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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.

Introdução



Forças Armadas e
Sociedade



Quantidade de informações 
divulgadas sobre as Forças Armadas

(por região)



Dificuldade em encaminhar
reclamação ou denúncia (por região)



As Forças Armadas conferem tratamento 
igualitário ao cidadão? (por região)



As Forças Armadas devem combater a 
criminalidade? (por faixa etária)



As Forças Armadas devem combater a 
criminalidade? (por renda familiar)



As Forças Armadas devem combater a 
criminalidade? (por escolaridade)



As Forças Armadas devem combater a 
criminalidade? (por região)



Atratividade da carreira militar
(por sexo)



Atratividade da carreira militar
(por renda familiar)



Atratividade da carreira militar
(por escolaridade)



Atratividade da carreira militar
(por faixa etária)



Atratividade da carreira militar
(por região)



Obrigatoriedade do serviço militar
(por faixa etária)



Obrigatoriedade do serviço militar
(por escolaridade)



Obrigatoriedade do serviço militar
(por região)



Mulheres nas Forças Armadas
(por sexo)



Mulheres nas Forças Armadas
(por escolaridade)



Mulheres nas Forças Armadas
(por região)



Homossexuais nas Forças Armadas
(por sexo)



Homossexuais nas Forças Armadas
(por escolaridade)



Homossexuais nas Forças Armadas
(por região)



Respeito dos militares à democracia
(por faixa etária)



Respeito dos militares à democracia
(por escolaridade)



Respeito dos militares à democracia
(por região)



Conhecimento sobre a Lei da Anistia
(por escolaridade)



Conhecimento sobre a Lei da Anistia
(por região)



Opinião sobre investigação/punição
de crimes durante o regime militar



Considerações Finais

Apenas 3 em cada 10 entrevistados percebe como ruim a quantidade 
de informações divulgadas sobre as Forças Armadas, mas 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 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 metade entende que os militares tratam de forma 
igual a todos.



Considerações Finais

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



Considerações Finais

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.


