

aproximação mais contundente com a hipótese deste trabalho – de que RSS, no Brasil, significa 

uma orientação interventora. Como será indicado no capítulo seguinte, grande parte da 

construção do discurso sobre insegurança e violência no estado do Rio de Janeiro está associada 

ao crime organizado e à necessidade de reorganização do Setor de Segurança para melhor 

combatê-lo.  

O enquadramento do crime organizado com conflito e terrorismo como ameaças à 

paz e à estabilidade por parte da ONU, OCDE e think tanks como o DCAF contribui para que 

o crime organizado seja utilizado como um argumento de segurança. É mais palatável afirmar 

que o crime organizado se trata de uma ameaça à segurança das pessoas e que ele floresce onde 

há pobreza e subdesenvolvimento quando este discurso está sendo proferido na esfera 

internacional. Conforme reforçado por Bigo (in BIGO; TSOUKALA, 2008), quando uma fonte 

de insegurança circula a ponto de se tornar global, ela é mais facilmente reconhecida como mais 

perigosa e, por isso, há uma maior urgência em lidar com ela. Assim, não é de pouca 

importância a associação feita entre subdesenvolvimento, violência, crime organizado, conflito 

e terrorismo.  

 

 

2.3 RSS, Contrainsurgência e Peacebuilding 

 

2.3.1 Contrainsurgência 

 

Um debate importante a ser trazido sobre a RSS e o nexo entre segurança e 

desenvolvimento é a sua relação com os esforços de contraterrorismo e contrainsurgência. Mark 

Duffield (2010) aponta como a busca pela erradicação da pobreza e os programas de 

desenvolvimento adquiriram uma moralidade positiva na agenda internacional, na medida em 

que ambientes considerados instáveis e subdesenvolvidos são associados ao engajamento de 
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indivíduos em práticas violentas e terroristas. Em outras palavras, prover maior segurança e 

desenvolvimento seria uma forma de prevenir a proliferação de grupos terroristas, o que torna 

a RSS ainda mais instrumental.  

Na lógica antiterrorista, especialmente naquela evocada pelos EUA, existem 

espaços geográficos na periferia do sistema internacional que são computados como mais 

propícios para a manifestação de ameaças. Nessas cidades ou comunidades, residem os 

“outros”, caracterizados como inimigos em potencial em razão de disporem de uma maior 

disposição à violência e ao extremismo, os quais representam uma ameaça à civilização 

ocidental (GRAHAM, 2016). Sedra (2014) recupera a Estratégia Nacional de Defesa 

estadunidense de 2008 com o intuito de evidenciar a associação da RSS ao combate ao 

terrorismo: 

 

Nós trabalharemos com e por meio de Estados com ideais semelhantes aos nossos 

para ajudar a diminuir as áreas não governadas no mundo e assim, negar santuários 

aos extremistas e a outros grupos hostis. Ajudando os outros a policiarem a si próprios 

e suas regiões, iremos lidar coletivamente com as ameaças ao amplo sistema 

internacional. (US DEPARTMENT OF DEFENSE, 2008 apud SEDRA, 2014, p. 

139). 

 

A partir das inciativas dos EUA, a RSS torna-se uma ferramenta para conter as 

ameaças manifestadas pelos Estados frágeis, falidos e/ou afetados por conflitos, “[...] como uma 

maneira de manter a caixa de Pandora fechada” (SEDRA, 2014, p. 139). Diante desse quadro, 

aumenta-se a ênfase da RSS em garantir a eficácia operativa das forças de Segurança, o que se 

sobrepõe às medidas de proteção à dignidade humana. Em outras palavras, as assistências 

voltadas para a RSS são feitas por uma lente antiterrorista, o que, na prática, implica uma 

militarização dos esforços para reformar o Setor de Segurança. Os investimentos voltam-se para 

a capacitação de combate, repressão e vigilância contra o terrorismo dentro dos países 

considerados “linha de frente” no combate ao terrorismo (SEDRA, 2014).  

Ainda que a RSS como ferramenta antiterrorista tenha se apresentado na última 

década, é relevante apontar que o nexo entre segurança e desenvolvimento como forma de 

estabilização já pode ser identificado desde as práticas de contrainsurgência durante a Guerra 

Fria. Em Modern Warfare, de 1964, Roger Trinquier argumentou que as Forças Armadas 

francesas insistiam em estudar uma forma de guerra que havia deixado de existir e que 

dificilmente se manifestaria novamente (TRINQUIER, 1964, p. 3). O autor se referia ao 

equívoco da França em se manter preparada para a guerra entre Estados, em vez de atualizar o 
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treinamento para lidar com os grupos armados irregulares e as táticas de guerrilha 

testemunhadas na Indochina e, principalmente, na Argélia. 

Partindo das experiências revolucionárias nestes países, Trinquier (1964) define a 

“guerra moderna” como um sistema interligado de ações militares, políticas, psicológicas e 

econômicas com um objetivo de estabelecer um regime político. Para quem atua no lado 

revolucionário, isso significa romper com a ordem vigente e suplantá-la por outra, enquanto o 

lado contrarrevolucionário busca a manutenção do status quo. O fator decisivo para ambos é o 

apoio popular e, por esse motivo, a população torna-se o principal palco de operações nesse 

tipo de conflito.  Assim sendo, a contrainsurgência ocupa-se de neutralizar as forças oponentes 

no terreno, ao mesmo tempo em que controla a população local, cooptando-a (TRINQUIER, 

1964).  

Trinquier (1964) foca grande parte de seu trabalho no ato terrorista, que julga ser a 

arma principal da “guerra moderna”, sendo uma peça-chave na condução da contrainsurgência. 

A ação terrorista, por ter o elemento surpresa e ser possível em qualquer espaço, gera tensão e 

medo permanente e é mais difícil de ser antecipada e punida. Por isso, a contrainsurgência deve 

orientar os seus esforços nos serviços de Inteligência para identificar os membros dos grupos 

armados e os seus associados, as suas bases de operação e os seus possíveis planos de ataque. 

Há duas vias que se cruzam para alcançar esse objetivo, ambas centradas na ação direta sobre 

a população local: policiamento ostensivo e esforços de propaganda.  

O autor indica que há uma diluição na fronteira entre trabalho militar e trabalho 

policial, os quais compõem, em conjunto, as forças da ordem, cujo objetivo é isolar os membros 

insurgentes para sua neutralização. O trabalho policial ostensivo caracteriza-se pela 

reorganização da vida local, visando a garantir vigilância e controle sobre todas as atividades. 

Organiza-se uma forma de cadastramento da população, pontos de revista e toques de recolher. 

Assim, todo indivíduo não cadastrado ou que se recuse a ser revistado, descumprindo o toque 

de recolher, é um suspeito automático, justificando a sua apreensão para interrogatório – muitas 

vezes, com o recurso da tortura como método de obtenção de informações: 

Certain harsh actions can easily pass for brutalities in the eyes of a sensitive public. 

And it is a fact also that, in the process of extirpating the terrorist organization from 

their midst, the people will be manhandled, lined up, interrogated, searched. Day and 

night, armed soldiers will make unexpected intrusions into the homes of peaceful 

citizens to carry out necessary arrests. Fighting may occur in which the inhabitants 

will suffer.40 (TRINQUIER, 1964, p. 48). 

 

 
40 “Certas ações duras podem facilmente passar por brutalidades aos olhos de um público sensível. E também é 

fato que, no processo de extirpar a organização terrorista do meio deles, as pessoas serão abusadas, alinhadas, 

interrogadas, revistadas. Dia e noite, soldados armados farão intrusões nas casas de cidadãos pacíficos para 

realizar as prisões necessárias. Podem ocorrer lutas nas quais os habitantes irão sofrer” (tradução nossa). 



92 

 

Os esforços de propaganda, por sua vez, são mais sutis e de maior relevância para 

este trabalho. O argumento da contrainsurgência consiste em utilizar o terrorista contra a sua 

própria causa: o simples ato de denominá-lo terrorista busca invocar na população o sentimento 

de que aquele é um agente inescrupuloso, que não valoriza a vida de inocentes e atenta contra 

a segurança dos próprios locais. Assim, a ação contrainsurgente seria um ato benéfico para a 

população, pois visaria à provisão da segurança para os indivíduos daquele local, bem como à 

segurança do país, enquanto os insurgentes seriam agentes disruptivos: “The people know 

instinctively what is correct. It is only by substantive measures that we will lead them to judge 

the validity of our action”41 (TRINQUIER, 1964, p. 50).  

O autor considera que essas medidas substanciais são de suma importância para 

cooptação da população. Enquanto o conflito estiver corrente, a contrainsurgência deve 

preocupar-se em administrar “serviços sociais”, como entrega de alimentos e acesso à ajuda 

médica, para mitigar os danos na população. Quando houver uma estabilização da área, 

Trinquier (1964) afirma que é imprescindível a entrega de serviços e assistências de forma 

ostensiva e generosa.  

O objetivo é fornecer estruturas para que a população local legitime a ação 

contrainsurgente e, principalmente, adquira meios de se emancipar do grupo armado e participe 

de forma ativa para a erradicação das ameaças e para evitar o ressurgimento do conflito. Cabe 

ressaltar que esse processo de estabilização e entrega de assistências é denominado 

“pacificação” no trabalho de Trinquier (1964, p. 81). Uma área pacificada, segundo o autor, 

 

[...] é aquela cujo controle foi militarmente garantido, dentro da qual a população 

coopera com os militares – movida, geralmente, pelo medo – e onde a guerrilha foi 

plenamente exterminada ou encontra-se de tal forma subjugada que não é mais 

relevante para o conflito. (TRINQUIER, 1964 apud MENDONÇA, 2017, p. 55).  

 

Assim, para que a contrainsurgência seja bem-sucedida, Trinquier (1964) indica 

que ela deve ser pautada por um “plano de pacificação”, ou seja, um plano que associe a 

neutralização das forças guerrilheiras a projetos sociais para a população local. O autor sugere 

que alguns desses projetos sociais a serem empreendidos nas áreas pacificadas podem ser: 

construção de escolas, pavimentação e reparo de estradas, criação de campos de acolhimento 

de refugiados e pessoas forçadas a migrarem, bem como o fomento ao desenvolvimento 

 
41 “As pessoas sabem instintivamente o que é correto. Somente por meio de medidas substantivas as levaremos a 

julgar a validade de nossa ação” (tradução nossa). 
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econômico, para que a população local alcance meios de subsistência (TRINQUIER, 1964, p. 

81).  

Essa percepção é compartilhada por um segundo autor relevante nos estudos sobre 

contrainsurgência, David Galula, em Pacification in Algeria, de 2006. O autor apresenta noções 

semelhantes sobre serviços sociais e desenvolvimento como parte do processo de 

contrainsurgência. Aponta que é necessário, antes de iniciar as operações, que haja uma 

declaração de estado de excepcionalidade que dê poderes especiais para garantir o 

desenvolvimento econômico, as reformas sociais e econômicas, a reorganização territorial, a 

ordem pública, a segurança das pessoas e do patrimônio e a proteção da integridade do território 

(GALULA, 2006, p. 21). Ou seja, a contrainsurgência já antevê como vontade política da 

operação que se empreenda um conjunto de ações que vão além da neutralização dos grupos 

armados.  

Há um momento interessante que relata o plano de um oficial francês na cidade de 

Algiers para recrutar argelinos e doutriná-los segundo uma ideologia pró-França. Galula (2006) 

questiona qual ideologia pode ser suficiente para contra-argumentar o apelo da ideologia 

rebelde, que é a independência. O oficial francês aponta o humanismo, a cooperação, o 

progresso social e o desenvolvimento econômico. Galula (2006) é direto em afirmar que a 

pacificação é um exemplo da abordagem carrot and stick42. A contrainsurgência fornece 

paulatinamente os serviços sociais necessários para atender ao progresso social e ao 

desenvolvimento econômico, na medida em que a população que recebe esses serviços colabora 

com a manutenção do ambiente estável.  

Portanto há algumas considerações a serem salientadas. A vitória da 

contrainsurgência é baseada em conquistas políticas prioritariamente, pois, assim, coopta-se 

mais facilmente a população. Sem esse manejo da opinião pública e a conquista dos “corações 

e mentes”, o engajamento robusto do contrainsurgente volta-se contra ele. Dessa forma, como 

colocado por Trinquier (1964) e Galula (2006), é importante que o uso da força seja calculado 

a fim de evitar efeitos colaterais indesejados, sempre combinando a violência com a provisão 

de serviços e estruturas. Por fim, é importante frisar a importância do trabalho de Inteligência, 

que se estende sobre toda população no intuito de compreender as realidades social, política e 

econômica do local, o que contribui para identificação dos potenciais insurgentes e dos 

problemas locais que a contrainsurgência pode ajudar a sanar, como esforço para ganhar o apoio 

da população. 

 
42 “Carrot and stick” é uma forma de indução de comportamento por meio da combinação de recompensa e 

punição.  
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2.3.2 Peacebuilding 

 

As operações de paz da ONU, como aponta Mendonça (2017), possuem grandes 

semelhanças com as operações de contrainsurgência e com a ideia de pacificação. Contudo 

buscam uma ressignificação positiva da pacificação ao utilizar o termo “operação de paz” e se 

desvencilhar da associação à contrainsurgência, que é tomada como pejorativa. Tanto a 

contrainsurgência quanto as operações de peacebuilding guardam a pacificação em espírito, 

cujo objetivo é a construção de um ambiente politicamente estável e ausente de conflitos 

violentos que atentem contra a ordem. Para obtenção desse objetivo, a missão opera com o uso 

da força robusta regulamentada que mobiliza Forças Armadas e polícias para combate direto, 

policiamento ostensivo e ações sobre a população local: 

 

[...] peacebuilding e contrainsurgência possuem o mesmo objetivo de transformar as 

sociedades através da garantia da estabilização [...] apesar de aparentar ser composta 

por táticas estritamente militares, a contrainsurgência valoriza sobremaneira o uso 

extensivo de outros aspectos como o desenvolvimento e a garantia da segurança ou 

da sensação de segurança. Da mesma forma, as operações de peacebuilding tendem a 

seguir a mesma lógica: a importância de garantir o retorno da autoridade local, o 

desenvolvimento do território e o aumento da segurança. (TURNER, 2017 apud 

MENDONÇA, 2017, p. 80). 

 

Como já foi exposto, as Nações Unidas atuam segundo o nexo segurança-

desenvolvimento e defendem que a RSS faz parte do processo amplo de construção da paz em 

Estados pós-conflito e em transição, posto que contribui para a criação de um ambiente seguro 

para os indivíduos e politicamente estável, evitando o ressurgimento de conflitos. Nessa 

perspectiva, as operações desempenhadas no âmbito da ONU são vetores da RSS, 

especialmente aquelas operações multidimensionais voltadas para o peacebuilding. É 

importante sublinhar este último adendo, porque existe um amplo espectro de operações de paz 

sob a égide da ONU, sendo que essas operações de peacebuilding são mais recentes e frutos de 

um processo de modificação e adaptação feito desde a década de 1950.   

Kai Kenkel (2013) explica que há diferentes gerações de operações de paz que se 

justapõem ao longo dos últimos anos: a geração de peacekeeping tradicional, a geração de 

peacekeeping com maior participação de agentes policiais e civis, a geração de peace 

enforcement e a geração de peacebuilding. A primeira geração apresentou-se ainda na Guerra 

Fria, com o envio de tropas militares para monitorar a situação no Egito devido à crise no Canal 

de Suez (1956). Na primeira geração, as operações de paz consistiam em observar o cessar-
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fogo entre Estados e gerenciar uma buffer zone entre países beligerantes. Tratava-se de 

situações nas quais havia uma paz estabelecida por acordo entre duas partes, e a ONU enviava 

tropas militares para garantir o estado de paz, de acordo com o Capítulo VI da Carta das Nações 

Unidas: “Solução pacífica de controversas”. Por esse motivo, as missões eram denominadas de 

peacekeeping (manutenção da paz). Três princípios balizavam o peacekeeping: o 

consentimento dos Estados, a imparcialidade no conflito e o não uso da força.  

O fim da Guerra Fria promoveu alterações nessas missões. Os processos de 

transições políticas, após a queda do bloco soviético e pós-guerras de procuração no “Terceiro 

Mundo”, foram, em grande parte, violentos e escalaram para conflitos internos e guerras civis. 

Sob a influência das novas percepções de Segurança, as operações de paz cresceram na 

demanda da agenda internacional. Contudo, havia uma relevante mudança no que diz respeito 

ao preparo para essas novas formas de emprego militar: os conflitos envolvem combatentes da 

mesma nacionalidade e grupos armados de diversas origens (fora das Forças Armadas oficiais) 

que fogem da lógica da guerra entre Estados. Assim, apresentou-se uma segunda geração de 

operações de paz. Apesar de ainda presumirem consentimento das partes envolvidas no conflito, 

essas operações demonstraram um incremento de ações no meio civil, como o fomento à 

organização de eleições, desarmamento, entrega de assistência humanitária e apoio à construção 

de estruturas de governo locais.   

Situações como o genocídio em Ruanda (1994) e o massacre de Srebrenica no 

conflito bósnio (1995) evidenciaram o despreparo ou a inadequação das operações. A partir de 

então, a organização revisitou a questão do não uso da força e buscou preparar meios para 

permitir maior atividade dos peacekeepers no terreno. Nesse ínterim, inserem-se as operações 

de terceira geração, entendidas como peace enforcement (imposição da paz). Estas operações, 

ao contrário das anteriores, são empreendidas sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas: 

“Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agressão”. Há uma mudança 

significativa em relação aos princípios basilares das operações feitas sob o Capítulo VI: o uso 

da força é liberado, e não é necessário consentimento das partes envolvidas no conflito.  Assim, 

ao longo da década de 1990, houve um debate entre a intervenção e o respeito à soberania dos 

Estados-membros. As intervenções humanitárias ocorreram sob uma responsabilidade 

internacional de proteger a vida humana, conhecido como R2P (Responsibility to Protect).  

A quarta geração é a de operações que ainda costumam ser feitas segundo o capítulo 

VI, mas que são mais robustas no uso da força e possuem um caráter multidimensional, com 

esforços de construção da paz a longo prazo – as operações de peacebuilding. É nessas 

operações que a RSS se insere, já que elas concatenam o uso intenso da força com maior atuação 
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sobre a população. Formalmente, essas operações permanecem seguindo os princípios de 

consentimento e não uso da força, porém há uma atualização desses princípios. O 

consentimento não é, necessariamente, do Estado, mas das principais partes envolvidas no 

conflito, e o não uso da força prevê como, exceções, a autodefesa e a defesa do mandato, que 

costuma incluir uma série de atividades que demandam o uso da força no terreno, como a 

proteção de civis. 

