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O Sistema de Indicadores  
de Percepção Social (SIPS) 

O Sistema de Indicadores de Percepção Social 
(SIPS) é uma pesquisa domiciliar e 
presencial que visa captar a percepção das 
famílias acerca das políticas públicas 
implementadas pelo Estado, independente 
destas serem usuárias ou não dos seus 
programas e ações. A partir desta 2ª edição, 
a pesquisa passa a ser realizada em 3775 
domicílios, em 212 municípios, abrangendo 
todas as unidades da federação. Passa 
também a ser utilizado o método de 
amostragem probabilística de modo a 
garantir uma margem de erro de 5% a um 
nível de significância de 95% para o Brasil e 
para as cinco grandes regiões. 
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1. Introdução
1
 

A realização da pesquisa SIPS Defesa Nacional ocorre em um contexto de maior projeção que 

o tema da Defesa Nacional tem alcançado no Brasil nos últimos dez anos, processo que tem 

suscitado debates não apenas no âmbito das Forças Armadas, mas também no meio civil. O 

maior envolvimento de distintos segmentos da sociedade brasileira em uma área vital para o 

futuro do país contribui para que o objetivo de se realizar a Defesa Nacional possa ser 

atingido de forma mais articulada, democrática e legítima. Como afirmado na Estratégia 

Nacional de Defesa (END): “ [n]ada substitui o envolvimento do povo brasileiro no debate e 

na construção da sua própria defesa.”. 

 Já foram divulgados dois comunicados sobre a pesquisa, respectivamente em 

dezembro de 2011 (percepção de ameaças) e janeiro de 2012 (percepções sobre a Defesa 

Nacional e as Forças Armadas, o poder militar do Brasil e sua inserção internacional). Este 

terceiro comunicado trata do quarto eixo temático estudado, referente às relações entre as 

Forças Armadas e a sociedade.
2
 

 

2. Forças Armadas e Sociedade 

Este bloco de questões teve por objetivo avaliar a relação das Forças Armadas com a 

sociedade no contexto de uma democracia. Nesse sentido, foram abordados os seguintes 

temas: o grau de transparência das Forças Armadas; o papel destas no combate à 

criminalidade; o serviço e a carreira militar; o respeito dos militares à democracia; e a Lei da 

Anistia. 

Uma das questões versou sobre a percepção acerca da quantidade de informações 

divulgadas sobre as Forças Armadas. Praticamente a metade dos respondentes, 48,2%, 

afirmaram considerar que a quantidade de informações é muito boa ou boa. 

                                                 
1
 Elaborado por Almir de Oliveira Júnior, Edison Benedito da Silva Filho e Rodrigo Fracalossi de Moraes, Técnicos de 

Planejamento e Pesquisa do Ipea. A elaboração do questionário teve o auxílio de Flávia de Holanda Schmidt (Ipea), Lúcio 

Rennó (UnB), Luiz Cézar Loureiro de Azeredo (Ipea) e Reginaldo Mattar Nasser (PUC-SP), a quem o Ipea agradece, 

isentando-os de qualquer responsabilidade por eventuais equívocos. 

 
2 No total da pesquisa, foram aplicadas 30 questões, estruturadas em torno de quatro eixos temáticos: i) percepção de 

ameaças; ii) percepção sobre a Defesa Nacional e as Forças Armadas; iii) poder militar do Brasil e inserção internacional; e 

iv) Forças Armadas e Sociedade. Foram ouvidas 3.796 pessoas, em todas as unidades da federação. Nota metodológica: 

adotou-se uma abordagem quantitativa cujo método estatístico permitiu determinar por amostragem probabilística, com erro 

amostral de 5% para o Brasil e regiões e nível de confiança de 95%, o tamanho da amostra de 3.796 domicílios para, assim, 

aferir a percepção da população sobre o fenômeno em questão. Para tanto, a amostragem foi decomposta em três etapas: i) na 

primeira, houve uma estratificação por regiões, mantendo-se tamanhos amostrais prefixados com margem de erro de 5%. 

