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1 INTRODUÇÃO 

Desde o final dos anos 1990 o tema da Defesa Nacional tem alcançado renovada 

importância nos debates políticos, acadêmicos e econômicos no Brasil. Entre outros 

exemplos, citam-se: a criação do Ministério da Defesa, em 1999; a aprovação de uma 

nova Política de Defesa Nacional (PDN), em 2005; a criação da Associação Brasileira 

de Estudos de Defesa (ABED), também em 2005; a elaboração da Estratégia Nacional 

de Defesa (END), em 2008; o processo de elaboração do Livro Branco de Defesa 

Nacional, ora em curso; e as discussões em torno da revitalização da base industrial 

de defesa brasileira. Todos estes fatos/processos demonstram o quanto a Defesa 

Nacional tem se transformado em um tema que tem sido estudado e debatido também 

por pesquisadores e instituições civis, contrapondo-se à perspectiva de que os 

assuntos de defesa devam ser objeto de reflexão apenas no âmbito das Forças 

Armadas. 

 Com o objetivo de subsidiar com informações os atores que trabalham com o 

tema da Defesa Nacional, sejam estes militares das Forças Armadas, gestores, 

parlamentares, acadêmicos, integrantes de organizações da sociedade civil e 

empresários do setor, entre outros, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

realizou entre os dias 8 e 29 de agosto de 2011 uma pesquisa acerca da percepção da 

sociedade brasileira sobre o presente e o futuro da Defesa Nacional. 

 Para a formulação de políticas públicas, particularmente, julga-se 

imprescindível saber o que a sociedade brasileira pensa sobre o tema, possibilitando 

assim o fortalecimento dos vínculos entre Estado e sociedade numa área vital para o 

futuro do país. Como afirmado na END, “[n]ada substitui o envolvimento do povo 

brasileiro no debate e na construção da sua própria defesa.”.  

A abrangência assegurada pelo alcance da amostra, por sua vez, permite a 

elaboração de um retrato da percepção do brasileiro acerca da Defesa Nacional. 

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.2  

                                                 
2 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 pré-fixados com margem de erro de 5%. 
Dentro de cada estrato (região) houve sorteio dos municípios através 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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2 PERCEPÇÃO DE AMEAÇAS 

Na Política de Defesa Nacional do Brasil, de 2005, o termo segurança é definido como 

“(...) a condição em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos não se sentem 

expostos a riscos ou ameaças, (...).”. Em outro trecho da PDN afirma-se que “[a]pós 

um longo período sem que o Brasil participe de conflitos que afetem diretamente o 

território nacional, a percepção das ameaças está desvanecida para muitos 

brasileiros.”. Contudo, qual é a parcela da população que percebe a possibilidade de 

que o Brasil se envolva em um confronto militar externo? E em que grau a população 

brasileira teme a ocorrência de uma guerra em comparação ao seu temor em relação 

a outros tipos de ameaça?  

Um dos quatro eixos temáticos da pesquisa SIPS – Defesa Nacional buscou 

responder estas questões, captando o que, na visão da sociedade brasileira, 

representa – ou pode vir a representar no futuro – algum tipo de ameaça à sua 

sobrevivência, bem-estar ou condição social e política, bem como à integridade do 

país e das instituições nacionais.  

 Conforme consta na tabela 2.1, numa lista de possíveis ameaças, destacou-se 

o crime organizado como aquela que atualmente produz maior medo na sociedade 

brasileira: 54,2% dos entrevistados afirmaram temer os efeitos da criminalidade sobre 

suas vidas. Desastres ambientais ou climáticos também foram apontados como 

possíveis ameaças por 38,6% dos entrevistados, enquanto cerca de um terço dos 

indivíduos destacou o risco de uma eventual guerra, seja com países vizinhos seja 

com potências estrangeiras. Por sua vez, terrorismo e epidemias foram indicados 

como eventos relevantes por cerca de 30% dos entrevistados. 

A região Sul apresentou os menores percentuais de percepção de ameaças, 

excluindo guerras: 46,3% dos entrevistados declararam temer o crime organizado, 

enquanto 15,5% o terrorismo e 17,3% o risco de epidemias; já na região Norte os 

percentuais de entrevistados que disseram temer essas possíveis ameaças 

alcançaram, respectivamente, 63,1%, 32,2% e 47,6%. Ainda com respeito à 

criminalidade, do ponto de vista da idade dos entrevistados, verificou-se que a 

percepção dessa ameaça é maior entre as faixas etárias mais elevadas. 

O temor em relação a uma guerra estrangeira foi citado por aproximadamente 

um terço dos entrevistados. Este temor foi maior na região Nordeste que nas demais 

regiões do país, alcançando, nesta região, os percentuais de 39,5% de temor de uma 

guerra contra uma potência estrangeira e de 35% de uma guerra contra um país 

vizinho. A região Centro-Oeste, por sua vez, teve os menores percentuais de 

entrevistados que afirmaram temer uma guerra.  
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Já o temor em relação ao terrorismo foi citado por 30% dos entrevistados em 

nível nacional, tendo alcançado o maior percentual na região Nordeste e o menor na 

região Sul. 

 

Tabela 2.1 

Percepção de ameaças (por região) 

Pergunta: Cada pessoa tem uma percepção própria daquilo que possa ser uma ameaça para ela, para sua 

família, para sua cidade e para seu país, ou seja, cada pessoa possui certos medos. Assim sendo, de quais das 

seguintes ameaças o(a) Sr(a). tem medo? 

  Centro -
Oeste Nordeste  Norte Sudeste Sul BRASIL 

Crime organizado 53,7% 50,1% 63,1% 58,0% 46,3% 54,2% 

Desastre ambiental ou climático 46,3% 36,2% 54,0% 39,2% 29,4% 38,6% 

Guerra com potência estrangeira 28,9% 39,5% 29,2% 33,5% 34,6% 34,7% 

Guerra com país vizinho  27,8% 35,0% 29,5% 33,6% 31,5% 33,0% 

Epidemias 34,8% 33,3% 47,6% 29,2% 17,3% 30,5% 

Terrorismo 38,5% 39,5% 32,2% 25,5% 15,5% 29,5% 

Outros 0,4% 1,1% 1,3% 0,9% 0,2% 0,8% 

Nenhuma das anteriores 2,2% 3,4% 1,3% 2,1% 4,2% 2,7% 

Não sabe/não respondeu 0,4% 0,4% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
Nota: nesta questão, o entrevistado poderia assinalar mais de uma resposta. 
 

Com respeito a possíveis ameaças militares em decorrência de interesses 

associados à Amazônia brasileira e aos campos de exploração do pré-sal – duas 

porções estratégicas do território nacional –, a pesquisa identificou uma percepção 

semelhante dos entrevistados quanto estas duas áreas são comparadas, embora a 

percepção de ameaça militar seja ligeiramente mais elevada em relação à Amazônia 

brasileira.  

 

Tabela 2.2 

Percepção de ameaça de agressão militar estrangeira em função de interesses na 

Amazônia brasileira (nos próximos 20 anos, por região) 

Pergunta: A Amazônia brasileira possui muitos recursos naturais, como os minérios, a água e as próprias 

florestas. O(a) Sr(a). acredita que o Brasil, nos próximos vinte anos, possa sofrer uma invasão militar 

estrangeira com o objetivo de controlar os recursos naturais da Amazônia? 

