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RESUMO 

 

Desde o início da Guerra Fria, admite-se que a possibilidade de guerra do tipo convencional 
entre dois ou mais Estados deixou de ser comum diante da dissolução da delimitação entre o 
que “está dentro” e o que “está fora”. Esse processo gerou uma mudança no pensamento sobre 
segurança. Em vista disso, esta pesquisa se propõe a refletir a tendência que se verifica na 
realidade: os Estudos Estratégicos são mais do que Defesa e Forças Armadas. Apresenta-se a 
oportunidade de discutir a inserção das mudanças globais na realidade brasileira. O 
entendimento dos fatores que configuram o ambiente interno facilita a compreensão das 
intervenções contemporâneas no contexto do Brasil. Com relação a isso, pretende-se analisar o 
Manual de Garantia da Lei e da Ordem, o Manual de Operações de Pacificação e o Plano 
Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro dos anos 2010. Para além da concepção 
estritamente militar, os Estudos Estratégicos compreendem uma reflexão política, uma vez que 
somente a partir da perspectiva concentrada na política é possível lidar com as problemáticas 
da segurança. A partir deste entendimento, conclui-se que os Estudos Estratégicos, no Brasil, 
compreendem os estudos de segurança do ponto de vista das operações interagências. Trata-se 
de uma pesquisa de cunho teórico-conceitual, assim sendo, a abordagem deste trabalho é 
qualitativa, conduzindo uma análise do contexto geral para o particular. 

 

Palavras-chave: Estudos Estratégicos; Segurança; Operações interagências; Reforma do 
setor de segurança; Forças Armadas; GLO.



 

ABSTRACT 

 

Since the beginning of the Cold War, it has been accepted that the possibility of a war of the 
conventional type, between two or more States, is no longer common due to the dissolution of 
the delimitation between what is inside and what is outside. This process has brought a changing 
way of thinking about security. Given this, this research proposes to reflect on the trend that 
verifies in reality: Strategic Studies are more than Defense and Armed Forces. The opportunity 
presents itself to discuss the insertion of global changes in Brazil. Understanding the factors 
that shape the internal environment facilitates the comprehension of contemporary 
interventions in the context of Brazil. In this regard, we intend to analyze the Law-and-Order 
Guarantee Manual, the Pacification Operations Manual, and the Strategic Plan for Federal 
Intervention in Rio de Janeiro in the 2010s. In addition to a strictly military concept, Strategic 
Studies comprise a political reflection as a perspective focused on politics it is possible to deal 
with security issues. Based on this understanding, it appears that Strategic Studies in Brazil 
comprise security studies from the point of view of multidimensional operations. It is 
theoretical-conceptual research. Thus, the approach of this work is qualitative, conducting an 
analysis of the general to the particular context. 
 

Keywords: Strategic Studies; Security; multidimensional operations; security sector reform; 
armed forces; GLO.
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INTRODUÇÃO 

 
Em todo o período da história que antecede a era nuclear, o que era percebido como um 

problema de segurança se referia à segurança do Estado especificamente. Por sua vez, o que 

determinava a sensação de insegurança era o medo de ameaças externas. Nessa lógica, a política 

orientava-se para a proteção dos limites territoriais do Estado. Contudo, desde o início da 

Guerra Fria, é possível admitir que a possibilidade de guerra do tipo convencional entre dois ou 

mais Estados soberanos deixou de ser comum, na medida em que os conflitos no interior dos 

Estados tomaram proporções maiores. 

Nota-se esta tendência diante da dissolução da delimitação entre o que “está dentro” e o 

que “está fora”. O que se verifica é o aumento da preocupação com a contenção dos problemas 

internos. Em vista disso, observa-se a mudança na percepção de segurança. Nesse processo, os 

Estados passaram a receber estímulos de organizações internacionais (OI) para promoverem a 

devida adaptação de suas forças de segurança para atuarem em missões de paz, assistência 

humanitária e combate à criminalidade, por exemplo. 

O espectro de ameaças que se observa no recorte deste trabalho se refere a questões tais 

como o crime organizado nas zonas periféricas, o tráfico de drogas e armas, os desastres 

ambientais, a crise de refugiados, a insuficiência da governança de Estados considerados 

frágeis, o terrorismo, dentre outros problemas que ganham notoriedade na esfera internacional 

em decorrência da expansão do conceito de segurança. Para lidar com essas problemáticas, 

destaca-se a necessidade de convergir as atividades das Forças Armadas, forças policiais e 

instituições civis, de modo a promover um trabalho conjunto, isto é, por meio de operações 

interagências, capacitando-as para atuação em ambientes complexos. 

Tendo em vista a mudança na percepção de segurança que se verifica no cenário 

internacional, a hipótese principal refere-se à insuficiente definição tradicional de Estudos 

Estratégicos. A partir disso, a hipótese secundária é de que os Estudos Estratégicos 

compreendem os estudos de segurança do ponto de vista das operações interagências. Trata-se 

de uma pesquisa de cunho teórico-conceitual, assim sendo, a abordagem deste trabalho é 

qualitativa, conduzindo uma análise do contexto geral para o particular. 

Além de ser pertinente no sentido conceitual, a utilidade desta pesquisa não se restringe 

apenas aos fins acadêmicos. Entender o que são os Estudos Estratégicos numa perspectiva 

contemporânea também pode ser útil para possibilitar o aprimoramento de estratégias 

governamentais que envolvem todo o setor de segurança brasileiro no que diz respeito à melhor 

integração dos diversos atores. No mais, esta pesquisa toma maior relevância por relacionar 
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temáticas que estão inseridas nas discussões acadêmicas atualmente, sendo uma tendência que 

se verifica na realidade. Por fim, vale ressaltar que não existe a pretensão de dizer que militares 

devem exercer trabalho de polícia (como intervir nas favelas, por exemplo). A contribuição 

desta pesquisa é para que esta tendência possa ser estudada com a sensibilidade que lhe é devida 

e que seja parte de uma rede de estudo, de modo que mais pessoas possam pesquisar o tema. 

No decorrer da exposição, será possível confirmar a tendência que se verifica na 

realidade: os Estudos Estratégicos são mais do que Defesa e Forças Armadas. Com isso, cabe 

uma reinterpretação do que se entende por segurança. Assim sendo, o objetivo principal desta 

pesquisa é demonstrar a vinculação entre Estudos Estratégicos e segurança e, por conseguinte, 

verificar a relação direta entre Estudos Estratégicos e operações interagências.  

Os objetivos específicos, que serão analisados ao longo de toda a pesquisa, partindo 

do “geral para o particular”, portanto, são: (1) Constatar que a segurança é uma preocupação 

em comum dos Estudos Estratégicos, dos Estudos de Defesa, bem como dos estudos de 

segurança; (2) Compreender a concepção ampla dos estudos de segurança; (3) Verificar as 

semelhanças entre as operações de contrainsurgência e as operações de paz da Organização das 

Nações Unidas (ONU); (4) Compreender o ambiente interagências a partir da Reforma do setor 

de Segurança (RSS); (5) Analisar, em termos qualitativos, o Manual de Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO) e o Manual de Operações de Pacificação no Brasil, bem como o 

documento de Intervenção Federal no Rio de Janeiro (IFR), dos anos 2010; (6) Verificar a perda 

de distinção entre as funções desempenhadas pelas Forças Armadas do Brasil, especialmente o 

Exército, e as funções desempenhadas pelas polícias. 

Assim sendo, o primeiro capítulo apresenta as concepções teóricas mais expressivas 

dos autores da literatura internacional dos Estudos Estratégicos. Esta exposição abre caminho 

para o entendimento da perspectiva brasileira sobre o tema, levando em consideração as 

particularidades do Brasil. Em vista disso, a primeira parte deste capítulo desenvolve uma 

análise para se compreender o que são os Estudos Estratégicos de acordo com a abordagem 

tradicional. De modo a se avançar nesta análise, há de se ter em mente que estratégia não 

significa o mesmo que Estudos Estratégicos. Com relação à estratégia, existem, ao menos, duas 

concepções diferentes: (1) a concepção estreita, que compreende uma reflexão propriamente 

militar, e (2) a concepção ampla, que compreende uma reflexão política. 

A partir desta classificação, consideram-se, ao menos, duas correntes de pensamento 

diferentes: o grupo de autores que se preocupam com o aspecto estritamente militar dos Estudos 

Estratégicos e o grupo de autores que pensam os Estudos Estratégicos do ponto de vista político. 

