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RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo analisar a contribuição da presença civil para o estabelecimento
do controle civil sobre os militares sob a perspectiva civil no Ministério da Defesa.
Utilizando uma abordagem qualitativa a pesquisa buscou apresentar um ponto de vista novo sobre a
participação civil na administração da pasta de Defesa, em geral abordada através da percepção
militar. Foram então realizadas entrevistas com 11 servidores civis que atuam no Ministério da
Defesa a fim de captar a percepção dos mesmos sobre sua participação e a cerca do campo em que
atuam, destacando a forte cultura militar presente no campo, a interação entre civis e militares e a
qualificação e capacitação dos civis que atuam no campo.
As evidências coletadas, centradas no controle, levam a crer que em contraste com o discurso
oficial e apesar dos avanços feitos nos últimos anos, o processo de estabelecimento do controle civil
ainda precisa progredir e alcançar elementos-chave para que possa ser considerado como
estabelecido.

Palavras-chave: Defesa Nacional, Relações Civis-militares, Administração Pública, Ministério da
Defesa, Controle Civil.
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ABSTRACT

This thesis aims to examine the contribution of civilian presence towards the establishment of civil
control over the military under civilian perspective in the Ministry of Defense.
Using a qualitative approach this research aimed to present a new point of view of civil
participation in the administration of the Defense folder, usually addressed through military
perception. Interviews were conducted with 11 civil servants working in the Ministry in order to
capture their perception on civilian participation on their field of operation. Highlighting the strong
military culture present in the field, the interaction between civilian and military and the
qualification and training of civilians working in the field.
Evidence collected focused on the control suggest that, in contrast to the official discourse and
despite the advances made in recent years, civilian control of the process still needs to progress and
reach key elements in order to be deemed to be established.
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1

INTRODUÇÃO

Este estudo se insere no contexto da Defesa Nacional brasileira, tratando do tema das relações civismilitares, partindo do princípio que a Defesa Nacional é do interesse tanto de civis quanto de
militares e que a boa gestão da pasta de Defesa brasileira é resultado da atuação em cooperação
destas partes, sendo a pasta de Defesa Nacional ponto fundamental do processo de inserção e
elemento base para a projeção de poder no sistema internacional.
O Brasil é uma potência latino-americana aplicada em aumentar sua capacidade de projetar poder
em âmbito global. O país, há cerca de 15 anos, busca seu espaço no sistema internacional. Seu
objetivo ultimo é se tornar um global player, um ator mundial capaz de influenciar e projetar poder
sobre outros países, em sua região e, principalmente, ao redor do globo, assumindo o papel
almejado, desde meados do século XX, como membro permanente do Conselho de Segurança das
Nações Unidas (CSNU).
As aspirações internacionais do país passam a demandar o maior preparo e mudanças da postura
estatal nas mais diversas áreas de atuação, bem como a reforma de certas instituições e
organizações do Estado brasileiro. Esta é uma adaptação que busca qualificar a estrutura brasileira a
fim de que a interação com o sistema internacional seja a mais suave possível. A pasta de Defesa
Nacional encontrava-se entre as estruturas a serem modificadas neste processo, e no governo
Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 1999 foi reformulada. Esta reforma tem como marco-zero a
criação do Ministério da Defesa (MD).
Quinze anos se passaram desde a criação do MD e sua estrutura, após diversas alterações e
adaptações, enfim, parece ter atingido um ponto estável com a presença de civis e militares em
cargos e funções variadas. Esta instituição cumpre o papel fundamental de trazer para um meio
predominantemente militar a contribuição civil, e é sobre esta contribuição que este trabalho
pretende discorrer.
Dentro do contexto da Defesa e das relações civis-militares, a ocupação de cargos no Ministério da
Defesa por civis, é tida como um avanço no sentido de colocar o controle da pasta de Defesa nas
mãos da sociedade civil. Contudo, esta ocupação deve atender a uma série de requisitos para que o
controle civil seja realmente efetivo. Um ambiente gerido pela política e com diversos grupos de
interesse que ali atuam, deve contar com um quadro de servidores estável e capacitado para lidar
com as nuances e pressões que podem surgir no decorrer do trabalho.
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1.1

Objetivo

A partir das diversas análises acerca do tema, é possível perceber o foco na atuação, percepção e
relação dos militares com as tentativas, por parte dos civis, de assumir o controle da pasta. Isto é, de
maneira geral, lançam-se olhares sobre o lado militar das relações civis-militares, colocando a
contraparte civil para escanteio. Dado este fato, a análise que parece ser necessária está ligada a
qualidade, efetividade e relevância da atuação civil neste contexto.
Este trabalho busca analisar, sob o ponto de vista civil, como a presença de servidores civis no
Ministério da Defesa contribui para o estabelecimento do controle civil.

1.2

Relevância

Esta pesquisa se justifica por contribuir para a análise da presença civil no Ministério da Defesa
brasileiro quanto à extensão, cooperação, participação e capacitação.
O problema identificado por este trabalho está no estabelecimento do controle civil sobre a pasta de
Defesa dificultado pela ampla presença militar em cargos responsáveis pela administração do MD,
que deveriam ser ocupados por civis. Esta ocupação é ocasionada pelo poder político das Forças
Armadas e pelo desinteresse civil pelo tema, explicitado pelo baixo nível de atuação parlamentar
em temas relativos à pasta. Estes elementos colocam a pasta em segundo plano e mantem o campo
da Defesa Nacional como ambiente de supremacia militar.
Em conjunto com as constantes análises focadas na participação militar no campo da Defesa, o
desinteresse civil acerca do tema geram uma lacuna na compreensão sobre o papel exercido pelos
civis. Isto é, os civis exercem, ou deveriam exercer, funções dentro do MD sobre as quais pouco
conhecimento é produzido e pouco se pode dizer em termos de avaliação.

1.3

Organização

Esta dissertação conta com algumas sessões, cujos objetivos específicos atendem ao processo de
construção da pesquisa.
O Referencial Teórico, inclui os grandes debates e avanços feitos pela literatura, referentes aos
temas tratados na pesquisa, com o objetivo de apresentar o que este trabalho almejou avançar em
relação a estes debates e contribuir para o crescimento do campo.
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A sessão relativa ao O Ministério da Defesa: Organização, Funções e Contexto, descreve e tenta
compreender a organização da instituição e explicar o contexto em que está inserida no Estado
brasileiro.
A metodologia explica o processo de pesquisa idealizado para esta pesquisa detalhando parâmetros,
fontes, tipos de dados almejados e o processos de negociação de acesso.
Quanto à Pesquisa, em conjunto com o capítulo anterior, a mesma permite concluir quais elementos
do processo idealizado foram realmente aplicados e, ainda, quais surgiram durante o
desenvolvimento do trabalho.
A Análise de Dados, apresenta o processo, os resultados e a análise feita com base nos parâmetros
de pesquisa anteriormente explicitados.
Concluindo, as Considerações Finais, retomam todos os dados obtidos e descritos em capítulos
anteriores e apresentam, com base na análise conjunta, as impressões e conclusões do autor,
descrevendo e analisando a participação civil na gestão do recém criado Ministério da Defesa
brasileiro, observando como as relações civis-militares (RCM), como ocorrem dentro do ministério,
atualmente impactam na administração da Defesa e no estabelecimento do controle civil sobre a
pasta.
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2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
As Relações Civis-Militares

O Estado moderno é definido como um território delimitado com governo próprio dotado do
monopólio do uso legítimo da força em seu interior e sofre com o desenvolvimento de mecanismos
efetivos para se proteger contra ameaças, internas e externas (BRUNEAU; TOLLEFSON, 2006).
Partindo dessa premissa, a atuação militar responsável pelo uso legítimo deste recurso é parte
fundamental do desenvolvimento e manutenção do Estado, bem como ameaça constante à
estabilidade deste (COHEN, 2002). Podemos então dizer, que o Estado depende da interação entre a
sociedade civil, as instituições militares e o sistema internacional, para determinar a capacidade de
sustentação do Estado (DESCH, 2001). Esta interação é amplamente debatida no que chamamos de
campo das Relações Civis-Militares (RCM). Sendo fonte de questionamento e debate desde a
antiguidade clássica (COHEN, 2002), a presença de elementos militares em larga escala nos
Estados é fonte de preocupação, sendo a necessidade de manter o elemento militar sob controle do
Estado e de suas instituições legítimas, ponto de destaque nos debates da ciência política e das
Relações Internacionais.
Condicionante do desenvolvimento do Estado, a interação entre civis e militares tem grande
influência do panorama histórico em que estão inseridas. Isto é, a interação civil-militar atual
depende do passado desta interação nos Estados, ao mesmo tempo que interfere no planejamento
futuro do país.
Sendo assim no esforço de analisar as relações civis-militares de um país temos que observar como
estas se dão ao longo do tempo no mesmo. Da mesma forma, quando pensamos no sistema
internacional, as RCM de um país não são objetos isolados e são influenciadas pela forma que as
RCM dos vizinhos se desenvolvem, como podemos inferir a partir do trabalho de Michael Desch
(2001). Neste sentido, observar as RCM do Brasil isoladamente não cobre todo o espectro de
análises que se deve fazer, sendo necessário observar o estado das RCM de países vizinhos e do
mundo como um todo. Isto é, como os demais elementos relacionados ao Estado as RCM sofrem
influências domésticas e internacionais, sendo a percepção destas, influência fundamental para a
construção de análises acerca das mesmas.
Ao observarmos o desenvolvimento do campo das RCM, somos levados a começar a análise pelo
trabalho de Samuel P. Huntingon “The Soldier and the State” (1957) e a noção da separação clara
entre o elemento militar profissional e a sociedade civil. Considerado cânone nesta área e pouco
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contestado até os anos 1980, Huntington observa a dinâmica militar nos EUA e explicita a
necessidade de se formar um corpo altamente preparado para gerir a capacidade de uso da violência
sem que haja interferência da sociedade. Deste trabalho, destacam-se as noções de controle
desenvolvidas: i) O controle subjetivo, caracterizado pelo aumento do poder civil frente aos
militares junto à descaracterização da instituição militar; e ii) o controle objetivo que cria um
universo militar específico subordinado ao poder político e se caracteriza pela profissionalização
militar e sua organização como instrumento estatal de controle (JANOWITZ, 1960).
A imposição do controle sobre os militares e a formação de um corpo profissional voltado para a
gestão da violência também é debatida por outros autores. Morris Janowitz (1960) contribui para o
debate, ao analisar a atuação militar nos EUA, destacando a aproximação da administração militar à
maneira civil de conduzir, utilizando a influência pessoal no desenvolvimento da atividade militar,
defendendo maior participação da sociedade civil no desenvolvimento da atividade militar, se
distanciando da noção de controle objetivo apresentado por Huntington (1957), introduzindo algo
mais próximo do controle subjetivo. A visão de Huntington, entretanto, não descarta o controle
civil, nem considera que a existência deste seja antagônica à profissionalização do militar,
observando ambas como parte do fenômeno único da subordinação militar aos civis.
As RCM desenvolveram-se a partir da distinção huntingtoniana de controle e sobre a necessidade
de intervenção civil na atividade militar. Com isto em vista, temos a noção apresentada por Thomas
Young, na obra organizada por Thomas Bruneau (2006), de que o profissional militar se tornou um
especialista na gestão da violência, e que esta é utilizada apenas seguindo a racionalidade e o
consentimento público, ou seja, a violência estatal gerida pelo profissional militar é, ou deveria ser,
aplicada apenas com o consentimento civil.
Com a interação entre o corpo militar e a elite política civil, podem surgir tensões e
questionamentos acerca, tanto do interesse político em manter o corpo militar quanto sobre a
idoneidade do corpo político, além de interferências e alterações na estratégia de gestão da Defesa
no país (BRUNEAU; TOLLEFSON, 2006; COHEN, 1997, 2002; EGNELL, 2009). Em ambos os
casos, esse desentendimento pode ter consequências negativas para o regime, levando, em ultimo
caso, a quebra do regime com a tomada do poder político pelos os militares. Ou seja, a proximidade
entre o profissional militar e a sociedade pode trazer consequências negativas para a manutenção do
regime democrático, trazendo à realidade a preocupação expressa nos debates da ciência política
sobre a ameaça militar ao Estado (COHEN, 2002; LUTTWAK, 1999; SCHIFF, 2009).
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Isto leva ao desenvolvimento do campo das Relações Civil-militar (RCM), ainda de acordo com a
lógica de Huntington (1957) e a interpretação de Janowitz (1960), através da busca por mecanismos
que evitem a intervenção militar na política (BLAND, 1999; SCHIFF, 2009). Segundo Douglas
Bland (1999), ao fim do século XX, mais especificamente da década de 1990, temos o estudo das
RCM fundamentalmente focado no desenvolvimento de mecanismos de prevenção de golpes de
Estado.
Com o desenvolvimento de análises mais profundas que observavam a democracia como ponto de
equilíbrio e objetivo estatal, no início do século XXI temos o surgimento de novos conceitos, que
extrapolam a lógica, sem abandonar as noções, de Huntington (1957) e Janowitz (1960). O
desenvolvimento de análises acerca do campo da Defesa levou a uma nova abordagem sobre os
papeis civis e militares e a noção de que, apesar de não se discutir o controle civil,
responsabilidades devem ser compartilhadas (BLAND, 1999). Ou seja, as RCM partem do princípio
de que a decisão acerca da utilização da violência cabe ao civil, contudo compreende que a
participação dos especialistas militares como conselheiros é parte fundamental da decisão e,
portanto, cabe a eles também, a tarefa de serem responsabilizados por consequências dessa decisão
(BLAND, 1999; COHEN, 1997, 2002; EGNELL, 2009).
Voltando as atenções para o controle, temos que, enquanto ponto constante nas análises, este é
subavaliado, sendo sua efetividade raramente discutida (BRUNEAU; TOLLEFSON, 2006). Isto é,
temos o reconhecimento do fato de que as RCM impactam tanto no desenvolvimento político
quanto no desenvolvimento estratégico do campo da Defesa (COHEN, 1997, 2002; EGNELL,
2009), porém não há o debate sobre de que formas e com que magnitude ocorre esse impacto.

2.2

Controle

A teoria parece ter chegado ao consenso, no que diz respeito controle da pasta de Defesa, de que
civis emitem as ordens e os militares as obedecem, seguindo uma série de diretrizes e parâmetros
(BLAND, 1999; BRUNEAU; TOLLEFSON, 2006; CLEARY; MCCONVILLE, 2006). Contudo o
cerne de todo o debate está na forma de estabelecimento do chamado “controle” sobre a pasta.
Indo além da discussão sobre quem tem a prerrogativa para emitir ordens e quem deve obedecer
estas ordens, a obra de Laura Cleary e Terry McConville (2006), foca no tipo de controle
estabelecido e distingue três possíveis tipos: Democrático, Cívico e Civil.
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Os conceitos estão interligados e para Cleary e McConville (2006), podem ser observados como um
processo surgido da dificuldade encontrada pelo Estado moderno em manter o monopólio do uso da
força sem limitar a liberdade do indivíduo. Cabe ressaltar que a aplicação de um conceito sem os
outros pode gerar problemas nas relações civis-militares. O processo de estabelecimento do controle
está representado a seguir, na figura 1, assim como, suas etapas, são descritas em seguida.

Figura 1 - Processo de Estabelecimento do Controle

Fonte: Elaborado pelo autor. a partir do trabalho de Laura Cleary e Teri McConville (2006).

2.2.1 Controle Democrático
O conceito de controle Democrático, observado como o primeiro passo desse processo de
subordinação militar, se refere à subordinação das instituições militares ao controle de
representantes democraticamente eleitos (CLEARY; MCCONVILLE, 2006; ROSE, 1994).
É importante compreender que o controle democrático não é um fim e sim uma parte do processo. E
que, quando aplicado ao contexto pós Guerra Fria, há uma clara preocupação com sua continuidade.
Tal preocupação é gerada, tanto pelo histórico de controle autoritário militar em diversos países ao
longo do período quanto pelos constantes exemplos de democracias frágeis no momento posterior a
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queda do muro de Berlim. Nesse sentido, temos que, a globalização política e econômica
enfraquece o Estado e traz consequências negativas para a implementação do controle sobre as
instituições militares (DESCH, 2001), como ocorreu entre as décadas de 1960 e 1980 e que, o foco
no controle sobre os militares no pós Guerra Fria tem por objetivo evitar que essa influência
internacional gere novos momentos de instabilidade democrática.

2.2.2 Controle Cívico
O conceito de controle Cívico é o passo seguinte e, deve ser entendido, como a obediência prestada
à sociedade e não ao governo (CHUTER, 2000; CLEARY; MCCONVILLE, 2006). Nesse ponto,
vale ressaltar a importante diferença entre política de Estado e política de governo.
A política de Estado deve se sobrepor a interesses políticos, é o guia do planejamento de
governantes eleitos. Enquanto a política de governo, por sua vez, é a maneira como cada governo
busca atingir os objetivos fundamentais do Estado. A política de Defesa, então, deve ser
considerada uma política de Estado, tendo seus objetivos básicos respeitados, por quem quer que
seja o representante eleito pelo povo.
Tal fato implica a subordinação das instituições militares aos interesses do Estado no longo prazo, a
fim de que as mesmas se tornem menos suscetíveis ao jogo político que acompanha as mudanças de
governo.