 
Centro -
Oeste Nordeste  Norte Sudeste Sul BRASIL 

Acredita totalmente/muito 50,0% 48,3% 66,1% 50,3% 44,9% 50,2% 

Acredita razoavelmente 17,4% 13,6% 11,4% 18,3% 23,5% 17,1% 

Acredita pouco/não acredita 31,5% 34,5% 22,1% 29,5% 28,8% 30,4% 

Não sabe/não respondeu 1,1% 3,6% 0,4% 1,9% 2,8% 2,3% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
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Cerca de metade dos entrevistados acredita totalmente ou muito que o Brasil 

se tornará alvo de algum tipo de agressão militar estrangeira nos próximos 20 anos em 

função de interesses sobre a Amazônia brasileira e 45,5% acreditam totalmente ou 

muito que isto ocorrerá em relação ao pré-sal; os percentuais dos que consideraram 

essa hipótese pouco provável ou impossível foram, respectivamente, de 30,4% e 

34,3%.  

Conforme se observa nas tabelas 2.2 e 2.3, os entrevistados na região Norte 

do Brasil destacaram-se por apresentar a maior convicção quanto à ocorrência desses 

eventos: 66,1% acreditam totalmente ou muito na ocorrência de uma agressão militar 

estrangeira em função de interesses na região amazônica e 62,4% na bacia do pré-

sal; em contraste, cerca de 45% dos entrevistados no Sul do país manifestaram 

convicção semelhante quanto a essas ameaças. 

 

Tabela 2.3 

Percepção de ameaça de agressão militar estrangeira em função de interesses na 

bacia do pré-sal (nos próximos 20 anos, por região) 

Pergunta: Há alguns anos atrás, foi anunciada a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural a 

alguns quilômetros do litoral do Brasil, chamadas de reservas do pré-sal. O(a) Sr(a). acredita que o Brasil, nos 

próximos vinte anos, possa sofrer uma invasão militar estrangeira com o objetivo de controlar estas reservas? 

  Centro -
Oeste Nordeste  Norte Sudeste Sul BRASIL 

Acredita totalmente/muito 37,4% 43,5% 62,4% 45,1% 45,1% 45,5% 

Acredita razoavelmente 16,7% 15,1% 12,4% 18,3% 23,9% 17,6% 

Acredita pouco/não acredita 45,2% 37,2% 24,8% 34,2% 28,7% 34,3% 

Não sabe/não respondeu 0,7% 4,2% 0,3% 2,5% 2,4% 2,7% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

Em termos de idade, conforme se observa nas tabelas 2.4 e 2.5, nota-se que 

a preocupação em relação a essas ameaças é menor entre os entrevistados nas 

faixas etárias de 55 a 64 anos e de mais de 64 anos que nas demais. Enquanto 52,2% 

dos entrevistados de 18 a 24 anos acreditam totalmente ou muito em uma agressão 

militar estrangeira contra o Brasil em função de interesses na Amazônia nas próximas 

duas décadas e 48,5% viram risco similar em relação à região do pré-sal, o percentual 

de entrevistados que percebeu essas ameaças se reduz, respectivamente, para 43,8% 

e 40,6% entre as pessoas com mais de 64 anos de idade. 
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Tabela 2.4 

Percepção de ameaça de agressão militar estrangeira em função de interesses na 

Amazônia brasileira (nos próximos 20 anos, por idade) 

Pergunta: A Amazônia brasileira possui muitos recursos naturais, como os minérios, a água e as próprias 

florestas. O(a) Sr(a). acredita que o Brasil, nos próximos vinte anos, possa sofrer uma invasão militar 

estrangeira com o objetivo de controlar os recursos naturais da Amazônia? 

 
18 a 24 
anos 

25 a 34 
anos 

35 a 44 
anos 

45 a 54 
anos 

55 a 64 
anos 

+ de 64 
anos BRASIL 

Acredita totalmente/muito 52,2% 52,4% 49,6% 52,7% 47,3% 43,8% 50,2% 

Acredita razoavelmente 18,3% 16,5% 17,7% 16,2% 15,3% 18,7% 17,1% 

Acredita pouco/não acredita 27,8% 28,8% 31,4% 28,8% 34,6% 33,6% 30,4% 

Não sabe/não respondeu 1,8% 2,3% 1,3% 2,3% 2,8% 3,9% 2,3% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

Tabela 2.5 

Percepção de ameaça de agressão militar estrangeira em função de interesses na 

bacia do pré-sal (nos próximos 20 anos, por idade) 

Pergunta: Há alguns anos atrás, foi anunciada a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural a 

alguns quilômetros do litoral do Brasil, chamadas de reservas do pré-sal. O(a) Sr(a). acredita que o Brasil, nos 

próximos vinte anos, possa sofrer uma invasão militar estrangeira com o objetivo de controlar estas reservas? 

 

 
18 a 24 
anos 

25 a 34 
anos 

35 a 44 
anos 

45 a 54 
anos 

55 a 64 
anos 

+ de 64 
anos BRASIL 

Acredita totalmente/muito 48,5% 50,9% 46,6% 42,2% 39,8% 40,6% 45,5% 
Acredita razoavelmente 19,7% 15,0% 16,4% 18,5% 19,3% 18,0% 17,6% 
Acredita pouco/não acredita 30,4% 31,6% 35,4% 36,2% 37,2% 37,1% 34,3% 
Não sabe/não respondeu 1,4% 2,5% 1,6% 3,1% 3,8% 4,3% 2,7% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

Buscou-se identificar, dentre uma lista de países pré-selecionados, quais 

seriam aqueles mais frequentemente apontados como possíveis ameaças militares ao 

Brasil nos próximos 20 anos. Nesse quesito, destacaram-se, em primeiro lugar, os 

Estados Unidos, com cerca de 37% de indicações dos entrevistados. A Argentina 

figurou em segundo lugar, com 15,6% de apontamentos, seguida pela Bolívia, com 

12,2%; todos os demais países indicados apresentaram, em nível nacional, 

percentuais inferiores a 10%. 

Verificaram-se diferenças significativas nas percepções quando estas são 

classificadas em termos de regiões. Os entrevistados da região Norte apresentaram 

uma percepção de ameaça mais disseminada: apenas 14% dos entrevistados 

descartaram qualquer possibilidade de ameaça militar ao Brasil nas próximas duas 

décadas, contra mais de 22% em média no país. Seus apontamentos quanto a 
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possíveis ameaças militares externas também superaram as das demais regiões 

brasileiras para quase todos os países selecionados. 

 

Tabela 2.6 

Percepção de ameaça militar estrangeira (nos próximos 20 anos, por região) 

Pergunta: Como já foi mencionado, o Brasil, atualmente, vive em paz com os outros países do mundo. Mas e 

quanto ao futuro? O(a) Sr(a). acha que alguns dos países listados a seguir poderão, nos próximos vinte anos, 

ser uma ameaça militar para o Brasil? 

