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OBSERVATÓRIO BRASILEIRO DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS - GEDES 

Apresentação 
O Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas (ObDEF) é um observatório temático 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), constituído por docentes e discentes do curso 
de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen), e tem 
como missão promover o debate público sobre a defesa nacional e as relações civis-militares de 
forma a contribuir com o semear de uma cultura democrática. Trata-se do mais recente integrante 
da rede Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, coordenada pelo Grupo de 
Estudos da Defesa e Segurança (GEDES) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), que neste 
ano comemora 20 anos de atividades. 

O ObDEF é um instrumento de monitoramento da política de defesa brasileira e do papel das 
forças armadas na sociedade e entre seus campos prioritários de observação estão os materiais 
veiculados pela grande imprensa brasileira sobre o tema. Nesta publicação "Informes 
Temáticos", apresentamos análises de assuntos que ganharam destaque na imprensa brasileira 
ao longo de 2020, os quais foram identificados a partir da sistematização dos resumos semanais 
do "Informe Brasil". Tal publicação abarca o período de sete dias de trabalho de redatores e 
redatoras (de sábado à sexta-feira) e nele os materiais selecionados nos jornais Folha de S. Paulo, 
O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense são agrupados de acordo com a temática e 
transformados em resumos, nos quais são destacadas as informações atinentes ao enfoque do 
ObDEF. Diferentemente dos resumos dos Informes, que reportam expressamente os conteúdos 
e as declarações expostas nos jornais, os "Informes Temáticos", tomam a grande imprensa 
como objeto de análise, com o intuito de oferecer reflexões a respeito da forma como a grande 
imprensa constrói as funções dos aparatos de defesa e das forças armadas perante o imaginário 
social. Assim, buscamos observar os veículos de comunicação mais como uma fonte de análise 
da representação política e social do que de leitura fidedigna do factual. 

Na produção dos "Informes Temáticos", contamos com o trabalho sério e competente de 
docentes e discentes da EPPEN-Unifesp e da Unesp-Franca e de pesquisadoras, pós-graduandos 
e pós-graduandas do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas 
e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Unicamp.  

Convidamos toda a comunidade para apreciar os "Informes Temáticos" dos oito temas de maior 
destaque em 2020 na área de defesa e forças armadas: Ameaças à democracia; As forças 
armadas e a pandemia; As forças armadas e as queimadas na Amazônia; As forças armadas e a 
segurança pública; Documentos de defesa; Os militares no governo Bolsonaro; Orçamento e 
indústria de defesa; Relações com grandes potências 
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Neste informe temático, apresentamos as repercussões da imprensa sobre os novos 
documentos orientadores da defesa em 2020: a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia 
Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN). As atualizações dos 
documentos configuram uma importante regulamentação da temática da defesa e forças 
armadas no Brasil, e seu conteúdo permeia, por exemplo, questões relacionadas ao 
desenvolvimento nacional, à política externa, ao entorno estratégico e ao orçamento. A partir 
do levantamento e organização dos materiais publicados pelos jornais Correio Braziliense, 
Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, propomos uma análise crítica e transversal dos fatos 
e suas repercussões, com o auxílio de materiais sugeridos para consulta. 
 
   

Os novos documentos orientadores da defesa  
No ano de 2020, as novas versões dos documentos orientadores da defesa do Brasil foram 
publicadas. São eles: a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa 
(END) e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). O primeiro documento deste tipo no Brasil 
foi publicado em 1996, previamente à criação do Ministério da Defesa (1999), e era então 
intitulado Política de Defesa Nacional (PDN). Importante notar que em 2005 a PDN passou a 
ser chamada de Política Nacional de Defesa (PND), a partir de uma realocação de palavras que 
visou uma adjetivação mais apropriada do título do documento. 

De lá para cá, uma série de documentos foi publicada, inclusive tendo em vista o determinado 
na Lei Complementar no 136 de 2010 (LC 136/2010), que encarregou o poder executivo de 
encaminhar atualizações quadrienais à apreciação do Congresso Nacional. De maneira geral, 
é nestes documentos que o governo federal deve organizar, publicizar e orientar a defesa do 
país, incluindo-se normativas referentes ao emprego das forças armadas; a questão do 
desenvolvimento nacional; as congruências entre a política de defesa e a política externa; as 
áreas temáticas prioritárias à pasta; o entorno estratégico brasileiro e as definições dos 
principais conceitos da matéria - como defesa e segurança, por exemplo.  