2.2.3 Controle Civil
O último e mais complexo passo é o controle Civil, que implica na a subordinação militar direta às
lideranças civis. Além de ocupar com autoridades civis, postos de comando, o controle civil
consiste em garantir que estas lideranças sejam agraciadas com a capacidade de gerar diretrizes
políticas a serem seguidas pelas instituições militares e que, as estruturas responsáveis pela
formulação, análise e monitoramento destas diretrizes, estejam efetivamente sob comando civil
(CLEARY; MCCONVILLE, 2006).
Cabe destacar que um executivo civil no controle de uma instituição permeada por militares não
garante o controle civil. Não basta que os cargos mais altos da estrutura sejam ocupados por civis.
A estrutura, da mesma, deve contar com um corpo civil robusto e capacitado a lidar com a pasta de
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Defesa. Os cargos de gerência, que determinam a maneira como os parâmetros e diretrizes
fornecidos pela alta cúpula serão seguidos, devem ser igualmente ocupados por civis, a fim de que a
mentalidade civil seja realmente aplicada à instituição. Neste ponto, avançamos a discussão para
além da inclusão de civis na estrutura, percebendo que é necessário formar um corpo de experts
civis (BARANY, 2012), fortalecendo as lideranças escolhidas e permeando a estrutura de Defesa.

2.3

As Relações Civis-Militares na América Latina

Como dito anteriormente, as RCM são condicionadas pelo histórico do país em que estão inseridos
e pelo panorama dos países vizinhos. Considerando o panorama global, onde o controle civil é tido
como constante nas análises, voltamos nossos olhos para o continente americano, mais
especificamente, para a América Latina e seu histórico de regimes depostos por interferência
militar, amplamente estudado pela academia nos últimos 40 anos (HUNTER, 1996; SIGMUND,
1993).
Após o fim da terceira onda de democratização descrita por Huntington (1991), temos o
estabelecimento de governos democráticos em quase todos os países latino americanos e o objetivo
único de se evitar o retorno dos regimes totalitários pretorianos ao continente. Para que isto
aconteça, temos o desenvolvimento de uma série de mecanismos que buscam limitar a autonomia e
retirar prerrogativas militares durante o processo de transição, transformando o papel dos militares
no contexto latino americano (HUNTER, 1996), com exceção do Brasil e do Chile, onde os
militares saíram do processo de transição para a democracia com quase tanta autonomia e
prerrogativas de atuação quanto entraram (GEDDES, 2001).
Temos, que a saída dos militares do poder na América Latina, é acompanhada por uma aceitação
resignada ou envolta em culpa e desagrado com relação a seu novo papel no governo (DIAMINT,
1999; HUNTER, 1996), enquanto, por parte dos civis, ainda existe certa desconfiança sobre o poder
dos militares e seu papel no governo. É importante ressaltar, que neste contexto, não se supõe o
retorno dos militares ao poder (DIAMINT, 1999), e que, de acordo com Pion-Berlin (2005a), após
20 anos de estabilidade democrática já é possível abordar temas relacionados a administração da
Defesa, sem que o passado totalitário surja para nos assombrar, apesar da maior parte da literatura
acerca do tema, na região, estar voltada para a estabilidade do regime democrático (SKAAR;
MALCA, 2014).
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As RCM na América Latina são influenciadas por duas noções básicas. A primeira delas, é a de que
a interação entre civis e militares ocorre de forma tensa. A segunda, é a de que os militares latinoamericanos, por atuarem pouco em conflitos internacionais, tem sua atuação voltada para o
ambiente doméstico e para a intervenção na política (SKAAR; MALCA, 2014). Esta tendência
intervencionista traz à tona a noção de que os civis devem criar mecanismos que impeçam a quebra
de regimes democráticos por parte dos militares (PION-BERLIN, 2008, 2009b; SKAAR; MALCA,
2014; SOTOMAYOR VELÁZQUEZ, 1997).
Ao falarmos de relações civil-militares (RCM), percebemos que, para haver um controle civil sobre
os militares, se faz necessária a organização de ambas as partes. Isto é, são necessárias instituições
civis capazes de interagir com instituições militares (BARANY, 2012; BRUNEAU; TOLLEFSON,
2006, 2014; BRUNEAU, 2013; CLEARY; MCCONVILLE, 2006) e vice-versa.
No caso latino-americano, os militares são um conjunto de instituições organizadas, que seguem
burocracias e princípios hierárquicos próprios. Isto permite que suas atividades sejam orquestradas
e determinadas de acordo com certos padrões, tornando assim, seu comportamento previsível para
quem conhece sua dinâmica institucional (DIAMINT, 1999). Em resposta a estes procedimentos,
temos a criação de órgãos cuja função básica é impor o controle cívico (BARANY, 2012;
CLEARY; MCCONVILLE, 2006), ao elemento militar, dentro dos Estados da/na América Latina –
os Ministérios da Defesa (MANAUT, 2005).
Estes ministérios apresentam características comuns, além de arcabouços burocráticos e
hierarquizados, que facilitam o diálogo com as estruturas seculares das forças armadas (CLEARY;
MCCONVILLE, 2006). Enquanto a efetividade do controle civil pode ser discutida e o respeito a
instituição também, autores ressaltam que o objetivo de manter ímpeto intervencionista
antidemocrático dos militares sob controle foi alcançado com relativo sucesso (PION-BERLIN,
2008). Isto é, mesmo em cenários de crise nas instituições e de questionamentos sobre as lideranças
eleitas os militares parecem não ter mais interesse em interromper os ciclos democráticos (PIONBERLIN, 2008).
A forma que os Ministérios da Defesa assumem na América Latina, tenta fazer com que os militares
sejam subordinados diretamente à liderança civil no desenvolvimento de suas atividades, buscando
incluir outras lideranças, além da presidencial, na cadeia de controle, como Por exemplo, na
Argentina, onde, desde 1983, o Ministro da Defesa é parte da cadeia de comando, se colocando
entre os comandantes militares e o Presidente, ou pode apenas inferir esta subordinação, como no
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caso Chileno, onde o ministro tem por função auxiliar o presidente no desenvolvimento e gestão da
Defesa Nacional, sem necessariamente estar incluído na cadeia de comando, assim atuando como
chefe administrativo, sem caráter operacional (RADSECK, 2005).
O que podemos observar na América Latina, é a presença militar em diversas funções que não a de
gestão da violência descrita por Huntington (1957), e o respeito seletivo dos representantes das
Forças Armadas por processos e estruturas. Os militares, na América Latina, exercem funções e
atividades que em geral não são de sua responsabilidade, contando com a demanda civil para que o
façam, como por exemplo, atuando em operações de segurança interna e ações junto a sociedade.
Os militares hoje, representam um apoio à estabilidade dos regimes democráticos latinoamericanos, sem se deixar tomar pelo ímpeto de controle e derrubada de regimes (PION-BERLIN,
2008).
Quanto ao respeito seletivo às estruturas burocráticas criadas pelos governos, os militares são parte
ativa da administração estatal e como tal estão sujeitos à mecanismos e processos característicos da
administração burocrática1. Contudo, os militares latino-americanos, dado a sua proximidade com o
sistema político, percebem e desenvolvem mecanismos informais para atingir seus objetivos, seja
burlando mecanismos simples de administração, seja desconsiderando a cadeia de comando a fim
de obter acesso direto ao presidente (PION-BERLIN, 2009a). Ou seja, apesar da estrutura pautada
na hierarquia e disciplina, focada em processos e regulamentos, os militares na América Latina têm
se provado capazes de circundar a estrutura burocrática afim de acelerar a conclusão de seus
objetivos, desta maneira, esvaziando os Ministérios da Defesa de forma deliberada.
O panorama que se vislumbra na América Latina, é o desenvolvimento de estruturas civis para
administrar a Defesa (MARES; MARTÍNEZ, 2014). Contudo, cabe destacar o pouco tempo para o
estabelecimento destas estruturas. Na América Central, em especial, as guerras civis se estenderam
ao longo dos anos 90 e ainda há pouco avanço no tema. O Cone Sul é, sem dúvida, a região mais
avançada nestas questões, tendo o Chile e seu corpo civil profissional, como ponto de destaque,
enquanto a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai ainda sofrem para desenvolver seus
ministérios e profissionais de forma adequada (MANAUT, 2005; RADSECK, 2005).
No Cone Sul, apesar da formação de tais estruturas, a Defesa Nacional ainda é posta em segundo
plano. Além da pouca importância dada ao tema, a sociedade civil parece não estar pronta para
assumir as responsabilidades e o controle da pasta. A autonomia adquirida pelos militares ao longo
1

Conceito de Administração burocrática Webberiana Retirado do trabalho de Leonardo Secchi (2009)
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dos anos de governo militar, parece que será restringida apenas por meio do desenvolvimento destas
instituições e de políticas que atendam às necessidades de coordenação entre interesses políticos e
militares (MARQUES, 2003), dotando de poder e capacidades necessárias, os civis, enquanto
enquadra os militares em seu novo papel, mas, a sociedade em si, ainda não apresenta sinais da
maturidade necessária.

2.4

As Relações Civis-Militares no Brasil

A subordinação militar é vista como o caminho a ser trilhado para a condução ideal da política
nacional de Defesa de um país. No caso brasileiro, é necessário ressaltar que, ao longo da década de
1990, a condução da política de Defesa contou com total autonomia dos militares, não havendo
qualquer coordenação entre as três forças armadas ou qualquer guia político, para as decisões a
serem tomadas (MARQUES, 2003). Essa autonomia permitiu que a pasta da Defesa divergisse
amplamente dos interesses políticos nacionais. Essa distância entre interesses e meios, tornavam o
país frágil e dificultavam o processo de inserção nacional no sistema. Tal fato explica o esforço em
prol da reestruturação da Defesa Nacional no final do século XX. Em resposta a esta
desorganização militar e aos conflitos advindos desta, temos a criação do Ministério da Defesa em
1999, instituição civil burocrática responsável por desenvolver e aplicar mecanismos de controle
sobre os militares (OLIVEIRA, 2004; ZAVERUCHA, 2006).
Sobre a criação do ministério, Zaverucha (2006) afirma que a escolha do General Benedito Onofre
Leonel para a realização desta tarefa demonstra que, apesar de ser criado como uma instância do
poder civil, essa instituição teria tons militares, sendo, inclusive, caracterizado por Fuccille (2006)
como não sendo um processo “claro, linear e sem contradições”.
No debate sobre as relações civis-militares, temos o consenso de que a atuação militar é, ou deveria
ser, um elemento fundamental do planejamento do desenvolvimento nacional. Desta forma o
controle do Estado sobre os elementos militares que o compõem, é visto como condição sine qua
non, tanto para sua existência quanto para sua evolução. A presente dissertação, diz respeito ao
Ministério da Defesa (MD), analisando a institucionalização do mesmo e sua relação com o
controle civil sobre a agenda de Defesa no Brasil.
Ao conectar os conceitos e teorias de relações internacionais, de relações civis-militares e de
administração pública, pretende-se analisar a influência dos servidores públicos no MD. A escolha
deste conjunto teórico é importante para conectar a relação encontrada entre o controle civil sobre a
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agenda da Defesa (ALMEIDA, 2010; AMORIM NETO, 2012; CHUTER; CLEARY, 2006;
COHEN, 1997; DIAMINT, 1999), a estabilidade institucional (ALLISON; ZELIKOW, 1999;
FARAH, 2011; NASCIMENTO, 1967; OLIVEIRA, 2004; SECCHI, 2009; SOARES; MATHIAS,
2002; SOUZA, 2001; WAHRLICH, 2012) e a prosperidade do regime democrático
(MAINWARING, 1989; MARQUES, 2003; NEWMAN, 2009; REZENDE; AFONSO, 2004).
Esta pesquisa busca preencher a lacuna na literatura, que unifica estes três aspectos, se aproximando
dos trabalhos de David Pion-Berlin (2005a, 2005b, 2009b) e de seu trabalho com Harold Trikunas
(2007), porém voltando-se para o contexto Brasileiro. Cabe aqui ressaltar a pouca atenção dada ao
contexto da Defesa no Brasil, bem como as reações adversas ao tema, no contexto acadêmico,
devido aos 21 anos de governo militar (BRUSTOLIN, 2014).
Considerando o controle civil sobre os militares uma prerrogativa constitucional, a análise proposta
procura destacar o caráter prático da atuação de servidores públicos do MD no processo de
elaboração de políticas de Defesa, apontando as diferenças entre discursos e práticas. O trabalho
apresenta, essencialmente, uma análise quantitativa em relação à presença e distribuição de civis em
todo o MD e desenvolve uma análise investigativa profunda sobre o papel real destes servidores
públicos, com o propósito de trazer à luz as limitações encontradas em seu trabalho, em sua
distribuição e, principalmente, em sua formação e familiaridade com os temas tratados no âmbito
do MD. É através da combinação destas observações que tenta-se determinar o impacto real dos
servidores públicos civis na política de Defesa.

2.4.1 Estabilidade Democrática
A democracia no Brasil ainda pode ser considerada um fenômeno recente. Componente da segunda
metade do processo iniciado em 1974, chamado por Samuel Huntington (1991) de “terceira onda de
democratização”, a transição do governo Brasileiro das mãos autoritárias e centralizadoras dos
militares para uma regime democrático e descentralizado, contando com eleições diretas e sufrágio
universal, começa em 1985 e se torna completa em 1989 com a corrida presidencial que culmina na
eleição de Fernando Collor de Mello.
Como parte do processo, esta transição se enquadra na tipificação de transição por negociação
(HUNTINGTON, 1991, p. 25), onde a saída do grupo militar do poder se dá, não por um choque ou
confronto direto com grupos insatisfeitos, mas por um processo lento de troca de comando. Isto é,
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não há a saída imediata deste grupo, mas sim a transição gradual de um regime para outro, com a
negociação da saída e a participação efetiva dos militares no processo, a fim de blindar o grupo
contra possíveis processos, punições e retaliações políticas (GEDDES, 2001, p. 227). No Brasil, o
marco desta transição é a Lei da Anistia2, que concedeu perdão aos crimes do período, tanto para
militares quanto para componentes de grupos guerrilheiros de oposição.
O panorama político brasileiro passa por momentos de desconfiança ainda no governo Collor de
Mello, após a conclusão da transição, com o processo de impeachment do presidente devido a
escândalos de corrupção. Entretanto, o regime democrático em não é posto em dúvida, ou seja, já é
dado como estabelecido e assim permanece, entrando em conformidade com a tese defendida por
Pion-Berlin(2008), Skaar & Malca (2014) e Sotomayor-Velazquéz (1997) , de que os militares
latino-americanos não atuam mais como forças interventoras no regime, apesar de ainda cumprirem
papel fundamental no apoio à áreas frágeis do governo, como a da garantia da segurança pública
(MARTÍNEZ et al., 2013).
Esta pesquisa considera então, o controle democrático (CLEARY; MCCONVILLE, 2006) como já
estabelecido, dado que a democracia brasileira é componente da terceira onda de democratização de
Huntington (1991). Isto significa, que o processo de democratização ocorrido no país se deu na
década de 1980, tendo sido concluído em 1989 e já completa 25 anos de estabilidade, sem ameaças
reais.
Muito pode ser destacado da importância das relações civis militares para a estabilidade
democrática. Neste trabalho, o foco é apontado para dois problemas centrais, que atuam como
obstáculos nesta relação. O primeiro, são as dificuldades de comunicação e a necessidade de se criar
laços institucionais que equalizem a compreensão e a confiança entre as Forças Armada (FFAA) e
servidores civis. O segundo, a importância da capacitação dos servidores civis para o trabalho
específico realizado no MD e sua relação com a prosperidade da instituição.

2.4.2 Interesse e Atuação Governamental na Defesa
A principal fonte de conflito observada, como apontado no trabalho de David Chuter e Laura
Cleary (2006), parece ser o despreparo e desinteresse dos civis pelo tema e assuntos afins. No Brasil
temos um aumento do interesse pelo tema da Defesa por diversos motivos, sendo, o principal deles
2

Lei No 6683 de 28 de Agosto 1979
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expresso na Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012a), como a crescente importância do
Brasil no panorama mundial. Esta justificativa, destacada por Maria Celina D’Araujo (2013), leva a
crer que o país tem maior interesse no tema e que isso se reflete no planejamento nacional,
entretanto, esta afirmação parece ir de encontro à realidade observável, onde os problemas da
Defesa ainda são relegados ao segundo plano, enquanto outros problemas nacionais ocupam papel
de destaque. É possível classificar a atividade do poder legislativo sobre temas relacionados ao
campo da Defesa como limitada e tímida, apesar de promissora (AMORIM NETO, 2010;
FLEMES, 2005).
Indo além, é possível perceber que o Brasil ainda se enquadra no rol de países classificados por
Pion-Berlin e Trinkunas (2007), como países com “Déficit de Atenção” para temas relacionados a
Defesa Nacional. Ou seja, apesar do esforço de criação do MD e da crescente institucionalização de
elementos como a Estratégia Nacional (BRASIL, 2012a), a Política Nacional (BRASIL, 2011) e o
Livro Branco de Defesa (BRASIL, 2012b), o Brasil ainda falha em produzir conhecimento e
interesse acerca do seu sistema de Defesa, sendo esse interesse mantido ainda sobre a égide das
FFAA.
Além do desinteresse, temos que a gestão da Defesa no Brasil ainda sofre tratamento diferenciado
com relação ao controle parlamentar. Isto é, a Defesa no Brasil ainda se encontra em um ambiente
alheio à investigação e mecanismos de controle do Congresso Nacional (Zaverucha & Rezende,
2009).
É possível, a partir da literatura a acerca do tema, inferir que as relações entre as partes se
concentram na institucionalização destas relações (CLEARY; MCCONVILLE, 2006). As relações
civis-militares compõem parte da interação entre dois componentes da sociedade e influenciam no
desenvolvimento estratégico da pasta de Defesa do país (EGNELL, 2009). Contudo, somos levados
a crer que os conflitos que se destacam nessa relação, surgem principalmente da interação entre
*instituições militares e civis, com destaque especialmente para as situações onde há alteração na
relação de subordinação a qual os militares estão submetidos.
No Brasil, esta transformação na relação de subordinação parece ocorrer de forma lenta e gradual.
Este processo tem como principais evidências de sua lentidão, a presença e o caráter militar na
estruturação do MD, que é a instituição responsável por estabelecer a supremacia civil (OLIVEIRA,
2004; ZAVERUCHA, 2006). São apresentados ainda, como evidências, o tratamento diferenciado
encontrado pelas FFAA em diversos momentos, como a política de pensões, tribunais próprios,

!