 

  Centro -
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL 

Argentina 13,3% 14,4% 22,2% 14,6% 18,6% 15,6% 

Bolívia 11,9% 7,7% 24,8% 10,6% 18,6% 12,2% 

China 9,3% 8,1% 14,4% 10,5% 7,9% 9,7% 

Colômbia 8,5% 9,2% 20,5% 10,0% 9,9% 10,5% 

Estados Unidos 43,7% 36,9% 40,9% 41,1% 20,6% 37,1% 

Índia 1,1% 3,3% 3,7% 1,9% 0,7% 2,2% 

Países da Europa 8,9% 7,6% 12,8% 9,4% 5,7% 8,6% 

Paraguai 7,8% 6,2% 8,1% 5,0% 3,7% 5,6% 

Rússia 10,4% 9,2% 18,1% 8,5% 4,4% 9,0% 

Venezuela 7,4% 7,0% 9,4% 5,4% 2,9% 5,9% 

Outros 0,4% 1,0% 2,0% 1,5% 0,4% 1,2% 

Nenhum 28,5% 19,2% 14,1% 25,3% 23,2% 22,6% 

Não sabe/não respondeu 1,8% 9,6% 2,0% 3,9% 7,5% 5,7% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 
Dentre os mesmos países pré-selecionados, procurou-se também determinar 

quais poderiam eventualmente desempenhar o papel de importantes aliados ou 

parceiros do nosso país. As respostas constam da tabela 2.5. 

Novamente, os Estados Unidos despontaram com o maior número de 

apontamentos: 32,4% dos entrevistados apontaram este país como provável aliado ou 

parceiro importante, percentual ligeiramente acima do alcançado pela Argentina 

(31,4%). Em seguida figuraram China (16,7%), Bolívia (15,1%), Paraguai (15%) e os 

países da Europa (14,6%). A região Norte foi a que ostentou o menor percentual de 

entrevistados que se mostraram céticos quanto à possibilidade de o Brasil desenvolver 

alianças ou parcerias importantes nas próximas duas décadas: 7,4%, contra quase 

15% na média nacional. 
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Tabela 2.7 

Percepção de possibilidade de alianças ou parcerias com outros países 

(nos próximos 20 anos, por região) 

Pergunta: O(a) Sr(a). acha que alguns dos países listados a seguir serão, nos próximos vinte anos, importantes 

aliados do Brasil? Ou seja, serão países amigos/parceiros do Brasil? 

 

  Centro -
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL 

Argentina 30,7% 24,7% 34,6% 34,0% 35,2% 31,4% 

Bolívia 21,9% 7,7% 18,8% 17,4% 17,5% 15,1% 

China 21,9% 13,8% 14,8% 19,8% 12,0% 16,7% 

Colômbia 11,5% 5,7% 13,1% 11,4% 8,9% 9,6% 

Estados Unidos 37,0% 32,8% 54,7% 32,0% 18,6% 32,4% 

Índia 7,0% 6,1% 10,1% 6,2% 6,6% 6,6% 

Países da Europa 18,5% 12,2% 27,9% 15,7% 6,8% 14,6% 

Paraguai 22,6% 11,3% 16,1% 17,1% 12,0% 15,0% 

Rússia 6,3% 4,8% 7,4% 6,1% 3,7% 5,5% 

Venezuela 10,4% 6,3% 11,7% 9,8% 4,6% 8,3% 

Outros 2,2% 1,6% 3,0% 1,8% 1,6% 1,8% 

Nenhum 12,6% 12,5% 7,4% 17,2% 14,8% 14,4% 

Não sabe/não respondeu 2,2% 11,5% 1,0% 6,1% 11,7% 7,7% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
 

 O questionário procurou ainda captar a percepção da população brasileira 

acerca da influência exercida pelas organizações não governamentais (ONG) 

estrangeiras na Amazônia brasileira. O resultado se mostrou favorável ao trabalho 

dessas entidades: mais de 60% dos entrevistados apontaram como muito positiva ou 

positiva a atuação das ONG naquela região, contra pouco menos de 20% que 

desaprovaram suas atividades. Nota-se que esse percentual de aprovação se reduz 

entre as faixas etárias mais elevadas de entrevistados, caindo de quase 70% entre os 

jovens de 18 a 24 anos para pouco mais de 50% entre os entrevistados com mais de 

64 anos. 
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Tabela 2.8 

Percepção quanto à influência das ONG estrangeiras na Amazônia brasileira 

(por faixa etária, grau de escolaridade e região) 

Pergunta: Atualmente, existem algumas organizações não governamentais estrangeiras trabalhando na 

Amazônia brasileira. Algumas pessoas afirmam que a presença delas é importante, pois elas contribuem para a 

defesa do meio ambiente e para proteger os direitos humanos ou as minorias, como os índios. Outras pessoas, 

contudo, dizem que estas organizações defendem interesses de outros países e não os do Brasil. Na sua 

opinião, a influência das organizações não governamentais estrangeiras na Amazônia brasileira é: muito 

positiva, positiva, nem positiva nem negativa, negativa ou muito negativa? 

 

 

Muito  
positiva/ 
positiva 

Nem positiva 
nem  

negativa 

Negativa/  
muito 

negativa 
NS/NR* 

Faixa etária     

18 a 24 anos 68,4% 16,2% 13,4% 2,0% 

25 a 34 anos 64,9% 15,6% 16,7% 2,8% 

35 a 44 anos 58,7% 20,9% 18,8% 1,6% 

45 a 54 anos 61,9% 14,9% 20,2% 3,0% 

55 a 64 anos 58,2% 18,5% 20,3% 3,0% 

+ de 64 anos 51,5% 17,7% 26,2% 4,6% 

Grau de escolaridade     

Não escolarizado e Fundamental (incompleto/completo) 61,4% 16,1% 18,8% 3,7% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 61,9% 18,1% 17,9% 2,1% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 56,7% 19,1% 22,8% 1,4% 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 53,7% 22,2% 23,3% 0,8% 

Nordeste 67,0% 12,7% 16,4% 3,9% 

Norte 65,4% 11,4% 22,8% 0,3% 

Sudeste 60,8% 18,8% 17,5% 2,9% 

Sul 51,6% 22,6% 23,4% 2,4% 

BRASIL  61,1% 17,3% 18,9% 2,7% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
Nota: * não sabe ou não respondeu. 
 

Já na análise de percepção por grau de escolaridade, verifica-se uma 

aprovação ligeiramente menor à atuação das ONG entre os entrevistados com nível 

superior (incompleto ou completo) ou pós-graduação. Por outro lado, a análise por 

corte regional evidencia uma visão mais positiva acerca do trabalho dessas 

instituições nas regiões Nordeste e Norte, enquanto nas regiões Sul e Centro-Oeste o 

percentual de aprovação se mostra mais reduzido. 
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Com respeito aos possíveis impactos deletérios para o Brasil de conflitos 

violentos no entorno sul-americano, 54,6% dos entrevistados acreditam que tais 

eventos podem afetar o país, contra 41,9% que descartam esse risco. A região Sul foi 

a que apresentou a menor percepção relativa para essa possível ameaça: 32,5% dos 

entrevistados consideraram que esses conflitos podem afetar de alguma forma o 

Brasil, contra 63% na região Centro-Oeste. 

 

Tabela 2.9 

Percepção quanto ao impacto de conflitos no entorno sul-americano (por região) 

Pergunta: Em alguns países vizinhos, ocorrem conflitos violentos. São casos deste tipo os conflitos entre 

governo e guerrilhas na Colômbia, Paraguai e Peru; os conflitos sociais na Bolívia; e as disputas políticas entre 

Colômbia, Venezuela e Equador. O(a) Sr(a). acha que estes conflitos podem afetar o Brasil? Sim ou não? 