Quanto aos propósitos de cada documento, é possível afirmar, em linhas gerais, que a PND 
apresenta as orientações gerais sobre os principais temas e definições da pasta, enquanto a 
END desenha as linhas de ação para alcançar os objetivos estabelecidos na PND. Já o LBDN 
é direcionado para o exterior, como uma medida de fomento de confiança em relação aos 
demais países. Historicamente em nosso país, a publicação destes documentos está envolta 
de polêmicas que permeiam o peso das forças armadas nas resoluções; a viabilidade das 
estratégias propostas; a articulação com os demais setores da política nacional e a participação 
da sociedade civil nas discussões dos textos.    
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O contexto que antecedeu as 
novas publicações dos 
documentos de defesa em 
2020 estava marcado por 
tensões e desentendimentos 
na área. No âmbito 
internacional, a Folha de S. 
Paulo noticiou as repercussões 
negativas quanto ao relatório 
"Cenários de Defesa 2040", 
elaborado pela Escola Superior de Guerra (ESG). No início do ano, a embaixada da França 
divulgou nota a respeito do documento, que considera aquele país como uma das hipóteses 
de ameaça militar ao Brasil. Na nota, a delegação francesa considerou habitual que as forças 
armadas de todos os países realizem prospecções de cenários, mas ironizou: "Nós saudamos 
a imaginação sem limites dos autores desse relatório". No cenário político nacional, os 
desgastes permearam a recorrente divulgação de notas pelo Ministério da Defesa reforçando 
o papel constitucional das forças armadas, as tensões entre os três poderes, as invocações do 
Ato Institucional número 5 (AI-5) e a constante possibilidade de intervenção militar tendo em 
vista o agravamento da pandemia no Brasil. Em maio, seis ex-ministros da Defesa assinaram 
uma nota na qual reforçavam que não restavam dúvidas de que as forças armadas brasileiras 
se atêm aos princípios democráticos. 

Em entrevista ao Correio Braziliense no mês de junho de 2020, o professor Alcides Costa Vaz, 
então presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED), comentou sobre a 
falta de transparência quanto à temática da defesa no Brasil, incluindo o atraso no envio dos 
documentos da defesa ao Congresso. Para o professor, a publicação das novas diretrizes é 
uma oportunidade de promover o debate sobre as questões de defesa, mas a falta de 
transparência do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, teve como prejuízo a 
omissão de debate público sobre o tema, incluindo a discussão quanto à “missão e o papel 
fundamental das Forças Armadas” - que tem sido tensionada, nos últimos anos, pela recorrente 
atuação na segurança pública e no apoio às políticas de saúde, incluindo-se a pandemia. Por 
fim, Vaz relacionou o número de militares presentes atualmente na administração federal com 
a redução do debate público sobre as forças armadas, o que mitiga o espaço para a temática 
de defesa. 

Ainda antes do envio oficial dos novos documentos ao Congresso, o repórter Igor Gielow 
antecipou na Folha de S. Paulo, em julho, que o texto da nova PND aponta riscos no entorno 
do Brasil e América do Sul por conta da presença chinesa, que “entrou oficialmente no radar 
militar brasileiro”, bem como o risco de “um confronto armado na região”. Quanto à política 
externa e o entorno estratégico, Gielow afirmou que mudanças geopolíticas são esperadas 
entre as atualizações dos documentos, desde que não sejam radicais. Neste sentido, destacou 
que o atual “desapreço” de Bolsonaro e do Itamaraty por instituições multilaterais, tais como 
a Organização das Nações Unidas (ONU), não se refletiu no texto. Por outro lado, entidades 
tais como a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e seu Conselho de Defesa Sul-
Americano (CDS) “não são mais louvadas como fórum de integração”, conforme o que se 
observava nas versões anteriores. 
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As novas versões dos documentos de defesa de 
2020 foram finalmente entregues ao Congresso no 
dia 22 de julho. Os materiais selecionados a seguir 
retratam as repercussões deste fato nos periódicos 
Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Correio 
Braziliense. Posteriormente, na última seção deste 
texto comentaremos os materiais publicados pelos 
jornais, propondo uma análise mais crítica e 
transversal com o auxílio de materiais sugeridos 
para consulta. 