Para os fins desta dissertação, os Estudos Estratégicos compreendem a reflexão política da 
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estratégia, que, por sua vez, se relaciona com a percepção de segurança. Diferentemente da 

Defesa, que é o instrumento efetivo do Estado, a segurança é uma sensação, cujas prioridades 

são politicamente definidas. Como ponto de partida, é pertinente observar o que se entende por 

estratégia. Este caminho é traçado para facilitar a compreensão do que se apreende como 

Estudos Estratégicos. Todos os conceitos expostos nesta primeira parte foram formulados por 

especialistas civis e militares que compõem a literatura tradicional do tema. 

Visando facilitar a compreensão do que são os Estudos Estratégicos na perspectiva 

tradicional dos países desenvolvidos, consideram-se três abordagens metodológicas diferentes: 

(1) economia de meios segundo Bernard Brodie (2008); (2) dimensões estratégicas segundo 

Colin Gray (2013); e (3) interações estratégicas segundo Lawrence Freedman (2004). A 

exposição das abordagens é relevante porque diz respeito aos assuntos mais discutidos entre os 

acadêmicos durante o período de prestígio dos Estudos Estratégicos na década de 1950.  

Na segunda parte do primeiro capítulo, o objetivo é trazer à luz o que são os Estudos 

Estratégicos na perspectiva brasileira. Nesta seção, utiliza-se também o mesmo esquema de 

classificação conforme as chaves de entendimento: (1) perspectiva concentrada no ato da guerra 

e (2) perspectiva concentrada na política. A partir desta distinção, consideram-se, ao menos, 

duas correntes de pensamento diferentes: o grupo de autores que se preocupam com o aspecto 

estritamente militar dos Estudos Estratégicos e o grupo de autores que pensam os Estudos 

Estratégicos do ponto de vista político.  

Inicialmente, é pertinente contextualizar a discussão tendo em vista as circunstâncias 

nas quais a comunidade científica se configurou. A história do Brasil é profundamente marcada 

por problemas causados pela interferência militar na política. Dessa forma, a expressão 

“Estudos Estratégicos” não foi considerada pela grande maioria dos acadêmicos. O que se 

verifica é a utilização da expressão “Estudos de Defesa”. Esta designação surgiu no contexto 

de fundação da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED). Segundo a justificativa 

de Manuel Domingos Neto (2013, 2014), Héctor Luis Saint-Pierre (2013, 2015) e Samuel Alves 

Soares (2015), os Estudos Estratégicos têm uma conotação ruim, porque, além da expressão 

“estratégia” ser amplamente designada para diferentes propósitos, simboliza fortemente a 

doutrina militar.  

Entre os autores brasileiros apresentados nesta seção que discutem sobre o que são os 

Estudos Estratégicos, somente Frederico Costa (2014, 2015) desenvolve sua análise a partir de 

uma reflexão política. Eurico Figueiredo (2010, 2015) e Domício Proença Júnior, Eugenio 

Diniz e Salvador Ghelfi Raza (1999) desenvolvem a análise a partir de uma reflexão 

propriamente militar. 



12 
 

Para seguir com o objetivo da segunda parte do primeiro capítulo, cabe a exposição de 

como se configura a avaliação das áreas do conhecimento científico. Este caminho é traçado 

para facilitar o entendimento do lugar dos Estudos de Defesa no debate acadêmico. A discussão 

sobre o que se entende por Estudos de Defesa se desenvolve entre Domingos Neto (2013, 2014), 

Saint-Pierre (2013, 2015) e Soares (2015). Verifica-se que não há consenso entre os autores no 

que diz respeito à definição de Estudos de Defesa.  

É possível perceber que os Estudos de Defesa compreendem uma noção concentrada na 

política, assim como os Estudos Estratégicos. Nota-se, ainda, que os temas discutidos são os 

mesmos, o que torna possível afirmar que objeto de estudo também é o mesmo. Portanto, ao 

final desta seção, será possível concluir que, tendo em vista a realidade brasileira, Estudos 

Estratégicos significam o mesmo que Estudos de Defesa, na medida em que o fundamento 

comum é a política e a segurança. 

Em seguida, o segundo capítulo apresenta uma expansão do quadro geral do tema. O 

mapeamento desenvolvido reforça a constatação de que os conflitos mudaram de natureza, o 

que indica, também, uma mudança no emprego das forças armadas. Assim sendo, na primeira 

parte deste capítulo, é pertinente observar a abordagem crítica de alguns acadêmicos 

contemporâneos, como Pinar Bilgin (2017), Robert B. J. Walker (1993) e Barry Buzan e Lene 

Hansen (2009), que desenvolvem pesquisas a partir de uma concepção ampla dos estudos de 

segurança. Estes autores fazem parte de uma virada epistemológica que repercutiu na década 

de 1990, no contexto de consideração da diversidade de aspectos que constituem o ambiente 

internacional. 

Tendo em vista a perda de distinção entre o “interno” e o “externo”, duas escolas de 

pensamento que constituem a literatura internacional dos estudos de segurança desenvolveram 

discussões sobre o que se entende por segurança. Muito diferentes da percepção de segurança 

do passado, as perspectivas apresentadas nesta seção consideram as ameaças à segurança a partir 

da ótica de indivíduos e grupos. Essa exposição é importante porque tais perspectivas fazem 

parte do movimento que abriu espaço para a discussão sobre as relações intersubjetivas no 

contexto contemporâneo mundial.  

Para os interesses desta pesquisa, considera-se relevante apresentar um panorama geral 

dos trabalhos mais conhecidos da Escola de Copenhagen e da Escola Galesa. Para representar a 

Escola de Copenhagen, vale observar a pesquisa de Barry Buzan, Ole Waever e Jaap de Wilde 

(1998). Partindo da teoria da securitização, os autores entendem a segurança enquanto uma 

construção social. Já a Escola Galesa é representada pelo trabalho desenvolvido por Ken Booth 

(1991) e sua pesquisa com Nicholas J. Wheeler (2008). Por meio de uma reflexão crítica sobre 
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o dilema de segurança, os autores consideram uma abordagem orientada para a emancipação 

dos seres humanos.  

A segunda parte do segundo capítulo apresenta as operações interagências. No 

entendimento deste estudo, as operações de contrainsurgência e as Operações de Paz da ONU 

compreendem um escopo mais amplo, uma vez que consideram a participação de diferentes 

atores, não somente a das forças armadas. Além disso, observa-se o uso de medidas 

excepcionais de controle e vigilância e do trabalho de inteligência, tendo em vista o caráter 

essencialmente político do conflito. 

As táticas de contrainsurgência foram formuladas inicialmente por meio da vivência dos 

militares franceses que participaram das guerras revolucionárias nos territórios colonizados, 

como foi o caso de Roger Trinquier (1964) e David Galula (1964). A exposição feita aqui sobre 

as obras desses autores é de muita relevância para a continuação da presente dissertação, porque 

diz muito sobre as operações interagências do contexto contemporâneo. Na verdade, a influência 

da doutrina francesa de contrainsurgência se verifica desde as primeiras operações realizadas 

pela ONU no período pós-Segunda Guerra Mundial. Além disso, com a constatação de Thaiane 

Mendonça (2017), parte-se do pressuposto de que as Operações de Paz, principalmente as de 

peacebuilding, muito se assemelham às operações de contrainsurgência. 

Tendo isso em mente, a última parte desta seção apresenta o panorama geral das missões 

implementadas pela ONU no final do século XX. Por fim, será apresentado o conceito de 

Reforma do setor de Segurança. No ambiente interagências, a RSS demanda a articulação entre 

os órgãos de administração e fiscalização, juntamente com as instituições de justiça e de 

aplicação da lei. Essa exposição é relevante porque compreende os esforços de organizações 

internacionais como a ONU na tentativa de mitigar os problemas internos que afetam as 

populações em diferentes contextos. 