 

  Existe 
impacto 

Não existe 
impacto NS/NR 

Centro-Oeste 63,0% 35,9% 1,1% 

Nordeste 54,8% 42,0% 3,2% 

Norte 57,1% 42,3% 0,7% 

Sudeste 60,3% 36,8% 2,9% 

Sul 32,5% 59,5% 8,0% 

BRASIL  54,6% 41,9% 3,4% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

3 PERCEPÇÃO SOBRE A DEFESA NACIONAL E AS FORÇAS ARM ADAS 

A Lei Complementar nº 97 de junho de 1999, em seu artigo 1º, estabelece que as 

Forças Armadas são destinadas a três funções: a defesa da Pátria; a garantia dos 

poderes constitucionais; e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. No 

mesmo artigo desta lei, o parágrafo único indica que “(...) cabe também às Forças 

Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei 

Complementar.”. Cada uma destas destinações/atribuições está discriminada na 

Doutrina Militar de Defesa, aprovada pela Portaria Normativa nº 113/SPEAI/MD de 

fevereiro de 2007, ou na própria Lei Complementar nº 97. 

 Em que pese as atribuições das Forças Armadas definidas pelo marco legal, se 

faz necessário avaliar, no âmbito de uma sociedade democrática, a percepção da 

população brasileira acerca destas funções, de como as Forças Armadas as executam 

e das condições materiais que possuem para fazê-lo.  

O objetivo dos eixos temáticos 2 e 3 da pesquisa SIPS Defesa Nacional foi 

responder a estas questões. Na parte analisada na presente seção, o questionário 

buscou captar a visão dos entrevistados sobre a Defesa Nacional e as Forças 

Armadas do Brasil.  



 13

 Uma primeira questão desta parte versou sobre a confiança nas Forças 

Armadas. Buscou-se captar posições consolidadas dos entrevistados, do que decorreu 

a opção pelo uso dos adjetivos “totalmente”, “muito”, “razoavelmente”, “pouco” e 

“nada”. Dessa forma, foi possível apreender os matizes presentes na percepção da 

população sobre o tema de forma mais ampla que em respostas do modelo binário 

(confia ou não confia). As respostas são apresentadas na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 

Confiança nas Forças Armadas do Brasil 

(por região, grau de escolaridade e faixa etária) 

Pergunta: O quanto o(a) Sr(a). confia nas Forças Armadas: totalmente, muito, razoavelmente, pouco ou nada? 

 

 
Confia  

Totalmente/ 
Muito 

Confia  
Razoavelmen

te 

Confia  
Pouco/ 

Não Confia 
Nada 

NS/NR 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 43,2% 40,6% 16,2% 0,0% 

Nordeste 50,1% 30,9% 18,5% 0,5% 

Norte 55,0% 25,3% 19,7% 0,0% 

Sudeste 48,9% 34,7% 16,2% 0,1% 

Sul 50,4% 28,1% 21,2% 0,4% 

Grau de Escolaridade      

Não escolarizado e fundamental 

(incompleto/completo) 
51,1% 31,0% 17,6% 0,2% 

Ensino médio (incompleto/completo) 48,8% 32,6% 18,4% 0,2% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-

Graduação 
46,2% 37,1% 16,7% 0,0% 

Faixa Etária      

18 a 24 anos 46,9%  32,5%  20,6% 0,0% 

25 a 34 anos 45,8% 33,2%  20,8% 0,1% 

35 a 44 anos 43,7%  35,1%  20,9% 0,3% 

45 a 54 anos 53,9% 31,1%  14,6%  0,4% 

55 a 64 anos 54,1%  30,0%  15,7%  0,2% 

+ de 64 anos 58,1% 29,9%  11,5%  0,4% 

 BRASIL  49,6% 32,3% 17,9% 0,2% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

  

 Cerca de 50% dos entrevistados confiam totalmente ou muito nas Forças 

Armadas, enquanto cerca de 18% confiam pouco ou não confiam nada. A região Norte 

foi a que apresentou o maior grau de confiança. Contudo, foi também a segunda que 

apresentou o maior percentual de pessoas que confiam pouco ou não confiam nada 
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nas Forças Armadas. Quanto às percepções de acordo com o grau de escolaridade, 

observa-se que quanto maior a escolaridade, menor é o grau de confiança. Entretanto, 

a diferença entre os dois extremos (não escolarizado e ensino fundamental 

incompleto/completo em relação a ensino superior incompleto/completo/pós-

graduação) é apenas cerca de 5 pontos percentuais (p.p.). Quanto às faixas etárias, 

observa-se uma queda no grau de confiança das faixas etárias de 18-24 anos para 25-

34 anos e de 25-34 anos para 35-44 anos, seguida de uma elevação da confiança nas 

faixas etárias seguintes. A diferença dos que confiam totalmente ou muito entre as 

faixas etárias de 35-44 anos e de mais de 64 anos é de aproximadamente 15 p.p.. 

 Analisando-se esta mesma questão, cabe indagar se haveria alguma relação 

entre a confiança do entrevistado nas Forças Armadas e o orgulho que ele possui em 

ser brasileiro. Do total de entrevistados, 71,6% disseram ser extremamente ou muito 

orgulhosos por serem brasileiros, 18,3% razoavelmente orgulhosos e 9,9% pouco ou 

nada orgulhosos. A relação entre estes dados e o grau de confiança nas Forças 

Armadas consta da tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2 

Confiança nas Forças Armadas do Brasil 

(por grau de orgulho em ser brasileiro) 

Pergunta: O quão orgulhoso(a) o(a) Sr(a). se sente em ser brasileiro(a): extremamente, muito, razoavelmente, 

pouco ou nada? 

Pergunta: O quanto o(a) Sr(a). confia nas Forças Armadas: totalmente, muito, razoavelmente, pouco ou nada? 

 

Grau de orgulho em ser brasileiro 
Confia  

Totalmente/ 
Muito 

Confia  
Razoavelmen

te 

Confia Po uco/ 
Não Confia 

Nada 
NS/NR 

Extremamente orgulhoso 62,2% 26,3% 11,2% 0,2% 
Muito orgulhoso 51,2% 31,3% 17,4% 0,2% 
Razoavelmente orgulhoso 39,3% 41,4% 18,7% 0,6% 
Pouco orgulhoso 32,0% 34,0% 34,0% 0,0% 
Nada Orgulhoso 24,6% 38,5% 36,9% 0,0% 

 BRASIL  49,6% 32,3% 17,9% 0,2% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Os entrevistados que declararam possuir mais orgulho em serem brasileiros 

apresentaram um grau de confiança maior nas Forças Armadas. Dos que disseram ser 

extremamente orgulhosos por serem brasileiros, 62,2% confiam totalmente ou muito 

nas Forças Armadas, enquanto este percentual foi de 24,6% entre os nada 

orgulhosos. 
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 Questionados sobre a importância das Forças Armadas, a grande maioria dos 

entrevistados (82,2%) apresentou a posição de que as Forças Armadas são 

importantes para o país tanto na eventualidade de uma guerra como durante a paz. Ao 

serem perguntados sobre o tema, havia três respostas possíveis: i) as Forças 

Armadas são importantes apenas no caso de uma guerra; ii) são importantes tanto no 

caso de uma guerra como na ausência de guerras (ou seja, na paz); e iii) não são 

importantes em nenhuma situação. Os resultados constam da tabela 3.3.   