As (poucas) repercussões na mídia 
Em coluna opinativa no periódico O Estado de S. Paulo no mês de agosto, o general da reserva 
Sérgio Westphalen Etchegoyen, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 
durante o governo de Michel Temer (2016-2018), reafirmou a importância dos documentos 
para o planejamento e a execução de todas as atividades voltadas para a defesa do país. 
Etchegoyen elogiou o gesto do então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, 
de entregar pessoalmente exemplares do documento ao então presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi Alcolumbre. Para Etchegoyen, as versões de 2020 dos três documentos 
representam uma evolução conceitual e formal em relação às anteriores; porém destacou que 
a discussão das forças armadas sem levar em conta sua missão precípua e peculiaridades é 
estéril, podendo ocasionar “delírios ideológicos improdutivos”.  

Em resposta à coluna de Etchegoyen, o professor Manoel Domingos Neto, ex-presidente da 
ABED e ex-vice-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), afirmou que membros do legislativo raramente possuem conhecimento 
sobre a área da defesa e, com isso, acabam “assinando cheques em branco para os 
comandantes [militares]”. O resultado desse processo é a autonomia da corporação militar e a 
impossibilidade de o poder político exercer o controle civil da defesa e das forças armadas, 
peças fundamentais do Estado democrático. Em comum, Etchegoyen e Domingos Neto 
ressaltaram o alheamento dos parlamentares brasileiros quanto à temática da defesa: o 
primeiro conclamou Câmara dos Deputados e Senado a dedicarem algum tempo à defesa 
nacional e ao diálogo com as forças armadas, objetivando uma reflexão quanto à preservação 
da soberania e dos interesses brasileiros. Por sua vez, o professor incitou os deputados a se 
apropriarem dos temas da defesa e, assim, conhecerem os recursos, planejamentos e as 
políticas que orientam a aprovação de recursos, que geralmente é feita sem o necessário 
debate. 

Ainda em agosto de 2020, em coluna opinativa para o periódico O Estado de S. Paulo, o 
cientista político e professor de Segurança Internacional do Instituto Brasileiro de Mercado de 
Capitais (Ibmec) Oswaldo Dehon R. Reis comentou sobre o conteúdo das novas versões dos 
documentos orientadores da defesa. No texto, Reis apontou que a concepção da política de 
defesa empregada manteve o tripé "desenvolvimento, diplomacia e defesa" e que não houve 
alteração das áreas consideradas prioridades geoestratégicas: a América do Sul, o Atlântico 
Sul, a África Ocidental e a Antártica - em consonância com o observado em documentos 
anteriores. Entre as mudanças significativas no conteúdo, Reis destacou a securitização da 
América do Sul – motivada pelo terrorismo, tráfico de armas, insurgências, pandemias, 

Os documentos de 2020 
 

• Política Nacional de Defesa 

• Estratégia Nacional de Defesa 

• Livro Branco de Defesa 
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ameaças cibernéticas e tensões ligadas à Amazônia –, além do entendimento da ordem política 
global, que passou de uma "multipolaridade cooperativa”, marcada pela interdependência e 
instabilidade, para "o retorno à competição global por poder", com menções elusivas aos 
Estados Unidos e à China.  
Reis também evidenciou a 
incoerência entre a nova versão da 
PND e a atuação do Ministério das 
Relações Exteriores, para a qual 
levantou a hipótese de que poderia 
haver maior controle por parte das 
forças armadas na pasta da Defesa, 
tendo em vista as recorrentes 
limitações de formulação e 
implementação. Por fim, Reis 
comentou sobre a dissonância entre 
o novo documento e as orientações 
do Ministério da Economia, tendo em 
vista que as demandas por "aumento dos gastos de defesa, financiamento estatal da 
infraestrutura científica e da base industrial de defesa, bem como a busca pela substituição de 
tecnologias estrangeiras" são incompatíveis com a agenda econômica do ministro Paulo 
Guedes.  

Também com relação à importância dos Estados Unidos e da China no cenário internacional, 
em coluna opinativa para o periódico O Estado de S. Paulo no mês de setembro, o diplomata 
e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (IRICE), Rubens 
Barbosa, afirmou ser ponto chave para o Brasil definir como se posicionar em relação à sua 
defesa no contexto geopolítico atual. O diplomata analisou os novos documentos de defesa, 
destacando as diferenças entre a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de 
Defesa. Para Barbosa, a PND contém objetivos que giram em torno especialmente de 
assegurar a soberania nacional - o patrimônio, a integridade territorial e o cumprimento de 
missões institucionais das forças armadas, incluindo-se assuntos pertencentes à participação 
da população brasileira não só na discussão da defesa nacional, assim como o dever de 
“salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais situados no exterior”.  