Por fim, apresenta-se no terceiro capítulo a oportunidade de discutir a inserção das 

mudanças globais na realidade brasileira, de acordo com o que foi exposto nos dois primeiros 

capítulos desta dissertação. Assim sendo, o objetivo da primeira seção deste capítulo é 

apresentar, por um lado, a percepção de inimigo interno no Brasil e a influência externa do 

projeto estadunidense de exportação das políticas de segurança direcionadas ao combate ao 

comunismo; e, por outro, a doutrina francesa de contrainsurgência. Embora a influência militar 

dos Estados Unidos e da França tenha contribuído para a configuração da realidade brasileira 

no que concerne às intervenções contemporâneas, deve-se levar em consideração também que, 

desde o início do século XX, se tem catalisado no Brasil um ambiente propício para a 

assimilação de tais doutrinas. Para facilitar esta compreensão, cabe apresentar uma breve 
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contextualização conforme as observações de Frederico Costa (2008) e Mariana Janot (2020). 

Nesta exposição, utilizam-se também os apontamentos de Ananda Fernandes (2009), João 

Roberto Martins Filho (2012) e Leneide Duarte-Plon (2016). 

Nesse sentido, o que se observa é que as características do ambiente interno 

influenciaram a formulação do arcabouço jurídico brasileiro, particularmente no que se refere à 

concessão de autonomia para as Forças Armadas, o que fez com que a organização castrense se 

posicionasse enquanto a única capaz de oferecer o modelo organizacional ideal para o 

reordenamento da nação. No decorrer desse processo de busca por autonomia, as Forças 

Armadas tomaram para si a responsabilidade de conter os problemas internos para garantir a 

ordem. O papel de interventor concedido aos militares se firma nas constituições brasileiras, 

algo que demonstra a submissão do Estado, autoritário e conservador, às tradições e valores da 

organização castrense. Em busca da compreensão desta problemática, traz-se o estudo feito por 

Suzeley Mathias e André Guzzi (2010). 

O entendimento dos fatores que configuram o ambiente interno facilita a compreensão 

das intervenções contemporâneas no contexto brasileiro. Com relação a isso, cabe apresentar na 

seção seguinte o Manual de Garantia da Lei e da Ordem, o Manual de Operações de Pacificação 

e o Plano Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro dos anos 2010. Tais documentos 

merecem destaque por apresentar dispositivos legais, normas e procedimentos para garantir a 

ordem em relação ao que se entende por ameaças internas, cuja natureza os manuais tentam 

definir. Por conseguinte, será possível notar que os dois manuais – de GLO e de Operações de 

Pacificação – apontam claramente para a possibilidade de atuação militar em operações de perfil 

mais próximo do que se denomina por Segurança Pública, especialmente no que diz respeito às 

intervenções. Esta análise é compreensível a partir do panorama geral de securitização e da 

crescente preocupação com o espectro de ameaças. Ao final, constata-se que as intervenções 

contemporâneas estão intimamente associadas à lógica de combate ao inimigo interno. 
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CAPÍTULO 1 – ESTUDOS ESTRATÉGICOS: CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

1.1 A perspectiva tradicional dos Estudos Estratégicos 

 

O objetivo desta primeira parte é discutir o que são os Estudos Estratégicos de acordo 

com a perspectiva tradicional. Para desenvolver esta análise, há de se ter em mente que 

estratégia não significa o mesmo que Estudos Estratégicos. Com relação à estratégia, existem, 

ao menos, duas concepções diferentes: (1) a concepção estreita, que compreende uma reflexão 

propriamente militar e (2) a concepção ampla, que compreende uma reflexão política. 

A partir desta classificação, considera-se, ao menos, duas correntes de pensamento 

diferentes: o grupo de autores que se preocupam com o aspecto estritamente militar dos Estudos 

Estratégicos e o grupo de autores que pensam os Estudos Estratégicos do ponto de vista político. 

Para os fins desta dissertação, os Estudos Estratégicos compreendem a reflexão política da 

estratégia, que, por sua vez, se relacionam com a percepção de segurança. Diferentemente da 

Defesa, que é o instrumento efetivo do Estado, a segurança é uma sensação, cujas prioridades 

são politicamente definidas. 

Como ponto de partida, é pertinente observar o que se entende por estratégia. Este 

caminho é traçado para facilitar a compreensão do que se entende por Estudos Estratégicos. 

Todos os conceitos expostos nesta primeira parte foram formulados por especialistas civis e 

militares que compõem a literatura tradicional do tema. 

 

1.1.1 Estratégia: pontos de vista político e militar 

 

Para desenvolver a reflexão proposta nesta primeira parte, o uso da palavra “estratégia” 

refere-se à concepção tradicional de seu significado. No que interessa esta pesquisa, o elemento 

definidor da estratégia é o uso ou potencial uso da força militar. Utilizada na antiguidade para 

dar nome às habilidades do general, “estratégia” tem sua origem na palavra grega strategos, 

que significa generalato (AYSON, 2008, p. 558). Conforme a percepção da época, o general 

era aquele que praticava a estratégia (HEUSER, 2010, p. 4).  

Ao longo do tempo, a tendência que se verifica é a adequação da palavra “estratégia” 

para outros propósitos. Do ponto de vista dos estudiosos da concepção tradicional, sua 

utilização está cada vez mais descolada de seu sentido original (STRACHAN, 2008, p. 422). 

De fato, a utilidade da estratégia ultrapassa o contexto militar, sendo apropriada por diversas 

áreas como a propaganda, por exemplo. Acredita-se que “a velocidade com que a palavra 
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estratégia ganhou popularidade significa que ela passou a ser usada sem uma definição 

geralmente aceita.”1 (FREEDMAN, 2013, p. 74). O que parece ser a utilização vaga da 

expressão, na verdade, se trata da adequação para outros fins, sem a obrigatoriedade de vínculo 

com o aspecto militar (HOWARD, 1969, p. 179).  

O processo de mudança que ocorre no uso das palavras é fluido, contínuo e interativo. 

Tendo isso em vista, há de se compreender e acompanhar as transformações no significado das 

palavras de acordo com a dinâmica das relações sociais no mundo contemporâneo. Contudo, a 

presente pesquisa faz referência apenas ao sentido da palavra “estratégia” no que concerne ao 

uso do instrumento de força do Estado para fins políticos.2 

Para organizar a exposição sobre o que se entende por estratégia conforme os 

especialistas civis e militares da literatura tradicional, considera-se pertinente classificar os 

conceitos a partir de duas grandes chaves de entendimento: (1) definições de estratégia 

concentradas no ato da guerra e (2) definições de estratégia concentradas na política. Nesses 

termos, a primeira chave indica que o conceito é estreito, no qual corresponde às definições 

stricto sensu, por sua vez, a segunda chave indica que o conceito é mais amplo. 

A partir da literatura tradicional do estudo da estratégia, os autores de Strategy in the 

Contemporary World – An Introduction to Strategic Studies (2002) elaboraram uma lista de 

definições de estratégia formuladas por especialistas civis e militares. No geral, o Quadro 1, a 

seguir, apresenta conceitos que possuem características em comum, contudo, há 

particularidades entre eles. Percebe-se que alguns são mais fechados, pois entendem o papel da 

força militar atrelado exclusivamente aos objetivos da guerra. Em contraste, outros 

compreendem a estratégia em um sentido mais amplo, seja por meio da vinculação ao conceito 

de “poder”, seja por meio de uma perspectiva orientada para o processo dinâmico de formulação 

da estratégia, no qual se observa uma interação entre outros atores além das Forças Armadas 

(BAYLIS; WIRTZ, 2002, p. 3). Tendo isto em mente, é pertinente fazer alguns comentários 

importantes sobre os conceitos expostos na ilustração adiante. 

 

 

 

 

 
1 Do original: “The speed with which the word strategy gained currency meant that it came to be used without a 

generally agreed upon definition.” 
2 Nesta pesquisa, a palavra “Estado” refere-se ao “Estado moderno”, que, nos termos de Max Weber (1979), 

compreende a instituição responsável pelo uso legítimo dos meios de força dentro de um determinado território. 
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Figura 1 – Definições de estratégia3 
 

 
Fonte: Baylis e Wirtz (2002, p. 4). 

 

O militar prussiano Clausewitz é considerado o grande pensador estratégico da guerra 

convencional. Em sua análise teórica, o autor busca compreender o caráter político da guerra. 