A proteção de civis dentro de uma operação da ONU significa proteger aqueles que 

não estão diretamente envolvidos nas hostilidades. Trata-se de uma questão contraditória e 

polêmica nas discussões dentro da Organização, pois a permissividade do uso da força significa 

utilizar a violência contra, possivelmente, membros das forças governamentais do país 

anfitrião, caso estas sejam as responsáveis pelas agressões aos civis. Contudo, essa força só 

pode ser usada no nível tático e requer alto planejamento estratégico para que isto não se reverta 

na retirada de consentimento por parte do Estado anfitrião (ONU, 2015).  

Essas operações demandam que as forças militares e policiais estejam coordenadas 

entre si, invistam no trabalho de Inteligência, buscando dissuadir as forças oponentes em vez 

de se engajarem em combate direto, e mantenham uma boa relação com os agentes civis da 

operação e com a população local. Para balizar o uso da força e coordenar as ações, a ONU 

estabelece uma série de documentos regulatórios que definem os objetivos gerais da missão e 

como cada componente deve atuar. Além do mandato emitido pelo Conselho de Segurança, há 

uma Integrated Strategic Framework (ISF), que indica quais são os objetivos específicos para 

a segurança e o desenvolvimento naquele país, e, especificamente para os componentes 

militares e policiais, existem as Regras de Engajamento e Diretrizes do Uso da Força, 

respectivamente (ONU, 2014). 

Para manter relação com os civis da operação e da população local, as operações de 

peacebuilding investem na coordenação civil-militar (CIMIC, na sigla em inglês). Essa 

coordenação ensina os militares a atuarem em apoio às atividades de desenvolvimento, 

ajudando obras de infraestrutura, programas de desmobilização, desarmamento e reintegração 

(DDR) e, inclusive, na Reforma do Setor de Segurança daquele país (ONU, 2014). A CIMIC 

prepara os militares, também, para terem poder de convencimento sobre a população de que 

aquela operação é benéfica para a comunidade, mantendo o apoio populacional e conquistando 

a opinião pública. 

É interessante apontar que a ONU reconhece que isso se assemelha às operações de 

contrainsurgência e à busca por conquistar “corações e mentes”, mas argumenta que os 

objetivos da operação de paz são orientados para o bem-estar da população, e não para uma 
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vitória militar. Apesar da argumentação da Organização, é importante que se reafirme que a 

associação entre contrainsurgência, pacificação e peacebuilding é verificável.  

 

2.4 RSS, Contrainsurgência, Peacebuilding e Nexo Segurança 

Desenvolvimento 

 

Considerando o que foi apresentado neste capítulo, é possível estabelecer algumas 

conclusões relevantes para a próxima discussão sobre a apreensão da Reforma do Setor de 

Segurança no Brasil e a sua relação com a Doutrina de Segurança Nacional. A primeira é que 

a RSS se insere em um contexto de ampliação do conceito de segurança e se associa aos 

processos de securitização. Há uma preocupação com a segurança do indivíduo nas diferentes 

áreas de sua vida, e a segurança do indivíduo torna-se intrínseca à segurança do Estado. 

Considerando a compreensão proposta pela securitização, há uma maior possibilidade de 

assuntos passíveis de serem cooptados pelo Estado como uma ameaça à sua segurança.  

A demanda pela RSS também está majoritariamente centrada na estrutura do 

Estado, pois funciona como um mecanismo de readequação do aparato de segurança estatal em 

prover maior segurança e maior desenvolvimento, a fim de sanar questões que são construídas 

como ameaças à paz e à estabilidade. Notou-se, pela leitura do manual da OCDE, que as 

principais ameaças à segurança, no contexto contemporâneo, estão associadas, especialmente, 

ao subdesenvolvimento, de forma que a RSS serviria como um mecanismo para a melhor 

alocação de recursos financeiros e reorganização dos Sistemas de Segurança e de Justiça, 

visando à efetividade da provisão de segurança. Isso é compartilhado pelo DCAF e pelas 

Nações Unidas, porém estas apresentaram mais ameaças nominalmente pontuadas, como o 

terrorismo, a violência urbana e o crime organizado, argumentando que tais fontes de 

insegurança poderiam ser sanadas por uma atuação responsável e efetiva dos Setores de 

Segurança.  

A securitização como processo de construção de uma ameaça a ser mitigada pelo 

Estado não demanda que a materialidade de tal ameaça seja, necessariamente, comprovada, 

mas, sim, que ela seja apresentada e aceita como algo ameaçador. Assim, ao construir um 

quadro no qual a violência e a insegurança são associadas às atividades do crime organizado e 

que este configura uma ameaça à paz e à estabilidade, torna-se mais palatável aprovar medidas 

mais ostensivas sob o discurso de garantir segurança.   

Uma segunda consideração importante é a relação entre contrainsurgência e 

operações contemporâneas de construção da paz das Nações Unidas que fomentam a RSS. 
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Essencialmente, essas formas de atuação imbricam as funções militares e policiais – seja via os 

militares cumprindo a função de policiais, policiais atuando no combate direto, ou coordenando 

a ação de dois componentes distintos –, a fim de garantir um ambiente seguro e estável. Nesses 

contextos, a população local é o principal palco de operações, e, ao mesmo tempo em que se 

usa a força contra ela, também se busca manter o apoio e a opinião pública favoráveis.  

Se a RSS está associada às operações e aos esforços de construção da paz, e estes 

estão associados à contrainsurgência, é possível compreender que elementos da RSS também 

estão relacionados à contrainsurgência. Isso pôde ser identificado, principalmente, na 

associação segurança-desenvolvimento, marcando uma terceira consideração sobre este 

capítulo.  Ainda que sob roupagens diferentes, a ideia-base é que a provisão de segurança está, 

fundamentalmente, associada à ação sobre diferentes aspectos da vida local, em prol do 

desenvolvimento, como duas faces de uma moeda: coerção e bem-estar.  

O uso da força é apresentado como algo necessário para estabilizar um ambiente 

desordenado, seja por insurgência, criminalidade ou conflitos diversos. Para que o ambiente 

permaneça estável, seguindo a lógica do Estado ocidental de caráter democrático e capitalista, 

são necessárias instituições políticas que garantam representatividade e previsibilidade na vida 

dos indivíduos, condições econômicas para que possam consumir e garantias básicas de 

saneamento, educação, saúde e lazer – a boa governança. Essas circunstâncias mantêm a 

população participativa na vida pública e, principalmente, complacente com o Estado.  

Nesse cenário, as forças de Segurança não são percebidas como corruptas ou 

nocivas, mas como instituições responsáveis e majoritariamente benfeitoras, que colaboram 

com os objetivos gerais de segurança e desenvolvimento daquela comunidade. Quanto maior 

for a confiabilidade entre sociedade civil e agentes de Segurança, maior é o apoio que a 

população fornece às operações de Segurança e aumenta-se a colaboração e a troca de 

informações, mantendo um ambiente estável. Em outras palavras, segurança e desenvolvimento 

funcionam como uma retroalimentação positiva do funcionamento do Estado.   
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CAPÍTULO 3 

O BRASIL E A REFORMA DO SETOR DE SEGURANÇA 

  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os manuais de Garantia da Lei e da Ordem e 

de Pacificação e o Plano Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro como 

atualizações da Doutrina de Segurança Nacional, refletindo a interpretação brasileira da RSS 

baseada no conservadorismo estrutural da sociedade. O capítulo anterior demonstrou que este 

tipo de processo está fortemente associado ao nexo entre segurança e desenvolvimento e a uma 

demanda por instituições estatais mais responsáveis pelo provimento de segurança. A questão 

colocada para o Brasil é que essas instituições se edificam sobre um ambiente sociológico 

específico que precisa ser compreendido, a fim de se entender como opera o Setor de Segurança 

brasileiro. 

Na estrutura deste capítulo, a primeira seção buscará recuperar quatro expoentes do 

pensamento sociológico brasileiro: Oliveira Vianna, Sergio Buarque de Holanda, Raymundo 

Faoro e Florestan Fernandes. Para esta dissertação, selecionou-se estes autores devido à 

relevância que atribuem à formação oligárquica nacional, e às conclusões específicas que 

contribuem diretamente para que se compreenda a Doutrina de Segurança Nacional e as 

políticas de segurança atuais. Com Oliveira Vianna, enfatiza-se o protagonismo designado às 

elites na condução dos assuntos nacionais, e a predileção por um Estado forte e centralizador. 

Em Sergio Buarque de Holanda, expõe-se a aquiescência que atravessa a população brasileira 

e a reprodução de relações de mandonismos. Raymundo Faoro e Florestan Fernandes, ainda 

que partindo de metodologias distintas, permitem identificar a perpetuação do poder 

oligárquico e o engessamento de um Estado autoritário que vê a sua população como um fator 

disruptivo, indicando o peso da organização militar.  

Em seguida, o capítulo contextualizará a Doutrina de Segurança Nacional brasileira 

pensada no século XX, destacando o binômio segurança-desenvolvimento e a manutenção de 

um projeto de Segurança que sufoca a participação popular na República e atribui às Forças 

Armadas o papel de modernizar e ordenar os brasileiros. Por fim, faz-se uma breve 

contextualização do período entre 1988 e 2018, para introduzir GLO, as Pacificações e a 

Intervenção Federal, para, então, apresentar os manuais e o Plano Estratégico. Por meio da 

leitura desses documentos, busca-se apresentar a continuidade da Doutrina de Segurança 

Nacional e da associação segurança-desenvolvimento e indicar as semelhanças com as 

propostas reformistas do Setor de Segurança.  
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A partir daí, torna-se possível compreender que, no Brasil, a população brasileira é 

construída como o próprio problema para a segurança estatal, que o uso da força permanece 

como opção para resolução das questões internas e que as Forças Armadas se mantêm 

protagonistas em determinar o que é segurança nacional, como obtê-la e, inclusive, como 

reorganizar as políticas de Segurança Pública.  

 

3.1 Tradição Nacional Autoritária 

 

3.1.1 Oliveira Vianna 

 

Em O idealismo da constituição, de 193943, e Instituições políticas brasileiras, de 

1949, Oliveira Vianna argumenta que a adoção dos modelos constitucionais anglo-saxões na 

edificação das instituições políticas teria sido irresponsável, pois se tratava de povos de culturas 

políticas diferentes que expressavam capacidades políticas diversas. A cultura política da qual 

trata Vianna (1999, p. 421) é o conjunto de costumes e modos de ser e agir de um povo que 

define a sua capacidade política, a saber, a sua capacidade de se organizar e exercer os Poderes 

Públicos. O autor considera que a capacidade política anglo-saxã deriva de uma cultura política 

sofisticada de consciência de solidariedade social que permite o funcionamento da common 

law. Nesse sentido, 

 

Os seus regimes políticos, os seus códigos administrativos, a solução dos seus 

problemas nacionais (políticos, sociais, econômicos, etc.), expressa nos seus statutes 

e acts, representam soluções suas, exclusivamente suas. Tão suas como os preceitos 

da sua common law, que é um direito tradicional, não escrito, vivendo todo na 

consciência popular, nos costumes, usos, práticas das sociedades saxônias. Direito-

lei, que coincide como o direito-costume; porque busca a sua inspiração no próprio 

povo, por meio da rede ramicular das fontes da sua opinião pública organizada -- 

numerosas, abundantes e ativas. (VIANNA, 1999, p. 103). 

 

Essa “opinião pública organizada”, para o autor, marca a crucial diferença entre a 

democracia anglo-saxã e a democracia que se constituía no Brasil, cuja opinião pública seria 

desorganizada, ou “infusa, inorgânica, inarticulada” (VIANNA, 1939, p. 15). Assim sendo, a 

incorporação dos procedimentos políticos adotados em uma democracia organizada não poderia 

ser exitosa em um contexto drasticamente diferente, tratando-se de uma demonstração de 

idealismo utópico por parte das elites dirigentes, definido como “[...] todo e qualquer conjuncto 

 
43 Para esta dissertação, utilizou-se a primeira edição publicada dessa obra, portanto as citações estão de acordo 

com a grafia da época. 
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de aspirações políticas em intimo desaccôrdo com as condições reais e orgânicas da sociedade 

que pretende reger e dirigir” (VIANNA, 1939, p. 10).  

Em contrapartida, existiria uma forma de idealismo orgânico que as elites 

brasileiras deveriam seguir, como afirma o autor. Se o idealismo utópico ignora as condições 

reais de determinada sociedade, o idealismo do tipo orgânico partiria destas condições. Em 

outras palavras, as elites buscariam nas experiências da vida brasileira quais as melhores formas 

de conduzir o país, em vez de mimetizar práticas exógenas como o sufrágio e o 

parlamentarismo.  

Assim, Vianna (1939) propõe uma espécie de diagnóstico da população brasileira 

a partir do qual constrói o seu pensamento político-institucional, indicando quais formas de 

institucionalidade funcionariam de acordo com a realidade brasileira (VIANNA, 1939 apud 

COSTA, 2008). Para ele, as condições reais da sociedade brasileira indicavam um povo 

desarticulado, de homens voltados para o trabalho no campo e incapazes de enxergar além da 

associação do tipo clã. Além da problemática da concentração de terras, o modo de vida rural 

impediu o desenvolvimento da solidariedade social como aquela desenvolvida pelos anglo-

saxões.  

A solidariedade formada foi, por sua vez, a mentalidade dos clãs rural e parental. 

Estes formam clãs eleitorais (de finalidade eleitoreira) que representavam o interesse privado, 

do latifúndio, de forma que determinadas famílias estabeleciam domínios político e partidário 

sobre municípios e regiões inteiras (VIANNA, 1939, p. 188). Se bem que reduzidos atualmente, 

os clãs eleitorais constituem a base do direito público costumeiro e deixaram algumas heranças 

na vida política brasileira: a luta entre famílias e assassinatos por procuração, o banditismo 

coletivo, o fanatismo religioso e, principalmente, o nepotismo (VIANNA, 1939). Formou-se, 

então, uma mentalidade incapaz de conceber responsabilidade coletiva, voltada para o 

latifúndio e contrária à vida comunitária: 

 

No Brasil, só o indivíduo vale e, o que é pior, vale sem precisar da sociedade – da 

comunidade [...] O homem socializado, o homem solidarista, o homem dependente de 

grupo ou colaborando com o grupo não teve, aqui, clima para surgir, nem temperatura 

para desenvolver-se [...] caracterizado pela despreocupação do interesse coletivo, pela 

ausência de espírito público, de espírito do bem comum, de sentimento de 

solidariedade comunal e coletiva e pela carência de instituições corporativas em prol 

do interesse do “lugar”, da “vila”, da “cidade” (VIANNA, 1999, p. 141-142). 

 

Assim, o Brasil não poderia ser uma democracia porque, em primeiro lugar, não 

apresentava uma massa popular esclarecida que pudesse ser considerada “povo”, mas, sim, uma 

“congérie humana”, tampouco poderia o Brasil apresentar solo fértil para uma República. O 
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argumento do autor, portanto, é que a hipótese republicana de que o povo poderia se organizar 

e se governar não poderia ser verificada no Brasil, diante da incapacidade de sua população. 

Dentro desse diagnóstico, é importante que se demarque o tom de abjeção utilizado pelo autor 

para descrever a condição do homem brasileiro:  

 

[...] congerie de desplantados, de ínfixos, de serní nomades, de servilisados, sem pão, 

sem-terra, sem vontade [...] que, se ao sul do paiz, a civilização e a disciplina do 

Estado deram um pouco de amenidade e tolerancia aos costumes políticos, ao Norte 

havia regiões ainda barbarisadas, onde a ordem publica não se pudéra estabelecer, e 

onde os clans, em que se dividia a população, resolviam os seus conflictos particulares 

e partidários pelo assassínio, pela chacina ou pelo saque dos adversários e dos 

vencidos. (VIANNA, 1939, p. 61-62). 

  

No trecho acima, Vianna (1939) já indica a solução para a superação dessa 

incapacidade: a atuação do Estado. Se as condições brasileiras são tais como as colocadas 

acima, que impedem uma edificação de instituições democráticas partindo do povo, dever-se-

ia resolver, primeiro, a falta de civilidade da população. Assim, as instituições políticas 

edificadas pelo que, hoje, se denomina República Velha deveriam ser reformadas para que fosse 

possível “limpar as toxinas” do sistema de clãs. Uma das principais medidas nessa reforma seria 

a extinção dos variados partidos políticos e os substituir não por um partido único, mas por um 

presidente centralizador (VIANNA, 1939, p. 205). 

A formação de um partido único dependeria de um grupo minoritário com forte 

apelo sobre algum aspecto nacional que comovesse o coletivo, como a mística poderosa do 

espaço vital alemão invocada por Hitler (VIANNA, 1939). Ausente qualquer aspecto que 

pudesse se assemelhar a tal ímpeto no Brasil, um partido único no país seria um partido vazio 

que se revelaria uma oligarquia única: 

 

O Partido Unico não significará sinão a constituição de uma oligarchia irritante no 

seio da communidade nacional. Do que precisamos é do Presidente Unico. Isto é, do 

Presidente que não divida com ninguem a sua autoridade; do Presidente, em quem 

ninguem mande; do Presidente soberano, exercendo, em summa, o seu poder em nome 

da Nação, só a ella subordinado e só della dependente. (VIANNA, 1939, p. 207). 

 

Nesse momento, o autor constrói o ideal de um Estado forte no Brasil. Para Vianna 

(1939), o presidente, dotado da autoridade máxima, deveria ser apartidário e estar acima dos 

interesses segregados de grupos, algo que encontra respaldo na constante valorização da 

população brasileira por chefes que tenham demonstrado (ou ao menos anunciado) a capacidade 

de se colocar acima dos “grupos politicantes” (VIANNA, 1939, p. 209). O Executivo 

apartidário, de máxima autoridade, deveria ser a força de agregação e unificação responsável 
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pela superação da condição desorganizada da democracia brasileira e organizá-la, assumindo 

um papel pedagógico. 

Dissolvidos os partidos, o autor considera que uma forma mais adequada de 

organizar a população é por meio das associações homogêneas corporativas e profissionais: 

corporações, sindicatos, igrejas. Em uma democracia sem partidos, estes grupos seriam os 

responsáveis por indicar os interesses das coletividades ao Estado de forma legítima, na medida 

em que possuem funcionalidade e representam vontades coletivas positivas. O autor julga que 

a Constituição de 1937 e o Estado Novo representam adequadamente esse método de 

organização: 

 

A instituição do Conselho de Economia Nacional, de typo profissional e parítario, 

potencialmente dotado de poderes legislativos, ao par do Parlamento, e o mandamento 

do art. 140, que estabelece a organisação corporativa da economia da producção, 

tornaram claro que a democracia autoritaria, ali instituída (art. 73), busca as suas 

fontes de opinião, de preferencía, nas corporações economícas: estas é que são o 

“povo”, a que alude o art. 1. Esta conclusão é confirmada pela dissolução dos partidos, 

operada posteriormente por uma lei ordinaria, que exprime a nova política do Chefe 

do Governo. O sentido da Constituição de 37 é, pois, o da democracia social ou, 

melhor, da democracia corporativa, sem embargos das concessões que nella se fazem 

ao plebiscito e ao suffragio universal, instituições remanescentes da velha democracia 

liberal. (VIANNA, 1939, p. 216). 