26!

instituições acadêmicas diferenciadas e gastos em constante expansão (CASTRO; D’ARAUJO,
2000; MARTÍNEZ et al., 2013; ZAVERUCHA; REZENDE, 2009; ZAVERUCHA, 2006). Estes
elementos ainda são resquícios do processo de transição para a democracia e da alta participação
militar neste processo (CASTRO; D’ARAUJO, 2000).
Outro ponto fundamental, nesse processo de transição, é o fato de que um corpo militar altamente
capacitado, tem dificuldade em lidar com os elementos civis recém introduzidos ao campo. Isto é,
há uma desconfiança dos militares que dedicaram suas vidas a se preparar para atuar neste campo,
sobre a aptidão dos civis, recém chegados, para lidar com os temas de Defesa (CLEARY;
MCCONVILLE, 2006). Esta situação é agravada pela forma como a inserção civil ocorre, via
criação de instituições e estruturas de subordinação que são impostas aos militares. A criação do
MD no Brasil e sua ocupação por civis é amplamente questionada, porém, cumpre um papel
fundamental ao reduzir a autonomia e a influência política dos militares no país.
Em conjunto com a questionada capacitação do corpo de servidores do MD, temos a pouca
preocupação e relativo insucesso de iniciativas parlamentares de debater e controlar o campo
(AMORIM NETO, 2010; FLEMES, 2005; ZAVERUCHA, 2006). Estes elementos delimitam o
panorama da Defesa no Brasil e formam um retrato das RCM no país.

2.4.3 Institucionalização
A fim de facilitar a adaptação dos militares à nova situação de subordinação, as instituições civis
tendem a adotar, na maioria dos casos, o formato de hierarquias burocráticas, aparentemente,
facilitando a compreensão dos militares dessa nova estrutura a qual serão integrados (CLEARY;
MCCONVILLE, 2006). Entretanto, no caso brasileiro, podemos analisar que, de um lado da
interação, temos a nova instituição que ainda busca os meios de funcionamento ideais e tenta
adequar suas ferramentas e mecanismos às necessidades da agenda de trabalho, enquanto do outro
lado, temos as já estabelecidas FFAA, que possuem modus operandi e habitus3 bem definidos, além
de componentes bem treinados e capacitados a operar dentro destes parâmetros (CLEARY;
MCCONVILLE, op. cit.). Isto é, ao confrontarmos o Ministério da Defesa com as FFAA, temos um
debate desproporcional que remonta à dicotomia inicial proposta por Huntington (1957), onde
militares profissionais e especializados na gestão da violência são submetidos ao controle de civis
3

Conceito de Habitus retirado do trabalho de Thiry-Cherques (2008, p. 169, 2012) baseado na obra de Pierre Bourdieu
(1994, 2002).
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com baixo nível de conhecimento do campo, sendo esta situação reflexo do déficit de atenção
descrito por Pion-Berlin e Trinkunas (2007).
Aparentemente, é dessa diferença nas capacidades das hierarquias que surgem os conflitos. Como
lado já estabelecido, as FFAA tendem a receber sua nova posição com desconforto e desconfiança.
A incerteza sobre as capacidades e limitações da nova hierarquia dificultam essa interação. Esses
desconforto e desconfiança, parecem ser agravados graças ao despreparo dos integrantes da nova
instituição. Isto é, os servidores não são preparados, treinados ou capacitados para atuar na área de
Defesa. Este fato faz com que aumentem os ruídos de comunicação com outras instituições ligadas
ao desenvolvimento de projetos da área, geram resultados sub-ótimos nos mesmos e afetam
negativamente as relações institucionais (CLEARY; MCCONVILLE, 2006).
Apesar de familiarizados com a estrutura e com a forma de operar da nova hierarquia, as
instituições militares tendem a desconfiar da capacidade dos ocupantes das novas burocracias.
Portanto, apesar de reconhecerem os mecanismos de controle a que serão submetidos, os militares
apresentam resistência com relação aos operadores destes mecanismos, sendo então, fundamental
para a efetividade destes, a capacitação do corpo de trabalho.

2.4.4 Ocupação
Cleary e McConville (2006), destacam a necessidade de se ocupar, com pessoal capacitado, a
estrutura da instituição responsável por administrar a Defesa do país. Contudo, ambos reconhecem
que, por vezes, não há tempo hábil para realizar essa ocupação nos moldes ideais, porque a urgência
característica de assuntos ligados a Defesa, faz com que seja necessário preencher a estrutura sem
que haja tempo para capacitar os servidores.
Nestas condições, existem alternativas apontadas para lidar com essa necessidade, que vão desde o
preenchimento de posições de gerência com ex-militares, até a contratação de acadêmicos para
atuarem no campo. Estas opções, de acordo com David Chuter e Laura Cleary (2006), são,
Civilianização, Realocação e Terceirização4. Cada alternativa, possui pontos fortes e fracos ao
tentar atender às necessidades e cumprir os objetivos da instituição, como descritos a seguir:

4

Tradução própria à partir do conceito apresentado no livro de Managing Defence in a Democracy (CLEARY;
MCCONVILLE, 2006, p. 90)
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•

Civilianização: consiste em ocupar as posições da estrutura recém criada com oficiais
militares da reserva ou reformados, já acostumados a lidar com os problemas encontrados na
pasta e no quotidiano da Defesa. Dado o status de estrutura civil e o objetivo de instaurar o
controle civil do Ministério da Defesa (MD), em geral é a opção menos interessante, por
manter sob o julgo da cultura militar os processos de tomada de decisão da estrutura
(CLEARY; MCCONVILLE, 2006).

•

Realocação: é a transferência de servidores de outros ministérios para atuar em suas áreas de
especialidade. Em geral, garante a eficiência no trabalho em termos técnicos, contudo
atrapalha a formação de um corpo profissional permanente e que compreenda as
peculiaridades da Defesa (CLEARY; MCCONVILLE, 2006).

•

Terceirização: é a contratação de trabalhadores de diversas fontes, principalmente
acadêmicas. É uma opção viável e menos arriscada para a construção do corpo permanente
do que as anteriores. Contudo, conta com a necessidade de especificidade na qualificação
dos servidores contratados. Ou seja, a escolha dos profissionais que vão ocupar a estrutura,
deve contar com um processo de seleção detalhado e que direcione a área de atuação destes
de acordo com as necessidades da instituição. Esta contratação conta, entretanto, com a
fragilidade da ausência do concurso, não formando o corpo permanente ou blindando os
contratados contra pressões políticas no desenvolvimento do trabalho (CLEARY;
MCCONVILLE, 2006).

Cabe ressaltar que todas as opções de ocupação devem ser conciliadas com a formação de um
quadro profissional permanente, que será responsável por atuar no MD. Este quadro, deve contar
com caraterísticas específicas, de forma a tornar sua atuação no campo próxima do ideal e eliminar
disputas por poder, não devendo ser vista como uma punição aos militares. Os autores Chuter e
Cleary (2006, p. 89), apontam que:
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[...] the introduction of civilians into a defence structure is an opportunity to strike a new and
better balance between the roles of those with very different training and backgrounds, and
to get a better result for all. It should not be presented as a struggle for power.

2.4.5 Características do Corpo Profissional
O corpo profissional do Ministério da Defesa (MD), deve contar tanto com características comuns
ao de outros ministérios quanto com elementos idiossincráticos ligados ao campo de trabalho.
Como parte da administração pública brasileira, este corpo profissional do MD deve se adequar aos
moldes da administração burocrática weberiana contando com os princípios da formalidade,
impessoalidade e profissionalismo (SECCHI, 2009), descritas a seguir.

•

Formalidade: Princípio que determina uma hierarquia com deveres, responsabilidades,
atividades e processos decisórios formalmente descritos e apresentados.

•

Impessoalidade: Separa o cargo ocupado do indivíduo que o ocupa, fazendo distinção entre
responsabilidade, autoridade e prerrogativas do cargo e as do indivíduo que ocupa o cargo.

•

Profissionalismo: Determina que a ascensão na hierarquia demanda o mérito, ou seja, o
indivíduo só pode se desenvolver na carreira e na escala hierárquica através da senioridade e
da performance, eliminando assim a influência política sobre a gestão.

•

Capacitação e Estabilidade: Outras características necessárias, destacadas pela literatura, que
devem garantir a qualidade dos serviços prestados, maior tempo de dedicação dos servidores
ao órgão e menor suscetibilidade à pressões políticas do corpo profissional.

2.5

Administração Pública: Conceitos Fundamentais

Em se tratando do contexto da administração pública brasileira, cabe trazer para a discussão, duas
noções desenvolvidas por Edson Nunes (1997) e revistas por Paulo Motta (2007), Maria Celina
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D’Araujo (2013) e Lorena Monteiro (2013), sobre os princípios que organizam esse contexto. Os
autores desenvolvem conceitos que, segundo eles, determinam em grande parte o funcionamento da
administração pública no Brasil desde seus primórdios. Estes conceitos são explicados a seguir.

2.5.1 Corporativismo
É a forma pela qual a estrutura absorve indivíduos de diferentes organizações e minimiza o conflito
ao organizar estes indivíduos em “camadas horizontais de categorias profissionais arrumadas em
estruturas formais e hierárquicas”, apontado como fonte de conflito e luta por manutenção de
prerrogativas e benefícios, mesmo após a saída do poder por parte dos militares (MARTÍNEZ et al.,
2013; MONTEIRO, 2013; NUNES, 1997, p. 41).

2.5.2 Clientelismo e Personalismo
Princípios que influem na administração ao tornar relações pessoais entre indivíduos,
principalmente, onde há certo nível de hierarquização como determinantes para seu funcionamento.
Atuam de forma a enfraquecer as instituições da administração e são elementos comuns ao
panorama latino americano, onde militares passaram a utiliza-los como forma de manter sua
influência, independente da estrutura administrativa (MOTTA, 2007; NUNES, 1997, pp. 29, 30;
PION-BERLIN, 2009a).

2.5.3 Insulamento Burocrático
É a criação de ilhas institucionais de especialização técnica, que minimizam o impacto das relações
interpessoais. Este insulamento, entretanto, continua altamente ligado ao jogo político e incentiva a
competição entre instituições, a fim de garantir a alocação de recursos que permitam a execução de
projetos e reduz qualquer influência que as demandas populares possam ter sobre as instituições
(MONTEIRO, 2013; NUNES, 1997, p. 33 a 35). Este fenômeno, aliado a baixa atividade
parlamentar (AMORIM NETO, 2010; FLEMES, 2005), torna a Defesa um campo de difícil acesso
para atores externos ou não-militares.
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2.5.4 Universalismo de Procedimentos
Visto como um mecanismo igualitário, baseado na igualdade de indivíduos e temas perante a lei,
este, em geral, garante um tratamento similar para diferentes indivíduos (MONTEIRO, 2013;
NUNES, 1997, p. 35).
É possível compreender, que o Ministério da Defesa, como componente da administração pública
brasileira, é suscetível à influência destes princípios, sendo alvo constante de reformas que visam
modernizar sua estrutura burocrática (LUSTOSA, 2008; MONTEIRO, 2013) e que, seu corpo
profissional, deve estar preparado para lidar com estes elementos em seu dia-a-dia.
Ao pensar a construção de uma carreira que atenda as necessidades do MD, percebe-se o baixo
nível de interesse no tema e a pouca familiaridade, tanto da população em geral quanto dos
governantes, o que limita a produção de conhecimento acerca do tema e poucos profissionais
realmente preparados para atuar no campo (PION-BERLIN, 2005b).
O campo da Defesa é tão permeado por características únicas que necessita que os servidores que se
propõem a atuar nele estejam preparados para tal exercício e, para tanto, é necessário que se crie na
sociedade, o interesse por assuntos ligados ao campo e que se produza conhecimento acerca deste
(CLEARY; MCCONVILLE, 2006; PION-BERLIN, 2005b, 2009b). Além disto, faz-se necessária a
atenção de outros elementos da sociedade, que dividam a responsabilidade com o MD em
estabelecer o controle civil sobre a pasta.
O panorama que se desenvolveu nos últimos anos, acerca da Defesa no país, levando em
consideração a pouca atenção dada ao campo, tem a gestão limitada através de um mecanismo
único, o orçamento, onde se concentram a maior parte dos escassos esforços do legislativo, com a
maior parte das responsabilidades e funções delegadas às FFAA. Isto posto, a literatura chega ao
consenso de que é necessário que o interesse dos governantes sobre o campo da Defesa se
desenvolva, a fim de que estes construam mecanismos de controle efetivo sobre os militares que
ultrapassem a barreira do controle orçamentário (BRUNEAU; MATEI; SAKODA, 2009;
BRUNEAU; MATEI, 2008; PION-BERLIN, 2005b, 2009b).
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3

O MINISTÉRIO DA DEFESA: ORGANIZAÇÃO, FUNÇÕES E CONTEXTO

Nesta etapa do trabalho, analisamos o Ministério da Defesa (MD), apresentando o histórico de sua
criação, seus objetivos, sua estrutura, organização e força de trabalho.
Como parte do esforço de analisar o impacto da presença civil no MD e no planejamento
estratégico nacional, é necessário observar a organização e as funções deste órgão, bem como o
contexto no qual este está inserido e representa papel fundamental. Portanto, faremos o esforço de
descrever a organização e as funções do mesmo, localizando o órgão na estrutura do governo
federal brasileiro e na Administração Pública Federal.
Organizado segundo a lógica dos três poderes independentes – Executivo, Legislativo e Judiciário–,
o Estado brasileiro possui uma ampla estrutura composta por órgãos e sistemas. Dentro dessa
lógica, o MD é um órgão componente do poder Executivo Federal e, como tal, representa papel
fundamental no desenvolvimento e aplicação de projetos ligados aos interesses nacionais.
O Poder Executivo Federal é composto por órgãos que se dividem entre a Presidência, órgãos
especiais da presidência, órgãos de assessoramento direto e imediato e Ministérios. Estes
componentes, por sua vez, são distribuídos nos setores Econômico, Infraestrutura, Governo, Social
e Conselhos. Segundo esta organização, o MD é um ministério do setor de Governo.
Fundado em 1998 e inaugurado em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso
(OLIVEIRA, 2004; ZAVERUCHA, 2006), o MD possui a estrutura representada no organograma a
seguir
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Figura 2 – Organograma do Ministério da Defesa
CONSELHO MILITAR DE DEFESA

Atualizado em 12 de maio de 2014.
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Esta instituição, centraliza os processos decisórios da pasta de Defesa que, anteriormente, eram
divididos entre quatro ministérios militares: Aeronáutica, Exército, Marinha e Casa Militar, em uma
única instituição de modelagem burocrática. Parte desse processo de reestruturação da Defesa
Nacional, visava encontrar pontos de concordância entre os setores militares e civis do país
(Oliveira, 2005). Levando em consideração o histórico de repressão do governo militar à setores de
oposição, construiu-se um cenário de desconfiança e desentendimentos entre Forças Armadas e
setores políticos de esquerda, que atualmente representam a maioria das cadeiras no governo.
Entretanto, esse cenário não impediu a participação ativa dos militares no desenvolvimento do MD,
que apesar de buscar estabelecer o controle civil, apresenta contornos militares claros (FUCCILLE,
2006; ZAVERUCHA, 2006).
Os contornos militares descritos por Zaverucha (2006), estão expressos em diversas características
do MD e em pontos centrais de sua organização. Uma forte evidência do papel de influência
mantido pelos militares está no organograma da figura 2. Este apresenta a divisão atualizada das
subunidades do MD, destacando por meio de cores a origem do responsável por cada unidade. As
cores são verde, cinza, azul e branco para representar, respectivamente, Exército, Marinha,
Aeronáutica e, civis.
Este órgão e seus profissionais, com a função de servir de elo central nas relações entre Forças
Armadas, governo e sociedade civil, tem entre outros desafios, o de equalizar interesses e práticas
que nortearão o desenvolvimento nacional (FUCCILLE, 2006; OLIVEIRA, 2004; ZAVERUCHA,
2006). Cabe ressaltar, que os conflitos não se resumem à atritos entre grupos de interesse,
abrangendo, ainda, disputas internas às FFAA. Para cumprir este objetivo, são adotadas novas
formas de trabalhar os assuntos relacionados à pasta, com maior transparência, clareza e constantes
debates entre as partes envolvidas e interessadas, ainda que, o processo de criação, em si, não tenha
contado com tais elementos, como descrevem Zaverucha (2006) e Fuccille (2006).