Segundo a historiadora e cientista política Beatrice Heuser (2010, p. 6), em vez de definir a 

guerra como arte ou ciência, Clausewitz fez referência ao comércio, na medida em que ambas 

 
3 Do original: “Estratégia (é) o uso de engajamentos para o objetivo da guerra. (Carl von Clausewitz); Estratégia 

é a adaptação prática dos meios colocados à disposição de um general para a realização do objetivo na guerra. 
(Von Moltke); Estratégia é a arte de distribuir e aplicar meios militares para cumprir os fins da política. (Liddell 
Hart); Estratégia é […] a arte da dialética da força ou, mais precisamente, a arte da dialética de duas vontades 
opostas usando a força para resolver suas disputas. (André Beaufre); Em última análise, a estratégia trata do 
exercício eficaz do poder. (Gregory D. Foster); Estratégia é um plano de ação elaborado para atingir algum fim; 
um propósito aliado a um sistema de medidas para sua realização. (J. C. Wylie); Estratégia é um processo, uma 
adaptação constante às mudanças nas condições e circunstâncias em um mundo onde o acaso, a incerteza e a 
ambiguidade dominam. (W. Murray e M. Grimslay); A estratégia deve agora ser entendida como nada menos do 
que o plano geral para utilizar a capacidade de coerção armada - em conjunto com instrumentos de poder 
econômicos, diplomáticos e psicológicos - para apoiar a política externa de maneira mais eficaz por meios 
abertos, velados e tácitos. (Robert Osgood).” 
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são atividades humanas que tendem ao conflito de interesses. Ainda mais próxima à guerra é a 

política, também considerada pelo autor como uma atividade conflituosa e atravessada por 

interesses. É a partir desta similaridade que Clausewitz entende a guerra como “a continuação 

da política por outros meios”, o pensamento mais conhecido do autor, que expressa a íntima 

relação entre violência organizada e propósito político (CLAUSEWITZ, 2007, p. 28). Afirma-

se, portanto, que a concepção de Clausewitz é ampla, pois entende a estratégia como um assunto 

derivado da política.  

Não se pode dizer o mesmo quanto a concepção do marechal de campo prussiano 

Helmuth von Moltke. Tendo em vista sua experiência enquanto comandante nas guerras de 

unificação alemã, a essência da estratégia, segundo ele, estava nos preparativos necessários para 

conduzir as tropas ao campo de batalha. Nota-se o caráter estritamente técnico de sua definição 

ao evidenciar a natureza pragmática da estratégia militar. Sendo assim, é possível considerar 

que seu conceito é bastante reducionista e fechado, pois resume a estratégia à atividade 

operacional do generalato.  

A definição seguinte é do militar e historiador inglês Basil Liddell Hart. Além de 

escrever sobre estratégia, grande parte de seus estudos é relativa às guerras mundiais. É uma 

das definições mais conhecidas dos estudos tradicionais sobre estratégia militar. Em seu 

entendimento, estratégia significa correlacionar os meios (recursos disponíveis) aos fins 

(propósito político). Observa-se que sua definição não restringe a atuação militar somente ao 

campo de batalha, sendo assim, sua concepção pode ser considerada menos estreita que as 

anteriores. 

Na sequência, apresenta-se a definição do general francês André Beaufre, que participou 

da Segunda Guerra Mundial e serviu ao exército até meados da Guerra Fria. Na abordagem de 

Beaufre, a reflexão estratégica é sempre dialética, pois o fenômeno estratégico é um fenômeno 

interativo, posto que compreende a interação entre duas ou mais forças opostas.4 Nota-se que o 

que se entende por força se refere ao aspecto militar no sentido da força física, isto é, o uso ou 

ameaça de uso da violência organizada. Logo, pode-se dizer que sua definição de estratégia é 

estreita, uma vez que se concentra no ato da guerra. 

Para o militar e professor estadunidense Gregory D. Foster, o conceito de estratégia está 

intimamente relacionado ao exercício do poder. Esta definição, por sua vez, concentra-se na 

política, tendo em vista que as relações políticas são, por excelência, relações de poder. Muitas 

 
4 Segundo Beatrice Heuser (2010, p. 15-16), Clausewitz foi pioneiro nesse aspecto, visto que incitou pensadores 

estratégicos das gerações seguintes a construir a percepção da guerra a partir da relação entre o poder e a dialética 
do uso da força. 
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contribuições já foram feitas sobre o assunto. Vale destacar a observação de Lawrence 

Freedman, que entende o poder como a capacidade de produzir os efeitos pretendidos. De 

acordo com o cientista político, 

 
O poder é frequentemente considerado apenas como capacidade, geralmente com base 
na força militar ou econômica. Mas, diante de certos desafios ou na busca de alguns 
objetivos, grande parte dessa capacidade pode ser inútil. É preciso estratégia para 
desencadear o poder inerente a essa capacidade e direcioná-la para fins específicos. A 
estratégia é, portanto, o elemento criativo em qualquer exercício de poder. Estratégia 
é escolha. Depende da capacidade de compreender as situações e de avaliar os perigos 
e oportunidades que elas contêm. Isso, por sua vez, exige uma compreensão das 
escolhas disponíveis para os outros e de como isso pode frustrar ou possibilitar as 
próprias escolhas. A essência da estratégia, portanto, é a interdependência da escolha.5 
(FREEDMAN; RAGHAVAN, 2008, p. 217). 

 

Nos termos de Liddell Hart, o contra-almirante da Marinha norte-americana Joseph C. 

Wylie também compreende a estratégia a partir da relação entre meios e fins. No entanto, o 

autor considera necessário a elaboração de um planejamento para direcionar o conjunto de 

ações a serem realizadas. Dessa forma, a perspectiva de Wylie contempla a utilização de 

medidas que vão além das atividades militares. Talvez sua definição seja a mais ampla entre as 

definições do grupo de militares deste quadro, pois abre espaço para a consideração de meios e 

fins mais abrangentes. Nesses termos, Freedman (1998, p. 15 apud AYSON, 2008, p. 562) 

define a estratégia como “a busca pela relação ótima entre os fins políticos e os meios 

disponíveis para obtê-los.”6 Colin Gray (2013, p. 2) segue a mesma lógica ao afirmar que a 

estratégia é “a direção e uso dos meios pelos caminhos escolhidos para atingir os fins 

desejados.”7 

Os historiadores militares estadunidenses Williamson Murray e Mark Grimsley também 

desenvolveram uma definição mais abrangente. De modo geral, os autores compreendem a 

estratégia como um processo, no qual deve-se levar em consideração as mudanças e 

adversidades que surgem no caminho. A estratégia, por sua vez, requer ajustes de acordo com 

as novas movimentações políticas que se apresentam. A partir disso, torna-se possível adequar 

as ações à realização do objetivo final. 

 
5 Do original: “Power is often considered merely as capacity, usually based on military or economic strength. 

However, confronted with certain challenges or in the pursuit of some objectives, much of this capacity may be 
useless. It takes strategy to unleash the power inherent in this capacity and to direct it towards specific purposes. 
Strategy is thus the creative element in any exercise of power. Strategy is about choice. It depends on the ability 
to understand situations and to appreciate the dangers and opportunities they contain. This in turn calls for an 
understanding of the choices available to others and of how this might frustrate or enable one’s own choices. 
The essence of strategy is therefore the interdependence of choice.” 

6 Do original: “The search for the optimum relationship between political ends and the means available for 
obtaining them.” 

7 Do original: “The direction and use made of means by chosen ways in order to achieve desired ends.” 



20 
 

Robert Osgood, outro conhecido especialista civil estadunidense, também definiu a 

estratégia a partir de uma perspectiva mais ampla. Além de considerar a estratégia em termos 

de planejamento, a percepção do autor orienta-se para a política externa, o que confere a 

utilização de outros instrumentos para além do uso da força na busca por propósitos mais 

abrangentes, como as atividades diplomáticas, por exemplo. É possível observar que definições 

como essa permitem a consideração do envolvimento de diferentes atores no cenário político, 

que não se restringem apenas às funções exercidas pelas Forças Armadas. 

Com base na interpretação do quadro acima, é possível constatar que existem, ao menos, 

duas concepções de estratégia diferentes: (1) a concepção estreita, que compreende uma 

reflexão propriamente militar e (2) a concepção ampla, que compreende uma reflexão política. 

Para organizar este raciocínio, utiliza-se duas chaves de entendimento: (1) definições de 

estratégia concentradas no ato da guerra e (2) definições de estratégia concentradas na política. 