Dentro de cada estrato (região), houve sorteio dos municípios por meio de amostragem por conglomerados, controlando a 

distribuição por porte e por unidade da federação; ii) na segunda etapa, já devidamente definidos os municípios amostrados, 

houve um sorteio dos domicílios, cujo critério aleatório foi composto por dois estágios, a) sorteio do setor censitário e b) 

arrolamento sistemático dos domicílios; iii) por fim, dada a definição prévia dos domicílios, adotou-se a amostragem 

sistemática das pessoas, cujo questionário era respondido por quem se encontrava presente em cada domicílio. 
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Tabela 1: Percepção sobre a quantidade de informações divulgadas sobre as Forças 

Armadas (por região) 

Como o(a) Sr(a). avalia a quantidade de informações divulgadas nos meios de comunicação – televisão, rádio, 

jornais, revistas – sobre as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica): muito boa, boa, regular, ruim 

ou muito ruim? 

 Muito Boa/Boa Regular 
Ruim/ 

Muito Ruim 
NS/NR* 

Centro-Oeste 48,0% 23,2% 28,4% 0,4% 

Nordeste 34,9% 29,9% 33,5% 1,7% 

Norte 55,7% 23,7% 19,0% 1,7% 

Sudeste 50,7% 25,2% 23,1% 1,1% 

Sul 62,7% 22,5% 12,5% 2,4% 

BRASIL 48,2% 25,9% 24,5% 1,4% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

* Não sabe ou não respondeu. 

 

 É no Nordeste que pior se avalia a quantidade de informações divulgadas sobre as 

Forças Armadas: apenas 34,9% fizeram uma avaliação positiva, considerando-a muito boa ou 

boa, enquanto 33,5% possuem a percepção de que essa quantidade é ruim ou muito ruim. Nas 

regiões Sul e Norte se têm uma percepção bem diferente: para 62,7% dos entrevistados na 

Região Sul e 55,7% dos entrevistados na Região Norte a quantidade de informações 

divulgadas sobre as Forças Armadas é vista como muito boa ou boa. 

 

Tabela 2: Percepção sobre o grau de dificuldade relacionado a encaminhar uma 

reclamação ou denúncia contra as Forças Armadas ou algum de seus integrantes (por 

região) 

Em sua opinião, encaminhar uma reclamação ou denúncia contra as Forças Armadas (Exército, Marinha e 

Aeronáutica) ou contra algum de seus integrantes seria: muito fácil, fácil, de dificuldade razoável, difícil ou 

muito difícil?  

 Fácil 
De dificuldade 

razoável 
Difícil  NS/NR 

Centro-Oeste 19,9% 6,6% 68,3% 5,2% 

Nordeste 19,9% 11,7% 64,2% 4,1% 

Norte 23,0% 10,3% 63,7% 3,0% 

Sudeste 21,9% 15,2% 56,8% 6,1% 

Sul 34,2% 12,5% 38,4% 14,9% 

BRASIL 23,1% 12,8% 57,6% 6,5% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
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 A maioria dos entrevistados, 57,6%, percebe que seria difícil encaminhar, caso fosse 

necessário, uma reclamação ou denúncia contra as Forças Armadas ou contra algum de seus 

integrantes. Mas essa percepção varia muito por região do país: no Sul, a soma entre os que 

consideraram a dificuldade como razoável e os que consideraram que não existe tal 

dificuldade, foi de 46,7%, superior à parcela dos que acharam difícil encaminhar uma 

reclamação ou denúncia (38,4%). Já no Centro-Oeste, quase 70% consideraram difícil 

encaminhar reclamação ou denúncia. 

 

Tabela 3: Grau de concordância com a afirmação de que “O tratamento dado pelas 

Forças Armadas e por seus integrantes (os militares) no relacionamento com os cidadãos 

é igual para todos” (por região) 

Como o(a) Sr(a). avalia a seguinte afirmação: “O tratamento dado pelas Forças Armadas e por seus 

integrantes (os militares) no relacionamento com os cidadãos civis (as pessoas que estão fora das Forças 

Armadas) é igual para todos, independente de renda, cor da pele, idade, deficiência ou gênero.”  

 Concorda 
Não concorda 

nem discorda 
Discorda NS/NR 

Centro-Oeste 49,4% 12,5% 37,3% 0,7% 

Nordeste 39,1% 18,0% 39,7% 3,2% 

Norte 49,0% 11,7% 38,7% 0,7% 

Sudeste 38,6% 17,9% 40,9% 2,6% 

Sul 44,6% 18,5% 35,3% 1,6% 

BRASIL 41,2% 17,2% 39,3% 2,3% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Entre os respondentes 41,2% acreditam que os militares das Forças Armadas 

dispensam um tratamento igual a todos os cidadãos, sem efetuar discriminações de qualquer 

espécie, enquanto 39,3% discordam dessa percepção. 