  

Seria, via associação corporativa, que a opinião pública poderia ser efetivamente 

organizada. Assim, o Estado estaria seguramente informado das necessidades do povo – agora, 

mais próximo ao modelo de povo civilizado, pois, em corporações, os indivíduos desfrutariam 

de um ambiente próprio para se expressarem e se conceberem na sua integralidade, 

experienciando a vida comunitária de forma disciplinada e regrada. O autor defende que essa 

democracia, técnica e ordenada, é a forma mais eficiente de democracia na qual as agitações 

populares são racionalmente conduzidas.  

Tal racionalidade e organização deveriam, para o autor, estender-se ao método de 

escolha do Executivo. Vianna (1939) sugere uma distribuição de grupos políticos e “não 

políticos”. No primeiro, constariam os membros do Executivo, federal e estaduais, e os 

membros do Legislativo. O segundo grupo marca os “não políticos”, que incluem os membros 

do Judiciário e os representantes dos demais grupos homogêneos e profissionais, como os 

Conselhos, as Academias e as Escolas Superiores (como a Academia de Letras, o Instituto de 

Advogados, entre outros). Desse modo, 

 

Por este processo, libertaríamos a escolha do supremo magistrado da Republica da 

intervenção das massas eleitoraes do interior, cujo campo de informação não vae além 

do horizonte do seu districto ou do seu Estado, e entregaríamos esta escolha 
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principalmente ás elites cultivadas das capitaes e das cidades, cujo campo de 

informação domina soberanamente todo o horizonte nacional. (VIANNA, 1939, p. 

256). 

 

Seguindo esses procedimentos, na concepção do autor, o país poderia resgatar a 

presença dos “homens de mil” nas instituições políticas nacionais que fora perdida com o fim 

do Império. Considera-se que, por intermédio do Poder Moderador, Dom Pedro II pôde exercer 

uma espécie de força centrípeta que centralizava os verdadeiros homens políticos nacionais e 

permitia designá-los para os cargos mais adequados no Senado, Conselhos e Ministérios 

(VIANNA, 1999). A participação popular desregulada, para Vianna (1999), teria sido um 

excesso democrático da primeira fase republicana que retirou esses homens das instituições e 

os substituiu por homens sem vocação política, presos na mentalidade eleitoreira do clã. A 

democracia organizada, como se propõe, seria uma maneira de recuperar a atuação política de 

homens de elite que podem julgar, com maior propriedade, os interesses nacionais.  

Portanto, na concepção desse autor, caberia ao Estado agir de forma aglutinadora e 

pedagógica para expurgar o privatismo do homem brasileiro e conduzir a população rumo a 

uma nação. Como será apontado ao longo deste capítulo, a ideia de que a população não tem 

capacidade para interpretar os melhores interesses nacionais e que, portanto, cabe às elites 

cultivadas realizarem essa tarefa é um elemento central da Doutrina de Segurança Nacional e 

da sua persistência. Contudo é importante destacar que o autor não manifestou, em sua obra, 

apoio à autoridade militar. Pelo contrário, ao reforçar que o presidente deveria ter poder 

indivisível e centralizador, apontou que as Forças Armadas devem estar, necessariamente, 

subordinadas à sua figura. Além disso, Vianna (1939, p. 131) expressa que deve ser prerrogativa 

do presidente manter a ordem pública e a estabilidade do regime, e, por isso, ele deve se manter 

como chefe supremo das Forças Armadas.  

  

3.1.2 Sergio Buarque de Holanda 

 

Em Raízes do Brasil, com primeira publicação em 193644, Holanda também 

partilhou da concepção de que a colonização, por meio do latifúndio, enraizou obstáculos 

pungentes à vida política nacional, pois teria consolidado as características individualistas e 

anticomunitárias da população brasileira. O autor enfatiza que o processo de colonização foi 

fundamental para a sedimentação do individualismo brasileiro, devido à atuação do tipo 

 
44 Para esta dissertação, foi utilizada a edição de 2019. 
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humano específico do colonizador português, que seria um tipo aventureiro, em oposição a um 

tipo humano trabalhador (HOLANDA, 2019, p. 50).  

Um tipo humano trabalhador, para Holanda (2019), é aquele que busca a 

prosperidade a longo prazo, consciente de realizar um processo lento e pouco recompensador 

de esforço contínuo que, contudo, possui um valor moral positivo. Esse tipo humano se 

orientaria, primeiro, pelas dificuldades e obstáculos a serem vencidos, e não pelo triunfo, 

importando mais o caminho percorrido do que as recompensas finais. O tipo aventureiro, por 

sua vez, buscaria a prosperidade via esforço mínimo, ou de “colher os frutos sem plantar a 

árvore” (HOLANDA, 2019, p. 50). 

Desse tipo, aproximar-se-iam os homens colonizadores espanhóis, portugueses e 

ingleses, que tão bem sabiam explorar os recursos materiais obtidos por meio do trabalho de 

terceiros – negros, povos indígenas, indianos etc. Trata-se de homens tomados pela “ânsia da 

prosperidade sem custo, de títulos honoríficos, de posições e riquezas fáceis” (HOLANDA, 

2019, p. 53). A fixação com títulos está associada ao culto à personalidade, de modo que que 

todos os homens buscam ser “barões” e “em terra onde todos são barões não é possível acordo 

coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitável e temida” (HOLANDA, 2019, p. 

14). Ou seja, o aventureiro baronês é orientado somente pela sua perspectiva de lucro, sem se 

interessar em formar associações que visem ao coletivo. 

Segundo Holanda (2019), foi esse tipo aventureiro que orientou a formação 

brasileira e fez do país um caso sem precedentes para a cristalização do modelo de latifúndio 

monocultor exportador, baseado no trabalho escravo. A partir desse processo de formação, toda 

a vida política brasileira se tornou uma extensão do latifúndio, na qual vigora o individualismo 

e uma aversão à associação. Assim se forma o “homem cordial”. A cordialidade da qual trata o 

autor é aquela que exprime um fundo emotivo, e não uma cordialidade automaticamente 

associada à polidez (HOLANDA, 2019, p. 176-177). O ato de ser cordial, no caso do homem 

brasileiro, significaria buscar estabelecer relações familiares, pois a força dos contatos 

primários da vida doméstica teria tornado a família como modelo obrigatório de composição 

social.  

Portanto, a questão da cordialidade seria um subterfúgio desse medo de se socializar 

do homem brasileiro, uma polidez misturada com aquiescência, que busca tratar todas as 

relações fora do seio familiar como parentais, de alguma forma. A partir daí, compreender-se-

ia o apreço pelo uso do diminutivo das palavras e o trato das pessoas, preferencialmente, pelo 

primeiro nome, por exemplo. Por esse motivo, o brasileiro seria caracterizado como um bom 
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anfitrião para diferentes culturas, onde qualquer estrangeiro poderia se sentir à vontade e em 

casa.  

Na concepção de Holanda (2019), verifica-se uma dificuldade humana de adaptação 

a novas tendências nas quais a tradição familiar do patriarcado é forte, pois os valores familiares 

tradicionais valorizam a obediência em vez da liberdade de ação. Utilizando-se de um 

argumento pedagógico, considera que a educação das crianças em famílias patriarcais impede 

que as gerações futuras desenvolvam um espírito construtor e progressista, posto que não há 

espaço para uma desobediência crítica.  

O homem brasileiro cordial, formado pela família tradicional, buscaria reproduzir 

a relação de mando e obediência, bem como a confiabilidade parental, mesmo quando estivesse 

conduzindo negócios públicos, o que lhe caracteriza como um funcionário patrimonial em 

contraposição a um funcionário da burocracia. Partindo da noção weberiana de burocracia, 

Holanda (2019) assume que o Estado burocrático deve ser conduzido pela via racional-legal, 

com interesses objetivos e especializações de funções que visem a garantias aos cidadãos, de 

forma impessoal. O autor aponta que, no Brasil, houve uma aquisição de traços burocráticos, 

como a racionalização e a especialização, porém estes não extinguiram o personalismo do 

brasileiro. Mantida a mentalidade voltada para a vida doméstica, a condução pública torna-se, 

na realidade, uma condução particular que rechaça as relações impessoais e valoriza as relações 

familiares.   

Diante dessa configuração social, Holanda (2019) considera os problemas de trazer 

para o Brasil ideais como o Positivismo e a própria democracia liberal, sem buscar compreender 

como esse sistema complexo se ajustaria ao solo e ao povo brasileiros e as consequências dessa 

incorporação. O motivo do sucesso que o ideário positivista teve no Brasil não é a 

impessoalidade da sociedade brasileira como já foi exposto, mas, sim, o afeto que existe por 

um conjunto de ideias fixas com poder de causalidade e um conjunto de regras que absolve o 

indivíduo de exercer pensamento crítico, indicando predileção pela obediência: “[...] as ideias 

claras, lúcidas, definitivas, que favorecem uma espécie de atonia da inteligência, parecem-nos 

constituir a verdadeira essência da sabedoria” (HOLANDA, 2019, p. 189).  

A democracia, por sua vez, seria um “lamentável mal-entendido” (HOLANDA, 

2019, p. 192). Amarrando alguns pontos que já foram trabalhados até aqui, o autor resume o 

trajeto democrático como algo importado e manipulado pela aristocracia rural e semifeudal. 

Esse grupo social conservador cuidou da adequação da democracia à manutenção de seus 

privilégios, garantindo uma vitrine brasileira que expusesse elementos democráticos, enquanto 
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o interior se mantinha arraigado no mundo oligárquico, que seria o “prolongamento do 

personalismo no espaço e no tempo” (HOLANDA, 2019, p. 218). 

Portanto, bem como Vianna (1939), Holanda (2019) denuncia que a adesão a 

formalismos externos demonstra que o país carece de formas espontâneas de organização 

política. Ambos concordam que o brasileiro assume uma postura personalista e antiassociativa, 

porém, ainda que Holanda (2019) admita a possibilidade de uma condução autoritária para 

superar os traços dos personalismos, indica que é possível, no seio da sociedade, desenvolver 

soluções para as mazelas nacionais.  

 

3.1.3 Raymundo Faoro 

 

Partindo de uma análise weberiana, Raymundo Faoro (2001) reforça e salienta a 

questão patrimonialista como elemento fundamental na configuração social brasileira, por 

influência de Portugal, que também havia se configurado como um Estado de natureza 

patrimonialista. Para o autor, a formação patrimonial teve raízes tão profundas que não pôde 

ser superada pelas mudanças ao longo da história nacional, fosse pela independência, 

proclamação da República ou golpe do Estado Novo, tampouco pelo desenvolvimento do 

capitalismo. Como afirma o autor, de Dom João VI a Getúlio Vargas, o patrimonialismo resistiu 

a todas as transformações baseando-se na tradição: “assim é porque sempre foi” (FAORO, 

2001, p. 866). O patrimonialismo teria obtido sucesso em se fixar na estratificação estamental, 

formando um estamento burocrático (o aparelhamento político) que paira acima da sociedade 

(FAORO, 2001, p. 824).  

A ideia de estratificação social por estamento foi cunhada por Weber (1982b), ao 

pensar três formas de separar a sociedade segundo a distribuição de poder: classes, estamentos 

e partidos. Grosso modo, as classes distinguem-se pelo poder econômico e propriedade, 

enquanto os partidos se distinguem por poder político. Estamentos, por sua vez, são divisões 

por status. Determinado grupo detém o monopólio de determinados bens ou oportunidades 

ideais e materiais de tal forma que esse monopólio é considerado típico. Cria-se, assim, uma 

honra estamental específica, baseada na distância e exclusividade da realização de uma prática 

que só aquele estamento realiza, como consumir ou produzir algum bem específico (material 

ou cultural) ou ter acesso exclusivo às armas. A partir de então, esses estamentos privilegiados 

se concebem como detentores da honra que encarnam ao monopolizar as suas atividades: 

 



108 

 

O sentimento de dignidade que caracteriza os estamentos positivamente privilegiados 

relaciona-se, naturalmente, com seu “ser” que não transcende a si mesmo, isto é, 

relaciona-se com sua “beleza e excelência”. Seu reino é “deste mundo”. Vivem para 

o presente e explorando seu grande passado. O senso de dignidade das camadas 

negativamente privilegiados naturalmente se refere a um futuro que está além do 

presente, seja desta vida ou de outra. Em outras palavras, deve ser nutrido pela crença 

numa “missão” providencial e por uma crença numa honra específica. (WEBER, 

1982b, p. 222). 

 

Essa ótica estamental é fundamental para a consolidação do patrimonialismo como 

forma de aparelhamento do Estado, pois é por meio da estratificação estamental que se cristaliza 

a concepção de que um grupo seleto monopoliza a condução dos assuntos do Estado. Enquanto 

isso, o grupo maior da população apenas assiste, atestando que, na realidade, “[...] a soberania 

popular não existe, senão como farsa, escamoteação ou engodo” (FAORO, 2001, p. 877). Este 

grupo seleto (os donos do poder) se denomina estamento burocrático.  

Portanto, em um contexto patrimonialista, a burocracia não é uma expressão formal 

do domínio racional, mas, sim, uma técnica própria do estamento que funciona como um 

método de autoperpetuação no poder político. Assim, torna-se possível manter uma democracia 

aparente, na qual não há participação no poder pelo povo, e, por isso, o autor considera que o 

sistema político brasileiro se trata de uma autarquia de teor autoritário (FAORO, 2001, p. 872). 

É autárquico porque independe da participação popular (que é apenas uma farsa ou engodo), 

estabelecendo as regras do próprio jogo, e autoritário porque impõe estas regras à comunidade.  

Assim, o estamento burocrático reserva-se o direito de adotar práticas liberais que 

não perpassam pela adoção de uma práxis real de participação popular, nem pela 

impessoalidade das relações de mercado. Em tese, o caminho liberal estaria acompanhado pela 

estratificação social baseada em classes, pela produção capitalista e pela impessoalidade na 

administração burocrática. Contudo a força patrimonialista permite que se adotem as técnicas 

de produtividade capitalistas e elementos da democracia liberal sem que a máquina patrimonial-

estamental seja quebrada: 

 

A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como negócios 

privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se demarcam 

gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito de um 

aparelhamento a explorar, a manipular, a tosquiar nos casos extremos. (FAORO, 

2001, p. 866). 

 

A partir dessa capacidade da coligação do alto, o Brasil apresenta outra 

característica conflituosa: uma modernização não moderna (FAORO, 1992). A modernidade é 

um processo que abarca toda a sociedade e renova os papéis sociais, associando-se às 
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modernizações industrial e tecnológica, quando essas são feitas a longo prazo, a partir da 

população e pela população. A modernização, por sua vez, pode ser tão somente um impulso 

do estamento burocrático, que percebe a necessidade de industrialização e pula as etapas do 

amadurecimento do conjunto social e das suas instituições (FAORO, 1992). No Brasil do século 

XX, o estamento burocrático permitia um consórcio entre o burguês, o fazendeiro e o banqueiro 

rumo a um projeto modernizador sublinhado pelo Positivismo. Diante desse fenômeno, a 

sociedade civil, já politicamente sufocada, é contida também no âmbito econômico e é 

duplamente excluída do pacto social (FAORO, 1992, p. 14).  

Um último elemento contribui para compor o estamento burocrático e o projeto 

modernizador: as Forças Armadas. Faoro (2001) aponta que o voluntarismo militar (em especial 

do Exército) de se autoproclamar o baluarte da modernização constituiu um fator importante 

para pular as etapas e distanciar ainda mais a elite dirigente da população. A organização militar 

e a sua pretensão civilizatória somam-se ao estamento burocrático que paira acima da 

população, ajudando a manter as camadas populares abafadas e tuteladas. O autor propõe o 

seguinte resumo do Estado brasileiro que se conforma no século XX: 

 

Liberal, sim, mas de teor tutelador. De caráter positivista e não rousseauniano, com a 

soberania popular como pressão a ser atendida pelo governo, guardando este a 

liberdade de selecionar as reivindicações. Os problemas sociais deveriam ser 

incorporados ao mecanismo estatal, para pacificá-los, domando-os entre extremismos, 

com a reforma do aparelhamento, não só constitucional, mas político-social [...] Daí, 

na perspectiva do poder, a necessidade de um Estado orientador, alheado das 

competições, paternalista na essência, controlado por um líder e sedimentado numa 

burocracia superior, estamental [...] A espinha dorsal do novo modelo será o elemento 

militar, com o setor dinâmico dos tenentes — de tenentes a generais, todos tenentes 

historicamente —, onde predomina a voz, confusa como a hora confusa que passa, do 

coronel Góes Monteiro, chefe militar da revolução de outubro. (FAORO, 2001, p. 

821). 

 

Enquanto Oliveira Vianna (1939, 1999) havia focado na autoridade indivisível do 

presidente como figura centralizadora que subordina os militares, Faoro (2001) já aponta para 

a inevitabilidade da participação ativa das Forças Armadas no Estado. O autor recupera falas e 

pronunciamentos de Góes Monteiro semelhantes àqueles explorados por Edmundo Campos 

Coelho (ver 1.3.5), apontando para a formação de uma organização militar coesa que visava a 

garantir a segurança estatal e modernizar o país, mas que não se deixou subordinar à 

Presidência. Faoro (2001) compreende que as Forças Armadas são uma parte integrante do 

estamento burocrático e que atuam para a sua perpetuação, transformando as instituições de 

cima para baixo e sempre buscando manter a ordem e prover insumos para o desenvolvimento.  
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3.1.4 Florestan Fernandes 

 

Partindo de um aporte teórico marxista, Florestan Fernandes (1976) também aponta 

os problemas do “pacote” liberal no Brasil, ao trabalhar a mutação da Revolução Burguesa no 

solo brasileiro. Assim como Faoro (2001), Fernandes (1976) afirma que a crise do poder 

oligárquico não implicou transformações profundas, mas, sim, realocação das oligarquias em 

uma nova reconfiguração das estruturas de poder.  