3.1

Estrutura

A organização observada, com órgãos independentes e autônomos, é característica da estrutura de
holding, marcada pela independência das subunidades. Esta estrutura, comum na administração
privada, quando aplicada a um órgão da administração pública, apresenta vantagens e desvantagens.
Quando as atribuições do órgão mostram-se propícias à adoção dessa estrutura, esta apresenta como
ponto forte a maior integração e disseminação de conhecimento entre os controlados (AZEREDO,
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2012). Dentre as desvantagens da aplicação dessa estrutura na administração pública,
especificamente no MD, Priscilla Azeredo (2012) destaca:

[...] principalmente o conflito de interesses e a influência política. Por fazer parte da
Administração Pública, inevitavelmente há uma maior exposição a diversos interesses, que
podem comprometer o desempenho nas atividades. Além disso, também percebemos a
possibilidade de choques de culturas entre as diferentes organizações. Ao congregar
diferentes organizações, a estrutura de holding se depara com a potencialização de conflitos.

É possível observar, então, que em termos de maior dinamismo no desenvolvimento de tarefas, a
estrutura de holding identificada no MD por Azeredo (2012) é positiva. Entretanto, esta estrutura
que permite autonomia dos órgãos controlados, não elimina por completo problemas cruciais da
pasta, como as disputas entre as forças.
Esta estrutura ministerial se divide em órgãos de assistência direta e imediata, de assessoramento,
central de direção, específicos singulares, de estudo, assistência e apoio e, Forças Armadas (FA).
Cada grupo de órgãos da estrutura está diretamente ligado a uma série de competências, conforme
descrito a seguir.

3.1.1 Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado da Defesa
O Decreto Presidencial nº 7.974, de 1º de Abril de 2013, determina que os órgãos de assistência
direta e imediata são, o Gabinete do Ministro de Estado da Defesa (GM), a Assessoria Especial de
Planejamento, a Secretaria de Controle Interno, a Consultoria Jurídica e o Instituto Pandiá
Calógeras. Cada órgão é responsável por uma série de competências e funções, de acordo com as
seguintes especificações:

Gabinete do Ministro (GM): É o órgão mais próximo ao ministro e suas atribuições, incluem
fornecer assistência ao Ministro de Estado da Defesa, em sua representação funcional. O gabinete
deve, também, acompanhar o andamento dos projetos de interesse do Ministério em tramitação no
Congresso Nacional, atender às consultas e aos requerimentos que chegam ao ministério e, formular
e executar a política de comunicação social do Ministério.

!

36!

Por fim, este deve agir como unidade de ouvidoria, coordenando a atuação das Assessorias
Parlamentares e de Comunicação Social das Forças Armadas, além de coordenar os trabalhos e as
demais atividades dos ajudantes-de-ordens e da segurança do Ministro de Estado da Defesa.

Assessoria Especial de Planejamento (ASPLAN): Órgão responsável por coordenar a elaboração
e atualização do Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) e do Planejamento Estratégico do
Ministério da Defesa; elaborar processo contínuo e sistemático de conhecimento e emprego de
cenários futuros, para subsidiar o processo decisório de alto nível do MD; avaliar os resultados das
ações e decisões; articular-se com as Secretarias do MD, Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas e Comandos Militares, para providenciar a obtenção de insumos e o treinamento técnico
relacionado ao planejamento estratégico; elaborar relatório anual sobre as atividades desenvolvidas
pelo MD; e, revisar anualmente o planejamento estratégico do MD, coordenando a sua execução.

Consultoria Jurídica (CONJUR): Está subordinada, administrativamente, ao Ministro, sem
prejuízo das atribuições institucionais, da subordinação técnica, da coordenação, da orientação, da
supervisão e da fiscalização da Advocacia-Geral da União (AGU). É responsável por prestar
assessoria e consultoria jurídica, no âmbito do MD, ou seja, cabe a ele interpretar atos normativos a
serem uniformemente seguidos na área de atuação do Ministério, quando não houver orientação
normativa do AGU.
Deve, em conjunto com os órgãos técnicos do MD, elaborar propostas de atos normativos que serão
submetidas ao Ministro de Estado e controlar internamente a legalidade dos atos do Ministério e das
entidades vinculadas. Possui, com tal finalidade, a premissa de examinar prévia e conclusivamente,
textos de editais de licitação, bem como, os respectivos contratos a serem publicados e celebrados.
Atua também, no exame de decisões judiciais e na divulgação das informações, a fim de orientar as
autoridades do MD a respeito de seu exato cumprimento. Por fim, deve exercer a supervisão dos
órgãos jurídicos das Forças Armadas.

Secretaria de Controle Interno: Atuando como órgão de apoio à supervisão ministerial, esta
acompanha, controla, fiscaliza e avalia a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, atento à economicidade, eficiência e eficácia de seus resultados. Possui, para tanto, a
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prerrogativa para realizar auditorias sobre a gestão de recursos públicos federais. Além disto, exerce
a supervisão técnica, coordenação das ações integradas e orientação normativa das unidades de
controle interno dos Comandos Militares, sem prejuízo das respectivas subordinações
administrativas, promovendo a articulação com o órgão central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, para compatibilizar as orientações e a execução das respectivas
atividades.
Deve ainda, fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual, nos
orçamentos da União, o nível da execução dos programas de Governo e a qualidade do
gerenciamento, orientando, inclusive, os administradores públicos nos assuntos de competência do
controle interno e sobre os mecanismos de prestação de contas, cabendo ao órgão, avaliar o
desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta supervisionadas e
vinculadas ao MD.

Instituto Pandiá Calógeras (IPC): O órgão, criado recentemente, tem por função assessorar o
Ministro da Defesa na análise política e estratégica da segurança internacional e da Defesa
Nacional. Este deve, então, contribuir com a pesquisa e a formação de recursos humanos no campo
da Defesa Nacional promovendo, estimulando e participando de eventos vinculados a sua área de
atuação, sendo que esta, deve visar promover a integração com o meio acadêmico nacional e
internacional, em articulação com outros órgãos, em especial com a Secretaria de Pessoal, Ensino,
Saúde e Desporto e em apoio às atividades por ela conduzidas.
Ao instituto, cabe ainda, manter um centro de documentação que subsidie pesquisas e projetos;
favorecer o intercâmbio de informações e análises no campo da Defesa Nacional; acompanhar
projetos especiais e examinar cenários prospectivos, em articulação com a Assessoria Especial de
Planejamento; e, realizar pesquisas e projetos sobre temas de interesse da Defesa Nacional.

3.1.2 Órgãos de Assessoramento
São o Conselho Militar de Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA).
Ambos, de natureza militar, são órgãos cujas funções são estabelecidas na Lei Complementar no.
97, de 9 de junho de 1999.
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Conselho Militar de Defesa (CMD): Órgão permanente, responsável pelo assessoramento do
presidente, enquanto Comandante Supremo das FFAA, em assuntos ligados ao emprego de tropas,
equipamentos e recursos militares.

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas: Sob a responsabilidade deste órgão, está o
assessoramento ao Ministro em assuntos ligados à área militar. Ainda sob a égide do EMCFA
encontram-se as políticas e estratégias de Defesa tanto nacionais quanto setoriais, inteligência e
contra-inteligência, participação em representações e organismos internos e externos na área de
Defesa e, por fim, a articulação e equipamento das FFAA. Em sua estrutura temos:

•

Gabinete do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
o Chefia de Operações Conjuntas:
!

Subchefia de Comando e Controle;

!

Subchefia de Inteligência Operacional;

!

Subchefia de Operações; e

!

Subchefia de Logística Operacional.

o Chefia de Assuntos Estratégicos:
!

Subchefia de Política e Estratégia;

!

Subchefia de Inteligência Estratégica; e

!

Subchefia de Assuntos Internacionais.

o Chefia de Logística:
!

Subchefia de Integração Logística;

!

Subchefia de Mobilização; e

!

Subchefia de Apoio a Sistemas de Cartografia, de Logística e de
Mobilização;
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3.1.3 Órgão Central de Direção
Composto por três departamentos é o órgão responsável por definir diretrizes e coordenar a ação
das secretarias e departamentos subordinados, bem como de programas específicos.

Secretaria-Geral: Responsável por auxiliar o Ministro da Defesa na definição de diretrizes,
coordenação das atividades das Secretarias, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia e do Departamento do Programa Calha Norte, que lhe são subordinados.

Gabinete do Secretário-Geral: Responsável por assistir o Secretário-Geral do Ministério da
Defesa no exercício de suas funções.

Departamento do Programa Calha Norte: Neste departamento se concentram as funções de
planejar, executar e coordenar as atividades relacionadas com a execução do Programa Calha Norte,
tais como, celebrar convênios com estados e municípios para aplicação dos recursos, acompanhar a
sua execução física e articular-se também com as Forças Armadas e outros órgãos públicos para
tratar de assuntos relacionados.

3.1.4 Órgãos Específicos Singulares
Órgãos que cumprem funções específicas dentro da estrutura ministerial. São eles,

Secretaria de Organização Institucional (SEORI): Encontra-se dividida nos departamentos de
Organização e Legislação, de Planejamento, Orçamento e Finanças, de Administração Interna e de
Tecnologia da Informação. É responsável por elaborar diretrizes para a modernização das estruturas
organizacionais e dos procedimentos administrativos comuns às Forças Armadas e administração
central; para o planejamento, a execução e o controle orçamentário; e, para aplicação de normas
relativas à organização e gestão de pessoal, de material e de serviços.
Cabe a ela, ainda, coordenar a proposição da legislação de Defesa, formular e acompanhar a
execução da política de remuneração dos militares e pensionistas, coordenar os procedimentos
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administrativos relacionados a anistiados de competência do MD, bem como a elaboração conjunta
da proposta orçamentária das Forças Armadas e sua consolidação, obedecendo às prioridades
estabelecidas na Estratégia Nacional de Defesa, além de coordenar a execução orçamentária,
financeira e contábil da administração central do Ministério da Defesa.
Também é de sua responsabilidade, a supervisão do serviço de informação aos cidadãos, e a
consolidação dos planos plurianuais e das propostas orçamentárias e complementações da
administração central do Ministério da Defesa, além de estabelecer as diretrizes e coordenar a
gestão do banco de informações estratégicas e gerenciais.

Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD): Dividida em departamentos de Produtos de
Defesa, de Ciência e Tecnologia Industrial e de Catalogação, à SEPROD compete propor normas
para a classificação dos produtos de Defesa e duais, requisitos especiais que deverão ser atendidos
pelos produtos para que sejam classificados como estratégicos, propondo critérios e procedimentos
para contratação e aquisição de produtos e cláusulas de capacitação industrial e de compensação
comercial e industrial. Deve ainda, exercer o controle sobre o ciclo de vida dos produtos e empresas
estratégicas de Defesa; propor bases para a formulação e atualização da política de compras
acompanhando a sua execução; controlar as importações e exportações de produtos de Defesa; e,
coordenar a fiscalização das empresas estratégicas de Defesa e dos seus produtos.

Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD): Divide-se nos departamentos de
Pessoal, de Ensino, de Saúde e Assistência Social e de Desporto Militar. Em seu campo de
competências estão incluídas a formulação, atualização e acompanhamento da política de pessoal
civil, militar e pensionistas, bem como, as políticas, estratégias e diretrizes setoriais de pessoal civil,
militar e pensionistas, com exceção dos assuntos referentes à remuneração dos militares, em seus
aspectos comuns a mais de uma Força. Exerce a função de órgão setorial do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal, cabendo a ela, estabelecer diretrizes para a assistência religiosa nas
Forças Armadas, supervisionar projetos especiais atribuídos à Secretaria, formular e atualizar a
política e estratégia de saúde e assistência social para as Forças Armadas, bem como, as políticas,
estratégias e diretrizes setoriais de saúde e assistência social. Deve, inclusive, supervisionar a gestão
do Hospital das Forças Armadas, além de propor normas gerais e instruções complementares para
as atividades do esporte militar.
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No campo do ensino, a ela compete propor a atualização e acompanhar a execução da Política de
Ensino de Defesa, elaborando diretrizes gerais de orientação das atividades de ensino e de instrução
especializada, nos aspectos comuns a mais de uma Força. A contribuição para a difusão dos
assuntos de Defesa para a sociedade brasileira, também é uma de suas funções.

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM): Suas
funções incluem a gestão e controle do Sistema de Proteção da Amazônia, estando distribuídas
entre as diretorias de Administração e Finanças, Técnica e de Produtos.

3.1.5 Órgãos de Estudo, de Assistência e de Apoio
Englobam a Escola Superior de Guerra, o Núcleo da Escola Superior de Guerra – em Brasília – , a
Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa e, o Hospital das Forças Armadas. A
este conjunto de órgãos compete desenvolver estudos e avaliações nas respectivas áreas de atuação,
prestando assistência e realizando atividades especializadas de apoio.

3.1.6 Forças Armadas
É o conjunto composto pelos comandos individuais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Apesar de subordinados diretamente ao MD, cada qual possui estruturas e funções definidas por
regulamentos próprios.

3.2

Orçamento

Dispondo atualmente de um total de R$ 7.865.888.309,00, o orçamento do MD está entre os sete
maiores do país. Este valor é dividido entre os órgãos da administração direta, comandos das
FFAA, fundos especiais e indústrias, isto é, nem todo o orçamento é dedicado ao desenvolvimento
do sistema de Defesa, especificamente. Como demonstra o quadro 1, a seguir:
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Quadro 1 – Distribuição Orçamentária Entre Órgãos e Entidades Vinculadas no ano de 2014
Dados Orçamentários

Órgão/Entidade Vinculada
Previsão

Receita

%

Ministério da Defesa

Atualizada
2.535.175.783,00

Realizada
990.350.786,85

Realizado
39,06

Fundo Aeronáutico

2.277.637.112,00

832.345.465,44

36,54

Comando da Aeronáutica

53.916.178,00

741.872.618,81

1.375,97

Comando da Marinha

611.975.296,00

559.860.271,96

91,48

1.180.816.801,00

490.934.480,47

41,57

Fundo Naval

566.393.332,00

248.110.144,27

43,8

Fundo de Desenv. do Ens. Profissional Marítimo

184.101.851,00

112.711.235,20

61,22

Rec.S/Sup. Caixa Const. Casas P/Pessoal da MB

214.226.000,00

85.479.455,98

39,9

Industria de Material Bélico do Brasil - IMBEL

84.153.459,00

36.153.110,27

42,96

Comando do Exército

151.327.012,00

13.742.233,80

9,08

5.452.603,00

3.007.495,19

55,15

Fundação Osório

712.882,00

286.855,19

40,23

Fundo Aeroviário

0

23.907,27

-

Amazonia Azul Tecnologias de Defesa S.A.

0

7.500,00

-

7.865.888.309,00

4.114.885.560,7

52%

Fundo do Exército

Caixa de Financ. Imobiliário da Aeronáutica

Total

Fonte: Formulação própria com base nos dados do Portal da Transparência.

0

Cabe ressaltar, que o gasto maior do Ministério é direcionado a despesas relativas a servidores das
FFAA ativos, inativos e pensionistas. É possível observar no gráfico da figura 3, a seguir, que este
custo é crescente, atingindo a ordem de mais de 40 bilhões de reais anuais em 2013.
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Figura 3 – Comparativo de Gastos com Pessoal Civil e Militar de 1999 a 2013

Fonte: Formulação própria com base no Boletim Estatístico de Pessoal 2014

3.3

Recursos Humanos

Conforme observado na organização estrutural e na distribuição de competências, cada órgão
exerce parte das funções ministeriais. As funções dentro destes órgãos, desde as técnicas até a
formulação efetiva de políticas e de propostas legislativas ligadas à pasta, são de responsabilidade
de servidores que compõem a força de trabalho.
Este quadro de trabalhadores é composto por servidores concursados civis e militares, servidores
terceirizados e estagiários. A seguir, faremos uma análise quantitativa descritiva desta força de
trabalho.
No quadro 2, apresentado adiante, podemos observar a distribuição geral de servidores entre o
Gabinete do Ministro (GM), a Secretaria de Organização Institucional (SEORI), a Secretaria de
Pessoal, Saúde e Desporto (SPESD), a Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD), o EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), a Consultoria Jurídica (CONJUR) e a Secretaria de
Controle Interno (CISET).
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Quadro 2 – Quadro Descritivo da Força de Trabalho por Categoria e Unidades de Lotação
Total Geral de Servidores
Unidade

Civis

Militares

Terceirizados

Estagiários

Total

GM

69

88

15

12

184

SEORI

201

169

217

68

655

SEPESD

29

71

10

18

128

SEPROD

14

65

1

5

85

EMCFA

59

252

12

29

352

CONJUR

30

5

3

7

45

CISET

19

8

1

0

28

Total

421

658

259

139

1.477

Fonte: Ministério da Defesa

É possível notar, na distribuição de pessoal, um grande número de militares ocupando cargos, em
geral, no MD. Os representantes das FFAA ocupam 44,5% dos cargos, enquanto servidores civis
representam apenas 28,5% destes. Vale ressaltar, que a existência de cargos exclusivamente
militares, como os presentes na estrutura dos órgãos de assessoramento militar do ministro –
EMCFA e CMD – explicam, em parte, esse numero superior de militares. Faz-se necessário
destacar, que o número de funcionários civis inclui, também, militares da reserva, que ocupam
cargos de confiança – Direção e Assessoramento Superior (DAS).
A alta administração ministerial é composta por cargos comissionados de DAS, divididos em seis
níveis, sendo os cargos de nível 1 os mais inferiores na hierarquia. O Quadro 2, apresenta a
distribuição atual de cargos por vínculo empregatício, ou seja, se o servidor é concursado ou não.
Não existem servidores concursados para trabalhar diretamente no MD, sendo estes, componentes
de carreiras anteriores à criação do órgão ou realocados de outros ministérios.
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Figura 4 – Distribuição Comparativa de Servidores por Vínculo e Cargo Ocupado

Fonte: Formulação própria a partir dos dados obtidos no Ministério da Defesa

Entre os vários órgãos do poder executivo federal, o Ministério da Defesa é uma exceção, já que ao
longo dos seus 15 anos de existência não houveram concursos para compor o quadro de servidores.
Isto implica dizer, que o quadro de servidores é composto por nomeados em cargos de confiança,
terceirizados, militares e servidores realocados de outros ministérios.
Levando em consideração que os cargos DAS são os responsáveis pela formulação de políticas e
diretrizes, para atender ao objetivo deste trabalho, é necessário analisar quantos destes estão sendo
ocupados por militares, a fim de medir a sua influência no gerenciamento da pasta.
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4

METODOLOGIA

Nesta parte do trabalho está a metodologia da pesquisa. Nela, serão apresentadas as técnicas de
coleta e tratamento dos dados utilizados, bem como serão explicados os objetivos e condicionantes
da escolha destas técnicas, destacando as expectativas de aplicação de conceitos teóricos ao campo.