 

Tabela 3.3 

Situações em que as Forças Armadas são importantes 

(por região e grau de escolaridade) 

Pergunta: Parte da população brasileira acredita que as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) são 

importantes para o país, enquanto uma outra parte acredita que elas não são importantes. Em relação à 

importância das Forças Armadas para o Brasil, com qual das seguintes frases o(a) Sr(a). concorda mais? 

 
Apenas no 

caso de uma 
guerra 

Tanto no caso de 
uma guerra como 

na ausência de 
guerras 

Não são 
importantes 
em nenhuma 

situação 

NS/NR 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 8,9% 86,0% 4,1% 1,1% 

Nordeste 11,4% 85,5% 2,3% 0,8% 

Norte 6,0% 90,7% 3,3% 0,0% 

Sudeste 15,0% 79,6% 4,6% 0,7% 

Sul 17,0% 77,0% 5,1% 0,9% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado e fundamental 

(incompleto/completo) 
13,7%  81,2%  4,1%  1,0% 

Ensino médio (incompleto/completo) 13,7%  81,7% 3,9% 0,6% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 8,7%   88,1%   3,0%  0,2% 

BRASIL  13,1% 82,2% 3,9% 0,7% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

  

 Observam-se variações regionais em termos da importância que se atribui às 

Forças Armadas. A região Norte apresenta o maior percentual de entrevistados que 

afirmaram que as Forças Armadas são importantes “tanto no caso de uma guerra 

como na ausência de guerras” (90,7%), enquanto a região Sul apresentou o maior 

percentual de entrevistados que julgam que as Forças Armadas são importantes 

“apenas no caso de uma guerra” (17%), ou, então, que consideram que as Forças 

Armadas “não são importantes em nenhuma situação” (5,1%). Esta última resposta, 

entretanto, foi pequena, assim considerada por apenas 3,9% dos entrevistados ao se 

analisar os dados para o Brasil como um todo. 
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 Ao se comparar as respostas para esta mesma questão entre diferentes graus 

de escolaridade, os entrevistados com nenhuma, baixa ou média escolaridade 

atribuíram maior importância às Forças Armadas “apenas em situação de guerra”, 

embora, mesmo neste caso, o percentual de respostas tenha sido pequeno.  

As Forças Armadas desempenham diversas atividades na sociedade, sendo 

sua principal função, na maior parte dos países, defender a nação em caso de guerra. 

Contudo, quando o tema foi colocado para os entrevistados na pesquisa, a função de 

“defender o país em caso de guerra” apresentou percentual ligeiramente inferior à de 

“combater a criminalidade em conjunto com as polícias”. Foi feita a seguinte pergunta: 

“[...] Na sua opinião, quais devem ser as funções das Forças Armadas?”. Os 

entrevistados podiam assinalar até oito itens ou responder que nenhum dos itens 

apresentados estava entre as funções das Forças Armadas. As respostas constam da 

tabela 3.4. 

Tabela 3.4 

Funções das Forças Armadas (por região) 

Pergunta: Nos últimos anos, algumas pessoas têm debatido o porquê do Brasil ter Forças Armadas e, também, 

quais os tipos de trabalho que elas devem fazer. Na sua opinião, quais devem ser as funções das Forças 

Armadas? 

 

 Centro-
Oeste Nordeste  Norte Sudeste Sul BRASIL 

Combater a criminalidade em conjunto 

com as polícias 
58,7% 55,1% 63,7%  59,2% 57,1%  58,1%  

Defender o país em caso de guerra 53,1%  53,0%  59,3%  61,9%  39,9%  55,4%  

Ajudar a população com serviços 

médicos e sociais e em casos de 

desastres naturais 

56,5%  48,6%  57,3% 49,5%  44,7%  49,7%  

Combater o terrorismo 34,7%  49,2%  34,0%  37,8%  52,7%  42,7%  

Participar de missões de paz em 

outros países 
33,6%  36,7%  45,0%  33,1%  25,5%  34,0%  

Passar para os jovens valores como 

responsabilidade e disciplina 
40,2%  32,1%  43,3%  34,1%  26,8%  33,7%  

Ensinar aos jovens uma profissão 36,5%  39,0%  43,7%  30,5%  24,1%  33,5%  

Construir estradas, ferrovias, portos 

etc. 
19,6%  22,0%  24,3%  20,0% 20,5%  21,0%  

Nenhuma das anteriores 0,7% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3%  

Não sabe/não respondeu 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
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Em quatro regiões do país, a principal função das Forças Armadas, do ponto 

de vista dos entrevistados, é o “combate a criminalidade em conjunto com as polícias”. 

Apenas na região Sudeste esta não foi a opção mais assinalada, onde prevaleceu a 

opção “defender o país em caso de guerra”. Contudo, a diferença entre estas duas 

funções foi inferior a 5 p.p. para as regiões Nordeste (respectivamente 55,1% e 53%), 

Norte (63,7% e 59,3%) e Sudeste (59,2% e 61,9%). Em termos percentuais, a região 

Norte foi aquela na qual mais pessoas assinalaram a opção “combater a criminalidade 

em conjunto com as polícias” (63,7% dos respondentes), seguida da região Sudeste 

(59,2%).  

“Defender o país em caso de guerra” foi a opção mais mencionada entre as 

funções das Forças Armadas somente na região Sudeste, restando como a segunda 

opção mais mencionada nas regiões Norte e Nordeste, a terceira na região Centro-

Oeste e apenas a quarta na região Sul. A “função social” das Forças Armadas (parte 

das chamadas atribuições subsidiárias) é vista com maior importância na região Norte 

do país, onde 57,3% dos entrevistados disseram que “ajudar a população com 

serviços médicos e sociais e em casos de desastres naturais” é função das Forças 

Armadas, devendo estas também ser responsáveis por “passar para os jovens valores 

como responsabilidade e disciplina” (43% de respostas afirmativas na região Norte 

frente a 26,8% na região Sul) e “ensinar aos jovens uma profissão” (43,7% de 

respostas afirmativas na região Norte frente a 24,1% na região Sul).  

Além disso, a região Norte foi aquela na qual as Forças Armadas foram mais 

vistas como fonte de solução para diferentes demandas da sociedade: das oito opções 

apresentadas aos entrevistados, seis tiveram na região Norte o maior número de 

respostas positivas. 

 Outra questão abordada nesta parte da pesquisa diz respeito à disponibilidade 

dos brasileiros em contribuir com o esforço nacional no caso de ocorrência de uma 

guerra. Esta questão reveste-se de importância em função da necessidade de 

mobilização da sociedade brasileira no caso de um eventual conflito externo. As 

respostas constam da tabela 3.5. 

 Analisando-se os dados por região, observa-se que a disponibilidade de 

participar na condição de militar em uma eventual guerra (atuando ou não em 

combates) é mais elevada na região Sul (58,5% dos entrevistados), seguida da região 

Norte (48%); a região Sudeste foi aquela na qual o percentual foi mais baixo (39,6%). 

Ao mesmo tempo, a região Norte foi onde mais entrevistados disseram que não 

gostariam de contribuir de nenhuma forma (28%), com os percentuais mais baixos 

desta resposta tendo ocorrido nas regiões Centro-Oeste (11,8%) e Sul (12,3%).  
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Tabela 3.5 

Formas de contribuição da população brasileira em caso de guerra (por região) 

Pergunta: Felizmente, o Brasil, hoje em dia, vive em paz com os demais países do mundo. Contudo, se 

houvesse uma guerra da qual o Brasil participasse, as pessoas poderiam contribuir de várias formas, ou mesmo 

não contribuir. Caso realmente houvesse uma guerra, gostaria de saber se o(a) Sr(a). estaria disposto(a) a 

contribuir e de qual maneira. 