Conceitualmente, uma Revolução Burguesa presume um conjunto de 

transformações econômicas, tecnológicas, sociais e políticas encabeçadas pela burguesia em 

sua condição de classe que se apresenta como instrumento da modernidade (FERNANDES, 

1976, p. 204). Para que esse processo seja bem-sucedido, a classe burguesa, em outras 

sociedades, precisou impor-se e criar as suas próprias instituições, orientando-se rumo à 

inovação e à modernização. A questão brasileira, segundo esse autor, é que não houve um 

desenvolvimento de uma burguesia que carregasse os típicos interesses socioeconômicos 

burgueses. Havia uma aristocracia rural que conseguiu se adaptar às novas estruturas que foram 

se construindo, “[...] modernizando-se onde isso fosse inevitável, e irradiando-se pelo 

desdobramento das oportunidades novas, onde isso fosse possível” (FERNANDES, 1976, p. 

204).  

Assim, não havia um interesse burguês de transformação e inovação no Brasil, mas 

um interesse burguês de manutenção das vantagens oligárquicas, o que abafou e amorteceu a 

mudança social espontânea, enquanto a expansão econômica corria sem profundas 

intervenções. O autor ressalta que, mesmo diante do crescimento urbano e com a mudança 

residencial da burguesia comercial para as cidades, o processo de socialização burguês passou, 

majoritariamente, pelo ruralismo e pelo mundo provinciano. Em outras palavras, a mentalidade 

de latifúndio e o mandonismo oligárquico foram reproduzidos pela burguesia brasileira nas 

cidades e em suas relações, pois se cristalizaram como uma “segunda natureza humana” 

(FERNANDES, 1976, p. 205). 

A partir disso, podem-se entender duas oligarquias no Brasil, que se 

complementaram e conseguiram se manter no estrato dominante: a oligarquia tradicional 

agrária e a oligarquia moderna industrial e financeira (FERNANDES, 1976, p. 209). Essa 

coligação oligárquica permitiu que se preservassem tanto o modo de acumulação pré-capitalista 

na manutenção do modelo de exportação-importação em um neocolonialismo, quanto o modelo 

capitalista industrial típico. Por conseguinte, essa congruência de oligarquias instituiu dois 

inimigos comuns, cuja repressão seria o eixo do funcionamento da burguesia. 
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O primeiro inimigo é a população escravizada e, posteriormente, liberta45, enquanto 

o segundo é a população assalariada e semiassalariada rural e urbana, e, nas palavras de 

Fernandes (1976, p. 212), “[...] isto faz com que a intolerância tenha raiz e sentido políticos”. 

A burguesia brasileira não pode aceitar quaisquer manifestações que não venham de cima para 

baixo ou oposições que não venham de dentro de sua própria ordem. Consequentemente, aceita-

se e reforça-se a noção de revoluções dentro da ordem, revoluções institucionais, revoluções 

conservadoras e afins.  

A essência desse pensamento pode ser resumida da seguinte forma: o Estado 

brasileiro antecede a formação nacional. A burguesia brasileira formada pela aglutinação dos 

latifundiários com capitalistas industriais está no âmago do controle desse Estado e busca 

conservar-se dessa forma. Consequentemente, a burguesia utiliza-se dos meios de coerção 

legítimos do Estado para formar os interesses nacionais brasileiros e garantir que tais interesses 

sejam aqueles que atendam ao desenvolvimento econômico capitalista e à manutenção da 

ordem (FERNANDES, 1976, p. 301). Isso permite que se crie um maquinário de opressão, 

sufocamento e bloqueio da população, pois é a dominação burguesa a responsável por definir 

os interesses da nação e conduzir o Estado, justificando a caracterização da burguesia brasileira 

como uma autocracia, na qual havia uma “[...] resistência sociopática à mudança como algo 

possível” (FERNANDES, 2008, p. 54). 

Esse maquinário de opressão se alicerça no que Fernandes (1976) chama de 

militarização e tecnocratização das estruturas e funções do Estado, posto que, por intermédio 

do aparato policial-militar e jurídico, o Estado conseguiu se consolidar como centro do 

autoprivilegiamento das classes burguesas e manter o “[...] nexo entre a explosão 

modernizadora e a regeneração dos costumes e da ordem” (FERNANDES, 1976, p. 342). O 

autor enfatiza o caráter técnico, porque este permite que o Estado se transforme em uma 

superentidade política que manipula os procedimentos democráticos de Direito e os 

mecanismos de exceção. Via modernização técnica associada à capacidade coercitiva, é 

possível, dentro da ordem legal, potencializar o controle social e aumentar a “[...] eficácia dos 

mecanismos de segurança da ordem” (FERNANDES, 2008, p. 54). Dessa maneira, garante-se 

a manutenção de uma democracia aparente, a qual garante um espaço político de 

autoperpetuação da burguesia e do Estado de mentalidade conservadora, cujo corolário se 

verificou em 1964 e no regime militar subsequente.   

 
45 Em O Negro no mundo dos brancos, de 1972, Florestan Fernandes enfatiza a opressão racial como um elemento 

nevrálgico do Estado brasileiro. O autor expõe como essa intolerância para com negros e mulatos se perpetuou 

após abolição da escravidão, devido à negação de que havia racismo no país.  
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Ainda que partindo de metodologias distintas, Fernandes (1976, 2008) e Faoro 

(2001) identificam que o uso da força militar tem um papel protagonista na manutenção e 

perpetuação da ordem patrimonial do Estado brasileiro. Tanto na leitura sobre o estamento 

burocrático quanto na leitura sobre a burguesia formada pelas oligarquias, as Forças Armadas 

são um elemento mantenedor da ordem estatal que não admite a participação popular plena. O 

que ambos permitem compreender é que o Estado brasileiro, de característica patrimonial e de 

perpetuação oligárquica, vê a sua própria população como um fator potencialmente disruptivo.  

 

3.2 A Doutrina de Segurança Nacional 

 

O marco temporal da Doutrina de Segurança Nacional está localizado em 1949, 

devido à criação da Escola Superior de Guerra como espaço de formulação e implementação 

de doutrinas militares voltadas para a Segurança Nacional, como analisado anteriormente. 

Contudo, é importante recuperar o contexto da década de 1930 e, principalmente, do Estado 

Novo como fator que contribui para o entendimento da Doutrina e do seu conteúdo, 

estabelecendo uma ponte com essa última discussão sobre o pensamento autoritário brasileiro.  

Foi durante o Estado Novo que se fortaleceu a ideia de que a modernização pelo 

alto seria a solução para as mazelas brasileiras. A administração estatal, norteada pela técnica e 

inovação científicas, seria um instrumento de expurgo dos interesses privados e de construção 

de uma burocracia pública nos moldes racionais-legais (D’ARAUJO, 2000). Esse era o contexto 

no qual Coelho (2000) observou o movimento pela formação da identidade organizacional das 

Forças Armadas. Como se pontuou no primeiro capítulo, a organização militar tomou para si 

esse papel educador e ordenador da sociedade. Com a autonomia que os aparelhos estatais 

adquiriram durante o Estado Novo, as Forças Armadas obtiveram considerável independência 

para se reorganizar e conduzir os seus projetos de modernização militar, apoiando as políticas 

industriais e financeiras do Estado (CARVALHO, 2019).  

Não obstante, é na década de 1930 que surge a primeira versão da Lei de Segurança 

Nacional (LSN)46. Nela, mostra-se evidente a associação entre segurança e manutenção de um 

 
46 “São crimes contra a ordem social além de outros definidos em lei: Art. 14. Incitar directamente o odio entre as 

classes sociaes. Art. 15. Instigar as classes sociaes á luta pela violencia. Art. 16. Incitar luta religiosa pela 

violencia. Art. 17. Incitar ou preparar attentado contra pessoa ou bens, por motivos doutrinarios, politicos ou 

religiosos. Art. 18. Instigar ou preparar a paralysação de serviços publicos, ou de abastecimento da população. 

Art. 19. Induzir empregadores ou empregados á cessação ou suspensão do trabalho por motivos estranhos ás 

condições do mesmo. Art. 20. Promover, organizar ou dirigir sociedade de qualquer especie, cuja actividade se 

exerça no sentido de subverter ou modificar a ordem política ou social por meios não consentidos em lei [...] Art. 

22. Não será tolerada a propaganda de guerra ou de processos violentes para subverter a ordem politica ou social.” 

(BRASIL, 1935 
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ambiente ordenado e imperturbado por agitações associadas à luta de classes ou a subversões – 

características que, como apontam Mendonça e Costa (2018), permanecerão consideravelmente 

inalteradas nas versões subsequentes da LSN. Portanto é interessante extrair desse período 

quatro fatores que serão importantes para compreender a Doutrina de Segurança Nacional e as 

intervenções contemporâneas: a consolidação do Estado gestor e intervencionista que formula 

e antecipa os interesses da sociedade brasileira, o investimento estatal na educação cívica 

(sublinhada pelo nacionalismo) da população, a preocupação com o ordenamento interno e, por 

fim, a formação da identidade organizacional militar que chamou para si o papel de força 

construtora.  

Assim, apesar das inúmeras crises e disputas políticas na história brasileira entre 

1945 e 1964, incluindo o movimento golpista contra Vargas e o seu suicídio, houve uma 

continuidade desses quatro fatores, especialmente do último (CARVALHO, 2019). O fim do 

Estado Novo não rompeu com a concepção de que o Brasil necessitava de um Estado gestor e 

uma democracia ordenada, o que mudou foi a figura que se concebe como responsável por 

conduzir a nação, que migra do presidente centralizador para a organização militar. Como 

argumenta Costa (2008), a figura cesarista desloca-se para as Forças Armadas, enquanto a 

população brasileira permanece vista como uma massa a ser civilizada, um povo “[...] ingênuo, 

infantil, sedento por proteção e carente de educação cívica” (COSTA, 2008, p. 65). 

Diante disso, conforme argumenta Coelho (2000), a doutrina militar brasileira 

elaborada durante o Estado Novo obteve continuidade e tornou-se a Doutrina de Segurança 

Nacional. Segundo esse autor, as linhas gerais da Doutrina podem ser enumeradas da seguinte 

forma: 

 

1. As Forças Armadas são um órgão essencialmente político.  

2. Em vez de se fazer a política nas Forças Armadas, deve-se fazer a política das 

Forças Armadas.  

3. Os princípios da organização militar devem reger a reorganização nacional. Isto é, 

não são modelos políticos, mas modelos organizacionais os mais adequados para a 

reorganização nacional.  

4. Reorganizada a nação nestes moldes, o Estado haverá de ter perfil centralizado e a 

Nação haverá de ser movimentada por governos fortes apoiados basicamente nas 

Forças Armadas.  

5. Tais princípios de reorganização nacional haverão de disciplinar a sociedade civil, 

além de permitirem o máximo rendimento nas diversas áreas da atividade nacional.  

6. No binômio Segurança-Desenvolvimento, o primeiro termo deve ser entendido 

como um ‘fator de produção’ indispensável ao Desenvolvimento. E cabe à 

organização militar produzir este fator. A capacidade da organização militar em 

produzir eficientemente este fator é função do nível de Desenvolvimento da Nação. 

Daí advém a necessidade de participação crescente da organização militar na 

formulação de políticas substantivas relativas ao Desenvolvimento. (COELHO, 2000, 

p. 172). 
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Há quatro ganhos organizacionais para as Forças Armadas, ao consolidarem a DSN. 

O primeiro é a autonomia militar, pois, por intermédio da DSN, a organização alcança maior 

nível de coesão interna, o que a torna independente dos governos para formulação de políticas 

substantivas (COELHO, 2000, p. 170). Na realidade, a DSN cria uma relação de dependência 

do governo para com a organização militar, uma vez que, sem o consenso interno das Forças 

Armadas, as políticas são inviabilizadas (COELHO, 2000, p. 171). Um segundo ganho trata da 

conciliação dos valores militares tradicionais com os valores modernos, na medida em que a 

DSN vincula a autoimagem militar heroica de uma instituição que presta um serviço público 

segundo um código de honra e lealdade com uma autoimagem modernizadora e empresarial 

(COELHO, 2000). 

Como foi discutido no primeiro capítulo, o espírito de corpo desenvolvido entre os 

membros das Forças Armadas baseia-se no compartilhamento de ideais e valores que atribuem 

significância ao exercício contínuo da profissão de administração da violência. Esses valores 

se encontram bem definidos no Estatuto dos Militares47, como aponta Costa (2008, p.40):  

 

Art.27: São manifestações essenciais do valor militar 

I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo 

solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida.; 

II – o civismo e o culto das tradições históricas; 

III – a fé na missão elevada das Forças Armadas; 

IV – o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve; 

V – o amor à profissão e o entusiasmo com que é exercida; e 

VI – o aprimoramento técnico-profissional. 

 

O terceiro ganho é a integração militar na sociedade, sem que as Forças Armadas 

precisem competir politicamente. Ao construir-se como espelho organizacional (ver 1.2.5), a 

organização militar beneficia-se com a DSN, posto que esta presume a sua intervenção na 

sociedade civil para “[...] instaurar um modelo estrutural no qual a liderança das Forças 

Armadas seja sinônimo de filiação à elite política e social” (COELHO, 2000, p. 171). Isso se 

associa diretamente ao quarto ganho, que é a superação (ou ao menos uma atenuação) da crise 

de identidade militar, visto que a Doutrina “[...] postula a interdependência entre a esfera da 

segurança nacional, por um lado, e as diversas esferas da atividade nacional, por outro, amplia 

o escopo da participação militar legítima e redefine as funções classicamente associadas à 

organização militar” (COELHO, 2000, p. 172). 

Como exposto no início desta seção, o marco temporal da Doutrina de Segurança 

Nacional oficializada é o ano de 1949 devido à criação da ESG e das formulações de Golbery 

 
47 Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 
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do Couto e Silva (COSTA, 2008; FERNANDES, 2009). Até o momento, este capítulo 

apresentou os aspectos eminentemente nacionais que embasam a DSN: o pensamento 

autoritário e a busca pela formalização do papel militar como força construtora nacional. 

Contudo, deve-se levar também em consideração algumas influências externas, como a doutrina 

de contrainsurgência francesa, a posição brasileira de alinhamento aos Estados Unidos e a 

absorção das políticas de Segurança exportadas por este país durante o período da Guerra Fria. 

No início da Guerra Fria, os EUA desenvolveram um projeto de Segurança 

Nacional que identificava na União Soviética um mal absoluto contra o qual se deveriam fazer 

todos os esforços, individuais e coletivos, necessários para combater, como expressado pelo 

Memorando nº 68, elaborado pelo National Security Council (COSTA, 2008). Mesmo que, na 

prática, os EUA e a URSS tenham estabelecido uma relação de dissuasão mútua e que os perigos 

de enfrentamento direto fossem quase nulos, estabeleceu-se um imperativo de combate ao 

comunismo dentro dos EUA, na Europa Ocidental e, no que interessa a este trabalho, na 

América Latina.  

Essa percepção de que havia uma guerra entre Ocidente e Oriente se cristalizou no 

Brasil, contribuindo para a internalização da Segurança Nacional manifestada pelos EUA 

dentro da realidade brasileira. Os oficiais brasileiros compartilhavam da crença de que seria 

possível um ataque comunista em razão das fragilidades identificadas no seio da população e 

das elites do Brasil, cujas imaturidade política e falta de estruturas sociais e econômicas sólidas 

tornavam o país uma espécie de presa fácil para o comunismo (OLIVEIRA, 1976).  

Nessa percepção de ameaça interna, a conduta militar brasileira volta-se para a 

doutrina de contrainsurgência francesa, apresentada no capítulo anterior. Como aponta Martins 

Filho (2012), o intercâmbio militar entre Brasil e França – que data desde a Missão Francesa 

de 1919 – também foi relevante para que as Forças Armadas brasileiras se especializassem na 

guerra insurrecional, inclusive nas formas de tortura. A obra de Duarte-Plon (2016), sobre a 

tortura como arma de guerra, demonstra como oficiais franceses lecionaram cursos, nos Estados 

Unidos e no Brasil, estabelecendo conexões entre os três países em torno da contrainsurgência. 

Isso reforça o argumento de Stepan (2001) sobre os efeitos catalisadores das doutrinas de 

contrainsurgência no profissionalismo militar brasileiro.  

No contexto de Guerra Fria, o projeto de Segurança dos EUA para o continente 

americano exerceu-se nas bases da Doutrina Truman, que se iniciou pelo Tratado Inter-

Americano de Assistência Recíproca (Tiar), em 1947. Essencialmente, o Tiar determinava que 

todos os Estados americanos estariam comprometidos em auxiliar os seus Estados-membros, 

caso algum fosse, porventura, atacado. Em seguida, formam-se a Organização dos Estados 
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Americanos (OEA) e a Junta Interamericana de Defesa (JID), criando um espaço de intercâmbio 

entre os assuntos econômicos e militares, incluindo o Programa de Assistência Militar (PAM) 

(FERNANDES, 2009). Além das escolas e trocas militares, um segundo vetor de aproximação 

Brasil-EUA se estabeleceu via programas de assistência para o desenvolvimento, como aqueles 

empreendidos pela USAID.  

É nesse contexto que surge a Escola Superior de Guerra. Feita nos moldes do 

National War College, a ESG funcionaria como um centro para “[...] desenvolver e consolidar 

conhecimentos relativos ao exercício de funções de direção e planejamento da segurança 

nacional” (BRASIL, 1949, p. 1). Assim, é importante que se diferencie a Escola de outros 

centros de pesquisa acadêmicos, pois se trata de uma instituição criada com o objetivo de prover 

ferramentas para obtenção e manutenção da segurança (COSTA, 2008). Sob o mote “Nesta 

casa, estuda-se o destino do Brasil”, a ESG desenvolveu cursos como o Curso Superior de 

Guerra (CSG) –  que, após 1985, seria renomeado para Curso de Altos Estudos de Política e 

Estratégia (Caepe) –, no intuito de preparar oficias militares para analisar a conjuntura brasileira 

e contribuir na formulação de políticas e assessoramento.  

Além do preparo de oficiais, a ESG diferenciou-se do National War College quanto 

à inclusão de grupos civis de interesse nos seus cursos, representantes de setores 

governamentais, organizações profissionais e acadêmicos especializados (OLIVEIRA, 1976). 