A abordagem metodológica adotada na condução do trabalho, foi a da pesquisa qualitativa, que
segundo Hancock (2002), apresentam uma série de características, destacando-se,

•

o foco nas opiniões, experiências e sentimentos dos indivíduos;

•

a coleta de dados e informações diretamente sobre o campo;

•

a descrição dos fenômenos sociais e psicológicos tal como ocorrem, sem a manipulação das
situações sob análise;

•

a identificação de variáveis como propósito e não como passo preparatório;

•

a abordagem inicial indutiva, ou seja, a utilização dos dados para desenvolvimento de
conceitos e de teorias;

•

a abordagem de fechamento dedutiva, isto é, a submissão dos conceitos e teorias à
validação lógica; e,

•

a validação pela redução, identificação e especificação do campo investigado.

A pesquisa, aqui descrita, utilizará uma abordagem qualitativa para analisar a participação civil no
Ministério da Defesa, buscando descrever, explorar e explicar um fenômeno, utilizando uma
combinação de dados que permitam compreendê-lo, em especial, do ponto de vista dos sujeitos que
estão inseridos nele. A escolha por uma visão qualitativa, neste caso, leva em consideração a
complexidade do fenômeno analisado e a busca de evidências acerca da realidade como percebida
por seus participantes.
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4.1

Elementos da Pesquisa

4.1.1 Objeto da Pesquisa
O objeto estudado nesta pesquisa é a participação civil no Ministério da Defesa (MD). Pouco
analisado na literatura, este fenômeno é tido como ponto crucial para o estabelecimento do controle
civil sobre a pasta de Defesa no Brasil.

4.1.2 Sujeitos da pesquisa
Os sujeitos da pesquisa são os servidores civis que atuam no MD, ocupantes de cargos DAS,
escolhidos pelo critério de acessibilidade (FLICK; KARDOFF; STEINKE, 2004). Os sujeitos
selecionados seguem os perfis descritos no quadro a seguir:
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Quadro 3 – Quadro de Perfil dos Entrevistados na Pesquisa
Entrevistado

Cargo

Vínculo

Anos no MD

Sexo

01

DAS 3

Ativo Permanente

05

Masculino

02

DAS 3

Nomeado S/ vínculo

08

Feminino

03

DAS 4

Requisitado

10

Masculino

04

DAS 3

Ativo Permanente

06

Masculino

05

DAS 3

Nomeado Sem Vínculo

07

Feminino

06

DAS 4

Requisitado

03

Masculino

07

Esp. Pol. Públicas

Ativo Permanente

03

Masculino

08

DAS 3

Nomeado Sem Vínculo

01

Feminino

09

DAS 2

Nomeado Sem Vínculo

01

Masculino

10

DAS 5

Requisitado

12

Masculino

11

DAS 4

Nomeado Sem Vínculo

04

Feminino

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.3 Dados: Coleta e Tratamento
Vergara (2006), aponta que, nas pesquisas de caráter qualitativo, os procedimentos de coleta e
tratamento de dados formam um conjunto e dificilmente podem ser abordados separadamente. Isto
que dizer, que o pesquisador tende a coletar e analisar dados de forma simultânea, já que grande
parte dos dados é obtida por meio da observação do campo e das impressões tidas pelo pesquisador
acerca destas observações.
As técnicas escolhidas para coletar dados sobre o fenômeno da participação civil são, a análise
documental, a observação direta do campo, as séries de entrevistas e os questionários aplicados aos
sujeitos da pesquisa. Sendo, estes métodos utilizados, por permitirem triangular evidências
numéricas e de percepção de membros da instituição.
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A análise documental é o processo de coleta e organização, de documentos que servem como base
para a formulação de categorias de análise. Os documentos devem ser garimpados e tratados,
orientados pelo problema de pesquisa (PIMENTEL, 2001).
Segundo Cohen, Manion e Morrison (2007), as entrevistas são ferramentas flexíveis de coleta de
dados, que proporcionam análises dos dados coletados por canais multissensoriais, como a
linguagem verbal, não-verbal, falada e ouvida. Esta ferramenta garante que uma lógica de pesquisa
seja seguida, enquanto permite certa espontaneidade no diálogo. Os autores afirmam ainda, que o
entrevistador pode buscar respostas mais completas e abordar temas mais complexos e profundos.
O uso de entrevistas semiestruturadas foi escolhido por sua abordagem mais compreensiva dos
elementos e pela possível sistematização das repostas. Este formato permite ainda, que haja a
antecipação de problemas e lacunas nas respostas, que podem ser corrigidos e supridos por meio de
mecanismos de alerta e sondagem. Segundo Cohen, Manion e Morrison (2007):

The framing of questions for a semi-structured interview will also need to consider prompts
and probes. Prompts enable the interviewer to clarify topics or questions, while probes
enable the interviewer to ask respondents to extend, elaborate, add to, provide detail for,
clarify or qualify their response, thereby addressing richness, depth of response,
comprehensiveness and honesty that are some of the hallmarks of successful interviewing. A
probe may be simply the follow-up ‘why’ question.

O tratamento dos dados coletados nas entrevistas foi feito por meio da análise de conteúdo.
Segundo Bardin (1979), este método é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que
faz o tratamento da informação contida nas as falas dos sujeitos nas entrevistas (mensagens), onde
os elementos serão vistos em conjunto e detalhados nos diversos momentos da pesquisa, descritos a
seguir.

4.2

Momentos da Pesquisa

No primeiro momento da pesquisa, durante a formulação de ideias e escolha de informações
relevantes para a conclusão do objetivo da pesquisa, foram realizadas análises documentais a fim de
encontrar os parâmetros teóricos que dariam base a mesma.
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Valendo-se de fontes documentais, como artigos e livros acadêmicos, este trabalho formula uma
série de conceitos a serem aplicados ao campo. Os principais, são: Efetividade, Relevância,
Presença, Ocupação, Interação, Integração e Coordenação.
A fim de observar a interação entre estes conceitos e a realidade, foram realizadas entrevistas préteste com oficiais militares, já que estes são, em geral, os sujeitos que ocupam papel de destaque em
pesquisas sobre as Relações Civis Militares (RCM).
As entrevistas pré-teste foram realizadas ao longo do mês de setembro de 2013. Contaram com a
participação de militares de alta patente, responsáveis pelo setor de ensino da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército. Por se tratar de um pré-teste, as entrevistas contaram com um roteiro
estruturado, com respostas abertas e uma duração média reduzida, contando com a participação de
três Tenentes-Coronéis.
A escolha dos sujeitos de pesquisa se deu por conta da acessibilidade e pelo contato frequente, dos
mesmos, com temas relativos as RCM e a presença civil no MD, além do papel de destaque na
preparação dos militares, de patentes mais altas, para a interação com os novos personagens no
quotidiano de trabalho, neste caso, os civis.
As entrevistas reforçaram a necessidade de abordar a participação e a inclusão de civis, no contexto
de Defesa, de um novo ponto de vista, a fim de se obter informações para além das já amplamente
divulgadas pela literatura e revisar os conceitos até então destacados.
As entrevistas também permitiram observar, que a aplicação dos conceitos teóricos ao campo, da
maneira como foram observados até então, dificultaria a obtenção destas novas informações. Isto é,
para obter a maior quantidade possível de informações relevantes à pesquisa, seria necessário
reformular os conceitos observados na teoria, além de coloca-los em termos mais simples e
compatíveis com a linguagem utilizada no campo.
Após a realização desta primeira rodada de entrevistas, foram novamente consultados artigos e
livros acadêmicos, bem como documentos oficiais acerca da Defesa Nacional e de aspectos
administrativos do objeto de pesquisa. Com essa literatura e as informações obtidas no pré-teste em
mente, foram escolhidos novos parâmetros base para análise dos dados a serem coletados.
Os dados quantitativos coletados através de relatórios oficiais e com apoio de outros pesquisadores,
serviram para detalhar o número de servidores existentes e traçar comparações iniciais entre civis e
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militares, tipos de cargos ocupados, nível de escolaridade e idade. A partir destas comparações, foi
possível teorizar o cenário de distribuição de responsabilidades estabelecido no MD.
Com base nessas informações, o próximo passo foi obter informações qualitativas detalhadas, a
cerca da realidade do campo e observar como a realidade se encaixa na teoria desenvolvida. Os
parâmetros reformulados, a partir dos pré-testes com militares e com base na literatura, foram
consolidados em um roteiro de entrevista com perguntas abertas e testados novamente em um novo
pré-teste, desta vez com um servidor civil do MD.
Após a realização deste teste, foi possível observar que as informações procuradas seriam
alcançadas apenas por meio de uma visita ao campo, para a observação do quotidiano de trabalho e
das interações entre civis e militares.
Para tanto, foram desenvolvidas diversas estratégias de abordagem, todas baseadas nos conceitos e
termos que serão explicados mais adiante. As estratégias desenvolvidas e efetivamente postas em
prática, foram: i) A construção e aplicação de um questionário objetivo; e, ii) a formulação de um
roteiro de entrevista semiestruturado.
Os métodos buscaram obter uma gama de informações, abrangendo os mesmos temas, porém, com
objetivos diferentes. O questionário, com foco na obtenção de informações quantitativas
inexistentes nos relatórios do MPOG, e o roteiro de entrevistas, buscando aprofundar a análise
sobre os civis e sua percepção.
Novamente, levando em consideração que a visão e as percepções militares sobre o assunto estão
vastamente retratadas na literatura do tema, as entrevistas seguiram os parâmetros revistos e
apresentados a seguir e contaram com a participação apenas de civis.

4.3

Parâmetros da pesquisa

Os conceitos apresentados a seguir, foram retirados e reformulados a partir da literatura e do
confronto destes com a realidade ao longo do processo de pesquisa, sendo aplicados ao campo, no
processo final de coleta de dados e apresentados no capítulo seguinte a este, como parte da análise
da pesquisa realizada. Estes conceitos são: i) Extensão; ii) Eficiência; e iii) Relevância.
A partir dos mesmos, foi possível formular uma pergunta de pesquisa preliminar, que delimitou a
análise posterior de documentos. A pergunta formulada foi: Quão extensa, relevante e eficiente é a
presença civil, como vista no Ministério da Defesa brasileiro?
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Ao confrontar a pergunta e os conceitos, com a necessidade de simplificar e tornar os termos da
pesquisa mais acessíveis aos sujeitos que seriam entrevistados, foi possível dividir os conceitos em
três termos relacionados, mais simples. Isto é, de três conceitos principais surgiram nove termos
relacionados, de acordo com o quadro 4 apresentado a seguir:

Quadro 4 – Quadro de Variáveis e Termos Relacionados
Variável \ Termo

Termo 1

Termo 2

Termo 3

Extensão

Servidores não-militares

Militares

Tempo em serviço

Relevância

Atividade

Poder de Decisão

Burocracia

Eficiência

Político/Técnico

Recursos

Responsabilidades

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os termos descritos no quadro anterior, foram aplicados em um pré-teste, cuja finalidade era
observar a relação destes com a realidade, consistindo na realização de entrevistas estruturadas com
Oficiais do Exército, escolhidos por serem responsáveis pela formação dos quadros de Oficiais de
Estado-Maior do Exército, de onde sairão os oficiais que atuarão em conjunto com os civis no MD.
Os resultados do pré-teste com oficiais, mostraram que os termos retirados da literatura falhavam ao
abordar características importantes a serem observadas na participação civil. Realizou-se, então, um
novo esforço em formular e escolher termos. Desta vez, os conceitos escolhidos levaram em
consideração não apenas a literatura sobre RCM e administração, mas também o fato dos
participantes das entrevistas serem civis. Os conceitos destacados são: Formação, Cooperação,
Participação e Capacitação, cada qual se adequando a um propósito da pesquisa, compreendendo
que a presença civil efetiva, requer, servidores bem preparados para o exercício de suas funções,
participação ativa no processo de tomada de decisão, conhecimento do planejamento institucional e
um ambiente de trabalho favorável a presença deles.
O estudo contou com uma série de entrevistas com servidores civis do MD, que seguiram um
padrão de respostas abertas e um roteiro semiestruturado, isto é, os tópicos foram abordados ao
longo de conversas sem perguntas fixas, dando liberdade para que novos questionamentos e tópicos
aflorassem, cobrindo assim, todos os aspectos que só quem está inserido no contexto pode relatar.
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As entrevistas levam em consideração a ideia apresentada por Thiry-Cherques (2012, p. 323) de que
definições são dependentes do contexto em que os termos estão inseridos e, portanto, a opção por
entrevistas abertas se justifica, a fim de observar termos, presentes no campo, que a literatura não
conhece e, no caso de termos conhecidos, como são aplicados. Buscaram incluir os temas
selecionados no quotidiano e nas experiências individuais dos respondentes, levando em
consideração, a necessidade de se adequar os termos e conceitos encontrados na literatura, em sua
maior parte ligada ao contexto internacional, ao ambiente do MD no Brasil.
A ida a campo levou em consideração que, estar inserido no ambiente de trabalho dos sujeitos da
entrevista permite compreender a rotina e o cenário em que estes se incluem, além de garantir maior
conforto aos entrevistados, que acabam por fornecer uma quantidade maior de informações
relevantes. A fim de certificar a necessidade de ir a campo, o pesquisador realizou um pré-teste com
um dos servidores civis com quem teve contato.
A partir do pré-teste, foi possível perceber que o contato direto entre o entrevistador e o
entrevistado seriam fundamentais para obtenção de informações relevantes, além de observar, que
as entrevistas deveriam seguir um padrão semiestruturado, dado que um roteiro estruturado, mesmo
com perguntas abertas, limita o tipo de respostas obtidas bem como o surgimento de novos
elementos que possam ser incorporados ao longo da pesquisa.

4.4

Variáveis

Foram definidas variáveis iniciais que guiaram a formulação da estrutura das entrevistas realizadas
no campo, que são a Formação, a Capacitação, o Convívio e a Participação. No intuito de tornar as
entrevistas mais acessíveis, foram divididas em termos mais simples e acessíveis ao maior número
de servidores possíveis. Alguns termos já haviam sido utilizados antes, porém, é da ligação entre
termos e variáveis que os conceitos derivam e não do termo apenas, isto, portanto, permite que um
mesmo termo tenha objetivos diferentes dentro do mesmo contexto. A divisão se deu de acordo
com o quadro 5 a seguir.
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Quadro 5 – Quadro de Variáveis e Termos Relacionados Revistos
Variável

Termo 1

Termo 2

Termo 3

Extensão

Servidores não-militares

Servidores Militares

Tempo em Exercício

Participação

Atividade

Planejamento

Burocrático

Cooperação

Ambiente de Trabalho

Resistência

Reconhecimento

Capacitação

Político/Técnico

Formação

Treinamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5

Conceituação

4.5.1 Extensão
A primeira variável observada é relativa à quantidade de servidores públicos, atualmente, no MD.
Os termos relacionados são:

Servidores não-militares: para atender à finalidade desta pesquisa, trabalhadores não-militares são
aqueles que não têm experiência ou relações diretas com militares. É importante compreender, que
esta diferenciação se deve ao fato de que o processo de tomada de decisão, só pode ser considerado
isolado da influência militar, quando os servidores públicos responsáveis por ele não possuem
experiência militar ou relação direta com o pensamento militar. É difícil para os civis, compreender
e vivenciar a experiência militar, principalmente no campo, sem se tornarem condicionados pelo
modo de pensar militar (CLEARY; MCCONVILLE, 2006).

Servidores Militares: aqui, considera-se trabalhadores militares, os servidores lotados no MD
exercendo cargo militar ou com experiência prévia nas Forças Armadas, observando não só, os
oficiais da ativa, mas igualmente, os oficiais da reserva.