 Centro-
Oeste Nordeste Norte Sudeste  Sul BRASIL 

Participaria como militar, inclusive em 

ações de combate 
14,0%  14,7%  19,7%  14,4%  23,2%  16,1% 

Participaria como militar, mas não em 

ações de combate 
32,1%  28,5%  28,3%  25,2%  35,3%  28,3% 

Não participaria como militar, mas 

contribuiria como civil 
41,7%  34,4%  24,0%  38,3%  28,4%  34,9% 

Não estaria disposto a contribuir de 

nenhuma forma 
11,8%  21,0%  28,0%  21,0%  12,3%  19,7% 

Não sabe/não respondeu 0,4% 1,4% 0,0% 1,1% 0,7% 1,0% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

  

 Para esta mesma questão, foram também analisados os dados apenas para 

homens e mulheres com idade entre 18 e 45 anos. Os dados são apresentados na 

tabela 3.6.  

 

Tabela 3.6 

Formas de contribuição da população brasileira em caso de guerra (homens e 

mulheres de 18 a 45 anos) 

 Homens  
(18 a 45 anos) 

Mulheres  
(18 a 45 anos) BRASIL 

Participaria como militar, inclusive em ações de combate 28,2% 9,6% 18,7% 

Participaria como militar, mas não em ações de combate 31,9% 31,5% 31,7% 

Não participaria como militar, mas contribuiria como civil 25,9% 38,9% 32,5% 

Não estaria disposto a contribuir de nenhuma forma 13,6% 18,9% 16,3% 

Não sabe/não respondeu 0,5% 1,1% 0,8% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Por um lado, observa-se a maior disponibilidade dos homens em contribuir 

como militares (60,1% dos entrevistados frente a 41,1% no caso das mulheres), mas, 

por outro, uma diferença pouco superior a 5 p.p. entre os que não estariam dispostos a 

contribuir de nenhuma forma: 13,6% para os homens e 18,9% para as mulheres. 

Dessa forma, observa-se que tanto homens como mulheres apresentaram disposição 
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semelhante e elevada em contribuir com o esforço nacional no caso de uma guerra 

(respectivamente 85,9% e 80%), embora atuando em funções distintas. 

Outra forma de se abordar esta mesma questão é analisar se a ligação que as 

pessoas possuem com as Forças Armadas influencia a sua disponibilidade em 

contribuir com o esforço nacional na situação de uma guerra. Aqueles que estão 

servindo ou já serviram às Forças Armadas ou, então, que têm um parente/pessoa 

próxima que está servindo ou já serviu teriam mais disponibilidade em participar de um 

esforço nacional no caso de uma eventual guerra do que o restante da população? Os 

resultados constam da tabela 3.8.  

 

Tabela 3.8 

Formas de contribuição da população brasileira em caso de guerra 

(por ligação com as Forças Armadas) 

 
Está 

servindo/ 
serviu 

Não serve/serviu, 
mas tem parente/ 
pessoa próxima 
que serve/serviu 

Nenhuma 
das  

anteriores 
BRASIL 

Participaria como militar, inclusive em ações de 

combate 
29,3% 17,1% 12,8% 16,1% 

Participaria como militar, mas não em ações de 

combate 
26,0% 28,1% 28,6% 28,3% 

Não participaria como militar, mas contribuiria 

como civil 
30,5% 38,1% 33,9% 34,9% 

Não estaria disposto a contribuir de nenhuma 

forma 
13,9% 15,7% 23,6% 19,7% 

Não sabe/não respondeu 0,3% 1,1% 1,1% 1,0% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
Nota: esta pergunta também possuía outra opção de resposta: se o entrevistado “estava servindo ou 
havia servido e, ao mesmo tempo, tinha parente/pessoa próxima que estava servindo ou havia servido”. 
Contudo, como apenas 91 entrevistados assinalaram esta opção, ela não foi registrada em uma coluna 
individual, tendo em vista a ausência de um número de respostas que viabilizasse uma análise precisa. 
Ela está incluída, contudo, na coluna “BRASIL”. 
 

 Observa-se que a disponibilidade de contribuir em uma eventual guerra (quer 

seja como militar ou civil) é maior entre aqueles entrevistados que estão servindo ou 

que já serviram às Forças Armadas (85,8%), bem como entre aqueles que têm um 

parente próximo ou pessoa próxima que está servindo ou já serviu (83,2%), do que 

naqueles que não tem ou não tiveram nenhuma destas ligações com as Forças 

Armadas (75,3%). Contudo, observa-se que os percentuais foram elevados em todos 

estes grupos de entrevistados. 
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4 PODER MILITAR DO BRASIL E INSERÇÃO INTERNACIONAL 

O eixo temático analisado nesta seção teve o objetivo de captar a percepção dos 

entrevistados acerca das capacidades militares do país para a Defesa Nacional, bem 

como da inserção internacional do Brasil por meio da atuação das Forças Armadas. 

Nesse sentido, as questões se referiram: à qualidade do trabalho realizado pelas 

Forças Armadas; aos meios disponíveis para o exercício de suas funções; à 

importância do apoio governamental à indústria de defesa no país; e à participação do 

Brasil em missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Uma das questões versou sobre a percepção acerca da qualidade do trabalho 

realizado pelas Forças Armadas, cujas respostas – classificadas de acordo com as 

regiões do país, graus de escolaridade e faixas etárias – estão apresentadas na tabela 

4.1. 

 

Tabela 4.1 

Percepção sobre o trabalho realizado pelas Forças Armadas do Brasil 

(por região, grau de escolaridade e faixa etária) 

Pergunta: Como o(a) Sr(a). avalia o trabalho realizado pelas Forças Armadas do Brasil, ou seja, o Exército, a 

Marinha e a Aeronáutica: muito bom, bom, ruim ou muito ruim? 

 Muito 
Bom/Bom Regular Ruim/ 

Muito Ruim  NS/NR 

Região do Brasil     

Centro-Oeste 71,2% 22,9% 5,2% 0,7% 

Nordeste 60,8% 29,0% 6,8% 3,4% 

Norte 79,0% 15,0% 5,0% 1,0% 

Sudeste 68,3% 23,9% 6,0% 1,8% 

Sul 75,4% 16,8% 6,2% 1,6% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado e fundamental (incompleto/completo) 68,3% 23,2% 5,6% 2,9% 

Ensino médio (incompleto/completo) 68,7% 23,1% 6,9% 1,3% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 67,0% 26,3% 5,0% 1,6% 

Faixa Etária      

18 a 24 anos 73,3% 19,9% 6,2%  0,7% 

25 a 34 anos 70,4%  21,2% 6,7% 1,8% 

35 a 44 anos 69,1% 23,4% 5,3%  2,2% 

45 a 54 anos 65,6% 25,5%  6,8%  2,0% 

55 a 64 anos 65,4%  27,0% 5,2% 2,4% 

+ de 64 anos 64,9%  25,8%  5,6% 3,7% 

BRASIL  68,3% 23,5% 6,1% 2,1% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 
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Observa-se que a percepção é predominantemente positiva em todas as 

regiões, graus de escolaridade e faixas etárias. Na região Nordeste, onde a percepção 

positiva foi a menor, 60,8% dos entrevistados consideraram o trabalho das Forças 

Armadas como muito bom ou bom, enquanto apenas 6,8% consideraram que este é 

ruim ou muito ruim. Destaca-se, contudo, a diferença de cerca de 18 p.p. entre as 

regiões Norte e Nordeste entre os que consideraram o trabalho das Forças Armadas 

muito bom ou bom. 