 Nas regiões Centro-Oeste e Norte há a maior parcela de entrevistados que consideram 

que as Forças Armadas não atuam de forma discriminatória, pois praticamente a metade dos 

respondentes acha que os militares não tratam as pessoas de forma diferente devido a questões 

de deficiência, raça ou gênero. Essa percepção, no entanto, é mais fraca no Sudeste e no 

Nordeste, regiões em que menos de 40% dos entrevistados concordam que os militares não 

fazem nenhum tipo de discriminação. 

 Em que pese o fato de que o combate à criminalidade seja definido 

constitucionalmente como uma função das polícias, a grande maioria dos entrevistados, 

91,7%, considerou que as Forças Armadas também devem cumprir essa função. Para quase a 
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metade dos respondentes, 47%, as Forças Armadas deveriam combater a criminalidade de 

forma constante. Essa questão apresentou diferenças significativas entre estratos da sociedade 

brasileira, como pode ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Percepção sobre a utilização das Forças Armadas no combate à criminalidade 

(por faixa etária, renda familiar, escolaridade e região) 

Discute-se no Brasil se as Forças Armadas devem combater a criminalidade, ou se esta é uma função que cabe apenas às 

polícias. Sobre este assunto, com qual das seguintes frases o(a) Sr(a). concorda mais? 1. As Forças Armadas devem sempre 

combater a criminalidade; 2. As Forças Armadas devem combater a criminalidade apenas em algumas situações; ou 3. 

Apenas as polícias devem combater a criminalidade 

 Sempre 
Em algumas 

situações 
Nunca NS/NR 

Faixa etária     

18 a 24 anos 42,7% 50,4% 6,9% 0,0% 

25 a 34 anos 47,9% 45,1% 6,3% 0,6% 

35 a 44 anos 44,3% 45,1% 9,8% 0,8% 

45 a 54 anos 49,5% 44,5% 5,5% 0,4% 

55 a 64 anos 46,3% 45,3% 7,6% 0,8% 

+ de 64 anos 52,3% 36,2% 10,2% 1,3% 

Renda familiar em salários mínimos*     

Até 2 SM (até R$ 1.090,00) 49,9% 41,2% 8,1% 0,8% 

Mais de 2 até 5 SM (de R$ 1.090, 01 a R$ 2.725,00) 46,4% 46,5% 6,7% 0,4% 

Mais de 5 até 10 SM (de R$ 2.725,01 a R$ 5.450,00) 45,2% 48,0% 6,3% 0,4% 

Acima de 10 SM (acima de R$ 5.450,00) 43,9% 48,0% 8,1% 0,0% 

Grau de escolaridade     

Não escolarizado e Fundamental (incompleto/completo) 50,0% 40,8% 8,4% 0,9% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 45,6% 46,6% 7,3% 0,5% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 40,5% 53,6% 5,7% 0,2% 

Região     

Centro-Oeste 50,2% 41,7% 7,4% 0,7% 

Nordeste 56,7% 37,1% 5,5% 0,7% 

Norte 50,7% 46,7% 2,7% 0,0% 

Sudeste 41,1% 47,9% 10,2% 0,8% 

Sul 42,0% 50,7% 6,9% 0,4% 

BRASIL 47,0% 44,8% 7,6% 0,6% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

Nota: quando a pesquisa foi realizada o valor do salário-mínimo mensal era de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco 

reais). 
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 Os entrevistados mais jovens (18 a 24 anos) são os que menos concordam que as 

Forças Armadas deveriam atuar de forma constante no combate à criminalidade (42,7%). Essa 

posição se contrasta com a que é apresentada pelos mais idosos. Para 52,3% dos entrevistados 

com mais de 64 anos, as Forças Armadas deveriam assumir o combate à criminalidade como 

uma atividade cotidiana. Essa mesma percepção é partilhada de forma mais incisiva entre os 

entrevistados em menor faixa de renda familiar e com menor grau de escolaridade. Quanto 

maior a escolaridade dos entrevistados menor é a tendência de concordarem com o fato de que 

as Forças Armadas atuem de forma incisiva no campo da segurança pública: 40,5% daqueles 

com nível superior (incompleto ou completo) ou pós-graduação acham que as Forças 

Armadas devem ter por função permanente a atuação no combate ao crime. Entre os de nível 

médio (incompleto ou completo), 45,6% pensam dessa forma e, entre aqueles com nível 

fundamental (incompleto ou completo), somados aos sem qualquer grau de escolaridade, essa 

opinião é partilhada por 50% dos entrevistados. 