Tempo em Exercício: No âmbito deste trabalho, tempo em exercício é relativo a quanto tempo os
trabalhadores têm exercido funções, sejam elas quais forem, no Ministério da Defesa (MD).
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4.5.2 Participação
A segunda variável está relacionada ao impacto dos servidores públicos civis no MD, tentando
observar se sua presença faz diferença real no ministério. Os termos escolhidos são:

Atividade: Nesta pesquisa, o termo atividade se refere tanto ao trabalho burocrático quanto à
participação no processo de planejamento exercido no MD. Sendo esta ambiguidade, intencional,
com a finalidade de ser desfeita ao longo das entrevistas, de acordo com as respostas obtidas.

Planejamento: Neste contexto, compreendemos funções de planejamento como aquelas que
participam ativamente do processo de tomada de decisão e planejamento.

Burocrático: este trabalho define funções burocráticas como aquelas que não envolvem processos
de tomada de decisão, apenas análise simples de documentos como o trabalho relacionado às
instituições sob um regime burocrático weberiano, como descrito por Secchi (2009).

4.5.3 Cooperação
A terceira variável analisada é a cooperação, apresentada pela literatura como parte da evolução das
Relações Civis-Militares (RCM) Neste trabalho, ela abrange a interação entre civis e militares e a
percepção dos envolvidos na mesma. Os termos relacionados são:

Ambiente de Trabalho: compreendido como o conjunto de rotinas e interações que ocorrem no
dia-a-dia do Ministério da Defesa (MD).

Resistência: neste trabalho, a resistência é a interação entre servidores civis e militares a ser
observada, sendo compreendida como a dificuldade em lidar com [o] outros servidores.
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Reconhecimento: Considerado o termo relativo à capacidade de identificar outros servidores e suas
origens (civis ou militares).

4.5.4 Capacitação
Nesta pesquisa, é a variável relativa ao preparo de servidores para o exercício de suas funções no
MD. Os termos escolhidos foram:

Político/Técnico: Para atingir os objetivos traçados, esses termos entram em direta oposição. São
relativos tanto ao tipo de função exercida quanto ao caminho tomado para alcança-la.

Formação: no contexto da pesquisa, o termo formação é relativo à educação formal dos servidores,
ou seja, seu nível de instrução – ensino superior, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Treinamento: é aqui compreendido, como toda formação fornecida pelo MD para o exercício de
funções internas, seja no âmbito do próprio MD, em órgãos subordinados e, até, em outras
instituições, desde que com apoio ou incentivo do ministério.

Todos os termos apresentados serão revisitados durante o processo de análise, para avaliar se cabem
na maneira como foram considerados. Estes termos, mais simples, são usados para desenvolver as
perguntas da entrevista, pela facilidade de compreensão, ao mesmo tempo que tentam extrair o
máximo de informação possível.

4.6

Parâmetros Empíricos

O campo de trabalho escolhido é o Ministério da Defesa. A instituição é o ponto central da
formulação de políticas e planejamento da pasta de Defesa, sendo responsável pela seleção,
treinamento e alocação de servidores públicos que farão parte do processo de tomada de decisão.
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O Brasil desenvolveu duas iniciativas inovadoras, que não apenas orientam a política de Defesa do
país, mas também explicam ao mundo, o que esperar a partir de agora dos mecanismos de Defesa
presentes no país.
Contudo, apesar de inovadoras, estas iniciativas deixam aberturas em muitos aspectos. O principal
deles, é o aspecto frágil relacionado à relevância dos servidores públicos civis que trabalham no
MD. Outra lacuna importante, está relacionada à formação destes civis. É possível observar, que
ambas estão profundamente ligadas à eficiência do trabalho desenvolvido no MD e com o
cumprimento dos objetivos precípuos do órgão.
Analisar a distribuição real de responsabilidades e funções, entre os trabalhadores civis e militares,
é um passo vital para qualquer instituição da administração pública. Quando se trata do MD, temos
de considerá-lo ainda mais importante devido a sua profunda ligação com o desenvolvimento e
estabilidade nacionais. É importante tentar determinar uma distribuição eficaz dos recursos,
formação e trabalho, a fim de estabelecer concretamente esta instituição vital.
A fim de responder à pergunta de pesquisa: Quão extensa, relevante, capacitada e cooperativa é, a
presença de servidores públicos civis, como visto no Ministério da Defesa?, foram realizadas cinco
etapas de coleta de dados e quatro etapas de análise.

4.7

Análise Preliminar

A primeira fase é uma análise quantitativa da distribuição dos servidores públicos no Ministério da
Defesa (MD), com base em quadros recolhidos a partir de boletins feitos pelo Departamento do MD
Administração Interna, semelhante ao seguinte:
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Quadro 6 – Quadro Quantitativo e Percentual de Vagas (existentes e ocupadas) e Servidores
do Ministério da Defesa
Posição

Aprovadas (A)

Existentes (B)

Vagos

(B)/(A)

Servidores Civis

313

333

05

98,52%

(DAS)
Servidores Civis

183

187

64

74,50%

(GR)
Oficiais

235

70

20

77,78%

Suboficiais

343

231

28

89,19%

Total

1.074

335

05

98,53%

Fonte: Relatório Anual Departamental do Departamento de Administração Interna - DEADI 2011.

4.8

Coleta de Dados

Foram desenvolvidas duas fases principais coletas de dados, intercaladas com a análise dos
mesmos, em cada uma delas.
A primeira fase da coleta foi uma simples análise de documentos, que ajudou a realçar diferentes
aspectos da conexão das variáveis com os construtos pré-determinados. Os construtos anteriormente
apresentados, conectados com as diferentes variáveis, resultam em perguntas listadas no quadro a
seguir:
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Quadro 7– Quadro de Variáveis, Conceitos Relacionados e Perguntas Formuladas Para a Pesquisa
Termo\Variável

EXTENSÃO

Servidores não militares

Servidores Militares

Você

tem

PARTICIPAÇÃO
experiência

nas

Forças Armadas?

Há

militares

COOPERAÇÃO

em

CAPACITAÇÃO

cargos

Existe algum tipo de preparação

comissionados?

Quantos

Você exerce funções civis?

para trabalhar no MD?

militares

Existe algum tipo de preparação

ocupam

para

cargos comissionados?

desempenhar

a

função?

Você chegou ao Ministério por
Há quanto tempo você trabalha

Tempo em Exercício

meio de?

no MD?

Atividade

Planejamento

Como funciona o planejamento

Como

e

onde

para implementar as diretrizes

planejamento?

nasce

esse

estratégicas dentro do MD?

Ambiente de Trabalho

Resistência

contato

militares?

/

diário

que

esse

conta

com

participação militar?

Como são tomadas as decisões

Há

diria

planejamento

políticas dentro do MD?

Burocrático

Você

com

Quem

Quem tem papel de destaque?

A

participação

estimulada

ou

são

as

pessoas

envolvidas neste processo?

civil

é

limitada

por

parte dos militares?
Há resistência dos militares à

Como é a relação cotidiana
entre civis e militares?

Há o contato constante ou

Como se dividem os papéis?

sua
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Reconhecimento

Político / Técnico

presença/participação civil?

esporádico com militares?

Quais os cargos ocupados por

Que tipo de função, civis

Há

civis?

costumam exercer no MD?

planejamento do departamento?

Como
Formação

a

profissional
atuação?

sua

formação

influi

na

sua

civil

sua interação com os militares?

militares

estimulam

o

desenvolvimento de projetos de
treinamento civil?

Fonte: Elaborado pelo autor.

no

Sua formação tem influência na

Os
Treinamento

influencia

Os

cursos

oferecidos

têm

relação com a sua formação
profissional?

Como o treinamento recebido
influenciou no seu trabalho?
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É necessário ressaltar, que nem todas as variáveis e construtos se conectam, logo, nem todas as
interações resultam em perguntas, como é possível observar nas células em branco do Quadro 6. A
relação destas variáveis e construtos são testadas e reavaliadas, como sugerido por Patton (2002),
antes de se iniciar a segunda fase da coleta de dados, composta por entrevistas semiestruturadas,
com perguntas abertas e com o objetivo de obter dados referentes aos construtos desenvolvidos com
base nas etapas anteriores de análise.
Cabe ressaltar, que a análise e o recolhimento de evidências seguirá o conceito de saturação
empírica, ou seja, o pesquisador buscará padrões nas evidências recolhidas que demonstrem a
emergência de categorias ou fenômenos relativos ao campo (THIRY-CHERQUES, 2009).
Paralelamente a esta etapa de entrevistas, foi construído um questionário com perguntas fechadas
(MILES; HUBERMAN, 1994; PATTON, 2002), que teve por objetivo levantar dados quantitativos
mais diretamente relacionados com a pesquisa e suprir lacunas encontradas nos dados obtidos nos
documentos oficiais. Os mesmos, serão utilizados para realizar uma nova análise quantitativa que
ajudará a mensurar o impacto dos servidores civis na estrutura do MD. Enquanto isso, as perguntas
abertas serão úteis para explicar e qualificar esse impacto (PATTON, 2002).

4.9

Evidências

O tipo de evidências que a pesquisa necessita para realizar a análise proposta, é a informação sobre
os processos de tomada de decisão, distribuição de cargos e da percepção sobre a influência e poder
de decisão dentro da instituição.
Os boletins mostraram a distribuição factual, e o que era possível esperar quando confrontados os
dados oficiais. Por outro lado, as evidências obtidas nas entrevistas forneceram o impacto prático
dessa distribuição.

4.10 Fontes de Dados
As principais fontes utilizadas para coleta de dados, são entrevistas com trabalhadores do Ministério
da Defesa (MD) e a análise documental direta de relatórios deste e do Ministério do Planejamento
(MPOG), mais especificamente, do Departamento de Desenvolvimento e Desempenho Institucional
(DDDI).
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4.11 Análise
Cada etapa da coleta de dados funcionou como suporte para a próxima. A primeira fase de análise
consistiu na utilização de dados documentais codificadas e agrupadas, com a finalidade de
apresentar categorias utilizadas na coleta simples de dados em entrevistas. A segunda, realizou a
análise do conteúdo das entrevistas, utilizando o foco na linguagem oral da comunicação dual
(diálogo), descrito por Bardin (1979), cabendo ressaltar, que a observação do comportamento e do
habitus durante a pesquisa contou, também, com a análise de outros códigos semióticos observados
tanto durante o diálogo quanto na relação dos sujeitos da pesquisa com o campo (BARDIN, 1979;
COHEN; MANION; MORRISON, 2007).

4.12 Apresentação
Os dados foram colocados em gráficos de frequência e quadros, a fim de desenvolver uma análise
clara sobre a relação entre variáveis e construtos, todas feitas com base nas descrições de Miles &
Hubberman (1994).

4.13 Negociação de Acesso
O acesso foi solicitado por intermédio da EBAPE, em contato direto com os níveis mais altos da
hierarquia ministerial, via carta de apresentação institucional e através da lei de acesso à
informação5. Os servidores participantes foram escolhidos por disponibilidade e facilidade de
acesso, tendo como objetivo, acessar o número máximo de elementos, possível.

5

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
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5

ANÁLISE DE DADOS

Com os parâmetros definidos, a pesquisa em campo teve início com a análise dos dados de
documentos oficiais do Ministério do Planejamento. Estes relatórios contêm dados quantitativos –
absolutos e percentuais – acerca dos servidores do governo, atualizados por trimestre e encontramse disponíveis no portal do MPOG6.
Dentre os dados recolhidos, foram observados os tipos de cargos de Direção e Assessoramento
(DAS) e sua hierarquia – do 1 ao 6, sendo o DAS 6, o cargo mais elevado –. Estas informações
foram levadas em consideração ao escolher quais níveis hierárquicos seriam mais relevantes para a
pesquisa.
O processo de entrevistas e questionários foi precedido por um contato informal com um
representante do MD, que intermediou a negociação de acesso ao pessoal civil interessado em
participar do processo de pesquisa. Inicialmente, foram indicados treze pessoas ocupantes de
diferentes cargos. Após o contato preliminar com os participantes, foi enviada a/uma carta de
apresentação institucional ao representante do Instituto Pandiá Calógeras, órgão responsável por
realizar a ponte entre a academia e o MD – a cópia da mesma, está disponível no Anexo 5 –, com a
formalização do pedido de acesso às informações de interesse, tanto por meio de entrevistas quanto
pela aplicação de um questionário.
Enquanto a realização das entrevistas em campo foi muito bem recebida, contando com a
participação de 80% dos membros contatados, a aplicação do questionário, encontrou entraves
burocráticos e acabou desencorajada dentro do próprio IPC, restando apenas o roteiro de entrevista
como opção de acesso às informações acerca da realidade do campo.
A obtenção destas informações foi, então, feita a partir da realização de uma série de entrevistas
com servidores públicos do MD, que seguiram o plano de trabalho descrito no Quadro 8
apresentado a seguir:

6

http://www.planejamento.gov.br
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Quadro 8 - Cronograma do Trabalho de Campo Realizado no Ministério da Defesa

Hora/Dia

04/Ago

09: 00

Entrevista 01

10: 00

11: 00

Análise Preliminar das

Ministério

Entrevistas

Entrevista 02

Ministério da
Defesa

13: 00

06/Ago

Visita ao

Visita ao
12: 00

05/Ago

Entrevista 03

Entrevista 05

Análise Preliminar das
Entrevistas

Visita Técnica ao

Análise Preliminar das

IPC

Entrevistas

Visita Técnica ao

Análise Preliminar das

IPC

Entrevistas

Entrevista 06

Entrevista 7

07/Ago

08/Ago

Entrevista 10

Entrevista 08

Visita ao
14: 00

Ministério da

Entrevista 9

Defesa
Visita ao
15: 00

Ministério da
Defesa

16:00

Entrevista 04

Entrevista 11

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a realização das seis primeiras entrevistas, os itens trabalhados no roteiro foram revistos,
passando a incluir elementos surgidos ao longo do processo.
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5.1

Análise das Entrevistas

As entrevistas foram analisadas de acordo com os temas tratados pelo questionário e,
posteriormente, com relação a temas surgidos ao longo de sua realização, utilizando-se a saturação
empírica como base para análise. Para tanto, as entrevistas seguiram as condições genéricas de
realização apontadas por Thiry-Cherques (2009) durante sua realização: 1) As entrevistas foram
feitas isolada e privadamente; 2) Os participantes não conheciam as respostas uns dos outros; e, 3)
As questões formuladas estavam circunscritas a um domínio coerente de conhecimentos. Com estas
condições atendidas e as evidências recolhidas iniciou-se o processo de análise.

5.1.1 Extensão
Com relação à extensão, os entrevistados ressaltaram a presença civil como ampla, porém limitada
a pessoas indicadas, ocupando cargos de confiança e, ao pessoal realocado de outros ministérios,
sendo a maioria dos entrevistados composta por concursados de outros órgãos que ali estão para
exercer funções ligadas a sua área de especialidade. Neste ponto, cabe ressaltar, que dentro dos
parâmetros da pesquisa, os entrevistados são todos servidores não-militares, dado que nenhum
possuía qualquer experiência ou treinamento militar, formal ou informal, sendo que, apenas dois
declararam ter histórico militar na família.
Foi possível perceber que a interação entre departamentos no MD é constante e, apesar de todos os
servidores entrevistados se encaixarem no perfil civil, a presença de servidores militares é ampla e
comum à maioria destes, sendo possível inferir que, mesmo nos raros casos de departamentos que
não contam com a presença de militares em seu quadro, há a interação constante entre civis e
militares.
A presença de servidores militares, ocupando cargos de Direção e Assessoramento (DAS) foi
amplamente destacada ao longo das entrevistas, sendo considerado, inclusive, que militares da
reserva componham o quadro “permanente” do MD, como destaca o entrevistado 05:

Hoje, sim (todos são da ativa), já trabalhei com uns que eram da reserva.
Sim (há diferenças), os da reserva normalmente são permanentes, acaba que os militares da
reserva são quadro permanente do MD.
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A partir do momento que ele (militar da ativa) vira PTTC, ele tem obrigação de sair do
ministério. Então, quem está aqui a mais tempo, quando não é civil, é militar da reserva.
Então, acaba que eles são o ponto fixo dentro desse sistema que muda a cada dois anos.
[...] (O ponto fixo gera) Talvez, um pouco de acomodação na questão do concurso.
Entendeu? De certa forma, o problema da estabilidade é paliativamente compensado pela
existência desse quadro fixo que é formado por militares da reserva.

Há, por parte de alguns entrevistados, uma postura crítica sobre a ocupação de cargos DAS por
militares, como enfatizado pelo entrevistado 01:

[...] hoje há a interpretação do Ministério da Defesa, que é uma interpretação idiota, burra e
tacanha, que o militar da ativa pode, também, ocupar o cargo DAS [...] muitas vezes você
tem civis, que parecem civis, mais não são. Usa terno e gravata, ocupa cargos de civis, mas é
chamado de coronel e tem 30 anos de vida militar [...] (Entrevistado 01).