A participação do componente civil na ESG não deve ser desprezada, pois se formou ali um 

espaço de articulação entre oficiais, burocratas e empresários, que foi essencial para o golpe de 

1964 e para a manutenção da ditadura (DREIFUSS, 1981). Orientados em torno do binômio 

segurança e desenvolvimento, os diplomados pela ESG compartilhavam um sentimento de “[...] 

urgência em transformar o ritmo e a orientação do processo de crescimento em direção à criação 

de uma sociedade industrial capitalista” (DREIFUSS, 1981, p. 78). Assim, estabeleceu-se uma 

relação orgânica entre civis e militares dentro do aparelho estatal e das empresas privadas que 

potencializou o discurso tecnocrata de condução do Estado: 

 

Como uma instituição, a ESG encorajou dentro das Forças Armadas normas de 

desenvolvimento associado a valores empresariais, ou seja, o crescimento cujo curso 

industrial foi traçado por multinacionais e o Estado, guiado por razões técnicas e não 

“políticas”. Este Estado seria estável por intermédio do autoritarismo político, 

incorporado pela Doutrina de Segurança Nacional. (DREIFUSS, 1971, p. 79).  

  

Portanto havia, no Brasil, um espaço consolidado e propício para que fossem 

definidas as prioridades da Segurança Nacional, intelectualizado e afastado das massas 

desagregadas e desagregadoras. Em outras palavras, a ESG possuía a especificidade de ser uma 
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escola com objetivos técnicos e político-ideológicos que se permeabilizou no aparelho estatal 

(OLIVEIRA, 1976).  

É nesse espaço que Golbery do Couto e Silva redige a sua obra, considerada como 

literatura oficial e doutrinária das Forças Armadas e funcionando como diretriz para as políticas 

nacionais (MIYAMOTO; GONÇALVES, 2000). Como aponta Oliveira (1976), as formulações 

de Golbery do Couto e Silva ganharam maior circulação e demonstraram uma elaboração maior 

da DSN, além de uma tentativa de formulação teórica que ultrapassa o âmbito estritamente 

castrense.  

 Em Planejamento Estratégico, de 1981, Golbery estabelece uma linha de 

raciocínio em torno do significado da guerra e da necessidade do planejamento: o conflito é o 

demiurgo na vida dos seres humanos, impulsionando-os a se adaptarem e inovarem. Portanto a 

guerra (ou sua possibilidade de ocorrência) mobiliza a humanidade para o progresso, pois, a 

partir dela, surgem as novas criações diante da ameaça da violência (SILVA, 1981, p. 16). 

Transpondo essa lógica para o ambiente estatal, seria necessário estar em contínua adaptação e 

planejamento para manutenção da Segurança Nacional. Esta, segundo Couto e Silva, deve ser 

entendida como “[...] o grau relativo de garantia que o Estado proporciona à coletividade 

nacional, para a consecução e salvaguarda de seus objetivos, a despeito dos antagonismos 

internos ou externos, existentes ou presumíveis” (SILVA, 1981, p. 189).   

Para tanto, um planejamento estratégico deve se basear na priorização de objetivos 

nacionais associada a uma análise de conjuntura que permita “[...] formular juízo de valor sobre 

a realidade estratégica do momento” (SILVA, 1981, p. 61). A esta análise, Couto e Silva (1981) 

dá o nome de “avaliação estratégica da conjuntura”, que observa os fatores geográficos, 

políticos, psicossociais, econômicos e militares em âmbitos nacional e internacional e como 

eles podem afetar os objetivos nacionais. Definidas as prioridades de acordo com os contextos 

informados pela avaliação estratégica, é possível criar o Conceito Estratégico Nacional, que 

pautará a Política de Segurança Nacional. Assim, forma-se um esquema hierarquizado de 

escolhas e ações estratégicas que guiarão a segurança nacional (COSTA, 2008).  

É importante destacar que os fatores políticos e psicossociais constam nessa lista 

porque estes constituem as dinâmicas sociais, os modos de pensar, sentir e agir da população, 

a opinião pública, os movimentos e as organizações sociais, entre outras partes da vida de uma 

população que são colocadas como questões a serem interpretadas. Outro aspecto relevante da 

obra de Couto e Silva que deve ser destacado é a ênfase na segurança e no desenvolvimento, 

que seriam obtidos por meio da coordenação, da racionalização e do planejamento. Nota-se 

uma primazia pelos valores ocidentais como parte da Segurança Nacional brasileira, dentre os 
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quais se destacam o Cristianismo, o cientificismo e a democracia a serem defendidos e 

expressos pelo Brasil. O planejamento estratégico para a Segurança Nacional, segundo Golbery 

(1981), seria uma forma ideal de encarnar a razão na autopreservação estatal e, a partir daí, 

prover maior segurança, desenvolvimento e progresso.  

Características semelhantes são encontradas nos manuais Fundamentos 

Doutrinários da Escola Superior de Guerra. Estes documentos reforçam a necessidade de 

adaptação e busca pela eficácia para lidar com as ameaças e conflitos, justificando a 

institucionalização de uma Doutrina de Ação Política da ESG que serve ao princípio de “[...] 

levar a racionalidade ao campo das decisões políticas” (ESG, 2000, p. 22). A racionalidade 

baseia-se na análise estratégica de conjuntura, pois leva em consideração as situações política, 

econômica, psicossocial, militar, científica e tecnológica em um determinado contexto histórico 

(ESG, 2000). 

Além disso, considera que a Doutrina deve se preocupar em ser legítima e eficaz. 

A legitimidade, segundo o documento, é verificada por estar fundamentada em concepções nos 

“[...] valores universais e naqueles que embasam o processo histórico-cultural de uma Nação” 

(ESG, 2000, p. 22). A eficácia, por sua vez, baseia-se na maior probabilidade de êxito com 

menor risco. Por conseguinte, a ESG (2000, p. 23) define essa Doutrina de Ação Política como 

“[...] o conjunto de valores, princípios, conceitos, normas, método, processos e técnicas, 

baseado na área do conhecimento e da realidade, tendo por finalidade explicar a conjuntura e 

modificá-la no sentido da aproximação do Bem Comum”.  

É significativo demarcar a noção da ESG de bem comum atrelado à segurança 

nacional. Segundo o documento, cabe às elites expressarem qual é a vontade nacional, a fim de 

se realizar o bem comum, sendo que as elites são, segundo a ESG (2000, p. 44), “[...] conjuntos 

de pessoas que, seja no governo, seja nos diferentes segmentos da sociedade nacional, exercem 

papéis de condução ou representação das necessidades, dos interesses e das aspirações 

coletivas”. O bem comum, por sua vez, é definido como “[...] o ideal de convivência que, 

transcendendo a busca do bem-estar, permite construir uma sociedade onde todos, e cada um, 

tenham condições de plena realização de suas potencialidades como pessoa, e de 

conscientização e prática de valores éticos, morais e espirituais” (ESG, 2000, p. 31). O manual 

frisa que tais valores estão ancorados na cultura ocidental e cristã e na democracia como forma 

de gestão social (ESG, 2000, p. 30).  

Assim sendo, a Doutrina de Ação Política assume as seguintes características, 

segundo a ESG (2000, p. 32-33): I) humanista, pois coloca o Homem como centro das 

preocupações que orienta as políticas; II) brasileira, porque buscar solucionar os problemas 
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nacionais e estar alicerçada nos valores da cultura brasileira; III) realista, ao realizar a análise 

conjuntural da realidade histórica; IV) espiritualista, pois toma o Homem como “criatura de 

Deus”; V) democrática, ao se basear no Estado de Direito e buscar a participação popular; e, 

por fim, VI) adogmática, porque não defende dogmas, nem crenças. 

Dessa forma, é possível identificar um caráter civilizatório nessa Doutrina e na 

concepção geral do papel social que a ESG constrói para as elites políticas e militares. A 

primeira indicação mais evidente está na afirmação de que se trata de uma ação sem dogmas, 

logo após dizer que o homem é uma criatura de Deus e que o bem comum está baseado na 

civilização ocidental e cristã. Ou seja, a Cristandade é considerada verdade absoluta, e não uma 

crença. A implicação prática disso é a possibilidade de uma alteridade extrema, pois torna 

explícita a diferenciação entre o homem cristão ocidental versus o que não compartilha ou não 

se adequa a esses valores e que deve ser, portanto, ordenado, pacificado e adequado aos valores 

vigentes.  

A segunda indicação diz respeito ao papel destacado das elites e à ideia de 

participação popular. Tanto na Doutrina da ESG quanto no Planejamento Estratégico de Couto 

e Silva (1981), verifica-se que cabe às elites políticas e, principalmente, às Forças Armadas 

interpretar a sociedade brasileira, delinear os objetivos nacionais e conduzir o país rumo ao 

desenvolvimento e à garantia da segurança. Como foi discutido no capítulo anterior, toda 

implementação de políticas e estratégias de Segurança passam por análises de conjuntura 

relativamente semelhantes a esta, proposta por Couto e Silva (1981). 

A ênfase nestes estudos interpretativos sobre a população impulsionou a 

proliferação de órgãos de inteligência, sob a justificativa da segurança e da manutenção da 

ordem interna, como sistemas de vigilância e obtenção de informação dentro da população para 

viabilizar as análises de conjuntura (COSTA, 2008). Próximo à Presidência da República, o 

Conselho de Segurança Nacional atuava junto ao Sistema Nacional de Informações (SNI), 

responsável por supervisionar e coordenar todas as atividades de informação, em particular 

aquelas que interessavam à Segurança Nacional, relacionando-se com órgãos públicos em todas 

as esferas, bem como com entidades privadas. 

Em seguida, cada Força tinha um centro de informação próprio, o Centro de 

Informações do Exército (CIE), o Centro de Informações da Marinha (Cenimar) e o Centro de 

Informações da Aeronáutica (Cisa). Além do CIE, o Exército, em particular, contava com a 

estrutura do Destacamentos de Operações de Informações (DOI) junto ao Centro de Operações 

de Defesa Interna (Codi) (COSTA, 2008). Como argumentam Miyamoto e Bertazzo (2008), a 

superinflação dos órgãos de Inteligência e a obsessão com a vigilância em todas as esferas 
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indicam que a Segurança Nacional havia se tornado, de fato, a lente pela qual toda a vida política 

era observada. Consequentemente, medidas de repressão e arbitrariedade intensificaram-se sob 

a justificativa de manutenção da ordem interna. 

Estabelecendo uma ponte entre a Doutrina de Segurança Nacional e o pensamento 

autoritário discutido no início do capítulo, é possível extrair algumas considerações. Identifica-

se um espírito antiassociação e individualista no brasileiro, que sedimentou uma ordem 

patrimonial-estamental e, na coligação das oligarquias rurais e industriais, formou um Estado 

que percebe a sua população como fator disruptivo. Isso se verifica na Doutrina de Segurança 

Nacional na medida em que, nela, categoriza-se a população brasileira como um solo fértil para 

a ameaças à segurança nacional, afastando-a, ainda mais, de ser a fonte legítima de onde 

emanam as vontades da sociedade. 

Além disso, há uma potencialização da crença de que essa população – por ser 

vulnerável, permeada de atrasos e subdesenvolvida – se mantém necessitada de ordenamento e 

de uma condução rumo ao progresso por parte de grupos dirigentes. Mantida essa urdidura 

social antiassociação, verifica-se que não cabe à população protagonizar os movimentos 

desenvolvimentistas e progressistas, mas, sim, deixar-se ser conduzida pelo Estado e não atentar 

contra a ordem e a estabilidade internas. O que as intervenções contemporâneas vão mostrar a 

seguir é que, quando a população não se comporta dessa forma, ativam-se novamente a lente e 

as medidas de segurança. 

 

3.3 Garantia da Lei e da Ordem, Pacificação e Intervenção Federal 

 

3.3.1 Breve contextualização 

 

Para compreender o conteúdo dos manuais e documentos propostos nas próximas 

seções, é importante contextualizar essas operações no cenário pós-1988. Recuperando alguns 

pontos dos capítulos anteriores, a década de 1990 marca o quadro de orfandade funcional e 

institucional das Forças Armadas brasileiras após a extinção formal da Doutrina de Segurança 

Nacional. Em contrapartida, o contexto internacional introduz (ou atualiza) ações voltadas para 

a segurança que diluem as fronteiras entre funções militares e policiais, em operações que 

utilizam a força para intervir e garantir ambientes seguros propícios para os desenvolvimentos 

social, econômico e político. Consequentemente, abre-se um caminho para a institucionalização 

de uma função militar interventora. 
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Celso Castro e Maria Celina D’Araujo (2001) organizaram uma coletânea de 

entrevistas com oficiais das Forças Armadas brasileiras no intuito de apresentar as visões 

castrenses sobre a Constituinte de 1987/88 e as pressões do lobby militar. Dos diferentes 

posicionamentos envolvidos nesse lobby, é possível destacar uma demanda quase unânime e 

inegociável: a previsão constitucional da possibilidade de atuação militar no âmbito interno 

para garantir a lei e a ordem (CASTRO; D’ARAUJO, 2001, p. 18-19). É nesse ínterim que se 

negocia o conteúdo do artigo 14248, que determina a função constitucional das Forças Armadas. 

O artigo concilia a demanda militar (em especial a do Exército) pela manutenção da provisão 

de segurança interna e a busca dos políticos de que tal atuação só possa ser empreendida 

mediante convocação de um dos Poderes Constitucionais. Assim, como argumenta Penido 

(2019), é importante localizar, no processo de abertura, uma primeira pista para as 

consequências que, hoje, verificam-se na área da Segurança Pública: 

 

Identificar que o Brasil viveu uma transição transada não exclui os aspectos positivos 

da abertura, mas oferece pistas sobre as consequências políticas para o período 

posterior, como aquelas sentidas nas áreas da defesa, segurança pública, e mesmo no 

funcionamento do próprio sistema político. Um desses efeitos é o emprego amplo das 

forças armadas internamente, inclusive nos casos de lutas sociais, fruto da combinação 

da crise na segurança pública com um Estado militarizado. (PENIDO, 2019, p. 107-

108).  

 

Tal Estado militarizado, segundo Mathias (2004), pode ser identificado quando a 

administração dos assuntos públicos é feita segundo um ethos militarista. A manutenção das 

Forças Armadas como detentoras da pauta da Segurança Pública indicaria essa militarização 

persistente, tanto pela presença de oficiais em cargos públicos voltados para a segurança 

interna, quanto pela constante atuação militar em operações dentro do território nacional por 

meio das operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

Logo no ano seguinte à nova Constituição, as Forças Armadas foram empregadas 

sob pretexto de manter a ordem para reprimir os operários em greve na Companhia Siderúrgica 

Nacional (OLIVEIRA; BRITO, 2013). Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92) contou com a participação militar nas ruas do 

Rio de Janeiro para garantir a segurança do evento. No mesmo ano, decretou-se uma GLO para 

garantia da ordem durante as eleições. Em 1994, a “Operação Rio” marcava a primeira atuação 

 
48 Artigo 142 da Constituição Brasileira de 1988: “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”.  
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oficial pós-1988 do Exército brasileiro para cooperar com os órgãos de Segurança Pública 

(OSP) para a redução das ações do crime organizado.  

Desde a Rio-92 até 2018, apesar do caráter nominalmente excepcional das 

operações, foram decretadas 134 GLO e, desde 1996, não houve um ano no qual não ocorresse 

uma GLO em alguma região do território nacional (não estão incluídas nesta contagem outras 

atuações internas, como operações nas faixas de fronteiras, de apoio logístico, comunicações 

e/ou inteligência e instrução, segurança do presidente, exercícios militares, nem as prorrogações 

ou repetições de GLO já deflagradas. Incluindo todas estas atuações, o número subiria para 

229). Segundo o Ministério da Defesa (2019), as operações são justificadas segundo cinco 

categorias gerais: Evento, Garantia de Voto e Apuração (GVA), Greve da Polícia Militar, 

Violência Urbana e “Outros”, que significam: “operações como ações referentes a questões 

indígenas, segurança de instalações de interesse nacional etc.” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2019, p. 1).   

Para que se estabeleça a conexão com a literatura sobre Setor de Segurança, é 

importante marcar dois aspectos das GLO. O primeiro fator é o seu caráter policial. Nas GLO 

que são “operações de não guerra”, a função principal das Forças Armadas é realizar 

policiamento ostensivo, e os militares adquirem um status equivalente ao das Polícias Militares 

(BRASIL, 2001). O segundo fator é que essas operações fazem parte de um complexo 

institucional de agentes de Segurança que vai além das Forças Armadas. Além de os militares 

cooperarem no terreno com demais forças policiais, uma GLO mobiliza o Executivo em níveis 

estadual e federal, o Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a 

Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Ministério do Planejamento e outros órgãos que 

possam vir a ser julgados necessários, até mesmo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

caso a ação militar interna possa repercutir internacionalmente (BRASIL, 2001).  

Não obstante, tais operações podem transmutar-se em pacificações, como foi o caso 

da “Operação Arcanjo”, no Complexo do Alemão e da Penha, entre 2010 e 2012, bem como o 

da “Operação São Francisco”, na Maré, em 2014. Ambas foram GLOs deflagradas para conter 

a violência urbana e funcionaram como força de Pacificação para instalação de Unidades de 

Polícia Pacificadoras. É importante frisar que, apesar desse marco recente, a prática de 

pacificação não é novidade no Brasil. Pelo contrário, a pacificação perpassa a história brasileira, 

sendo utilizada sempre que se identificou a necessidade de “conter um inimigo interno” 

(MENDONÇA, 2017, p. 114). 

A história das UPP no Rio de Janeiro começa, oficialmente, no Morro Santa Marta, 

em 2008, quando foi instalada a primeira Unidade após confronto entre a Polícia Militar do 
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Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e traficantes. Como pontua Marielle Franco (2015), a 

implementação de UPPs foi uma política de Segurança Pública executada entre 2008 e 2014, 

porém só foi legalmente amparada em 2011, orientando-se a partir dos seguintes objetivos: 

 

I) retomar territórios sob o grupo de grupos criminosos, visando à extinguir a coação 

ilegal sobre seus moradores; II) Reduzir a violência armada, especialmente a letal; III) 

Recuperar a confiança e a credibilidade dos moradores na polícia; IV) Contribuir para 

uma cultura de paz, regulando, de forma pacífica, os conflitos no interior das áreas 

atendidas, sob a orientação de padrões não violentos de sociabilidade. (RIO DE 

JANEIRO, 2015, p.1). 

 

Ao longo de seis anos, mais de trinta UPP foram instaladas nas favelas do Rio de 

Janeiro, com o propósito de estabilizar as áreas afetadas pela violência associada ao crime 

organizado, vinculando a provisão de segurança à geração de estruturas socioeconômicas. A 

estratégia empreendida pelas UPP segue as orientações do policiamento comunitário, que 

almeja aproximar a população das forças de Segurança. Nesses processos de instalação das 

Unidades, as Forças Armadas atuaram como parte das forças de Pacificação iniciais, 

responsáveis por estabilizar militarmente os locais, a fim de permitir a entrada da UPP. 