Quando as regiões brasileiras são comparadas, a Região Nordeste apresentou a maior 

porcentagem de entrevistados que consideraram que o emprego das Forças Armadas na 

segurança pública deveria ser constante, 56,7%, contra 42,0% no Sul e 41,1% no Sudeste. No 

Sul e no Sudeste há um percentual maior de entrevistados que opinaram por uma intervenção 

pontual das Forças Armadas no combate à criminalidade, respectivamente 50,7% e 47,9%. 

Quando se considera o número total de respondentes que opinaram pela participação das 

Forças Armadas no combate à criminalidade, seja ela permanente seja apenas em algumas 

situações, a Região Norte apresentou o maior percentual de concordância com essa 

participação: 97,4%. 

 Os entrevistados também responderam questão acerca do grau de atratividade da 

carreira militar. Ao serem perguntados se a carreira militar, atualmente, é atrativa aos jovens, 

a maioria, 64,7%, disse que é, ao menos, razoavelmente atraente, enquanto 34,9% disseram se 

tratar de uma carreira pouco ou nada atraente. 

 

 

Tabela 5: Percepção sobre o grau de atratividade da carreira militar para os jovens (por 

sexo, faixa etária, renda familiar, escolaridade e região) 

Quando os jovens vão decidir que tipo de trabalho querem ter no futuro, pensam em várias opções. Na opinião do(a) Sr(a), o 

quanto a carreira militar, atualmente, é atraente para os jovens: extremamente, muito, razoavelmente, pouco ou nada? 
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Extremamente 

atraente/muito 

atraente 

Razoavelmente 

atraente 

Pouco 

atraente/ 

nada atraente 

NS/NR 

Sexo     

Masculino 44,5% 21,5% 33,7% 0,4% 

Feminino 42,8% 20,6% 36,0% 0,6% 

Faixa etária     

18 a 24 anos 45,2% 23,6% 31,3% 0,0% 

25 a 34 anos 44,1% 19,4% 36,2% 0,3% 

35 a 44 anos 40,6% 22,5% 36,6% 0,4% 

45 a 54 anos 42,2% 19,2% 38,3% 0,3% 

55 a 64 anos 43,9% 20,7% 34,4% 1,0% 

+ de 64 anos 48,2% 20,8% 29,5% 1,5% 

Renda familiar em salários mínimos     

Até 2 SM (até R$ 1.090,00) 47,1% 19,5% 32,9% 0,5% 

Mais de 2 até 5 SM (de R$ 1.090, 01 a R$ 

2.725,00) 
43,2% 20,2% 36,2% 0,3% 

Mais de 5 até 10 SM (de R$ 2.725,01 a R$ 

5.450,00) 
37,6% 26,4% 35,5% 0,4% 

Acima de 10 SM (acima de R$ 5.450,00) 36,6% 26,8% 36,6% 0,0% 

Grau de escolaridade     

Não escolarizado e Fundamental 

(incompleto/completo) 
46,8% 18,7% 33,7% 0,8% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 43,2% 21,9% 34,6% 0,3% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-

Graduação 
32,6% 27,1% 40,2% 0,0% 

Região     

Centro-Oeste 37,6% 34,3% 27,7% 0,4% 

Nordeste 39,6% 16,3% 43,6% 0,5% 

Norte 62,0% 15,7% 21,7% 0,7% 

Sudeste 43,6% 21,4% 34,8% 0,2% 

Sul 44,6% 25,2% 28,8% 1,4% 

BRASIL 43,6% 21,0% 34,9% 0,5% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
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 Homens e mulheres expressaram percepções próximas quanto ao grau de atratividade 

da carreira militar. Quanto às faixas etárias, entre os jovens de 18 a 24 anos, 45,2% 

consideraram a carreira militar como extremamente ou muito atrativa. Apenas os 

entrevistados com mais de 64 anos apresentaram porcentagem ainda mais expressiva nesse 

sentido: 48,2% consideraram a carreira militar bastante atraente para os jovens. 