Podemos complementar esta afirmação com a fala do entrevistado 02, que mostra a naturalidade
com que esta ocupação é vista no MD: “[...] nós temos um gerente que atualmente está num cargo
de civil, mas ele é um militar da reserva, que é um fato que acontece com muita frequência, aqui no
ministério. (Entrevistado 02)”
O quadro, a seguir, reflete quantos servidores citaram a presença de militares em seus
departamentos, quantos declararam que o departamento em que estavam inseridos poderia ser
considerado militar e quantos consideram a presença de militares da ativa e da reserva prejudicial
ao desenvolvimento do trabalho e ao objetivo de exercício do controle civil no MD.
Faz-se necessário destacar que, apesar de ir de encontro ao objetivo primário do MD, de consolidar
o controle civil sobre a pasta de Defesa, a eficiência e capacidade dos servidores militares não foi
posta em dúvida. Isto é, apesar de influir na consolidação do controle civil a presença militar no
MD não foi considerada prejudicial à qualidade do trabalho exercido.
A maioria dos entrevistados, apesar de não considerar a presença militar como um obstáculo ao
desenvolvimento do trabalho, considera que o controle civil fica prejudicado por conta da mesma.
Sobre a qualidade do trabalho de servidores militares, o entrevistado 04 destaca:
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Eu sou contra (a ocupação de cargos por militares), eu acho que tem que ser meritório, pra
começar, né?! Não que eles não mereçam, mas quando você acaba reservando essas vagas
à/a eles, fica parecendo que não é meritória. Eu sou contra nesse sentido. Eu acho que tem
que ser uma ocupação mais equilibrada, de acordo com o mérito, você tem civis capacitados
para tocar o dia-a-dia aqui também, como eles (militares da reserva) tocam bem, não tem
como reclamar do trabalho deles, porque está sendo bem feito.

Apesar de não questionarem a qualidade do trabalho realizado, os entrevistados fizeram questão de
ressaltar a dificuldade nas relações de trabalho com os militares, em especial a rigidez e os cuidados
com a hierarquia.
Ficou destacado, que a relação com servidores de origem militar costuma ser difícil e dependente
do reconhecimento de suas capacidades por seu interlocutor. Isto é, o civil para ser efetivamente
aceito como parte do grupo de trabalho, deve primeiro demonstrar suas qualidades profissionais e
disposição a tomar parte no esforço de realização de tarefas.

[...] a partir do momento que você mostra serviço e que você começa a filar na mesma
trincheira, começa a ficar mais fácil. Uma grande vantagem dos militares é que eles são
regidos por hierarquia e disciplina. Se um superior começa a valorizar seu trabalho, os
subalternos automaticamente valorizam. Então, quando você consegue a confiança da chefia
superior, fica muito mais fácil trabalhar, porque todo mundo entende que você está dentro do
grupo de maneira integral. (Entrevistado 01)

A partir deste ponto diferenças culturais alçaram papel de destaque dentre os motivos para atritos
entre servidores civis e militares. É possível destacar que:

[...] na Constituição, não lembro em que artigo, falam que os princípios da administração
pública são o tal do LIMPE que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, só que, se você vai na parte dos militares, os militares são regidos por dois
princípios, hierarquia e disciplina. Quando você coloca muita hierarquia e disciplina frente
ao LIMPE, as coisas podem complicar, entendeu? Então, muitas vezes os militares não têm
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a preparação em administração pública e, em geral, funciona por outras regras. Hierarquia
deve ser preservada, disciplina tem que ser preservada, mas existem leis e regras que regem
a república, diferente do que rege a caserna, então, quando chega no ministério há esse
conflito [...]. (Entrevistado 01)

[...] tem coisas que você tem que levar em consideração, praticamente é um ambiente
militar, você tem que ter respeito pela hierarquia, não sei se seria muito diferente de
trabalhar num setor privado.[...] (Entrevistado 05)

5.1.2 Participação
Ao longo do processo de entrevistas, foi possível perceber que apesar da ampla presença militar, os
civis entrevistados têm papel ativo, no planejamento e no desenvolvimento de projetos e estruturas
dentro do MD, sem se limitarem a serviços burocráticos ou técnicos. Como exemplificado no caso
do entrevistado 06,

[...] concursado de carreira do judiciário brasileiro na área como analista de comunicação
social, estou cedido para o MD desde março de 2011. Estou a três anos e meio,
aproximadamente, aqui, onde exerço o cargo de ***.

[...] caí aqui pela minha especialização [...] eu tinha a ideia do que tinha que fazer, trabalho
estrutural na assessoria de ********, que era uma assessoria *****, que era voltada ao
ministro basicamente para uma assessoria *******, para todo o ministério[,] É todo um
trabalho de estruturação, não reestruturação, estruturação de uma área que praticamente não
existia [...]. (Entrevistado 06)

[...] da carreira de especialista de políticas públicas em gestão governamental, que é uma
carreira do Ministério do Planejamento. [...] eu vim pra cá, para ser o Chefe de Gabinete
****** onde estou até hoje. (Entrevistado 10)
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Somos levados a crer que a participação no desenvolvimento e realização das tarefas e afazeres
cotidianos, entretanto, é impactada pela presença excessiva de servidores militares, tanto da ativa,
quanto da reserva. É possível destacar, que nos departamentos em que não ocorrem atritos entre
civis e militares, por conta da hierarquia, os problemas surgem entre militares, como destaca o
entrevistado 02:

Essa percepção... do claro, da hierarquia ser muito clara. “Eu sou o diretor, ou eu sou quatro
estrelas, ou eu sou o Oficial General e pronto.” Não abrir para discussão. [...] O que nos
incomoda como civis, na verdade, é muito menos como os militares lidam com nós, que
somos civis, do que como eles lidam entre eles. O Coronel da reserva, a forma como ele lida
com o General, ou Mar e Guerra lida com o Almirante. Porque a subserviência é muito
grande, aos civis eles até ouvem, digamos que eles até abrem margem para discussão, para
não dizer que eles são tão autoritários, mas entre eles a coisa já muda um pouco de figura,
pela minha percepção.

5.1.3 Cooperação
Os entrevistados, em geral, apontaram o ambiente de trabalho como harmonioso, na maior parte do
tempo, destacando a interação entre civis e militares no desenvolvimento de projetos como
proveitosa. Isto é, a presença de civis e militares nos diversos departamentos, salvo exceções onde
existem atritos, não atrapalha a conclusão de trabalhos e projetos.
A cooperação

entre civis e militares é tida como estabelecida, sendo a contribuição civil

considerada, inclusive, como mais facilmente aceita devido à questões hierárquicas. Sendo assim, é
mais comum um civil contribuir com ideias, do que militares de menor patente. A necessidade de
reconhecimento de capacidades é constantemente ressaltada.

5.1.4 Capacitação
Anteriormente destacada como ponto de atrito entre civis e militares, com os civis, constantemente,
precisando provar estar preparado e possuir conhecimento adequado, para serem bem aceitos pelo
meio, a capacitação do corpo de trabalho parece ser um ponto de inconsistência entre os
entrevistados, cujas opiniões divergem sobre o assunto, tendo a maioria relatado que há programas

!

70!

de capacitação ou treinamento disponibilizados, porém, alguns, afirmaram não terem conhecimento
ou não terem sido indicados para a realização de cursos de capacitação internas do MD.
Ao longo do processo de entrevistas, os sujeitos da pesquisa tiveram posicionamentos contraditórios
sobre programas de capacitação, alguns dizendo não haver qualquer tipo de programa, outros
afirmando terem participado de pequenos cursos técnicos ou de um estágio em assuntos de Defesa.
É possível observar que, quanto à preparação e capacitação dos servidores, as opiniões divergem
amplamente e, ainda, levando em consideração apenas os que afirmaram haver disponibilidade de
cursos preparatórios internos, nem todos declararam ter participado ou ter interesse em participar.
A opinião do entrevistado 09 reflete a visão dos que consideram a preparação fornecida pelo
ministério como adequada:

Foi perfeito (o curso), lá tinha servidores civis e militares misturados, quem apresentava o
programa era o Coronel Guimarães, foi muito perfeito. A programação tinha uma palestra, a
palestra comum tinha perguntas, ele respondia.

Sim, (depois do curso) você ganha familiaridade com uma série de siglas, vai sabendo onde
e o que cabe a cada diretoria, é um curso muito importante para ter uma ideia para onde o
ministério está se encaminhando.

Os temas tratados neste momento de capacitação, parecem ser bastante claros e definidos.
Entretanto, a adequação real dos temas e da forma como são apresentados é vista de forma negativa
pela maioria dos que tiveram a oportunidade de cursa-los. É possível observar um consenso crítico
sobre a deficiência do curso, sua pouca duração, generalidade dos temas tratados e o caráter
introdutório, bem como a forma como estes cursos ocorrem, nas falas a seguir:

(o curso) Foi promovido pela Escola Superior de Guerra, foi um estágio em assunto de
Defesas, um curso inicial, mas dá um pouco da visão, como pensa a Defesa aqui dentro.
(Entrevistado 04)
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[...] eu fiz um estágio em assuntos de Defesa que a ESG faz aqui dentro do ministério, eu fiz
em 2011 esse estágio. Nem sei se está valendo, eu acho que não acontece mais, na época fui
muito crítico do estágio, não pelo conteúdo do estágio em si, mas porque eles misturaram,
era um estágio para civis, para tentar nivelar os civis no MD, em conhecimento sobre “o que
é a Defesa”. Eu já vinha de um curso de relações internacionais com pós-graduação no
curso, tem coisas que são muito parecidas, fazendo o mesmo curso, com pessoas formadas
em secretariado executivo, sociologia, que não tinham a menor ideia do que estava sendo
transmitido durante aqueles três meses de curso que a gente fez e não foi tão proveitoso,
porque o curso era mesmo muito básico [...]. (Entrevistado 11)

Quando civil ou militar são alocados aqui dentro do ministério, não tem essa preparação
formal, tá? Quando eu cheguei ao ministério, eu tive uma ‘aulinha’ à tarde explicando a
estrutura do ministério. (Entrevistado 01)

A combinação de visões críticas, demonstra uma dificuldade em aprimorar o corpo profissional
dentro do ministério. O interesse por aprimoramento profissional é tido como autopromovido,
sendo consenso entre os entrevistados, que o funcionário que tem interesse em se desenvolver
profissionalmente deve procurar, por conta própria, programas com este objetivo, conforme as falas
abaixo exemplificam,

Você diz preparação do ministério? Do ministério, nenhuma, praticamente você que se
prepara por conta própria. (Entrevistado 06)

Não, eu procurei isso aí (preparação para o trabalho), eu fiz cursos CESERG, outros cursos
fora, tenho pós-graduação em Ciências Políticas. Então, por interesse pessoal, eu recebi essa
formação [...]. (Entrevistado 10)

Dos fenômenos observados no campo, dois têm lugar de destaque, a hierarquia e sua influência e a
criação da carreira de gestor de Defesa. O primeiro tem importância devido ao impacto que causa
sobre o campo, tendo sido citado, em todas as entrevistas, como ponto relevante no cotidiano,
mesmo não sendo considerado como fonte de conflito pela maioria dos entrevistados. O segundo, a
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criação da carreira de gestor de Defesa, sobressai por ser considerado como ponto de consenso entre
os entrevistados.
É possível observar que a organização hierárquica, em especial, a militar, afeta o campo ao ponto
em que, mesmo quando em sua experiência pessoal não há qualquer problema diretamente
relacionado, os entrevistados fizeram questão de destacá-la como influente.
Quanto à estrutura do Ministério da Defesa (MD), esta se organiza como um holding, dotando os
órgãos subordinados de autonomia decisória e independência administrativa, que gera diferenças na
estrutura dos órgãos subordinados de acordo com suas funções e de acordo com o caráter, civil ou
militar, de quem o controla. Estas características são explicitadas na fala do entrevistado 07:

O ministério, nesse ponto, ele ficou bem dividido. Tem um lado civil e ele tem um lado
militar. Que é a Secretaria Geral e o EMCFA. E é engraçado, porque às vezes você conversa
com, por exemplo, a SEPROD que é a Secretaria de Produtos de Defesa, você vê que a
própria estrutura deles é mais civil, mesmo tendo militares lá dentro. Na Secretaria de
Assuntos Estratégicos, que é formada em cima de uma estrutura militar. a gente tem um
nicho civil e um militar, temos um racha, por assim dizer.

Os entrevistados citaram a carreira e afirmaram que a sua criação será benéfica ao campo. É um
fenômeno amplamente destacado pelos entrevistados sendo considerado benéfico pela maioria, e
tendo seu atraso atribuído a problemas externos.
A observação do campo permitiu uma análise bastante profunda de diversos fenômenos. Foi
possível compreender a visão dos representantes civis em geral, sendo possível também recolher
evidências práticas desta visão.
Por meio da análise das entrevistas, temos evidências que nos levam a crer, que o controle civil
ainda precisa ser melhor estabelecido e que relações hierárquicas, interferem no desenvolvimento
do campo. Um fenômeno que se pode destacar e que corrobora esta visão, está no fato de que,
mesmo ao ocupar cargos de confiança altos, os civis tendem a buscar a opinião militar antes de
efetivar as decisões tomadas. Apesar de ser um exemplo de cooperação que corrobora a integração
entre civis e militares essa reticência em tomar decisões, destaca a insegurança civil para lidar com
questões cotidianas.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi analisar como a presença de servidores civis no Ministério da Defesa
(MD) contribui para o estabelecimento do controle civil, do ponto de vista dos mesmos. Os aspectos
da presença civil abordados foram extensão, participação, cooperação e capacitação. Cada qual
sendo parte do que a literatura sobre relações civis-militares, considera como elementos-chave para
o estabelecimento do controle civil sobre a pasta de Defesa de um país.
A metodologia adotada foi a qualitativa, utilizando técnicas de coleta e análise de dados qualitativos
combinadas com técnicas descritivas de análises de dados quantitativos. A estratégia para coleta de
dados levou em consideração os obstáculos encontrados no campo, que determinaram os tipos de
evidência a que o trabalho teve acesso. Assim sendo, os dados qualitativos foram obtidos por meio
de entrevistas, feitas em campo, com servidores civis do MD e os dados quantitativos, foram
retirados de relatórios oficiais do próprio ministério e do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
As evidências recolhidas ao longo das entrevistas, mostram como a presença civil é percebida por
parte dos próprios servidores civis que atuam no MD, enquanto as evidências quantitativas
permitiram descrever a força de trabalho do Ministério, em termos numéricos, comparando o
número de civis e militares que atuam no ministério, segundo os relatórios oficiais.
A pesquisa conduzida conta com evidências empíricas, que em conjunto, permitem formar um
retrato do MD atual, qualificando e quantificando a participação civil na pasta de Defesa. Os
métodos utilizados, tanto na coleta quanto no processo de apresentação das evidências empíricas,
buscaram assegurar que a pesquisa apresentasse credibilidade, transmissibilidade, confiabilidade e
confirmação. Esta, contou com diversos momentos de coleta e análise de dados que serviram para
dar rigor metodológico e garantir que as evidencias encontradas correspondessem à realidade
encontrada no campo, de acordo com a abordagem proposta pelo trabalho, analisando a presença
civil no MD pela percepção dos próprios civis, dado que a percepção militar sobre o assunto é
amplamente estudada. O processo de coleta e análise de dados buscou evidências que refletissem
essa percepção.
Os pré-testes tiveram como função adequar as técnicas de pesquisa ao campo. Primeiramente,
foram realizados com militares, onde os sujeitos escolhidos para o pré-teste eram oficiais de alta
patente, responsáveis pelo ensino na ECEME, ligados diretamente à formação dos quadros de
oficiais, que atuarão no MD e nos setores mais próximos da administração central da pasta de
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Defesa. Os resultados deste primeiro momento permitiram compreender, melhor, a visão já
amplamente destacada pela literatura, ajustando o foco da pesquisa para que este refletisse mais
adequadamente o objetivo determinado.
O segundo pré-teste realizado, já contava com o ajuste de termos e questionamentos indicado pelo
pré-teste anterior, servindo para certificar de que a ida à campo era realmente necessária. Este foi
realizado via correio eletrônico, com um dos servidores civis do MD que se disponibilizou a
participar do processo de pesquisa e tornou claro que, apesar da linguagem adequada, sem o contato
direto entre entrevistador e entrevistado não seriam obtidas as evidências empíricas necessárias,
além de limitar os tópicos aos determinados pela literatura, descartando a possibilidade de que
novos tópicos, identificáveis apenas por quem está inserido no campo, emergissem.
As entrevistas foram realizadas ao longo de uma semana de visitas ao MD. Durante esse processo,
foi possível analisar os resultados preliminares dos primeiros contatos e adequar a condução dos
próximos, para maximizar a coleta de evidências. Desta forma, o processo não levou em
consideração apenas os aspectos destacados pela literatura. Ao analisar os dados preliminares da
primeira série de respostas obtidas, foi possível observar os tópicos que emergiram do campo e
inclui-los nos temas tratados posteriormente.
Os aspectos focados durante a observação da presença civil in loco, foram extensão, participação,
cooperação e capacitação. Dentro destes aspectos, a pesquisa recolheu evidências qualitativas que
mostram a divergência entre o discurso oficial, a literatura e a realidade. A seguir, temos as
observações feitas sobre cada aspecto, destacadas as evidências por meio da saturação empírica.
A presença civil no MD é, de acordo com os funcionários e evidências surgidas durante o
desenvolvimento do trabalho, ampla e distribuída ao longo da estrutura ministerial. Entretanto, esta
presença não conta com servidores concursados para o ministério, ou com a formação de um corpo
de trabalho permanente. Simplesmente, os cargos civis são ocupados através dos mecanismos
descritos pela literatura – Civilianizacão, Realocação e Terceirização –, que servem como uma
opção para instituições de Defesa recém-criadas, que precisam de tempo para a formação de seu
corpo profissional permanente, mas que não garantem que o controle civil pretendido seja
alcançado efetivamente.
De acordo com as evidências encontradas nas entrevistas, a presença de civis no MD é considerada
extensa, entretanto, os próprios civis identificam problemas nessa presença e apontam a necessidade
da criação da carreira de analista de Defesa como parte da solução destes problemas.
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O principal problema apontado foi a presença de militares da reserva ocupando cargos DAS, que
deveriam ser ocupados por civis. A presença desses militares, apesar de não degradar a qualidade
do trabalho realizado, dificulta o estabelecimento do controle civil almejado, além de reforçar a
reprodução da lógica militar dentro da instituição.
De acordo com as evidências obtidas no campo, a participação civil no MD é constante. Isto é,
apesar de não formarem um corpo permanente de trabalho, os civis tem voz ativa e atuação
relevante no desenvolvimento das diretrizes e dos projetos do ministério. A participação civil é
afetada por dois aspectos, as limitações encontradas por não caracterizarem um corpo permanente e
a vasta presença de militares.
O fato de os civis não formarem um corpo permanente, limita o acesso destes a elementos do
planejamento central de atividades-fim do MD, o que interfere no estabelecimento do controle
sobre a pasta, enquanto a presença de militares, gera atritos vindos da hierarquia e do choque das
culturas de trabalho dos servidores públicos civis e militares. Os militares, estando em maior
número, asseguram que a sua cultura mantenha a supremacia, mesmo que o ambiente seja dedicado
ao estabelecimento do controle civil.
A cooperação entre civis e militares é considerada como estabelecida, segundo as evidências
levantadas. Apesar dos atritos apontados como presentes na interação entre as partes, não há a
exclusão de civis ou de militares do processo decisório ou da participação nos projetos. Somos
levados a crer que, similar ao descrito pela literatura, as Relações Civis-Militares no MD chegaram
ao ponto onde ambas as partes cumprem papéis complementares, apesar de ainda existirem funções
civis sendo exercidas por militares.
Não há consenso entre os servidores sobre a existência de programas de capacitação oferecidos pelo
MD. Enquanto tal fato, por si só, já demonstra um cenário inadequado para o estabelecimento do
controle civil, devemos observar mais a fundo este fenômeno.
Todos os servidores entrevistados têm nível superior e a maioria possui algum tipo de pósgraduação, o que mostra que a força de trabalho é capacitada, por esforço individual. Entretanto,
quando perguntados sobre a oferta e a qualidade de programas de capacitação para assuntos
relacionados à Defesa Nacional, no MD, os servidores tendem a afirmar que os cursos ofertados são
insatisfatórios e apresentam conteúdos superficiais, isto quando a divulgação da oferta dos mesmos
chega até eles, tendo a maioria dos servidores afirmado que, a capacitação é fruto de um esforço
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individual, onde o funcionário que tem interesse em se preparar para atuar melhor no campo, conta
com poucos incentivos do MD e deve fazê-lo por meios próprios.
Confrontar as evidências práticas do campo, com o discurso e a teoria, provou ser um exercício
proveitoso, que aponta a existência de incongruências. O discurso oficial, corroborado por dados
quantitativos dos relatórios, nos dá a impressão de que o processo descrito no trabalho de Cleary e
McConville (2006) se aproxima de uma conclusão. O processo se encontra representado
graficamente a seguir:

Figura 5 - Processo de Estabelecimento do Controle de Acordo com o Discurso Oficial

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho de Cleary e MacConville (2006)

A casa destacada na figura 9, representa o momento em que se encontra o processo no Brasil, de
acordo com o discurso oficial, um estágio avançado de controle civil, onde os militares atuam
apenas como instrumento do interesse nacional em prol do desenvolvimento.
Contudo, ao confrontarmos estes elementos com as evidências empíricas obtidas através da visita
ao MD, temos que, o processo de construção de uma estrutura que permita aos civis controlar a
pasta de Defesa e, consequentemente, as estruturas militares, parece estar em um momento
intermediário, onde os militares não têm a liberdade que presavam antes do começo do processo[,]
mas, ainda não têm sua autonomia reduzida à níveis considerados ideais. Retomando o processo
temos os passos de estabelecimento do controle democrático, do controle cívico e, por fim, do
controle civil.
Temos no Brasil, com o fim do processo de consolidação democrática, o estabelecimento do
primeiro passo neste processo, a criação do MD, em 1999, estabelece o controle cívico, ao extinguir
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quatro instituições militares e centrar o controle da pasta em única instituição com caráter civil.
Entretanto, quando falamos no controle efetivo da instituição por um corpo burocrático civil,
encontramos evidências sobre limitações. Podemos representar o estágio real do processo, quando
aplicado à realidade brasileira da seguinte forma:

Figura 6 - Processo de Estabelecimento do Controle de Acordo com as Evidências Empíricas

Fonte: Elaborado pelo autor com base no trabalho de Cleary e McConville (2006)

O discurso divulgado e repetido nos corredores, tanto do governo quanto da caserna, indica que o
ministério possui caráter e ministro civis e, que isso basta para que o controle esteja estabelecido.
Porém, uma análise mais próxima permite observar que, ao contrário do que se pensa, a estrutura
civil é permeada por indivíduos militares, que como é de se esperar, reproduzem a lógica em que se
desenvolveram e foram inseridos desde a academia. O respeito destes militares pela instituição é
inquestionável e sua aptidão para atuar nesta, também, portanto, o controle cívico pode ser
considerado estável. Porém, a existência de um corpo profissional civil permanente, que
determinaria o controle civil pleno, não ocorre. Logo, somos levados a crer que o processo de
estabilização do controle, como descrito por Cleary e McConville (2006), no Brasil, se encontra em
um momento intermediário, após o estabelecimento do segundo estágio e anterior à efetivação do
terceiro.
É necessário diferenciar a efetividade do trabalho da efetividade do controle. Em termos de
controle, as evidências da presença militar por toda a estrutura, nos levam a crer que o controle civil
não se encontra plenamente estabelecido. Entretanto, quando voltamos a atenção para a qualidade
do trabalho desenvolvido por estes indivíduos, é necessário reconhecer que não são apresentadas
críticas, sendo a capacidade técnica destes, destacada em diversos momentos.
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A reprodução da lógica militar é observada quando analisamos o habitus do campo. Nota-se a forte
aplicação da cultura militar ao dia-a-dia do MD e, ainda, diversas tentativas de se adequar a
estrutura civil à cultura militar. Podemos exemplificar esta adequação quando observamos a
existência de insígnias do Ministério – broches com as letras MD coloridos –, que identificam os
níveis dos cargos ocupados, sendo esta uma repetição da lógica das estrelas militares, que tornam o
indivíduo parte da hierarquia de forma imediata.
Enquanto a lógica hierárquica é, aparentemente, reproduzida, temos que o ambiente do MD é
cooperativo e permite o livre debate de ideias entre civis e militares, limitando apenas o debate
entre militares, que ainda devem se submeter a sua própria hierarquia ao apresentar suas ideias.
Há, na reprodução da lógica militar e na forma como as instituições militares buscam proteger seus
interesses através da presença extensiva de seus representantes na estrutura do ministério,
características que remetem ao corporativismo, bastante comum à administração pública brasileira
(NUNES, 1997), que parece limitar a contribuição civil ao campo da defesa, sem que esta seja
abertamente marginalizada.
Outras duas características da administração pública, que parecem impactar no campo da Defesa,
são o insulamento burocrático e o universalismo de procedimentos. O insulamento burocrático, na
Defesa, se justifica pela especificidade de assuntos tratados e pela demanda de conhecimentos
técnicos específicos, como lista a literatura acerca do tema, este insulamento impacta também no
controle orçamentário e no desenvolvimento de projetos, haja vista que o MD disputa recursos com
outras áreas do executivo federal.
Quanto ao universalismo de procedimentos, temos que, a exemplo da criação da carreira de analista
de Defesa que encontra obstáculos na burocracia externa, os temas da Defesa, mesmo com suas
especificidades e idiossincrasias, são envoltos em um contexto de mecanismos e procedimentos que
tratam de maneira igualitária diversas pastas dentro da administração federal.
Após a atenta observação do campo e a coleta de dados empíricos, somos levados a crer que o
campo da Defesa, no Brasil, atingiu um ponto avançado de desenvolvimento e controle cívico,
caminhando para estabelecer o controle civil sobre as instituições militares. Entretanto, ainda estão
presentes elementos encontrados na pasta no momento anterior ao da criação do MD, como a
disputa entre forças, o domínio cultural militar e o desinteresse civil, elementos que corroboram o
difícil estabelecimento da pasta no contexto nacional. Considerando a estrutura de holding descrita
por Priscilla Azeredo (2012) e o fato de tal estrutura incentivar a autonomia dos órgãos
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subordinados, temos então, que o controle civil ainda precisa avançar e desenvolver mecanismos
para se estabelecer por completo.
É possível compreender que o MD, como instituição, cumpre objetivos claros, principalmente no
que diz respeito a sinalizar objetivos e intenções do país acerca da Defesa. Sua estrutura, apesar das
constantes transformações internas, cumpre papel importante, tanto no panorama interno quanto
externo ao Estado.

Mesmo que ainda apresente, em seu cotidiano, elementos negativos da

administração pública e do jogo político característicos do país, o MD, como instituição, tem
inegável contribuição para o equilíbrio democrático no país e demonstra resiliência institucional,
fundamental para a continuidade este fenômeno.
Retomando o objetivo inicial deste trabalho, temos que a presença civil no MD cumpre um
importante papel. Apesar de ainda não ter obtido os elementos ideais para que o controle sobre a
pasta esteja completamente estabelecido, apresenta-se de forma ampla, participativa e cooperativa.
Apesar de não contar com o elemento da estabilidade e ter sua capacitação como fruto de esforços
individuais, a força de trabalho civil do MD exerce papel ativo em diversos momentos e no
desenvolvimento de vários projetos. Esta dissertação, tem seu foco na percepção civil sobre sua
participação no MD, buscando, então, analisa-la sob a ótica da extensão, participação, capacitação e
cooperação e sua relação com o controle sobre os militares deixando, de lado o foco em eficiência e
eficácia trazido por Bruneau e Tollefson (2014).
Este trabalho destaca, que a busca por controle sobre a pasta de Defesa Nacional tem avançado e
contribuído para os objetivos de desenvolvimento e inserção internacional do país. Este processo
conta com indubitáveis estabilidades institucional e democrática, pontos fundamentais de acordo
com a literatura, e busca os elementos que possam contribuir para estabelecer o controle civil
efetivo e estável. Em resumo, as evidências empíricas coletadas durante esta pesquisa levam a crer
que:

•

O MD é caracterizado por uma estrutura burocrática muito influenciada pela cultura militar;

•

A presença civil em sua estrutura é relevante e ativa;

•

Os civis que ocupam cargos DAS são altamente qualificados;

•

O MD parece não investir na capacitação dos funcionários;

•

Existem muitos militares da reserva ocupando cargos em sua estrutura, que apenas
contribuem para a manutenção da cultura militar;

!

80!

•

Problemas relativos a hierarquia são eventos quotidianos;

•

A cooperação entre civis e militares é incentivada;

Estas evidências, em contato com a literatura, permitem discutir temas como os destacados por
David Pion-Berlin (2007; 2005b), como a pouca atenção dada ao tema da Defesa na América Latina
como um todo. No Brasil, ainda há um baixo nível de interesse dispensado ao tema, como destacam
Amorim Neto (2010) e Flemes (2005). Entretanto, nesta pesquisa, foi possível observar que existem
esforços para que o tema seja difundido e passe a ocupar lugar de destaque no debate político
nacional. Podemos, então, classificar como crescente o interesse pelo tema, com programas de pósgraduação e de apoio à pesquisa com temas relacionados a Defesa, sendo criados e expandidos por
todo o país. Neste ponto, podemos dizer que estamos observando a constante redução no déficit de
atenção descrito e debatido por Bruneau (2005) e Pion-Berlin (2007; 2005b). Esta crescente no
interesse pelo tema, tem levado à formação de novos especialistas que poderão vir a compor o
corpo de especialistas destacados por Barany (2012) e Cleary e McConville (2006). Cabendo
ressaltar que a capacitação dos funcionários civis apresenta-se como condição necessária, porém
não suficiente, para o estabelecimento total do controle civil.
Esta dissertação destaca que, os processos descritos de estabelecimento de controle civil sobre a
pasta de Defesa, contam com diversos elementos que têm sido trabalhados no desenvolvimento do
Ministério. O processo de estabelecimento do controle civil, como descrito nesta pesquisa, ainda
precisa avançar, [a fim]afim de se estabelecer por completo, apesar de já ter atingido marcos
importantíssimos em disputas políticas e divergência de interesses entre civis e militares, que levam
a autores como Bruneau e Tollefson (2014) e D’Araujo e Castro (2000) a considerar a democracia
brasileira como consolidada.
Diversos autores destacam a importância vital aferida à criação do corpo de trabalho civil para atuar
na Defesa Nacional. Barany (2012), destaca a necessidade de experts civis para a formulação de
políticas de Defesa, que possam colaborar e compreender as Forças Armadas no desenvolvimento
destas. Cleary e McConville (2006), apontam o corpo civil permanente como elemento fundamental
para o controle civil e, Bruneau e Tollefson (2006), enfatizam a necessidade de profissionais civis
capazes de apoiar o esforço militar, destacando tarefas relacionadas ao campo da Defesa cuja
expertise necessária está diretamente ligada à atuação civil.
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Temos o histórico pacífico da América Latina como ponto principal de analise acerca do baixo
incentivo político para debater questões relativas à Defesa Nacional. Apontado por Thomas
Bruneau (2013) e Pion-Berlin (2005b), como frágil e dotado de pouca atenção, o debate acerca da
Defesa tem se expandido e ganhado força no meio acadêmico latino-americano. No caso brasileiro,
temos evidências empíricas que demonstram um aumento do interesse acadêmico acerca do tema e
podemos, ao analisar os servidores do MD, verificar que já existem especialistas acadêmicos em
temas relativos à Defesa atuando na área.
O que esta pesquisa buscou demonstrar é que, apesar do interesse crescente, a formação dos experts
descritos por Zoltan Barany (2012), depende de elementos ainda insipientes em sua capacitação,
principalmente dentro do MD. Ou seja, apesar dos olhos da academia já terem se voltado para o
debate (BRUNEAU; TOLLEFSON, 2014) e já formar profissionais especializados no tema, faz-se
necessário um esforço institucional, por parte do MD, para capacitar e absorver estes profissionais
de acordo com sua necessidade.
O que pudemos observar, nesta pesquisa, é que a existência de civis no interior do Ministério é
fundamental. Apesar de não existir um corpo profissional civil permanente, os civis que ali se
encontram representam papéis ativos em seus respectivos órgãos. Esta presença tende,
principalmente, a dissolver o monopólio militar sobre o cotidiano da pasta de Defesa, reduzindo
mesmo que lentamente, a sua influência, fato que tem sido observado nas constantes reduções no
percentual do PIB destinado à gastos militares, como aponta Amorim Neto (2014).
A presença civil em conjunto com outras iniciativas, como a publicação da Estratégia Nacional de
Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, demonstram a crescente atenção dada pelos poderes
Executivo e Legislativo ao tema (BRUNEAU; TOLLEFSON, 2014), exemplificando a mudança
que tem ocorrido no campo da Defesa brasileira, cada dia mais, caminhando para um campo de
cooperação e participação civil e militar, onde a ingerência das Forças Armadas não se apresenta
mais como uma ameaça às instituições ou ao regime democrático (AMORIM NETO, 2014).
As evidências encontradas no desenvolvimento desta pesquisa levam a enxergar a Defesa Nacional
de forma otimista, inseridos em um processo que caminha para o estabelecimento do controle civil
e para a cooperação entre civis e militares. Somos levados a crer, que há um constante aumento do
interesse pelo tema no país, indo no sentido contrário do observado por Bruneau (2005) e,
aproximando-se do que descreve Pion-Berlin (2005b) e Bruneau e Tollefson (2014).
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Podemos perceber, que o Ministério da Defesa como instituição, tem avançado em seu processo de
estabelecimento do controle civil e incentivado o debate sobre a Defesa no Brasil. O MD ainda
precisa tornar-se mais robusto, mas já apresenta avanços significativos no processo de
fortalecimento em comparação com seus vizinhos latino-americanos, cabendo ressaltar que o
mesmo é a instituição de Defesa criada mais recentemente, em 1999, tendo trinta e quatro anos a
menos que o MD colombiano criado em 1965 (DONADIO; TIBILETTI, 2014) e tido como
exemplo de robustez por Thomas Bruneau (2013).
Por fim é possível observar que, apesar dos elementos militares e da reprodução da lógica militar
em seu interior ainda serem eventos quotidianos, temos que a presença civil, apesar do treinamento
e capacitação ainda insipientes, tem se mostrado ativa e participativa e, que o interesse nacional
pelo tema tem se expandido. Tais elementos tendem a incentivar o avanço do processo de
estabelecimento do controle civil fortalecendo e adequando o Ministério da Defesa as necessidades
do país.
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