A partir dessa distinção, é pertinente classificar as definições dos autores de acordo com as 

chaves de entendimento. Portanto, o grupo de autores que entendem a estratégia em sentido 

estrito são: Moltke, Basil Liddell Hart e André Beaufre. Por sua vez, o grupo de autores que 

entendem a estratégia em sentido amplo são: Clausewitz, Gregory D. Foster, Joseph C. Wylie, 

Williamson Murray e Mark Grimsley e Robert Osgood. 

Até o momento, foi possível compreender as duas concepções de estratégia que a 

presente seção propôs analisar. A partir dessa discussão, vale destacar a existência de uma 

variação da expressão, conhecida como “grande estratégia”. É importante ter uma noção do que 

se entende por grande estratégia porque indica o caminho para a compreensão dos Estudos 

Estratégicos. De modo geral, pode-se dizer que a grande estratégia é um assunto que está 

localizado entre a estratégia e os Estudos Estratégicos. A diferença fundamental é que, enquanto 

a grande estratégia se insere no contexto de guerra, os Estudos Estratégicos se inserem no 

contexto de guerra e de paz. Distancia-se da concepção estreita da estratégia ao levar em 

consideração o uso de diferentes instrumentos para além das Forças Armadas e, 

simultaneamente, aproxima-se dos Estudos Estratégicos devido ao seu aspecto político. 

No período da Segunda Guerra Mundial, particularmente na Grã-Bretanha, introduziu-

se o conceito de grande estratégia para orientar a política externa em tempo de guerra. Na 

definição de Colin Gray (2013, p. 2), a grande estratégia é o direcionamento e uso de todo e 

qualquer um dos instrumentos de uma comunidade de segurança para fins políticos. Na mesma 

lógica, Hew Strachan (2008, p. 426) considera a grande estratégia como a consecução dos fins 

políticos não apenas por meio do instrumento militar, mas também por meio de instrumentos 
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diplomáticos, econômicos e culturais. Destaca-se, também, a abordagem de Beatrice Heuser 

(2010, p. 25-26): 

 
Como a guerra e a sociedade tornaram-se mais complicadas – e a guerra […] é uma 
parte inerente da sociedade –, a estratégia tem necessariamente exigido uma 
consideração crescente de fatores não militares, econômicos, psicológicos, morais, 
políticos e tecnológicos. Estratégia, portanto, não é apenas um conceito de tempo de 
guerra, mas é um elemento inerente à política em todos os momentos […]. No mundo 
atual, então, estratégia é a arte de controlar e utilizar os recursos de uma nação – ou 
uma coalizão de nações –, incluindo suas forças armadas, a fim de que seus interesses 
vitais sejam efetivamente promovidos e protegidos contra inimigos reais, potenciais 
ou meramente presumidos. O tipo mais elevado de estratégia – às vezes chamada de 
grande estratégia – é aquela que integra as políticas e os armamentos da nação de tal 
forma que o recurso à guerra se torna desnecessário ou é empreendido com a máxima 
chance de vitória.8 

 

Ao refletir sobre as definições de estratégia expostas até aqui, é possível inferir que, 

tanto os militares quanto os acadêmicos dos países desenvolvidos tendem a compartilhar a 

mesma visão de mundo. Embora escritos em momentos históricos diferentes, nota-se afinidade 

entre os conceitos, justamente porque partem da mesma perspectiva. As especificidades 

culturais e as particularidades locais vivenciadas dizem muito sobre a construção de percepções 

afins. Haja vista que “as decisões tomadas sobre a guerra são uma função das estruturas das 

sociedades que travam as guerras, e as ideias e pontos de vista dos tomadores de decisão são 

condicionados pela mentalidade particular de sua cultura.”9 (HEUSER, 2010, p. 24).  

Nesse sentido, há de se destacar o fato de que são identidades socialmente construídas 

numa região historicamente marcada por guerras envolvendo grande parte dos Estados do 

continente europeu – além do posterior envolvimento estadunidense na bolha de conflitos 

internacionais ao longo de todo o século XX. A intenção aqui não é discorrer sobre fatos 

históricos, contudo, a discussão presente nesta pesquisa parte do pressuposto de que as 

perspectivas apresentadas são muito características da mentalidade de estudiosos do tema que 

vivem a realidade de países frequentemente envolvidos em tensões políticas na esfera 

 
8 Do original: “As war and society have become more complicated – and war […] is an inherent part of society – 

strategy has of necessity required increasing consideration of nonmilitary factors, economic, psychological, 
moral, political, and technological. Strategy, therefore, is not merely a concept of wartime, but is an inherent 
element of statecraft at all times […]. In the present-day world, then, strategy is the art of controlling and utilizing 
the resources of a nation – or a coalition of nations – including its armed forces, to the end that its vital interests 
shall be effectively promoted and secured against enemies, actual, potential, or merely presumed. The highest 
type of strategy – sometimes called grand strategy – is that which so integrates the policies and armaments of 
the nation that the resort to war is either rendered unnecessary or is undertaken with the maximum chance of 
victory.” 

9 Do original: “Decisions made about war are a function of the structures of the societies that wage the wars, and 
decision-makers’ ideas and views are conditioned by the mindset particular to their culture. War aims are dictated 
by the concepts of the world, of society, of friend and foe, and of notions of what one can achieve through 
military manpower and technology. And Strategy is a function of all these variables and many more.” 
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internacional. Há também os que não vivenciam essa realidade, mas reproduzem teorias e 

conceitos sem antes analisá-los de maneira crítica. Tendo isso em vista, a próxima seção expõe 

o contexto no qual surge o que se convencionou chamar de Estudos Estratégicos.  

 

1.1.2 O aspecto político dos Estudos Estratégicos 

 

A partir da discussão anterior, infere-se que o escopo dos Estudos Estratégicos é 

essencialmente político, o que significa dizer que é mais abrangente, pois não se resume aos 

assuntos militares. Para os fins desta dissertação, os Estudos Estratégicos compreendem a 

reflexão política da estratégia, que, por sua vez, relacionam-se com a percepção de segurança. 

Diferente da Defesa, que é o instrumento efetivo do Estado, a segurança é uma sensação, cujas 

prioridades são politicamente definidas. 

De acordo com a classificação das chaves de entendimento expostas anteriormente, esta 

dissertação considera, ao menos, duas correntes de pensamento diferentes: o grupo de autores 

que se preocupam com o aspecto estritamente militar dos Estudos Estratégicos, e o grupo de 

autores que pensam os Estudos Estratégicos do ponto de vista político. A partir dessa 

compreensão, vale apresentar a discussão que se desenvolveu com relação ao lugar dos Estudos 

Estratégicos no debate acadêmico. 

Para facilitar o entendimento do que são os Estudos Estratégicos na perspectiva 

tradicional dos países desenvolvidos, considera-se três abordagens metodológicas diferentes: 

(1) economia de meios segundo Bernard Brodie (2008); (2) dimensões estratégicas segundo 

Colin Gray (2013); e (3) interações estratégicas segundo Lawrence Freedman (2004). A 

exposição das abordagens é relevante porque diz respeito aos assuntos mais discutidos entre os 

acadêmicos durante o período de prestígio dos Estudos Estratégicos. Indicam, também, quais 

são as preocupações de acadêmicos que vivem a realidade de países desenvolvidos. Nota-se 

que a percepção de segurança dos autores da literatura tradicional é muito particular e que em 

nada representa a realidade de países subdesenvolvidos.  

Entre os três autores analisados, somente Bernard Brodie, em seu texto Strategy as a 

science, publicado pela primeira vez em 1949, compreende os Estudos Estratégicos em sentido 

estritamente militar. Os demais autores mencionados compreendem os Estudos Estratégicos do 

ponto de vista político, isso significa que eles desenvolveram suas pesquisas tendo como 

fundamento a concepção ampla da estratégia. É possível perceber a existência de um espectro: 

embora considerem o aspecto político, o aspecto militar se faz muito presente. Isso não acontece 

por acaso, uma vez que a insegurança é percebida de fora para dentro.  
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No contexto da era nuclear, o pensamento estratégico passou a ser desenvolvido fora 

das Ciências Militares. A virada epistemológica que ocorreu durante a primeira fase da Guerra 

Fria abriu espaço para os estudos feitos por homens que não pertenciam às instituições militares, 

pelo contrário, muitos eram professores universitários de origens acadêmicas variadas, outros 

trabalhavam como analistas estratégicos de governos. Inclusive, como consequência de suas 

contribuições críticas ao exercício da ação estratégica, verifica-se, nesse período, a crescente 

participação de acadêmicos de diferentes áreas de estudo no âmbito governamental. 