O percentual daqueles que veem a carreira militar como atrativa é maior entre os 

entrevistados com renda familiar de até 5 salários mínimos e entre os de baixa escolaridade. 

Dos entrevistados com nível fundamental (incompleto ou completo) ou sem escolaridade, 

46,8% consideraram a carreira militar, no mínimo, muito atraente. Essa porcentagem foi de 

43,2% entre os de escolaridade média (incompleta ou completa) e de 32,6% entre os 

entrevistados com nível superior (incompleto ou completo) ou pós-graduação.  

A valorização da carreira militar é maior na região Norte, onde 77,7% dos 

entrevistados a consideraram, no mínimo, razoavelmente atraente, enquanto na região 

Nordeste essa proporção foi de 55,9%. Na região Sudeste, 15,3% dos entrevistados 

consideraram a carreira militar extremamente atraente, em contraste com apenas 3,3% dos 

entrevistados na região Sul. 

 A maioria dos entrevistados considerou que a convocação para que os jovens prestem 

serviço deve ser obrigatória (71%). Contudo, 38,3% têm a opinião de que o jovem deveria 

poder escolher entre a prestação de serviço como militar e a prestação de um serviço civil. 

Assim, em vez de passar pelas Forças Armadas, o jovem poderia realizar atividades como a 

prestação de serviços comunitários, o apoio a populações carentes, etc. 
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Tabela 6: Percepção sobre a obrigatoriedade do serviço militar (por faixa etária, 

escolaridade e região) 

Atualmente, o serviço militar no Brasil é obrigatório. Algumas pessoas no Brasil discutem a possibilidade de ser criado um 

serviço civil para aqueles que não quiserem fazer o serviço militar. No serviço civil, os jovens fariam atividades como a 

prestação de serviços comunitários, o apoio a populações carentes, etc. Qual a sua opinião sobre isso? 

 

Deve haver 

somente o 

serviço 

militar 

obrigatório 

Deve haver o 

serviço militar e o 

civil. E o jovem 

deve escolher um 

dos dois 

Deve haver o 

serviço militar 

e o civil, mas 

nenhum deve 

ser obrigatório 

Não deve haver 

nem o serviço 

militar nem o 

civil, mesmo 

voluntários 

NS/NR 

Faixa etária      

18 a 24 anos 27,8% 37,3% 30,2% 4,4% 0,4% 

25 a 34 anos 30,4% 37,2% 27,1% 5,0% 0,3% 

35 a 44 anos 31,4% 39,1% 23,9% 5,3% 0,3% 

45 a 54 anos 31,7% 40,2% 23,3% 4,2% 0,6% 

55 a 64 anos 35,8% 39,4% 20,5% 3,6% 0,8% 

+ de 64 anos 42,1% 36,1% 18,0% 3,3% 0,4% 

Grau de escolaridade      

Não escolarizado e 

Fundamental 

(incompleto/completo) 

36,6% 36,7% 21,9% 4,4% 0,5% 

Ensino Médio 

(incompleto/completo) 
30,4% 39,2% 26,0% 4,1% 0,4% 

Superior 

(incompleto/completo)/ 

Pós-Graduação 

24,8% 41,8% 27,1% 6,0% 0,2% 

Região      

Centro-Oeste 28,8% 46,1% 22,9% 1,5% 0,7% 

Nordeste 33,7% 36,4% 24,3% 5,4% 0,1% 

Norte 42,0% 44,0% 8,3% 5,0% 0,7% 

Sudeste 30,8% 33,2% 31,0% 4,4% 0,6% 

Sul 32,2% 50,0% 13,8% 3,8% 0,2% 

BRASIL 32,6% 38,3% 24,2% 4,5% 0,4% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Diferenças significativas são encontradas por faixa etária e por escolaridade. Quanto 

maior a idade maior a tendência em afirmar que só deve haver o serviço militar obrigatório: 

42,1% dos entrevistados com mais de 64 anos têm essa percepção, contra apenas 27,8% dos 

entrevistados com idade entre 18 e 24 anos. Proporcionalmente, são os mais jovens que 
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tendem a concordar com a existência tanto do serviço militar quanto do civil, desde que não 

sejam obrigatórios, percepção que também é mais sustentada entre os mais escolarizados. 