 Quanto ao grau de escolaridade, a percepção é positiva em todas as faixas, 

sendo que mesmo para aquela na qual a aprovação foi menor – ensino superior 

(incompleto/completo)/pós-graduação – o percentual de respostas muito bom ou bom 

foi de 67%. Em relação às faixas etárias, observa-se tendência de diminuição do 

percentual de avaliações muito bom ou bom à medida que se avança para faixas 

etárias superiores. Quanto ao percentual de avaliações ruim ou muito ruim não houve, 

contudo, diferenças significativas entre as faixas. 

 A percepção dos entrevistados no que diz respeito à qualidade dos 

equipamentos militares empregados atualmente pelas Forças Armadas brasileiras é 

moderadamente positiva: quase metade (48,1%) dos entrevistados apontou como 

muito bons ou bons os equipamentos militares das Forças Armadas, contra somente 

pouco mais de 18% de opiniões de que estes meios são ruins ou muito ruins. No 

entanto, verifica-se que, enquanto mais de 54% dos entrevistados da região Sul 

consideraram que as Forças Armadas do país estão bem equipadas, esse percentual 

foi de 38,9% na região Centro-Oeste. Além disso, a percepção positiva em relação à 

situação atual dos equipamentos das Forças Armadas se reduz nos estratos mais 

elevados de nível educacional. 
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Tabela 4.2 

Percepção quanto ao estado atual dos equipamentos das Forças Armadas 

(por região e grau de escolaridade) 

Pergunta: Se for preciso defender o país de uma ameaça estrangeira, as Forças Armadas do Brasil precisam ter 

certos equipamentos militares, como aviões, navios e tanques de guerra. Em sua opinião, os equipamentos 

militares que as Forças Armadas possuem atualmente são: muito bons, bons, regulares, ruins ou muito ruins? 

 

Muito 
bons/ 
bons 

Regulares  
Ruins/  
muito 
ruins 

NS/NR 

Região do Brasil  
   

 

Centro-Oeste 38,9% 40,7% 16,3% 4,1% 

Nordeste 44,9% 24,7% 26,5% 4,0% 

Norte 57,1% 21,8% 18,5% 2,7% 

Sudeste 48,0% 32,4% 14,6% 5,0% 

Sul 54,6% 25,9% 14,1% 5,5% 

Grau de Escolaridade  
   

 

Não escolarizado e fundamental (incompleto/completo) 51,0% 28,9% 15,0% 5,1% 

Ensino médio (incompleto/completo) 47,2% 28,2% 20,6% 4,0% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 40,6% 32,7% 22,8% 3,9% 

BRASIL  48,1% 29,0% 18,3% 4,6% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

Com respeito ao montante de gastos governamentais para aquisição de 

equipamentos militares no Brasil, a maioria dos entrevistados (70,3%) opinou pela 

necessidade de aumento nesses dispêndios, contra 22,8% que defenderam a 

manutenção do nível atual de gastos. Apenas 4,3% dos participantes da pesquisa 

apontaram a necessidade de redução dos gastos com equipamentos militares no país. 

Também para esta questão houve divergência de respostas entre as regiões e, em 

menor grau, entre as faixas de escolaridade dos entrevistados. Enquanto o percentual 

de residentes na região Norte que defende a ampliação dos gastos com equipamentos 

militares no país supera 80%, essa mesma opção atinge cerca de 55% na região Sul 

do Brasil. 
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Tabela 4.3 

Percepção quanto ao nível de gastos com equipamentos militares no país (por região 

e grau de escolaridade) 

Pergunta: Na sua opinião, os gastos do governo brasileiro com as Forças Armadas para a aquisição de 

equipamentos militares devem: aumentar muito, aumentar razoavelmente, permanecer como estão, diminuir 

razoavelmente ou diminuir muito? 

 

Deve aumentar 
muito/ 

razoavelmente 

Deve 
permanecer 
como está 

Deve 
diminuir 

razoavelmen
te/ muito 

NS/NR 

Região do País     

Centro-Oeste 79,6% 15,2% 4,4% 0,8% 

Nordeste 78,3% 17,6% 2,2% 1,9% 

Norte 80,2% 16,8% 2,7% 0,3% 

Sudeste 66,8% 25,5% 4,7% 3,0% 

Sul 55,3% 32,3% 8,2% 4,2% 

Grau de Escolaridade 
   

 

Não escolarizado/Fundamental (incompleto/completo) 69,3% 23,0% 4,6% 3,1% 
Ensino Médio (incompleto/completo) 72,3% 22,0% 3,4% 2,2% 
Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 67,1% 25,3% 6,5% 1,2% 

BRASIL  70,3% 22,8% 4,3% 2,6% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 Com respeito à importância da indústria brasileira de defesa e à eventual 

necessidade de políticas públicas orientadas a fomentar seu desenvolvimento, a 

opinião dos entrevistados também se mostrou bastante favorável: quase 90% 

consideraram importante o apoio governamental a esse setor. Contudo, na opinião de 

mais da metade dos entrevistados o governo deveria restringir o fomento a empresas 

nacionais, contra cerca de 38% que consideraram indiferente o apoio a firmas 

brasileiras ou estrangeiras, desde que estabelecidas em território nacional. 

A região Norte se destacou na defesa de que o apoio governamental seja 

restrito a empresas nacionais: mais de 60% dos entrevistados defenderam essa 

condição, contra 36% dos da região Sul. Verifica-se também que entrevistados com 

maior grau de escolaridade demonstraram maior aceitação de políticas públicas não 

seletivas no fomento à indústria de defesa no Brasil. 
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Tabela 4.4 

Percepção quanto ao apoio do governo à indústria de defesa no Brasil (por região e 

grau de escolaridade) 

Pergunta: O governo brasileiro, nos últimos anos, tem buscado ampliar a indústria militar do país, ou seja, as 

empresas que produzam equipamentos como aviões e navios de guerra, tanques de guerra, etc. Para algumas 

pessoas é importante que o Brasil tenha uma indústria como esta, enquanto para outras isto não tem 

importância. Como o(a) Sr(a). avalia a importância de haver no Brasil empresas que produzam equipamentos 

militares? 