No início da década de 1950, a partir da consideração da reflexão científica, emergem 

os Estudos Estratégicos. Tornou-se evidente a perda de importância do quesito experiência com 

a chegada da era nuclear (BETTS, 1997, p. 12). De certo, era um fenômeno completamente 

novo de que ninguém tinha conhecimento. Segundo Richard Betts (1997, p. 13-14), “a guerra 

nuclear estimulou a teorização porque era inerentemente mais teórica do que empírica.”10 

Assim como a discussão se estendeu rapidamente na Ciência Política, nota-se também a 

demanda por estudos de cálculo e probabilidade, entre os quais muitos se desenvolveram fora 

das universidades, por meio de instituições ligadas ao governo e think tanks. Dos países 

desenvolvidos, os mais interessados eram os setores de defesa e política externa dos Estados 

Unidos (EUA) e do Reino Unido. Ambos investiram na formação de núcleos de Estudos 

Estratégicos com a participação de físicos, engenheiros, matemáticos, economistas e analistas 

de sistemas, entre outras especialidades das áreas do conhecimento científico (HOWARD, 

1969, p. 196). 

Nesse contexto, o padrão convencional de guerra entre dois ou mais Estados soberanos 

tornou-se obsoleto. Contudo, muitos estudiosos ainda se preocupavam com o aspecto 

estritamente militar dos Estudos Estratégicos, como foi o caso de Bernard Brodie no início da 

década de 1950. Para entender o pensamento do autor, retoma-se as chaves de entendimento: 

(1) definições de estratégia concentradas no ato da guerra e (2) definições de estratégia 

concentradas na política. Observa-se que Brodie (2008, p. 13) insere as concepções da estratégia 

em dois contextos distintos. A concepção estreita da estratégia, o autor insere no contexto de 

guerra, e a concepção ampla da estratégia, o autor insere no contexto de paz. Em suas palavras,  

 
No sentido militar mais restrito, a estratégia lida apenas com recursos mobilizados e 
concentra-se em obter a vitória sobre um inimigo específico sob um conjunto 
específico de circunstâncias políticas e geográficas. Mas a estratégia também deve 
antecipar as trilhas da guerra e, por antecipação, buscar, sempre que possível, 
aumentar sua vantagem sem comprometer indevidamente a manutenção da paz ou a 
busca de outros valores. Esse empreendimento mais amplo, que pode ser chamado de 

 
10 Do original: “Nuclear war spurred theorizing because it was inherently more theoretical than empirical.” 
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“política de segurança”, pode ser interpretado para abranger a preparação total para a 
guerra, bem como seu início. Assim, lidaria - embora com objetivos claramente 
definidos e limitados - com questões políticas, sociais e econômicas, bem como 
militares, tanto em contextos domésticos quanto estrangeiros.11 (BRODIE, 2008, p. 
13). 

 

Para Brodie (2008, p. 13) sugeriu uma abordagem orientada para o estudo da economia 

de meios, esta, por sua vez, busca utilizar os recursos materiais e humanos de forma otimizada, 

em tempo de guerra. Em tempo de paz, a estratégia deve ser direcionada para evitar a guerra. 

O autor acredita que “existe uma grande diferença entre a paz e a guerra na proporção dos 

recursos nacionais disponibilizados para fins de segurança. Mas, em qualquer caso, estamos 

lidando principalmente com problemas de eficiência na alocação de recursos limitados [...]”12. 

Nessa lógica, a estratégia compreende os “problemas que envolvem economia de meios, ou 

seja, a utilização mais eficiente dos recursos potenciais e disponíveis a fim de potencializar 

nossa segurança.”13 Quer seja em contexto de guerra, quer seja em contexto de paz, nota-se a 

preocupação de Brodie (2008) com as ameaças externas. 

Após o longo período das guerras mundiais, a concepção estreita da estratégia não foi 

suficiente para acompanhar a realidade que se configurava. Surgiu a necessidade de buscar 

respostas para a compreensão das novas movimentações no cenário internacional. Nesse 

contexto, estudos foram direcionados para a concepção ampla da estratégia, que envolve outros, 

não somente o aspecto militar, mas também os aspectos sociais, logísticos, operacionais e 

tecnológicos, por exemplo. 

Colin Gray (2013, p. 4-6) se dedicou a pensar sobre o assunto ao se aprofundar em cinco 

grandes dimensões. Primeiro, ele compreende a estratégia a partir de uma perspectiva ética. Na 

sua visão, a conveniência estratégica pode ser moralmente problemática, porque a maioria dos 

tomadores de decisão justifica comportamentos que vão contra a lei e a boa-fé. Em seguida, o 

autor explora a perspectiva cultural, em que ressalta a importância da cultura para melhor 

compreensão da estratégia em contextos e localidades específicas. Na sequência, reflete sobre 

 
11 Do original: “In the narrower military sense, strategy deals only with mobilized resources and is concentrated 

upon achieving victory over a specific enemy under a specific set of political and geographic circumstances. But 
strategy must also anticipate the trails of war, and by anticipation to seek where possible to increase one’s 
advantage without unduly jeopardizing the maintenance of peace or the pursuit of other values. This broader 
enterprise, which might be called “security policy,” can be construed to cover the total preparation for war as 
well as the waging of it. It would thus deal — though with clearly defined and limited objectives — with political, 
social, and economic as well as military matters in both domestic and foreign contexts.” 

12 Do original: “[...] there is a vast difference between peace and war in the proportion of the national resources 
made available for security purposes. But in any case we are dealing primarily with problems of efficiency in 
the allocation of limited resources [...]”. 

13 Do original: “[...] problems involving economy of means, i.e., the most efficient utilization of potential and 
available resources to the end of enhancing our security.” 
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a estratégia na perspectiva geográfica e, por fim, aborda a perspectiva tecnológica. De certo, 

todas as diferentes dimensões influenciam umas às outras. Diante dos aspectos abordados, é 

possível afirmar que, em Perspectives on Strategy (2013), Colin Gray fundamenta sua pesquisa 

a partir da concepção ampla da estratégia, o que corresponde ao grupo de autores que pensam 

os Estudos Estratégicos do ponto de vista político, uma vez que considera as dimensões 

relacionadas à percepção de segurança. 

No panorama da Guerra Fria, a produção acadêmica concentra-se nos estudos sobre 

dissuasão, devido à sua utilidade especialmente para os EUA e a União Soviética (URSS). De 

acordo com Lawrence Freedman (2004) e Michael Howard (1973), a dissuasão pode ser 

entendida como um tipo de interação estratégica. De modo geral, a dissuasão significa 

“desencorajar o inimigo de realizar uma ação militar ao representar para ele uma perspectiva de 

custo e risco superando seu ganho potencial.”14 (AYSON, 2008, p. 5 apud SNYDER, 1961, p. 

3). Acredita-se na “suposição de que o comportamento potencialmente hostil pode ser 

manipulado por meio de ameaças oportunas e apropriadas.”15 (FREEDMAN, 2004, p. 31). 

Em outras palavras, a dissuasão serve para convencer determinado ator a desistir de suas 

escolhas para não atrapalhar as intenções daquele ou daqueles que se sentem prejudicados. Na 

tentativa de prevenir que uma ação indesejada ocorra, o dissuasor demonstra para quem deseja 

dissuadir que, se este abdicar de sua própria vontade, seus ganhos podem ser maiores, além de 

evitar desgastes e desentendimentos futuros. Segundo Howard (1969, p. 189), o uso da 

dissuasão como instrumento de negociação política foi um dos fatores que contribuíram para a 

obsolescência da concepção estreita da estratégia. 

Diante desse panorama, desenvolveu-se uma literatura bastante extensa sobre a 

dissuasão nuclear. Posteriormente, novos estudos foram feitos e diferentes tipos de dissuasão 

foram identificados. Contudo, há de se considerar a visão de mundo por trás da literatura do 

tema, tendo em mente que são teorias e conceitos formulados por homens que vivenciam as 

movimentações do processo dissuasório do ponto de vista do dissuasor, e não do dissuadido. Os 

fatores históricos, sociais e culturais têm forte influência nesse processo. Deve-se levar em 

consideração que cada país tem suas próprias especificidades, o que lhe confere uma 

determinada posição no sistema político internacional. 