Por outro lado, o diplomata afirmou que a END orienta os diversos segmentos do Brasil aos 
quais estratégias e medidas devem ser tomadas para que os objetivos da PND sejam 
alcançados. Para além da apresentação dos documentos, Barbosa argumentou que o Brasil 
não possui uma “cultura de defesa” e que os objetivos nacionais carecem de uma “grande 
estratégia, com visão de médio e longo prazo”. Além disso, ressaltou que a PND e a END de 
2020 foram concebidos em um círculo restrito às três forças armadas e que, em razão de sua 
importância, deveriam ser elaboradas por um conselho de alto nível integrado pela Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) e por representantes da Câmara, 
do Senado e do Ministério das Relações Exteriores.   
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As políticas de defesa entre alheamentos e desinteresses 
A partir da análise do conteúdo 
publicado pelos principais jornais 
brasileiros em 2020 a respeito dos temas 
relacionados à defesa e forças armadas, 
é possível notar que o assunto menos 
reportado (3% do total verificado) foi o 
relativo às atualizações dos documentos 
de defesa, abafado pela enxurrada de 
notícias sobre os militares no governo e 
a Covid-19, por exemplo. Este tema de 
grande importância para a condução da 

política de defesa do Brasil foi timidamente retratado pelos periódicos aqui analisados, seja 
pela quantidade de notícias veiculadas ou pela profundidade atingida pelas poucas matérias 
publicadas: apenas algumas delas apresentaram satisfatoriamente o conteúdo dos 
documentos, seja de maneira crítica ou em comparação às versões anteriores. 

As exceções a esta constatação ficaram reservadas aos seguintes pontos destacados: 1) o 
orçamento da pasta; 2) o tripé desenvolvimento, diplomacia e defesa e 3) as incongruências 
entre a agenda do Itamaraty e o proposto pelos documentos em matéria de geopolítica e 
entorno estratégico, principalmente nas questões relativas à América do Sul, aos organismos 
multilaterais, à China e aos EUA – tendo sido este último ponto enumerado o mais repercutido 
entre eles. Mesmo assim, reforçamos que, no geral, as análises publicadas não foram 
suficientemente aprofundadas, não tendo sido identificadas, por exemplo, reflexões quanto 
ao emprego das forças armadas e às definições dos principais conceitos relativos à defesa e 
segurança.  

Neste sentido, observamos que, dos poucos textos publicados, a maioria deles foi em formato 
de coluna opinativa ou entrevista, nas quais tiveram espaço três acadêmicos (Alcides Vaz, 
Manoel Domingos Neto e Oswaldo Reis), um diplomata (Rubens Barbosa) e um militar (Sergio 
Etchegoyen). Quanto às poucas exceções do noticiário cotidiano, destacamos o texto do 
jornalista da Folha Igor Gielow, que tem se debruçado no debate sobre as forças armadas no 
governo. Em linhas gerais, o conteúdo publicado por estes autores possui algumas 
convergências: 

• Problematizou-se o alheamento político, na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, quanto aos temas de defesa, 

• Criticou-se a baixa participação e a desarticulação de demais setores da sociedade, 
para além das forças armadas, na elaboração dos documentos (resultando na 
inexistência de uma “grande estratégia”), 

• Destacou-se o distanciamento da sociedade civil com relação à temática da defesa, não 
apenas quanto aos documentos de 2020. 

Quanto a este último ponto, acreditamos que os periódicos desperdiçaram a oportunidade de 
analisar de maneira crítica e profunda o conteúdo dos documentos, bem como a importância 
política de sua recorrente atualização e o modo pelo qual esta é realizada –  o que contribuiria, 
em nosso entendimento, para uma maior proximidade da sociedade às temáticas da defesa e 
forças armadas, que errônea e historicamente permanecem adstritas ao meio militar. As 
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publicações dos documentos de defesa são uma importante e simbólica conquista na busca 
por maior controle, transparência e confiança, mas será apenas com o interesse da sociedade 
e o compromisso da esfera política que de fato poderemos vislumbrar uma condução 
democrática da defesa no Brasil. 
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