 

Tabela 7: Percepção sobre a participação de mulheres nas Forças Armadas (por sexo, 

escolaridade e região) 

Em muitos países, inclusive no Brasil, algumas pessoas discutem se as mulheres devem ter o direito de fazer parte das 

Forças Armadas como militares. Alguns são favoráveis, outros são contrários. O(a) Sr(a). concorda em que as mulheres 

possam ser militares nas Forças Armadas do Brasil (Exército, Marinha, Aeronáutica)? 

 

Concordo, 

inclusive 

participando de 

combates militares 

Concordo, mas 

sem participar 

de combates 

militares 

Não concordo em 

que as mulheres 

possam ingressar nas 

Forças Armadas 

NS/NR 

Sexo     

Masculino 51,4% 41,0% 7,3% 0,3% 

Feminino 50,6% 39,8% 8,9% 0,7% 

Grau de escolaridade     

Não escolarizado e Fundamental 

(incompleto/completo) 
50,3% 39,3% 9,7% 0,7% 

Ensino Médio 

(incompleto/completo) 
50,6% 42,2% 6,8% 0,4% 

Superior (incompleto/completo)/ 

Pós-Graduação 
54,7% 38,2% 6,7% 0,5% 

Região     

Centro-Oeste 49,4% 43,5% 6,6% 0,4% 

Nordeste 55,0% 36,2% 8,7% 0,1% 

Norte 61,3% 35,3% 2,7% 0,7% 

Sudeste 52,6% 37,1% 9,5% 0,8% 

Sul 33,3% 59,4% 6,5% 0,7% 

BRASIL 51,0% 40,4% 8,1% 0,6% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Quando o assunto é o ingresso de mulheres nas Forças Armadas os entrevistados se 

dividiram entre a participação feminina em combates ou apenas em outros tipos de funções. 

Apenas 8,1% consideraram que as mulheres não deveriam ingressar nas Forças Armadas. As 

respostas para essa questão não foram muito diferentes quando se consideram homens e 

mulheres separadamente ou entre os diferentes graus de escolaridade. O Sul do país foi 

distinto das demais regiões quanto a esse tema: apenas 33,3% dos entrevistados concordaram 

em que as mulheres participem de combates militares. 
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Tabela 8: Percepção sobre a participação de homossexuais nas Forças Armadas (por 

sexo, escolaridade e região) 

O(a) Sr(a). concorda com a presença de militares homossexuais (gays, lésbicas, etc.) nas Forças Armadas do Brasil 

(Exército, Marinha, Aeronáutica)? Sim ou não? 

 Concorda 
Não 

concorda 
NS/NR 

Sexo    

Masculino 59,3% 38,5% 2,2% 

Feminino 68,1% 30,0% 1,8% 

Grau de escolaridade    

Não escolarizado e Fundamental 

(incompleto/completo) 
60,6% 37,0% 2,5% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 64,5% 33,7% 1,8% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 73,6% 25,5% 0,9% 

Região    

Centro-Oeste 67,5% 31,7% 0,7% 

Nordeste 64,1% 34,4% 1,5% 

Norte 67,3% 30,7% 2,0% 

Sudeste 68,7% 29,2% 2,1% 

Sul 44,7% 52,0% 3,3% 

BRASIL 63,7% 34,3% 2,0% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Ao serem perguntados sobre a participação de homossexuais nas Forças Armadas, 

63,7% dos entrevistados não viram nenhum problema quanto ao direito destes ingressarem na 

carreira militar, enquanto 34,3% não concordaram com a presença de homossexuais nas 

Forças Armadas. Quanto maior a escolaridade, maior a tendência a concordar: 73,6% dos 

entrevistados com nível universitário acham que homossexuais devem participar das Forças 

Armadas, contra 60,6% dos que têm essa mesma percepção entre os entrevistados de menor 

escolaridade. Assim como acontece com a questão referente à participação das mulheres nas 

Forças Armadas, o Sul foi mais uma vez distinto: é a única região do país em que a maioria 

dos entrevistados não concorda com o ingresso de homossexuais na carreira militar (52%). 

 Quando perguntados se os militares respeitam a democracia, os entrevistados 

entenderam que a maioria deles a respeita, já que 77,8% das respostas estiveram distribuídas 

entre a opção de que os militares respeitam a democracia totalmente, muito ou razoavelmente. 