 
14 Do original: “Discouraging the enemy from taking military action by posing for him a prospect of cost and risk 

outweighing his prospective gain.” 
15 Do original: “Assumption that the behavior of potentially hostile can be manipulated through issuing timely and 

appropriate threats.”  
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Para além da relação entre meios e fins, a tomada de decisão de dois ou mais atores 

dependerá das ações e reações dos envolvidos. As escolhas de um ator específico são capazes 

de moldar os próximos passos dos demais. Logo, as interações estratégicas podem estabelecer 

diferentes níveis de cooperação, desentendimentos e/ou competição. 

Freedman (2004, p. 26) identifica três principais tipos de interações estratégicas. A 

“estratégia consensual” significa o ajuste de escolhas estratégicas com outros atores sem a 

necessidade de ameaça ou o uso da força. A “estratégia de controle” refere-se ao uso da força 

para restringir a escolha estratégica do outro. E, por fim, a “estratégia coercitiva (ou coerção 

estratégica)”, que diz respeito ao uso deliberado e intencional de ameaças abertas de força para 

influenciar as escolhas estratégicas do outro.  

É possível visualizar três níveis de interações diferentes. Na primeira, verifica-se que a 

negociação se resolve no âmbito político, muitas vezes por meios diplomáticos; na segunda, 

percebe-se a interferência militar tomando lugar de negociações malsucedidas; e, no pior 

cenário, a coerção estratégica é utilizada para abafar as intenções do outro. Na opinião de 

Howard (1973, p. 253), “pode ser defensiva ou ofensiva: qualquer postura envolve o uso ou 

ameaça de uso da força para obrigar um adversário a abandonar seu curso de ação preferido e 

se conformar com sua vontade.”16 

É possível afirmar que em Deterrence (2004), Freedman fundamenta sua pesquisa a 

partir da concepção ampla da estratégia, o que corresponde ao grupo de autores que pensam os 

Estudos Estratégicos do ponto de vista político. No entanto, observa-se um espectro que 

compreende as três interações estratégicas abordadas pelo autor. No momento em que a 

interação se resolve no diálogo, os instrumentos políticos são suficientes, mas quando as 

negociações não agradam os que detêm mais poder, os efetivos militares suplantam os 

instrumentos políticos. Portanto, as escolhas dos atores envolvidos vão determinar as estratégias 

a serem utilizadas. Diante desse espectro, pode-se afirmar que a abordagem de Freedman (2004) 

elucida a percepção de segurança dos países desenvolvidos, no qual a sensação de medo é 

causada por ameaças oriundas do ambiente internacional. 

Tendo em vista o exposto até o momento, vale apresentar uma breve discussão que se 

desenvolveu entre os acadêmicos da literatura tradicional com relação ao lugar dos Estudos 

Estratégicos no debate acadêmico. Na perspectiva compartilhada por Richard Betts (1997) e 

John Baylis e James Wirtz (2002), ambos consideram que os Estudos Estratégicos fazem parte 

dos Estudos de Segurança. Sendo os Estudos de Segurança uma subárea das Relações 

 
16 Do original: “It can be defensive or offensive: either posture involves the use or threatened use of force to compel 

an adversary to abandon his preferred course of action and conform to one's will.” 
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Internacionais, que, por sua vez, fazem parte da Ciência Política (BAYLIS; WIRTZ, 2002, p. 

12). Para simplificar, na Figura 2, a seguir, é possível visualizar esta relação. 

 
Figura 2 – O lugar dos Estudos Estratégicos no debate acadêmico 

 
Fonte: Baylis e Wirtz (2002, p. 12). 

 

Em seu texto, Betts (1997, p. 9) faz alusão a um círculo concêntrico: as Ciências 

Militares representam o núcleo, o anel externo refere-se aos Estudos de Segurança e entre estes 

dois estão localizados os Estudos Estratégicos. Entende, nessa perspectiva, que os Estudos 

Estratégicos são mais abrangentes que os Estudos de Defesa, porém mais restritos que os 

Estudos de Segurança. No entendimento de Barry Buzan (1991, 23-5 apud AYSON, 2008, p. 

571), os Estudos Estratégicos compreendem o aspecto militar das Relações Internacionais. Para 

o autor, em relação aos estudos de segurança, a reflexão dos Estudos Estratégicos é muito mais 

restrita.  

Segundo Ayson (2008, p. 558), o foco de reflexão dos Estudos Estratégicos é a interação 

entre Estados e demais atores e suas respectivas escolhas. O papel das Forças Armadas na 

política internacional é o seu objeto de estudo por excelência. Ayson (2008, p. 571) acredita 

que os Estudos Estratégicos são uma parte específica dos Estudos de Segurança, que 

corresponde ao uso e potencial uso da força militar. Nesse sentido, o autor infere que “os 

Estudos Estratégicos têm se concentrado principalmente no papel das forças armadas no 

contexto dos desafios de segurança que surgem da natureza do sistema internacional de relações 

políticas.” (AYSON, 2008, p. 572). Diferentemente da perspectiva exposta no quadro, o autor 

considera que as Relações Internacionais e os Estudos Estratégicos são subáreas da Ciência 

Política. Na sua opinião, os Estudos Estratégicos merecem estar ao lado das Relações 
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Internacionais porque ambas compreendem a interseção de um conjunto de temas afins, cada 

uma com seu próprio objeto de estudo específico (AYSON, 2008, p. 572). 

Tendo em vista a discussão inicial desta primeira parte, é possível observar que as 

definições de estratégia colocam o Estado como objeto de referência central da análise. Essa 

perspectiva essencialmente estadocêntrica é o fundamento da corrente teórica do Realismo.17 

Observa-se, também, que a literatura tradicional dos Estudos Estratégicos segue a mesma 

lógica. Como foi possível notar, todos os autores mencionados reproduzem, de maneira 

implícita ou não, as premissas das correntes de pensamento dominantes. Ao passo que estas 

representam uma visão de mundo muito particular do ambiente internacional.  

A crítica adverte que os Estudos Estratégicos produzem análises muito estreitas e tendem 

a desconsiderar aspectos fundamentais da política mundial. Por sua vez, os especialistas dos 

Estudos Estratégicos refutam as críticas ao alegarem que suas abordagens “refletem (ao invés 

de criar) a ‘realidade’ da política mundial.”18 (BAYLIS; WIRTZ, 2002, p. 10). A justificativa é 

que os tomadores de decisão e governantes “tendem a compartilhar suas suposições ‘realistas’ 

devido a um ambiente ‘socialmente construído’ não por especialistas, mas pelos desafios e 

ameaças que lhes são apresentados pelas relações internacionais.”19 (BAYLIS; WIRTZ, 2002, 

p. 10). 

As pesquisas orientadas nas escolas de pensamento da América do Norte e da Europa 

Ocidental não foram capazes de acompanhar o aumento de conflitos internos que emergiram 

com o fim da Guerra Fria. Como consequência, acadêmicos e militares, acostumados com 

discussões sobre dissuasão e interação estratégica, se depararam com um cenário internacional 

multifacetado e extremamente complexo. 

As análises desenvolvidas pela comunidade científica tradicional dos Estudos 

Estratégicos predominaram durante as décadas de 1950 a 1980. A tendência de queda de seu 

prestígio se verifica com o afrouxamento da tensão Leste-Oeste. A década de 1990 representa 

uma virada epistemológica importantíssima para o novo cenário que se configurava. Ativismos 

e movimentos sociais reivindicaram pautas sobre conflitos étnicos, meio ambiente, pobreza 

extrema, problemas sanitários e de saúde. Questões fora do escopo tradicional tomaram a nova 

agenda dos governos. Diante desse contexto, os Estudos Estratégicos não foram capazes de 

responder ao novo panorama da política mundial.  

 
17 Discussão referente à primeira parte do segundo capítulo.  
18 Do original: “[...] reflect (rather than create) the ‘reality’ of world politics.” 
19 Do original: “[...] tend to share their 'realist' assumptions is due to an intellectual climate ‘socially constructed’ 

not by academic strategists but by the challenges and threats presented to them by international relations.” 
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No processo de readaptação dos Estudos Estratégicos, a comunidade científica passou a 

considerar os problemas de segurança, que, como se sabe, sempre existiram e há muito fazem 

parte da realidade de populações que vivem em situação de vulnerabilidade. Contudo, até o 

presente momento, ainda existem professores e pesquisadores que não consideram os problemas 

internos como problemas de Estudos Estratégicos, por acreditarem que nada disso envolve seu 

objeto de estudo. 