  
É importante, mas 

somente para 
empresas brasileiras 

É importa nte e pode 
ser destinado a 

empresas 
brasileiras e 
estrangeiras 

Não é  
importante NS/NR 

Região do  País     

Centro-Oeste 47,4% 43,0% 8,9% 0,7% 

Nordeste 56,6% 32,6% 9,3% 1,5% 

Norte 60,7% 34,6% 4,4% 0,3% 

Sudeste 50,6% 37,6% 10,2% 1,6% 

Sul 36,0% 47,3% 14,8% 2,0% 

Grau de Escolaridade      

Não escolarizado e 

Fundamental 

(incompleto/completo) 

52,6% 34,7% 10,7% 2,0% 

Ensino Médio 

(incompleto/completo) 
49,7% 39,7% 9,6% 1,0% 

Superior 

(incompleto/completo)/Pós-

Graduação 

47,0% 42,6% 9,5% 0,9% 

BRASIL  50,7% 37,7% 10,1% 1,5% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

 A percepção dos brasileiros quanto à eventual atuação do país em missões de 

paz realizadas no âmbito da ONU também foi objeto desta pesquisa. A opinião dos 

entrevistados se mostrou amplamente favorável: quase 80% são favoráveis à 

participação do Brasil nessas missões, enquanto apenas 20% são contrários a essa 

atuação. Não obstante essa ampla margem de aprovação, restaram diferenças de 

percepção entre as regiões e, em menor grau, entre faixas etárias: cerca da metade 

dos entrevistados da região Sul se disseram favoráveis à participação do país em 

missões de paz, contra a quase totalidade dos entrevistados na região Norte; nas 

demais regiões, os percentuais favoráveis oscilaram entre 80% e 88%, 

aproximadamente. A aprovação a esse tipo de atuação internacional do Brasil decai 

na medida em que se avança para os estratos com idade mais elevada na amostra. 
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Em termos de graus de escolaridade, contudo, as discrepâncias entre as respostas 

dos entrevistados não foram significativas. 

 

Tabela 4.5 

Percepção quanto à participação do Brasil em missões de paz da ONU (por região, 

faixa etária e grau de escolaridade) 

Pergunta: Desde 2004, há uma missão de paz da ONU (Organização das Nações Unidas) no Haiti, um país do 

Caribe, e o Brasil é o país que mais tem enviado militares para lá. Na sua opinião, as Forças Armadas do Brasil 

devem participar de missões de paz como estas? Sim ou não? 

  Favorável Não  
favorável NS/NR 

Região do País    

Centro-Oeste 87,8% 12,2% 0,0% 

Nordeste 85,2% 14,2% 0,7% 

Norte 94,0% 6,0% 0,0% 

Sudeste 79,8% 18,2% 2,0% 

Sul 49,5% 48,5% 2,0% 

Faixa Etár ia    

18 a 24 anos 82,9% 16,6% 0,5% 

25 a 34 anos 80,6% 18,2% 1,3% 

35 a 44 anos 77,7% 20,9% 1,3% 

45 a 54 anos 77,9% 20,6% 1,3% 

55 a 64 anos 76,7% 22,7% 0,4% 

+ de 64 anos 75,6% 23,1% 2,6% 

Grau de Escolaridade     

Não escolarizado e Fundamental (incompleto/completo) 78,5% 19,7% 1,7% 

Ensino Médio (incompleto/completo) 78,4% 20,5% 0,9% 

Superior (incompleto/completo)/Pós-Graduação 79,5% 20,3% 0,2% 

BRASIL  78,6% 20,1% 1,2% 

Fonte: Pesquisa SIPS – IPEA, 2011. 

 

5. 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. 
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Tabela 5.1 

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. 
 

 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 5.2 

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 5.3 

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 metade dos respondentes, 47%, as Forças Armadas 
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deveriam combater a criminalidade de forma constante. Essa questão apresentou 

diferenças significativas entre estratos da sociedade brasileira, como pode ser visto na 

Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 

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 alg umas 
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). 

 

 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  
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(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 esta é, ao menos, razoavelmente atraente, 

enquanto 34,9% disseram se tratar de uma carreira pouco ou nada atraente. 
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Tabela 5.5 

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? 

 
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. 

  



 31

 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 5.6 

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 h aver 
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 tendem a concordar com a existência tanto do serviço militar 
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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. 

 



 34

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. 

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 

                                                 
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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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. 
Nota: * Embora a referida lei tenha anistiado crimes cometidos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979, a pergunta colocou em questão apenas o período do regime militar (citando, ao mesmo 
tempo, sua extensão até o ano de 1985) com o objetivo de facilitar a compreensão da questão para os 
entrevistados. 

 

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. 



 37

 

Tabela 11 

Opinião sobre a aplicabilidade da Lei da Anistia (apenas entre os entrevistados que 

conhecem o tema: 24,3% do total4) 

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). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão acerca do tema da Defesa Nacional no Brasil permaneceu por muito 

tempo restrita às Forças Armadas. No entanto, no bojo dos processos de 

redemocratização do país e de fortalecimento das instituições republicanas, ela 

atualmente avança de forma decisiva no sentido de se consolidar como uma 

importante política pública do nosso país, e que, como tal, deve ser constantemente 

aprimorada por meio do debate democrático e da responsividade dos agentes 

envolvidos em seu planejamento e implementação. É nesse contexto de construção e 

aprimoramento de políticas públicas que o presente estudo se insere, buscando 

identificar os principais elementos relacionados ao tema da Defesa Nacional que se 

acham presentes na percepção da população brasileira, bem como sua visão acerca 

do papel desempenhado pelos agentes e instituições a ele vinculados. 

 Inicialmente, a pesquisa apontou que, no tocante à percepção de ameaças, 

não obstante uma maior preocupação com riscos encontrados no seu cotidiano, com 

destaque para a criminalidade, outros eventos extremos, a exemplo de epidemias e 

                                                 
4 Correspondente a 924 entrevistados. 
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catástrofes ambientais, também emergem como tema de preocupação social, assim 

como as consequências de eventuais conflitos ocorridos nos países vizinhos.  

Além disso, prevalece a percepção de que os interesses estratégicos 

envolvendo a Amazônia e o pré-sal afetarão de forma significativa as relações do 

Brasil com outros países do mundo, e mesmo a possibilidade de conflitos armados 

envolvendo o Brasil nas próximas décadas é considerada factível por grande parte dos 

entrevistados. A pesquisa aponta ainda que a influência das ONG estrangeiras na 

região amazônica é vista de forma favorável. 

As funções de “combater a criminalidade em conjunto com as polícias” e 

“defender o país em caso de guerra” foram mencionadas como as mais importantes a 

serem realizadas pelas Forças Armadas, sendo que o combate à criminalidade teve 

percentual de apontamentos ligeiramente superior. 

 A maior parte dos entrevistados afirmou ainda que estaria disponível para 

contribuir de alguma forma com o esforço nacional no caso de uma guerra. 

Analisando-se as respostas para esta mesma questão especificamente entre pessoas 

com idade entre 18 e 45 anos, observa-se que os homens estão mais dispostos a 

contribuir como militares do que as mulheres, mas que, ao mesmo tempo, percentual 

pequeno de homens e mulheres não estaria disposto a contribuir de nenhuma forma. 

 A visão dos entrevistados quanto à atual situação dos equipamentos militares 

do país é moderadamente positiva; em que pese esta opinião, a maioria se diz 

favorável à expansão dos gastos militares e à ação governamental na promoção da 

indústria de defesa no Brasil. A pesquisa aponta ainda que a atuação do Brasil como 

membro de missões de paz é vista de forma favorável pela maior parte dos 

entrevistados.  

 Acerca das relações entre as Forças Armadas e a sociedade no Brasil, 

observou-se 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 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 diferente, dependendo de 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-
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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. 

 Finalmente, sobre a participação das mulheres e dos homossexuais nas Forças 

Armadas, a maioria dos entrevistados se mostrou favorável à sua atuação sem 

qualquer tipo de restrição. Já quando indagados acerca da Lei da Anistia, a maior 

parcela dos entrevistados afirmou desconhecer o tema; dentre aqueles que 

declararam conhecê-lo, a maior parte manifestou a opinião de que os crimes 

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

tipo de punição para os agentes envolvidos. 
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