Para 20,8% dos entrevistados, os militares das Forças Armadas têm pouco ou nenhum 

respeito pela democracia. 
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Tabela 9: Percepção sobre o respeito dos militares das Forças Armadas à democracia 

(por faixa etária, escolaridade e região) 

Em sua opinião, o quanto os militares das Forças Armadas do Brasil respeitam a democracia? 

 

Respeitam 

totalmente/ 

muito 

Respeitam 

razoavelmente 

Respeitam 

pouco/não 

respeitam 

NS/NR 

Faixa etária     

18 a 24 anos 41,4% 37,1% 21,1% 0,7% 

25 a 34 anos 40,6% 35,1% 22,6% 1,8% 

35 a 44 anos 40,2% 36,4% 22,6% 0,8% 

45 a 54 anos 45,0% 33,0% 21,3% 0,7% 

55 a 64 anos 46,1% 31,8% 19,3% 2,8% 

+ de 64 anos 44,5% 38,8% 15,4% 1,3% 

Grau de escolaridade     

Não escolarizado e Fundamental 

(incompleto/completo) 
43,9% 33,3% 21,2% 1,6% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 41,3% 36,3% 21,3% 1,1% 

Superior (incompleto/completo)/ 

Pós-Graduação 
41,8% 39,8% 17,7% 0,7% 

Região     

Centro-Oeste 34,3% 36,9% 27,3% 1,5% 

Nordeste 46,9% 34,1% 17,6% 1,4% 

Norte 48,3% 27,3% 24,0% 0,3% 

Sudeste 37,5% 37,4% 23,5% 1,6% 

Sul 49,8% 35,1% 14,5% 0,5% 

BRASIL 42,6% 35,3% 20,8% 1,3% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 A partir dos 45 anos de idade há uma tendência maior, entre os entrevistados, de se 

considerar que os militares respeitam totalmente ou muito a democracia. Quanto maior a 

escolaridade maior o percentual dos entrevistados que percebem um respeito apenas em grau 

razoável dos militares pela democracia. 

 Foram encontradas discrepâncias entre as regiões do país. Praticamente a metade dos 

entrevistados das regiões Norte e Sul viram como grande o respeito que os militares 

sustentam pela democracia. No Sudeste e no Centro-Oeste esta percepção foi partilhada por 

menos de 40% dos entrevistados. 
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Outro tema presente na pesquisa foi a Lei da Anistia.
3
 Há uma discussão no país sobre 

a possibilidade ou necessidade dessa lei ser revista para que possa haver a investigação e/ou a 

punição de crimes cometidos durante o regime militar no Brasil. A grande maioria dos 

entrevistados, 74,8%, afirmou simplesmente desconhecer ou apenas ter ouvido falar do tema, 

sem saber do que se tratava. Essa porcentagem foi de 80,3% entre os entrevistados não 

escolarizados ou com ensino fundamental (incompleto ou completo), de 74,8% entre os de 

nível médio (incompleto ou completo) e de 52,6% entre os de nível superior (incompleto ou 

completo) ou pós-graduação. O grau de desconhecimento está mais presente na Região 

Nordeste: 57,7% dos entrevistados afirmaram que sequer haviam ouvido falar da Lei da 

Anistia. Essa foi a resposta de 33,4% dos entrevistados do Sudeste e de 40,2% dos 

entrevistados da Região Sul. 

 

Tabela 10: Conhecimento sobre a Lei da Anistia (por escolaridade e região) 

Durante o regime militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, foram cometidos crimes por agentes da repressão (como 

policiais e militares) e por grupos de oposição. Esses crimes foram perdoados por uma lei de 1979, chamada “Lei da 

Anistia”. O(a) Sr(a). já tinha ouvido falar sobre esse assunto? 

 
Nunca tinha 

ouvido falar 

Tinha ouvido 

falar, mas não 

sabe o que é 

Ouviu falar e 

sabe o que é 
NS/NR 

Grau de escolaridade     

Não escolarizado e Fundamental 

(incompleto/completo) 
50,1% 30,2% 18,7% 1,0% 

Ensino Médio 

(incompleto/completo) 
41,0% 33,9% 24,3% 0,9% 

Superior (incompleto/completo)/ 

Pós-Graduação 
21,4% 31,3% 46,9% 0,5% 

Região     

Centro-Oeste 41,3% 29,9% 28,0% 0,7% 

Nordeste 57,7% 21,7% 20,1% 0,5% 

Norte 47,3% 34,3% 17,3% 1,0% 

Sudeste 33,4% 35,3% 30,1% 1,2% 

Sul 40,2% 41,5% 17,6% 0,7% 

BRASIL 42,9% 31,9% 24,3% 0,9% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

