
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: A SINERGIA INEXTRICÁVEL: AS DIFICULDADES DE COORDENAÇÃO ENTRE DIPLOMACIA
E DEFESA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANA MARIA RODRIGUES CHIMECAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): BRUNO LOTÉRIOORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

 

Este trabalho visa à análise de como ocorre o processo de coordenação entre 

os Ministérios de Defesa e Relações Exteriores na elaboração de suas políticas e 

estratégias de atuação, considerando os avanços institucionais dos governos de 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A criação do Ministério de Defesa (1996), 

por si só, e o mais recente lançamento do Livro Branco de Defesa Nacional (2012) 

não foram capazes de consolidar uma agenda comum, em que assuntos pertinentes 

a ambas as pastas pudessem ser debatidos de forma coerente. Não obstante os 

avanços já mencionados e a importância dessa interação, diplomatas e militares 

nem sempre encontram um caminho de colaboração e diálogo quer seja por 

questões históricas quer seja por questões institucionais, gerando dificuldades para 

fortalecimento do Brasil como global player. 

 

2. Introdução 

 

No atual contexto das relações interestatais e considerando a ordem mundial 

vigente, espera-se que a interação entre os Ministérios da Defesa e Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) seja constante e harmoniosa, como forma de criar 

respaldo para a atuação estatal que busca consolidar o interesse nacional. Ainda 

assim, não conseguimos encontrar elementos que nos mostrem que este diálogo 

ocorre de forma estruturada e contínua. É uma coordenação alquebrada, incipiente, 

e que ganhou força a partir de 1996 com o processo de unificação das Forças 

Armadas em único Ministério e com o estabelecimento da Política e Estratégia de 

Defesa Nacional, mas que ainda não conseguiu criar os vínculos necessários para 

que diplomatas e militares atuem de forma complementar. Segundo Alsina (SOARES 

ALSINA, 2003, p.53), “o Ministério de Defesa suscitava o estabelecimento de novas 

formas de coordenação (diálogo unificado) entre o Itamaraty e as forças singulares”. 

Entretanto, essa unificação deveria vir acompanhada não somente por convergência 

de temas com o MRE, mas também com o estabelecimento de políticas claras de 

defesa nacional. 

 

 

 



3. Objetivos 

 

Constituem objetivos da pesquisa, analisar, a partir do governo Luiz Inácio 

Lula da Silva quais foram as ocasiões que ensejaram coordenação entre os dois 

ministérios. Buscar-se-á refletir sobre as implicações que tal incoordenação traz para 

o interesse nacional; quais são os elementos histórico-institucionais que obstam 

concreta interação entre as pastas e por meio de exemplos, serão demonstrados 

exemplos de países em que essa interação ocorre de forma harmônica. 

 

4. Metodologia 

 

O método a ser utilizado será revisão bibliográfica. Serão analisados 

documentos oficiais, livros e artigos acadêmicos de relevância para o assunto 

tratado. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Muitas são as iniciativas que buscam criar vínculos mais profundos quando 

falamos de política externa e defesa. Entre os processos mais recentes está a 

edição da Política de Defesa Nacional (PDN), em 1996, e ainda que eivado de 

críticas por não ser de fato um documento de defesa, sinalizou a incipiente 

coordenação entre militares e diplomatas, tal qual exposto na introdução do decreto 

lei, ao afirmar que: 

  A Política de Defesa Nacional, tema de interesse de todos os segmentos da 

sociedade brasileira, tem como premissas os fundamentos, objetivos e 

princípios dispostos na Constituição Federal e encontra-se em consonância 

com as orientações governamentais e a política externa do País [...] 

(BRASIL, 2005). 

 

Outro documento de extrema relevância é o Livro Branco de Defesa Nacional 

(LBDN), lançado durante o governo Rousseff e que representou “marco de 

transparência nos assuntos de defesa” (LBDN, 2012), que ao somar-se com a PDN 

e a Estratégia Nacional de Defesa (END), representa “documento esclarecedor 

sobre as atividades de defesa do Brasil.” (LBDN, 2012). É neste momento que Celso 

Amorim, diplomata de carreira, assume a chefia do MD sendo a ele permitido 



cumprir, nas palavras de seu sucessor Jacques Wagner, um duplo papel: o de um 

“guerreiro no Itamaraty e o de um diplomata no Ministério da Defesa.” (WAGNER, 

2015). 

  

6. Resultados preliminares. 

 

Observa-se um diálogo inacabado entre Itamaraty e Forças Armadas quando 

analisamos a evolução de diretrizes e políticas em comum. Para Alsina, ainda que 

existam “foros adequados” que possibilitem o diálogo, “as conversas informais entre 

diplomatas e militares se processam em bases ad hoc e são insuficientes como 

sucedâneos de uma coordenação organicamente organizada”. (ALSINA, 2003, p. 

81). Ainda sob a análise de Alsina, um bom exemplo da falta de diálogo é no tocante 

ao “planejamento de ações de contingência no caso de ameaça à integridade do 

patrimônio brasileiro localizado na área de fronteira”. (ALSINA, 2003, p. 81). Cada 

um toma a medida que melhor lhe aprouver, sem levar em consideração qual plano 

traçado pelo outro, mostrando a falta de procedimentos existentes na burocracia 

estatal.  
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