Na “Operação Arcanjo”, o Exército atuou como principal agente de Pacificação no 

terreno durante dois anos, para que a Polícia Militar pudesse substituir as tropas militares e 

liderar as Unidades instaladas. Já na Operação São Francisco, o corpo de Fuzileiros Navais 

atuou junto ao Exército no processo de Pacificação que havia sido iniciado pela PMERJ. Como 

será apontado na seção específica sobre o manual de Pacificação publicado em 2015, para que 

uma operação de Pacificação seja desencadeada em território nacional, é necessário que haja 

decreto presidencial de estado de exceção – o que não foi o caso para nenhuma das operações 

acima.  

Como já foi exposto no capítulo anterior, a Pacificação está intimamente associada 

à contrainsurgência, e a lógica de combate ao inimigo interno vem acompanhada pela provisão 

de estruturas sociais, políticas e econômicas que conquistem o apoio da população e estabilizem 

o ambiente em longo prazo. Expôs-se, também, que essa linha de pensamento se manifesta no 

espírito das ações de peacebuilding e RSS contemporâneas, que defendem práticas de 

segurança comunitárias, relacionando segurança ao desenvolvimento. Por isso, a Pacificação 

também faz parte das ações militares brasileiras externas, por meio das operações de paz no 

âmbito da ONU e possui centros de treinamento dedicados a esse tipo de operação, como o 

Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCopab) e a Escola de Operações de Paz de 

Caráter Naval, da Marinha.  
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Por fim, a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, no ano de 2018, apresentou um 

formato até então inédito de atuação militar na Segurança Pública. O então governador Luiz 

Fernando Pezão, em entrevista ao Jornal O Globo, afirmou que solicitou ao presidente Michel 

Temer uma GLO com mais recursos e maior capacidade de atuação das Forças Armadas junto 

aos órgãos de Segurança Pública do estado fluminense. O seu objetivo era que os órgãos 

estaduais pudessem se beneficiar dos recursos e conhecimentos militares no longo prazo, o que 

não era possível obter por meio das GLO habituais, por isso solicitou uma “GLO ampliada”. 

Nesse contexto, optou-se por utilizar o mecanismo de Intervenção da União previsto no artigo 

34 da Constituição de 1988, sob a justificativa de pôr fim ao grave comprometimento da ordem 

pública. Assim, oficializou-se um pedido do governador via  Decreto Presidencial nº 9.288, que 

foi encaminhado e aprovado pelo Congresso, deflagrando a Intervenção em 16 de fevereiro de 

2018. Dessa forma, a intervenção encontra-se respaldada em um procedimento constitucional.  

Contudo o Decreto estipula, no artigo 2⁰, que “o cargo de interventor é de natureza 

militar”, nomeando o general de Exército Walter Souza Braga Netto como interventor, algo que 

não está previsto no texto constitucional. Além disso, a Intervenção no Rio de Janeiro 

restringiu-se à pauta da Segurança Pública, o que também não está presente na Constituição. 

Apesar de o artigo 34 não prever a nomeação de um interventor militar ou a exclusividade de 

uma área do Estado, não há nada no texto que proíba, de fato, essas medidas, logo houve, 

portanto, uma série de debates e questionamentos sobre as motivações e a pertinência da 

intervenção. No entanto as falas oficiais da intervenção mantiveram a justificativa de que se 

tratava de uma ação legalmente amparada. 

Como será identificado pela leitura do Plano Estratégico, a intervenção buscou 

pouco engajamento tático das Forças Armadas no terreno. Naquele ano, também havia uma 

GLO vigente no estado do Rio que se estendeu desde 2017, portanto já havia uma participação 

militar no terreno propriamente dita. Na prática, buscou-se reorganizar os órgãos de Segurança 

Pública do Rio de Janeiro sob protagonismo das Forças Armadas.  

 

3.3.2 Manual de Garantia da Lei e da Ordem 

 

Conforme exposto, desde 1996, não houve um ano sem que uma GLO tenha sido 

empreendida no Brasil. Todavia foi apenas no ano de 2013 que o Ministério da Defesa publicou 

um documento doutrinário que estabelecesse as diretrizes de atuação das Forças Armadas 

nessas operações. Essa primeira versão do Manual de GLO ficou poucos meses no ar e foi 
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substituída no ano seguinte por uma versão com conteúdo reduzido. Nesta seção, utiliza-se a 

primeira versão do documento.   

O primeiro aspecto a ser levantado desse manual é a definição de Força Oponente. 

Na seção de conceituações, o Manual indica que as forças oponentes são: “Pessoas, grupos de 

pessoas ou organizações cuja atuação comprometa a preservação da ordem pública ou a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 2013, p. 14). Ao tratar de cenários 

específicos nos anexos e apêndices, o Manual adapta o conceito de Força Oponente para 

diferentes situações. Por exemplo, na seção que aborda as operações psicológicas, define-se 

Força Oponente como “Segmentos autônomos ou infiltrados em movimentos sociais, entidades, 

instituições, e/ou organizações não governamentais que poderão comprometer a ordem pública 

ou até mesmo a ordem interna do País, utilizando procedimentos ilegais” (BRASIL, 2013, p. 

63). Já no cenário de controle de distúrbios em ambientes urbanos, são “Elementos integrantes 

de movimentos ou organizações que possam comprometer a ordem constitucional” (BRASIL, 

2013, p. 65). Ou seja, são definições amplas o suficiente para enquadrar qualquer grupo como 

fator disruptivo, porém algumas categorias específicas são expressas no Manual como forças 

oponentes em potencial: 

 

4.3.2 Dentro desse espectro, pode-se encontrar, dentre outros, os seguintes agentes 

como F Opn: 

a) movimentos ou organizações; 

b) organizações criminosas, quadrilhas de traficantes de drogas, contrabandistas de 

armas e munições, grupos armados etc; 

c) pessoas, grupos de pessoas ou organizações atuando na forma de segmentos 

autônomos ou infiltrados em movimentos, entidades, instituições, organizações ou em 

OSP, provocando ou instigando ações radicais e violentas; e 

d) indivíduos ou grupo que se utilizam de métodos violentos para a imposição da 

vontade própria em função da ausência das forças de segurança pública policial. 

(BRASIL, 2013, p. 29). 

 

Após definir o que se entende como Força Oponente, o Manual define quais são as 

ameaças à ordem: “São atos ou tentativas potencialmente capazes de comprometer a 

preservação da ordem pública ou a incolumidade das pessoas e do patrimônio, praticados por 

Forças Oponentes previamente identificadas ou pela população em geral” (BRASIL, 2013, p. 

15). Novamente, o conceito é perfeitamente elástico para abarcar uma pletora de atividades e 

extrapola a própria delimitação de Força Oponente. A partir dessa definição de ameaça, é 

possível inferir que, segundo o Manual de GLO, a população em geral possui a potencialidade 

de comprometer a ordem pública, podendo justificar o emprego da força de forma preventiva. 

Alguns exemplos de ameaças elencadas no documento são:  
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Entre outras [...] a) ações contra realização de pleitos eleitorais afetando a votação e a 

apuração de uma votação; b) ações de organizações criminosas contra pessoas ou 

patrimônio incluindo os navios de bandeira brasileira e plataformas de petróleo e gás 

na plataforma continental brasileiras; c) bloqueio de vias públicas de circulação; d) 

depredação do patrimônio público e privado; e) distúrbios urbanos; f) invasão de 

propriedades e instalações rurais ou urbanas, públicas ou privadas; g) paralisação de 

atividades produtivas; h) paralisação de serviços críticos ou essenciais à população ou 

a setores produtivos do País; i) sabotagem nos locais de grandes eventos; e j) saques 

de estabelecimentos comerciais. (BRASIL, 2013, p. 29). 

  

Em seguida, o Manual aborda passos do planejamento operacional para as GLO. 

Como colocado na seção anterior, essas operações mobilizam o Setor de Segurança de forma 

ampla, o que fica claro no documento. Em âmbito estratégico, a responsabilidade maior é do 

Ministério da Defesa em coordenar com o GSI, MRE, Ministério Público, Advocacia Geral da 

União (AGU) e outros. No terreno, o órgão principal é o Centro de Coordenação de Operações 

(CCOp), que congrega seções de pessoal, Inteligência e Contrainteligência, operações e 

logística, assuntos civis, operações psicológicas, comunicação social e assuntos jurídicos e 

mantém uma flexibilidade de incorporação de novas seções, caso necessário. O documento 

expressa que o Centro de Coordenação deve se atentar à coordenação com as outras forças de 

Segurança e, principalmente, com os componentes do Judiciário, para manter o respaldo legal 

das ações e minar as contestações que poderão ser feitas à operação.  

A busca pelo respaldo legal faz parte da fundamentação da GLO, que se baseia, 

essencialmente, na regulamentação do uso da força e na conquista da opinião pública:  “Os 

fundamentos para o emprego da força nas operações de Garantia da Lei e da Ordem assentam-

se na observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, 

influenciando a opinião pública de forma favorável à operação” (BRASIL, 2013, p. 25). A 

razoabilidade implica o uso moderado e comedido da força. A proporcionalidade significa 

engajar-se de acordo com o nível de agressividade demonstrado pelas forças oponentes, para 

que não seja uma ação percebida como excessiva (BRASIL, 2013). A fim de identificar com 

precisão quais são as forças oponentes e decidir qual o melhor curso de ações, com o intuito de 

manter os princípios acima, o Manual ressalta a importância do trabalho de inteligência, dando 

ênfase à obtenção de informações sobre a população local: 

 

Nas Op GLO, será imprescindível a disponibilização dos conhecimentos acerca das 

características das F Opn, da área de operações e das características da população da 

região envolvida. O setor de inteligência deverá realizar operações de inteligência 

para efetuar o levantamento de dados, de modo a produzir os conhecimentos 

essenciais à tomada de decisão do comandante em todas as fases das operações [...] 

4.2.2.3.1 O minucioso conhecimento das características das F Opn e da área de 

operações, com particular atenção para a população que nela reside, proporcionará 

condições para a neutralização ou para a supressão da capacidade de atuação da F Opn 
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com o mínimo de danos à população e de desgaste para a força empregada na Op 

GLO. (BRASIL, 2013, p. 25-26). 

  

O objetivo da Inteligência é reduzir o engajamento direto contra as forças 

oponentes, na medida em que o combate armado representa desgastes físico e psicológico para 

os militares envolvidos na GLO e para a população local (BRASIL, 2013). A melhor opção de 

curso na GLO, segundo o Manual, é realizar ações de Inteligência preventivas, ou seja, antes 

da mobilização das tropas, para reconhecimento do terreno e da população. Em seguida, uma 

política de dissuasão é aconselhada: “[...] nesse mister, demonstrações de força e de poder de 

combate superior ao oponente e da ampla utilização de policiamento ostensivo, resultarão no 

desestímulo para as ações das F Opn” (BRASIL, 2013, p.27).  

Nos Anexos da versão de 2013, constam os seguintes exemplos de aspectos a serem 

levantados pelo trabalho de Inteligência. Geografia, relevo, clima, hidrografia, áreas de 

proteção ambiental, reservas indígenas, instalações elétricas, combustíveis, formas de 

transporte e comunicações, bem como presença dos seguintes aspectos psicossociais49: “1) 

Movimento sindical, 2) Movimentos ou organizações que podem comprometer a ordem 

constitucional, 3) Movimento quilombola, 4) Organizações Criminosas, 5) Religião” (BRASIL, 

2013, p. 47).  

Conforme discutido na seção sobre a Doutrina de Segurança Nacional, 

compreender os aspectos geográficos, estruturais e psicossociais faz parte da análise estratégica 

de conjuntura das Forças Armadas, que depende de uma rede de vigilância e inteligência, e o 

Manual de GLO mantém esse modus operandi. É importante realçar que, dos cinco aspectos 

psicossociais, há dois grupos sociais nominalmente identificados nos trabalhadores e 

quilombolas (comunidades negras rurais), enquanto os outros são elásticos o suficiente para 

serem adequados conforme a discricionariedade.  

Outro aspecto relevante do Manual, que está associado ao trabalho de Inteligência, 

refere-se à Comunicação Social, responsável pelas relações públicas, a fim de garantir a “[...] 

conquista e a manutenção do apoio da população e a preservação da imagem das forças 

empenhadas” (BRASIL, 2013, p.27) O Manual expressa a importância de uma equipe de 

comunicação própria das forças envolvidas na GLO, a fim de garantir a sua versão dos fatos e 

 
49 Os aspectos psicossociais são elementos que fazem parte do modo de vida de uma determinada sociedade 

(hábitos, costumes, práticas culturais, entre outros), que o Manual considera como potencialmente 

desestabilizadores (por isso, devem ser levantados pelo trabalho de Inteligência). É importante observar que os 

exemplos elencados pelo Manual estão contingenciados, principalmente, nos grupos sociais de trabalhadores e 

negros, de maneira que esse documento não aborda práticas de grupos sociais com maior poder aquisitivo, que 

poderiam ser considerados como aspectos psicossociais desestabilizadores, tais como: especulação financeira e 

imobiliária, formação de cartéis, sonegação de impostos, manipulação de informações, entre outros.  
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minimizar as opiniões contrárias à operação. Além da Comunicação Social, outro aspecto da 

GLO é o emprego das ações psicológicas. O Manual define Operações Psicológicas como uma 

“campanha psicológica” a ser realizada antes do engajamento das tropas, com o objetivo de 

conquistar a cooperação da população, inclusive das lideranças locais, enfraquecendo o moral 

das “Forças Oponentes”. 

As ações de Comunicação Social e Operações Psicológicas, assim como as medidas 

de dissuasão, pela ótica do Manual, são ações de caráter preventivo, ou seja, são feitas 

permanentemente. O segundo tipo de ação é o tipo repressivo, operações do tipo policial, que 

buscam ser mais localizadas e pontuais. Novamente, atentando para o respaldo jurídico, o 

Manual reforça que as Forças Armadas podem atuar como polícia, conforme regularizado pelo 

artigo 144 do Decreto 3.897 de 2001, e que a necessidade da repressão é tão somente voltada 

para restabelecimento da ordem: “As ações repressivas são desenvolvidas para fazer frente a 

uma ameaça concretizada, com o intuito de se restabelecer o livre estado democrático de direito, 

a paz social e a ordem pública” (BRASIL, 2013, p. 29).  

Os objetivos listados para realizar as ações repressivas são: controlar a população, 

proporcionar segurança à tropa, às autoridades, às instalações, aos serviços essenciais, à 

população e às vias de transportes, diminuir a capacidade de atuação das forças oponentes e 

restringir-lhes a liberdade de atuação e, por fim, apreender material e suprimentos (BRASIL, 

2013). A partir desses objetivos, há uma série de ações que podem ser realizadas pelas Forças 

Armadas, listadas abaixo, para que se ilustre a amplitude do engajamento militar em uma GLO: 

 

a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade do órgão 

paralisado; b) combater a criminalidade; c) controlar vias de circulação urbanas e 

rurais; d) controlar distúrbios; e) controlar o movimento da população; f) desbloquear 

vias de circulação; g) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, 

garantindo o seu funcionamento; h) evacuar áreas ou instalações; i) garantir a 

segurança de autoridades e de comboios; j) garantir o direito de ir e vir da população; 

k) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais; l) impedir o bloqueio de 

vias vitais para a circulação de pessoas e cargas; m) interditar áreas ou instalações em 

risco de ocupação; n) manter ou restabelecer a ordem pública em situações de 

vandalismo, desordem ou tumultos; o) permitir a realização do pleito eleitoral dentro 

da ordem constitucional; p) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências; q) 

proteger os locais de votação; r) prover a segurança das instalações, material e pessoal 

envolvido ou participante de grandes eventos; s) realizar a busca e apreensão de 

materiais ilícitos; t) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a 

pé e motorizado; u) restabelecer a lei e a ordem em áreas rurais; e v) vasculhar áreas. 

(BRASIL, 2013, p. 30). 

 

Por fim, cabe destacar que o Manual prevê a participação das três forças na GLO, 

porém há um realce maior da participação do Exército. A Marinha atua, especialmente, na 

proteção e no controle dos portos, áreas ribeirinhas e plataformas de petróleo, podendo agir em 
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terra por meio do Corpo de Fuzileiros Navais. A Aeronáutica volta-se para proteção e controle 

de instalações aeroportuárias, contribuindo, também, com a parte de Inteligência e alguma 

atuação como polícia. O grosso da atuação policial está expressa nas funções do Exército de 

operações terrestres. 

 

3.3.3 Manual de Pacificação 

 

O Manual de Pacificação tem como objetivo delimitar a atuação militar nos 

ambientes externo e interno em operações do tipo pacificadoras. Apesar de o Manual marcar a 

contemporaneidade do cenário de Segurança, no qual a Pacificação se insere, ele já indica que 

a pacificação não é um processo novo no Brasil, visto que faz parte da história militar terrestre 

desde a atuação do Duque de Caxias (BRASIL, 2015, p. 1). A diferença apresentada pelo 

Manual é que, atualmente, é necessária uma decretação de exceção para que ocorra uma 

operação de Pacificação dentro do território nacional, enquanto, no âmbito externo, a 

Pacificação é empreendida sob regulamentos dos órgãos internacionais.  

O Brasil define como operações de Pacificação aquelas que ocorrem devido à 

“ruptura da ordem pública ou da paz social, em calamidades de grandes proporções (provocadas 

pela natureza ou não) e ameaças à paz e à segurança internacional” (BRASIL, 2015, p. 34). 

Essencialmente, o objetivo da atuação militar em uma Pacificação é: 

 

[...] proporcionar um ambiente seguro e estável; proteger a população, ativos e 

infraestruturas críticas; atender às necessidades críticas da população; conquistar o 

apoio da opinião pública; e restabelecer o ambiente institucional para o 

desenvolvimento. (BRASIL, 2015, p. 24). 

 

Uma Pacificação, de acordo com o documento, possui como ameaças “A conjunção 

de atores, estatais ou não, entidades ou forças com intenção e capacidade de realizar ação hostil 

contra o país e seus interesses nacionais com possibilidades de causar danos à sociedade e ao 

patrimônio” (BRASI, 2015, p. 54). Assim como no Manual de GLO, trata-se de uma definição 

abrangente e que reafirma a preocupação com a ordem interna e estabilidade estatal. Segundo 

o Manual, o Estado é o principal agente responsável por garantir os objetivos da Pacificação, 

prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos, bem como coordenando o 

ambiente interagências e garantindo a articulação entre os diferentes aspectos do Poder 

Nacional (tal como expostos na seção sobre a DSN, trata-se dos meios políticos, econômicos, 

militares, psicossociais e científico-tecnológicos). 
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Assim, o presidente da República é a primeira instância de comando político, 

seguido pelo Ministério da Defesa, pelo GSI e por um Comandante Operacional e um 

Comandante Tático (BRASIL, 2015, p. 20). Essas instâncias coordenam as suas ações com as 

agências civis e outros órgãos de Segurança, como Defesa Civil, guardas municipais, Abin, 

órgãos de controle de voos e transportes terrestres, ONG e outras. Essa coordenação 

interagências é considerada extremamente relevante para que se alcance o objetivo mais amplo 

da Pacificação, frisando que a expressão militar é apenas uma das facetas da operação e deve 

estar vinculada às outras expressões do Poder Nacional (BRASIL, 2015, p. 23). O Manual é um 

exemplo claro de como o componente militar atua em conjunto com os demais agentes do Setor 

de Segurança, indicando o caráter da atuação militar nas três fases do processo pacificador: 1) 

Intervenção; 2) Estabilização; e 3) Normalização.  