                                                 
3 Lei da Anistia é o nome popular da Lei n° 6.683, de 28 de agosto de 1979, regulamentada pelo Decreto nº 84.143, de 31 de 

outubro de 1979. 
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Aos entrevistados que responderam saber do que se tratava a Lei da Anistia (24,3% do 

total) foi perguntado se deveria haver ou não algum tipo de investigação e/ou punição para 

crimes cometidos durante o regime militar. Havia cinco respostas possíveis, cujas opções e 

respectivos percentuais de resposta aparecem na tabela 11. 

 

Tabela 11: Opinião sobre a aplicabilidade da Lei da Anistia (apenas entre os 

entrevistados que conhecem o tema: 24,3% do total
4
) 

Atualmente, algumas pessoas têm defendido que a “Lei da Anistia” deve ser revista para que possa haver a investigação e a 

punição de crimes cometidos durante o regime militar no Brasil. Em sua opinião, esses crimes deveriam ser investigados 

e/ou punidos?  

Não deve haver nenhuma investigação 20,3% 

Sim, deve haver investigação, mas não deve haver punição para ninguém 11,8% 

Sim, deve haver investigação e punição apenas para os agentes da repressão 22,2% 

Sim, deve haver investigação e punição apenas para aqueles que participaram de grupos 

armados de oposição 
11,4% 

Sim, deve haver investigação e punição para todos os envolvidos nos crimes 33,4% 

NS/NR 0,9% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Para 20,3% dos entrevistados que conhecem o tema não deveria haver nenhum tipo de 

investigação. Para 11,8% deveria haver investigação dos crimes cometidos durante o regime 

militar, mas sem punições, enquanto para os 67% restantes deveria haver investigação e 

algum tipo de punição (sendo 22,2% apenas para agentes da repressão, 11,4% apenas para 

integrantes de grupos armados de oposição e 33,4% para todos os envolvidos). 

  

3. Considerações finais 

A discussão do tema da Defesa Nacional, durante muito tempo, permaneceu restrita às Forças 

Armadas. No entanto, ela vem ganhando destaque na esfera civil desde o final dos anos 1990, 

caminhando no sentido de se consolidar, cada vez mais, como uma importante política pública 

do nosso país, devendo, dessa forma, ser constantemente aprimorada por meio do debate 

democrático e da responsividade dos agentes públicos.  

 Observou-se nesta parte da pesquisa que apenas 3 em cada 10 entrevistados percebe 

como ruim a quantidade de informações divulgadas sobre as Forças Armadas, enquanto 6 em 

cada 10 considera que seria difícil encaminhar uma reclamação ou denúncia contra as Forças 

Armadas ou contra algum de seus integrantes. Já a percepção sobre se os militares atuam de 

                                                 
4 Correspondente a 924 entrevistados. 
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forma a discriminar os cidadãos divide os entrevistados. Entre aqueles que opinaram quanto a 

essa questão, metade entende que os militares tratam as pessoas de forma diferenciada, 

dependendo de questões como raça, deficiência ou gênero, enquanto a outra metade entende 

que os militares tratam de forma igual a todos. 

Observou-se também que a maioria dos entrevistados considera que as Forças 

Armadas deveriam atuar na segurança pública, o que as afastaria, contudo, de sua principal 

missão constitucional. Ainda, a percepção dos respondentes é de que se deve manter o serviço 

militar obrigatório no país; entretanto, boa parcela manifestou-se favorável à criação de um 

serviço civil, alternativo ao serviço militar. Quanto à carreira militar, ela foi considerada pelo 

menos razoavelmente atraente pela maior parte da população entrevistada. 

 Acerca da participação das mulheres e dos homossexuais nas Forças Armadas, a 

maioria dos entrevistados se mostrou favorável à sua atuação sem qualquer tipo de restrição. 

Indagados com respeito à Lei da Anistia, a maior parcela dos entrevistados respondeu que não 

conhece o tema. Entre aqueles que afirmaram conhecê-lo, a maioria manifestou a opinião de 

que os crimes cometidos durante o regime militar devem ser investigados e que deve haver 

algum tipo de punição. 
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