Na fase de Intervenção, há atuação das Forças Armadas por meio de ações militares 

voltadas para o combate direto com as forças oponentes, conquistar, ocupar e defender áreas, 

alcançar vantagens físicas, temporais e psicológicas sobre o inimigo. Assim, a fase de 

Intervenção busca criar as condições mínimas de Segurança para a atuação de forças militares 

e de diversos vetores civis na fase subsequente à Estabilização. A ajuda humanitária e o 

atendimento às necessidades básicas imediatas da população, devido às condições de 

insegurança, serão fornecidas, a priori, pelo componente militar no terreno50. 

Na fase de Estabilização, as Forças Armadas realizam menos ações de combate 

direto e coordenam ações com as demais forças de segurança e agências civis, para atender aos 

objetivos gerais da Pacificação. Trata-se da fase de maior duração, segundo o Manual. Na 

terceira fase, as Forças Armadas já atuam como agentes de apoio ao desenvolvimento, 

contribuindo para “[...] segurança, restabelecimento da lei, bem-estar social e econômico, 

governança e participação” (BRASIL, 2015, p. 25). Assim, a amplitude de ações possíveis por 

parte do componente militar é extensa, pois compreende o combate direto, as atividades de 

policiamento e uma série de atividades voltadas para a reconstrução local e o apoio à população, 

como: assistência humanitária, obras, treinamento e apoio às forças policiais do local, às 

negociações, às atividades de DDR, entre outras (BRASIL, 2015, p. 26). Ao alcançar a fase de 

Normalização, considera-se que a operação chegou ao Estado Final Desejado (EFD). 

 
50 Como exposto no capítulo anterior, no âmbito externo de Operações de Paz da ONU, essa entrega de assistência 

humanitária por parte das Forças Armadas é fortemente desencorajada. Há um sistema de coordenação entre 

agentes humanitários e forças militares para evitar que as funções se confundam, uma vez que os objetivos da 

assistência humanitária e os objetivos de uma Pacificação são fundamentalmente diferentes.  
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O Manual aponta que o componente militar se distingue em duas forças para atuar 

nessas fases. Na Intervenção, o Exército mobiliza os elementos de combate e apoio logístico 

terrestre, bem como as capacidades voltadas para reconhecimento, Inteligência e vigilância, que 

constituem a força de Intervenção. A força de Estabilização, por sua vez, mobiliza oficiais 

especializados em assuntos civis e na coordenação/cooperação civil-militar, polícia do 

Exército, engenheiros de construção e todos os outros quadros voltados para administração e 

gerenciamento que possam apoiar as ações de construções da paz (BRASIL, 2015, p. 42). A 

avaliação sobre a mudança das fases parte de uma análise sobre a conjuntura em termos de 

violência. Se o quadro for próximo à guerra civil e ao conflito armado, predominam as ações 

coercitivas e, portanto, a operação permanece na fase de Intervenção. Conforme a situação 

migra para um quadro de crise e uma paz instável por meio da Pacificação, considera-se que a 

violência direta diminuiu e é possível passar para a fase de Estabilização, até que predominem 

ações do tipo construtoras da paz e se verifique uma paz estável, e, por fim, a fase de 

Normalização (BRASIL, 2015, p. 24).  

Para orientar as ações militares, o Manual elenca diferentes princípios norteadores: 

1) apoio da população; 2) dissuasão; 3) enfoque em ações construtivas; 4) flexibilidade na 

geração da força; 5) inciativa; 6) legalidade; 7) legitimidade; 8) proporcionalidade; 9) 

razoabilidade; 10) unidade de comando; e 11) unidade de esforços. O primeiro, apoio da 

população, é um dos elementos que aparecem com maior frequência no documento e, de todos 

esses princípios, configura-se como o principal: “A conquista de corações e mentes é primordial 

para o sucesso das Op Pac, e, para tal, o grau de satisfação dos moradores é um excelente 

indicador para mensurar o êxito nessas operações” (BRASIL, 2015, p. 32). Portanto o Manual 

considera essencial que a Pacificação conte com uma capacidade de análise do local, da 

sociedade e dos aspectos culturais da população e que o componente militar possa desenvolver 

bons canais de comunicação com os moradores.  

O segundo princípio diz respeito à dissuasão, que visa à demonstração de força, no 

intuito de desencorajar a ação oponente. Isso se relaciona com o terceiro princípio, que visa ao 

enfoque nas ações construtivas. Ao optar pela dissuasão, evita-se o desgaste das Forças 

Armadas e a possível perda de apoio da população, permitindo uma estabilização facilitada que 

aprove a entrada das agências civis e as atividades para o desenvolvimento. O quarto e o quinto 

princípio tratam da flexibilidade e “proatividade” da ação militar, visto que as Forças Armadas 

precisam ter adestramento para atuarem como polícia e devem poder tomar a iniciativa de ação 
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de forma preventiva51, pois, agindo preventivamente, evita-se esse esgotamento das forças de 

Pacificação (BRASIL, 2015, p. 32). 

Em seguida, o Manual expressa os princípios de legalidade e legitimidade a serem 

observados pelos pacificadores. A legalidade das ações está respaldada nos compromissos 

assumidos pelo Estado, no sistema de princípios e valores que orientam o Exército brasileiro e 

nas normas de condutas estabelecidas. Atuar dentro do respaldo legal contribui para 

manutenção da legitimidade que é atribuída à missão pacificadora, o que é vital para o sucesso 

de uma campanha que vise conquistar corações e mentes. O documento deixa explícito que a 

“[...] não observância desse princípio pode provocar uma campanha contrária ao processo de 

Pacificação nos meios formadores de opinião pública” (BRASIL, 2015, p. 33).  

Os princípios seguintes, proporcionalidade e razoabilidade relacionam-se à 

legalidade, pois apontam para o cumprimento de regras de engajamento que prevejam um uso 

gradual da força e evite excessos. Novamente, apresenta-se uma preocupação com os efeitos 

negativos que as ações possam ter sobre a imagem da operação. Por fim, os dois últimos 

objetivos, unidade de comando e de esforços, visam à coordenação entre os componentes 

militares, policiais e civis, segundo uma cadeia de comando bem definida.  

A partir desses princípios, o Manual indica que uma das principais ações da 

Pacificação é o trabalho de Inteligência. Por meio do conhecimento sobre as situações política, 

social e cultural do local, de interação com a população e do intermitente uso da Inteligência e 

Contrainteligência, as forças de Pacificação podem moldar o ambiente operacional. Isso 

significa adquirir todas as vantagens informacionais possíveis para identificar quais são os 

possíveis riscos e fontes de instabilidade, reduzir os antagonismos e erradicar ameaças na fonte, 

interrompendo qualquer sequência de eventos que possa desembocar em crise ou conflito via 

ações “predominantemente não militares” (BRASIL, 2015, p. 35).  

O documento enfatiza que o trabalho de Inteligência permite que as forças 

pacificadoras tenham melhor capacidade de analisar o que o Manual chama de terreno humano, 

ou o “[...] conjunto de características socioculturais relacionadas aos grupos humanos existentes 

em uma determinada região expressa de forma georreferenciada. Abrange fatores culturais, 

sociológicos, políticos e econômicos da população local” (BRASIL, 2015, p. 36). Conhecer a 

população permite estabelecer os melhores cursos de ação e manter o apoio dos moradores, 

 
51 Dois anos depois da publicação desse Manual de Pacificação, o General de Exército Carlos Alberto Santos Cruz 

(force commander nas missões de paz no Haiti e na República Democrática do Congo) elaborou um relatório 

sobre a importância da “proatividade” do componente militar nas operações de paz, baseando-se na mesma 

justificativa de agir preventivamente para garantir a segurança dos peacekeepers e da população sob área de 

intervenção.  
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bem como daqueles que assistem ao desenrolar da Pacificação por meio das mídias. O Manual 

indica que é importante explorar o fator midiático, uma vez que a forma como se noticia a 

Pacificação influencia na formação da opinião pública, e, novamente, endossa-se a importância 

de uma opinião pública favorável para garantir o sucesso da Pacificação (BRASIL, 2015, p. 

38).  

Reafirmando o nexo entre segurança e desenvolvimento que perpassa a Pacificação, 

o Manual lista um conjunto de responsabilidades militares que buscam prover estruturas para a 

população: o estabelecimento do controle civil e da segurança civil, a restauração dos serviços 

essenciais e o apoio à governança e aos desenvolvimentos econômico e de infraestrutura. O 

conceito de controle civil expresso no Manual é distinto do utilizado até então nesta dissertação. 

Estabelecer o controle civil, no contexto da Pacificação, significa garantir a segurança civil, 

estabilizar o ambiente, garantir a segurança dos agentes envolvidos na Pacificação, evitar 

distúrbios civis e desenvolver as capacidades locais de respostas às emergências (BRASIL, 

2015, p. 44).   

A restauração de serviços essenciais é uma ajuda de curto e médio prazos para 

prover, ainda na fase da Intervenção, serviços básicos, tais como fornecimento de água, 

alimentos, saneamento e estruturas físicas para os serviços públicos. Quando a situação estiver 

estável, o Manual indica que essas tarefas podem ser delegadas para empresas privadas 

especializadas (BRASIL, 2015, p. 85). O apoio à governança faz-se presente nas fases de 

Estabilização e Normalização, destacando-se as seguintes atividades: desenvolver e disseminar 

as normas éticas para os funcionários públicos, incorporar esforços ao combate à corrupção, 

reafirmar os compromissos dos funcionários do governo local (ou da nação anfitriã) e 

estabelecer programas de proteção e apoio às testemunhas. 

Por fim, no apoio aos desenvolvimentos econômico e de infraestrutura, a 

Pacificação deve buscar implementar projetos de obras públicas, iniciativas que gerem emprego 

imediato, fomentar a participação de agências financeiras que forneçam empréstimos e 

incentivos para pequenas empresas de comércio lícito, incentivar a criação de microempresas e 

permitir o desenvolvimento de instituições financeiras (BRASIL, 2015, p. 45). É importante 

observar, ainda, que, dentro das possibilidades de atuação em uma Pacificação, está prevista a 

atuação no formato de GLO. Ou seja, todas as ações que são permitidas dentro de uma GLO 

podem ser realizadas no âmbito de uma Pacificação, o que marca uma intercambialidade entre 

essas operações. 

Uma prerrogativa que é exclusiva da Pacificação, contudo, é a previsão de assunção 

do governo. Seja no território nacional ou em um país estrangeiro, o componente militar da 
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Pacificação pode assumir autoridade governamental. Assim, as Forças Armadas possuem 

poderes legislativos, judiciais e administrativos sobre o local a ser pacificado, o que está 

respaldado na previsão de um estado de sítio no âmbito nacional. Caso seja no meio 

internacional, tal transferência de autoridade deverá ser amparada pelos mandatos emitidos pelo 

Conselho de Segurança da ONU (BRASIL, 2015, p. 50). Por fim, cabe destacar que o Manual 

prevê o uso da Justiça Militar para julgar violações feitas por civis e indica que os militares 

serão julgados pelo Tribunal Penal Militar.  

  

3.3.4 Plano Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro 

 

Diferentemente dos manuais de GLO e de Pacificação, o Plano Estratégico da 

Intervenção não estipula regras de engajamento, mas um plano em níveis político e estratégico 

para nortear a Intervenção. A primeira versão do documento foi emitida pelo Gabinete da 

Intervenção Federal, em maio de 2018, três meses após o início da intervenção federal na área 

da Segurança Pública do estado do Rio. Em outubro, alguns meses antes do término oficial da 

Intervenção, lançou-se uma segunda versão. 

O documento inicia-se apresentando o Gabinete da Intervenção Federal (GIF) e as 

instâncias que o compõem, ilustrando a amplitude do Setor de Segurança brasileiro. No nível 

estratégico de planejamento militar, a Intervenção foi pensada pelo Comando Militar do Leste, 

Gabinete de Segurança Institucional, Ministério da Defesa e Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública. Nos níveis operacionais e táticos, contribuíram ABIN, Forças Armadas, 

Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal 

e Guarda Municipal (GIF, 2018, p. 9).  

Dois dos primeiros pontos a serem levantados do Plano são a preocupação com a 

legitimidade e a contextualização que justifica a Intervenção. O Gabinete da Intervenção 

considera que o Rio de Janeiro apresenta um quadro peculiar no que diz respeito à Segurança 

Pública, o que respalda a necessidade da ação interventora, pois o estado fluminense estaria 

assolado pelo crime organizado, pela violência, pela corrupção e pelo sucateamento 

generalizado das estruturas voltadas para segurança. Utilizando-se de dados das Nações Unidas, 

o documento frisa que o crime organizado é uma ameaça concreta à paz mundial e à segurança 

das comunidades, reforçando a necessidade de combatê-lo. 

O Gabinete contextualiza superficialmente o surgimento dos grupos do crime 

organizado no Rio de Janeiro, nominalmente o Comando Vermelho (CV), Amigos dos Amigos 

(ADA) e o Terceiro Comando, indicando que o CV, provavelmente, teve origem no presídio de 
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Ilha Grande (GIF, 2018, p. 20). Em seguida, o Gabinete aponta o que entende como a primeira 

série de acontecimentos que contribuiu para o quadro de insegurança no Rio: 

 

Com a abertura política na década seguinte (1984) e a eleição de governos populistas, 

além da escalada do tráfico de drogas da região andina do continente, proporcionada 

pelos cartéis do tráfico, o crime se fortaleceu. Ou seja, a perda de capacidade 

econômica do Estado, a relativização do combate às ações criminosas e o incremento 

e sofisticação do tráfico internacional de drogas foram, em boa medida, os vetores de 

sucessivas crises na Área de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro nas 

décadas seguintes.52 (GIF, 2018, p. 20). 

 

Logo após, o Plano indica que a década de 1990 e o início dos anos 2000 foram 

marcados pelo crescimento e fortalecimento dos grupos de traficantes, pela urbanização 

desordenada e pela falta de políticas públicas eficazes, o que criou espaços nos quais o Poder 

Público não conseguia atuar. Ainda, a escalada da violência e a incapacidade de coibir o crime 

organizado foram agravadas pelos fatores fisiográficos do Rio de Janeiro e pelo “terreno 

humano” que se configurou na ocupação de tais espaços (GIF, 2018, p. 21). O documento 

insere, nesse contexto, o surgimento e o crescimento das milícias, afirmando que, na prática, 

estas não se diferenciam dos grupos criminosos organizados e contribuem para o quadro geral 

de insegurança no estado do Rio de Janeiro. Por fim, o documento descreve a implementação 

das UPP e as operações de GLO e de Pacificação como respostas à situação no Rio de Janeiro 

que não resultaram em bons ganhos a longo prazo e não efetivaram nenhum “legado 

estratégico” para as Forças Armadas. 

Diante desse cenário, o Plano Estratégico discorre que são necessárias coesão e 

união fortes entre Gabinete, Secretarias e órgãos de Segurança para garantir melhores resultados 

e, principalmente, fortalecer o apoio à Intervenção, diante das dificuldades que se apresentam. 

Observa-se que o Gabinete considera a demanda por informações como uma restrição à atuação 

da Intervenção, e, por isso, seria necessário o discurso positivo como uma forma de conquistar 

a opinião pública e contribuir para os objetivos gerais da Intervenção: melhorar a percepção de 

 
52 Essa contextualização fornecida pelo Plano Estratégico é breve e deixa alguns pontos em aberto para 

questionamento. Um primeiro ponto é a construção textual, que leva a entender que há uma conexão causal entre 

abertura política e a eleição de governos populistas, seguidos pela perda de capacidade econômica do Estado e 

um afrouxamento no combate ao crime. Outro ponto é que documento não especifica o que significa perda de 

capacidade econômica nem relativização do combate às ações criminosas. Pelo contexto inicial apresentado 

(década de 1980), pode-se questionar se o Gabinete faz referência às crises financeiras do período José Sarney 

e, no governo do Rio de Janeiro, às políticas da chapa Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Enquanto governador do 

Rio (1983-1987), Brizola, buscou uma política de não intervenção nas favelas, o que levou a uma acusação por 

parte da Globo e de oficiais militares de estar sendo conivente com o tráfico de drogas que crescia dentro das 

favelas. Por fim, a menção à sofisticação do tráfico internacional e à associação com a região andina podem 

indicar que o GIF está se referindo ao boom de cartéis de drogas na Colômbia na mesma época e na inserção do 

Rio de Janeiro como ponto de varejo. 
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Segurança no Rio de Janeiro, reestabelecer a ordem e garantir o ambiente seguro e estável. A 

partir desse norte, o Gabinete estabeleceu seis Objetivos Estratégicos a serem alcançados ao 

final da Intervenção.  

O processo de formulação desses Objetivos passa por um Diagnóstico Estratégico 

que analisa fatores externos e internos às Forças Armadas e aos órgãos de Segurança, dentro de 

uma Matriz SWOT. Este é um método que cruza possíveis oportunidades e ameaças que venham 

de fora com pontos fortes e pontos fracos que são internos às instituições, que, neste caso, são 

as Forças Armadas. É interessante apresentar quais foram os elementos que o Gabinete extraiu 

dessa avaliação estratégica, principalmente aqueles externos à Intervenção, pois se trata das 

interpretações que o Gabinete faz da sociedade e da conjuntura. 

Como oportunidades externas que podem ser positivamente exploradas, o Plano 

destaca as seguintes: normalidade institucional e plena vigência do Estado de Direito, ampla 

cobertura das mídias nacional e internacional, estrutura de Segurança Pública, previsão de 

aporte de recursos, manifestação de insegurança por parte da sociedade e credibilidade das 

Forças Armadas devido à sua tradição institucional de eficiência, seriedade, honestidade e 

profissionalismo (GIF, 2018, p. 23). Já os fatores que podem apresentar ameaças são: 

criminalidade e violência urbanas, falta de apoio da população à Intervenção, insuficiência de 

recursos, carência de estruturas de mobilidade urbana e de saúde no estado, possibilidade de 

catástrofes naturais, possibilidade de problemas no pagamento dos salários dos agentes de 

Segurança, possíveis interferências políticas devido às eleições de 2018, perturbações nos 

presídios, ocorrência de crimes de grande repercussão e comoção públicas, aumento do índice 

de violência, ocorrência de manifestações sociais, baixo índice de confiabilidade nos órgãos de 

Segurança Pública, ausência de precedência de outra Intervenção e possível descontinuidade 

das ações que integram o legado da Intervenção (GIF, 2018). 

Como fatores internos, o Plano indica como pontos fortes, principalmente, a 

positividade do profissionalismo, da ética e do patriotismo das Forças Armadas em cumprir as 

suas missões, bem como a sua experiência prévia em executar ações de GLO, cooperar com 

outras agências e participar de programas e projetos governamentais. Em contrapartida, indica 

que essas mesmas positividades não se aplicam aos órgãos de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro, pois estariam deteriorados, obsoletos e descoordenados, atuando com baixos níveis de 

eficácia e eficiência, o que configuraria pontos fracos da Intervenção. Nota-se que os fatores 

externos que são considerados problemáticos são amplos e, em alguns casos, a pouca nitidez 

deixa à interpretação.  
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Cruzando as oportunidades, ameaças, pontes fortes e pontos fracos, o Gabinete 

elenca seis objetivos estratégicos principais a serem alcançados ao final da Intervenção: 1) 

diminuir o índice de criminalidade de maneira gradual; 2) recuperar, incrementalmente, a 

capacidade operativa das Secretarias de Estado e órgãos de Segurança Pública intervencionados 

do estado do Rio de Janeiro; 3) articular, de forma coordenada, as instituições dos entes 

federativos; 4) fortalecer o caráter institucional da Segurança Pública e do Sistema Prisional; 

5) melhorar a qualidade e a gestão do Sistema Prisional, das Secretarias de Estado e dos OSP 

intervencionados; e 6) implantar estruturas necessárias ao planejamento, à coordenação e ao 

gerenciamento das ações estratégicas da Intervenção Federal. Para cada Objetivo, existem 

fatores críticos de sucesso, estratégias e metas específicas, indicadores de desempenho e planos 

de ação (divididos entre ações do tipo emergenciais e estruturantes).  

Para atender ao primeiro objetivo, o Plano enfatiza que a criminalidade pode ser 

reduzida, de maneira eficaz e eficiente, por meio da segurança comunitária e de inovações 

tecnológicas nos órgãos de Segurança Pública. O documento cita, como exemplo, o sistema 

integrado de georreferenciamento desenvolvido pelo Instituto Igarapé e Instituto de Segurança 

Pública do Rio de Janeiro como uma ferramenta de análise de manchas criminais que pode 

contribuir para atuação mais responsável e precisa das polícias. A busca por maior eficácia e 

eficiência acompanha os demais objetivos, de modo que todos enfatizam a otimização do uso 

dos recursos financeiros e de emprego de pessoal, buscando a capacitação dos funcionários e 

uma melhor distribuição de suas habilidades. Indicam, também, uma maior necessidade de 

integração e coordenação entre os agentes de Segurança, apontando para a redistribuição de 

responsabilidades, institucionalização de protocolos conjuntos e melhor articulação do Sistema 

de Inteligência entre todos os órgãos de Segurança. Observa-se, ainda, o empenho em 

conquistar o apoio da opinião pública em relação à Intervenção e, em longo prazo, o apoio às 

forças de Segurança de maneira geral por meio de eventos comemorativos e maior presença 

dos agentes de Segurança nas comunidades.  

Por fim, o Plano salienta que, apesar de a Intervenção prever o seu término ao final 

de 2018, a pretensão é que as suas ações sejam continuadas via um legado estratégico que 

permita a transferência dos recursos destinados à Intervenção, bem como das expertises 

adquiridas, para os demais órgãos da Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Para tanto, 

o Gabinete deve coordenar-se com as Secretarias de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento 

Econômico e a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, a fim de gerenciar o repasse 

de verbas e materiais. A partir dessas medidas, o Gabinete considera que se evitaria repetir os 
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equívocos de políticas de Segurança anteriores, que não conseguiram estabelecer um 

planejamento de longo prazo.  

 

3.4 O Nexo Segurança-Desenvolvimento e a Persistência da DSN na GLO, 

Pacificação e Intervenção 

 

No início deste capítulo, mostrou-se que há uma ordem social patrimonial-

estamental, herdeira do passado oligárquico e escravista, que se cristalizou no ambiente político 

brasileiro. A população é permanentemente caracterizada como carente de uma figura 

condutora, centrípeta e paternal e como inapta para tomar as suas próprias decisões, 

necessitando ser educada rumo ao desenvolvimento nacional. Ou seja, estabeleceu-se uma teia 

social antipovo, que não somente rechaça uma participação orgânica da população, mas em que 

a própria população é construída como um problema a ser resolvido pelas elites dirigentes do 

Estado. Consequentemente, criou-se um ciclo pretoriano vicioso: a estrutura do Estado é uma 

estrutura autárquica, logo as instituições políticas criadas nesse ambiente não são condutoras 

das demandas populares, há crise de legitimidade, a população manifesta-se, o Estado busca 

alterar elementos dentro de sua própria estrutura para manter a ordem à revelia da população e, 

assim, recomeça o ciclo.  

Contribuindo para a manutenção desse ciclo, verifica-se o papel modernizador que 

as Forças Armadas estabeleceram como a sua identidade e função social na República. Na crise 

de legitimidade institucional, como já foi discutido no primeiro capítulo, a Força apresenta-se 

como autoridade alternativa e adquire legitimação para atuar como condutora do país. O 

conteúdo ancorado no binômio segurança-desenvolvimento da Doutrina de Segurança 

Nacional, gestado desde a década de 1930, ilustra bem a noção de “força construtora”. No seio 

da população, identificam-se mazelas, perturbações, ameaças e inimigos em potencial que 

devem ser erradicados pela modernização, e, como expôs Coelho (2000), a organização militar 

percebia-se como a única capaz de produzir segurança e desenvolvimento. Porém, como 

pontuou Faoro (1992), a modernização por esse viés é uma modernização sem modernidade, 

na medida em que a população não tem espaço para renovar os seus próprios papéis sociais e 

se mantém sufocada.  

Essa concepção da Força como autoridade alternativa faz parte da identidade que 

as Forças Armadas buscaram construir para si, porém também está permeada socialmente, e, 

por isso, a força interventora se mantém como opção viável para solucionar questões internas. 

Assim, compreende-se o porquê de as GLO terem se tornado corriqueiras e o porquê de a 
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Pacificação ter se tornado uma política de Segurança Pública e de a Intervenção Federal, voltada 

para reorganizar a Segurança Pública do Rio de Janeiro, ter sido nominalmente de natureza 

militar. 

Nesses três modos de intervenção, há denominadores comuns evidentes com a 

Doutrina de Segurança Nacional. Há um processo de avaliação, ou análise estratégica, dos 

diferentes aspectos do Poder Nacional que enfatizam as avaliações do contexto social e 

interpretação psicossocial, a insistência em levar o desenvolvimento socioeconômico para 

populações consideradas carentes, o discurso do combate à corrupção das instituições e a 

reafirmação da democracia e do Estado de Direito como valores encabeçados pelas Forças 

Armadas. Coloca-se a população brasileira como palco das operações do tipo intervenção 

militar-policial porque, nela, são localizadas as fontes de insegurança do Estado brasileiro.  

Além das semelhanças com a Doutrina de Segurança Nacional, foi possível 

identificar fortes semelhanças entre esses documentos e as propostas de reforma do Setor de 

Segurança apontadas no capítulo anterior. Em linhas gerais, os três documentos apresentam 

elementos associados aos esforços de construção da paz e estabilização enunciados pelas 

Nações Unidas, OCDE e DCAF: as análises estratégicas para identificação das ameaças e fontes 

de insegurança, o cruzamento de informações para indicar melhores índices de eficácia e 

eficiência dos agentes de Segurança, o investimento de atividades econômicas, o fomento aos 

programas sociais, o contato com a população e a busca por uma segurança comunitária. Além 

dos elementos voltados para a construção da paz, nota-se uma semelhança entre as fontes de 

insegurança e violência que são identificadas nos documentos brasileiros com aquelas 

identificadas no plano internacional, como as ações terroristas e a violência associada ao crime 

organizado. Particularmente no Plano Estratégico, esses elementos sobressaem.  
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CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi discutido, é possível verificar que o Brasil interpreta a reforma 

do Setor de Segurança a partir de uma equação simples: mais reforma significa maior 

intervenção sobre a população, atualizando a Doutrina de Segurança Nacional. A escolha 

metodológica desta dissertação foi fundamental para que se alcançasse esta constatação, pois 

permitiu distinguir a intervenção militar em dois momentos históricos diferentes no contexto 

nacional republicano, entre 1964 e 1984 e de 1988 até 2018. No primeiro momento, as variáveis 

históricas militares no terreno brasileiro resultaram em uma Doutrina de Segurança Nacional 

formalizada dentro de um contexto ditatorial. No segundo, essas variáveis resultaram práticas 

de intervenção semelhantes, porém ligeiramente diferentes, em um contexto de democratização.  

Verificar as semelhanças é importante para que se indique a persistência do 

autoritarismo e de um conservadorismo estrutural, bem como da manutenção do papel 

ordenador da organização militar. Contudo, ao afirmar que as intervenções tais como GLO, 

Pacificação e Intervenção Federal atualizam a Doutrina de Segurança Nacional não significa 

afirmar que a Doutrina se repete da mesma forma. Situações semelhantes não configuram 

situações idênticas, e é essencial que se ressaltem as diferenças para ter uma compreensão mais 

tangível da realidade atual. No período de 1988 a 2018, o país apresenta características 

autoritárias, de fato, porém isso se manifesta sem o recurso de uma ditadura. As Forças Armadas 

atuam contra a população nacional com o respaldo jurídico de uma Constituição democrática. 

Existe um cenário internacional que influencia e impacta na postura brasileira, que não é mais 

o contexto da Guerra Fria e o alinhamento aos Estados Unidos, mas, sim, um contexto de 

globalização.  

No primeiro capítulo, verificou-se que o processo de profissionalização das Forças 

Armadas brasileiras as orienta para a intervenção, devido às variáveis que foram apresentadas 

de cultura política, orientação pretoriana, novo profissionalismo e orfandade. Diante dessa 

dinâmica interventora, questionou-se sobre a suficiência do conceito de controle civil ancorado 

nos parâmetros institucionais, na medida em que, mesmo diante da atuação militar no âmbito 

interno e do histórico interventor das Forças Armadas, diferentes autores argumentaram que o 

Brasil apresentava um controle civil consolidado no contexto da Nova República.  Suscitou-se, 

então, a necessidade de refletir mais sobre os ambientes social e político brasileiros antes de 

afirmar se há, de fato, um controle sobre as Forças Armadas e as atividades voltadas para a 

Segurança.  
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O segundo capítulo demonstrou como a Reforma do Setor de Segurança se 

construiu como uma ferramenta no cenário internacional, baseando-se em processos de 

securitização e na associação entre segurança e desenvolvimento. Enfatizou-se que a RSS está, 

majoritariamente, centrada na estrutura do Estado, pois funciona como um mecanismo de 

readequação do aparato de segurança estatal em prover maior segurança e maior 

desenvolvimento. Ao salientar que os elementos da RSS possuem heranças históricas de 

doutrinas de contrainsurgência e de pacificação, foi possível perceber que a associação 

segurança-desenvolvimento já se apresentava internacionalmente antes da agenda pela RSS. O 

que se verificou foi uma atualização desse nexo como uma solução dos problemas considerados 

mais sensíveis para a paz e estabilidade no século XXI, tais como o terrorismo e o crime 

organizado.  

No terceiro capítulo, verificou-se que existe uma postura antiassociação no Brasil 

que vê a população como fator disruptivo, fazendo com que esta seja vista como um problema 

para a segurança estatal. Foi pertinente constatar que, apesar de manifestar uma preferência 

pelo poder centralizador, Oliveira Vianna (1939, 1999) não associou a autoridade com as Forças 

Armadas quando elaborou a sua proposta de democracia organizada. Em contrapartida, 

Raymundo Faoro (2001) e Florestan Fernandes (1976) já indicaram, criticamente, que o 

elemento militar e a militarização são partes basais da ordem patrimonial-estamental 

oligárquica que se perpetua no Brasil. Quando se analisou o conteúdo da Doutrina de Segurança 

Nacional por meio de Golbery do Couto e Silva (1981) e dos fundamentos doutrinários da ESG, 

constatou-se que as Forças Armadas assumiram para si o papel de construir a nação e manter a 

ordem, e, ao investigar os manuais de GLO, Pacificação e Intervenção Federal, concluiu-se que 

esta percepção se mantém. 

Além disso, a leitura dessas fontes primárias permitiu que se extraíssem resultados 

significativos para verificar a hipótese desta dissertação. Na leitura de Golbery (1981) e dos 

fundamentos doutrinários da ESG, observaram-se fortes semelhanças metodológicas com os 

manuais da OCDE e do DCAF. Essencialmente, o caminho traçado para garantir a segurança 

nacional de forma eficaz e eficiente é o mesmo: conduzir uma análise estratégica de conjuntura 

para que se definam as principais ameaças àquela comunidade, traçar objetivos concisos que 

visem a atender às inseguranças identificadas, verificar os meios disponíveis para tais objetivos 

e pesar os seus custos, estabelecer condutas de ação que atendam aos objetivos e, assim, 

reorientar a atuação das Forças Armadas e dos demais agentes. Foi extremamente relevante 

fazer tal observação, uma vez que se demonstrou que, apesar do contingenciamento formal da 

Doutrina de Segurança Nacional no período da Guerra Fria, o seu conteúdo pôde ser reciclado 
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no contexto em que se apresentou a partir da década de 1990, reforçando o argumento de que 

são situações semelhantes, porém em contextos diferentes. 

Com atualizações próprias do século XXI, notou-se que os manuais de GLO e de 

Pacificação e o Plano da Intervenção Federal não utilizam termos associados ao combate ao 

comunismo ou à defesa de valores ocidentais e cristãos, porém ainda é possível observar que é 

no seio populacional que se identificam as ameaças à segurança do Estado. A presença da 

associação entre segurança e desenvolvimento nos três documentos é inequívoca, visto que 

todos exibem uma vinculação patente das ameaças à segurança com o subdesenvolvimento, 

estabelecendo uma conexão causal entre a pobreza e o engajamento em práticas insurgentes, 

violentas e criminosas. Além disso, os documentos são exemplos de reorientação do Setor de 

Segurança para lidar com estas ameaças e, em consistência com os procedimentos sugeridos 

por Bruneau e Matei (2013), são de acesso público.  

Tanto nos manuais de GLO, quanto nos de Pacificação, as definições de Forças 

Oponentes e ameaças são plásticas o suficiente para enquadrar qualquer cidadão brasileiro. 

Particularmente no Manual de GLO, houve uma nomeação específica a movimentos sindicais 

e quilombolas, o que recupera o argumento de Florestan Fernandes (1976, p. 212) sobre a 

construção dos inimigos das oligarquias: o escravo liberto e os trabalhadores. Inclusive a ideia 

de que há um terreno humano diferenciado na sociedade brasileira, que é mais propício à 

violência e instabilidade sugere que as Forças Armadas mantêm a percepção de que são 

responsáveis por conduzir a nação, perpetuando a noção de que, com a força, é possível 

construir.  

Assim sendo, esta dissertação discorda que a atuação militar interventora seja algo 

imposto às Forças Armadas por decisões governamentais e que a instituição estaria apenas 

cumprindo a sua obrigação constitucional. Julga-se arriscado afirmar que a subordinação 

constitucional à Presidência da República e que a rede institucional opera legitimamente para 

controlar as atividades militares, pois esta atitude ignora o peso histórico da instituição militar 

como um ator político que clama para si o papel de determinar o que é mais importante para a 

República brasileira.  

Notadamente, isso não significa afirmar que as Forças Armadas atuam livremente 

ou que possuem tamanho poder que podem subjugar as demais forças políticas nacionais sem 

maiores esforços. Como foi reforçado no primeiro capítulo, intervenções militares ocorrem por 

causa de ambientes políticos específicos nos quais a violência se apresenta como autoridade 

alternativa. No caso brasileiro, demonstrou-se, no terceiro capítulo, que não há uma 

consistência ou espírito cívico forte. Pelo contrário, impera um forte senso antiassociativo que 
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vê a população como fator disruptivo. A partir disso, mantém-se a concepção de que, para 

manter a ordem, reformas devem ser orientadas pelo alto, pois a população precisa ser tutelada.  

Reafirma-se que o Brasil tem interpretado a reforma do Setor de Segurança como 

mais intervenções e as coloca em prática nos formatos de GLO, Pacificação e Intervenção 

Federal. Ao analisar especialmente a Intervenção Federal, considera-se que esta representa uma 

espécie de corolário da manifestação brasileira da Reforma. Todo o processo se centrou na 

discricionariedade do Executivo, e a Segurança Pública foi expressamente delegada a um 

interventor militar. As Forças Armadas atuaram, em conjunto com o Setor de Segurança para 

conduzir análises sobre a população do Rio de Janeiro e identificar onde estavam os problemas, 

e estabeleceram-se, assim, objetivos estratégicos voltados para a reforma dos órgãos de 

Segurança Pública. A sociedade civil, por sua vez, não teve controle algum sobre essas ações. 

Isto posto, indica-se uma urgência em repensar as afirmações que vêm sendo feitas 

sobre as relações civil-militares no Brasil. A subordinação formal e a presença de instituições 

políticas não podem ser utilizadas como atestados de controle civil sobre o Setor de Segurança 

quando o próprio Setor, com forte agência militar, conduz as suas próprias reorientações e 

mantém a população nacional como principal palco de operações. Se o Estado brasileiro 

direciona a sua violência organizada contra a população porque, nela, estão elencadas as 

ameaças à segurança nacional, é evidente que o conjunto cidadão brasileiro não é o legítimo 

detentor das pautas sobre segurança. 

É imprescindível que se priorize a população em relação ao Estado, pois este é 

apenas uma das diferentes formas de organização política e não deve ser cristalizado. Não 

obstante, é também imperativo que a priorização dos indivíduos venha acompanhada de uma 

valoração da liberdade republicana, do espírito associativo e do pleno engajamento cívico, para 

que o conjunto cidadão atribua para si, e não para uma entidade autoritária centralizadora, o 

dever e a responsabilidade de conduzir as atividades de sua comunidade, inclusive e 

especialmente aquelas relativas à sua segurança. 
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