 

1.2 A perspectiva brasileira dos Estudos Estratégicos 

 

O objetivo desta segunda parte é discutir o que são os Estudos Estratégicos de acordo 

com a perspectiva brasileira. Retoma-se o que foi dito na seção anterior: estratégia não significa 

o mesmo que Estudos Estratégicos. Assim como Defesa não significa o mesmo que segurança. 

Diferentemente da Defesa, que é o instrumento efetivo do Estado, a segurança é uma sensação, 

cujas prioridades são politicamente definidas. Nesta seção, utiliza-se, também, o mesmo 

esquema de classificação conforme as chaves de entendimento: (1) perspectiva concentrada no 

ato da guerra (2) perspectiva concentrada na política. A partir desta distinção, considera-se, ao 

menos, duas correntes de pensamento diferentes: o grupo de autores que se preocupam com o 

aspecto estritamente militar dos Estudos Estratégicos, e o grupo de autores que pensam os 

Estudos Estratégicos do ponto de vista político.  

Como ponto de partida, é pertinente contextualizar a discussão tendo em vista as 

circunstâncias nas quais a comunidade científica se configurou. A história do Brasil é 

profundamente marcada por problemas causados pela interferência militar na política. Em razão 

disso, a expressão “Estudos Estratégicos” não foi considerada pela grande maioria dos 

acadêmicos. O que se verifica é a utilização da expressão “Estudos de Defesa”. Esta designação 

surgiu no contexto de fundação da ABED. Segundo a justificativa de Manuel Domingos Neto 

(2013, 2014), Héctor Luis Saint-Pierre (2013, 2015) e Samuel Alves Soares (2015), os Estudos 

Estratégicos têm uma conotação ruim, porque, além da expressão “estratégia” ser amplamente 

designada para diferentes propósitos, simboliza fortemente a doutrina militar.  

Com relação a isso, Domingos Neto (2013, 2014) e Saint-Pierre (2013, 2015) fazem 

uma discussão paralela sobre a distinção entre a atividade do cientista e a atividade do militar, 

na medida em que ambos partem do pressuposto de que os Estudos Estratégicos significam o 

mesmo que estratégia. Como foi possível verificar na seção anterior, não se trata, de forma 

alguma, de reflexões idênticas, muito pelo contrário, nos termos desta pesquisa, a estratégia 

compreende uma reflexão exclusivamente militar. Já os Estudos Estratégicos compreendem a 
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reflexão política da estratégia, que, por sua vez, se relaciona com a percepção de segurança. 

Entre os autores brasileiros apresentados nesta seção que discutem sobre o que são os Estudos 

Estratégicos, somente Frederico Costa (2014, 2015) compreende uma reflexão política. Eurico 

Figueiredo (2010, 2015) e Domício Proença Júnior, Eugenio Diniz e Salvador Ghelfi Raza 

(1999) compreendem uma reflexão propriamente militar. 

Para seguir com o objetivo desta seção, cabe a exposição de como se configura a 

avaliação das áreas do conhecimento científico. Este caminho é traçado para facilitar o 

entendimento do lugar dos Estudos de Defesa no debate acadêmico. A discussão sobre o que se 

entende por Estudos de Defesa se desenvolve entre Domingos Neto (2013, 2014), Saint-Pierre 

(2013, 2015) e Soares (2015). Verifica-se que não há consenso entre os autores no que diz 

respeito à definição de Estudos de Defesa. Enquanto Domingos Neto (2013, 2014) considera a 

dimensão doméstica dos Estudos de Defesa, Saint-Pierre (2013, 2015) e Soares (2015) 

consideram somente a dimensão internacional. 

Outro ponto de divergência é se os Estudos de Defesa constituem uma nova área 

científica ou se é um objeto específico de estudo de várias áreas científicas. Na perspectiva de 

Domingos Neto (2013, 2014), os Estudos de Defesa e as Relações Internacionais são áreas 

científicas diferentes, ambas como subáreas da Ciência Política. Em contraste, na opinião de 

Saint-Pierre (2013, 2015) e Soares (2015), os Estudos de Defesa estão diretamente ligados às 

relações internacionais (com letras minúsculas). 

No Brasil, a comunidade científica tende a utilizar a expressão “Estudos de Defesa”. 

Esta tendência se verifica muito por conta do histórico de intervenções militares no país, 

principalmente no que diz respeito ao longo período da ditadura militar de 1964. Entretanto, de 

acordo com os textos analisados, os autores que discutem os Estudos de Defesa debatem os 

mesmos temas dos Estudos Estratégicos. É possível perceber que os Estudos de Defesa 

compreendem uma perspectiva concentrada na política, assim como os Estudos Estratégicos. 

Nota-se, ainda, que os temas discutidos são os mesmos, o que torna possível afirmar que objeto 

de estudo também é o mesmo. Portanto, ao final desta seção, será possível concluir que, tendo 

em vista a realidade brasileira, Estudos Estratégicos significam o mesmo que Estudos de 

Defesa, uma vez que o fundamento comum é a política e a segurança. 

 

1.2.1 O contexto de formação da comunidade científica  

 

A sequência de golpes militares que atravessaram as décadas de 1960 e 1970 na América 

Latina mudaram drasticamente a realidade social e política dos países da região. No caso do 



31 
 

Brasil, os militares tomaram diretamente o poder em 1964 e articularam a permanência no 

governo por duas décadas. Nas palavras de Oliveiros Ferreira (2019, p. 106), “logo após 31 de 

março, o Brasil se converteu numa república de generais em comando”. Diante da situação em 

que o país se encontrava, era inviável para os pesquisadores brasileiros desenvolverem estudos 

sobre as Forças Armadas. 

Por um lado, porque o fechamento cada vez mais repressivo do regime impossibilitava 

qualquer tentativa de realizar pesquisas sobre a instituição que ocupava o poder, além de correr 

o sério risco de ser considerado uma ameaça comunista de acordo com a Doutrina de Segurança 

Nacional (DSN)20. Por outro lado, havia também a possibilidade de o pesquisador prejudicar 

sua carreira por ser considerado um simpatizante do regime, principalmente pela comunidade 

científica de Ciências Sociais, que na época já representava o núcleo de resistência à repressão 

(CASTRO; MARQUES, 2016, p. 16). 

Durante este período, os primeiros pesquisadores interessados nos estudos relativos à 

instituição castrense se formavam nos cursos de graduação em Ciências Sociais das 

universidades que se concentravam na região Sudeste, especificamente no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. Contudo, os avanços se deram a passos muito lentos e necessariamente discretos, 

devido ao autoritarismo cada vez mais nocivo no país, que inviabilizava a criação de grupos de 

pesquisa ou quaisquer atividades científicas de Ciências Humanas e Sociais.  

Ainda assim, há de se destacar o avanço de algumas iniciativas isoladas, como a coleção 

História Geral da Civilização Brasileira, de 1976, coordenada por Sérgio Buarque de Holanda, 

um dos intelectuais mais importantes para a história das Ciências Sociais no Brasil. A coleção 

inclui dois capítulos do próprio escritor, um sobre a influência do positivismo na formação do 

pensamento militar brasileiro e outro sobre o papel desempenhado pelas Forças Armadas no 

final do período monárquico. Este foi um dos primeiros pesquisadores a contribuir para a 

estruturação do campo de estudo sobre as relações civis-militares no Brasil (MARQUES; 

FUCCILLE, 2015, p. 59). 

Até então, somente as instituições militares, em especial a Escola Superior de Guerra 

(ESG), o Itamaraty e alguns setores específicos do governo discutiam sobre assuntos 

estratégicos, em sua maioria relativos à geopolítica e política externa. Com o afrouxamento do 

regime de repressão, surgiu a oportunidade de estabelecer canais de diálogo entre pesquisadores 

civis e militares. Com relação a isso, Shiguenoli Miyamoto (2001, p. 9-11) faz uma análise 

 
20 Discussão referente ao terceiro capítulo. 
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sobre os principais acontecimentos que marcaram a inclusão das universidades e de 

pesquisadores brasileiros nas discussões sobre os Estudos Estratégicos.  

É certo que a consolidação da Ciência Política, a partir da criação de programas de pós-

graduação, abriu espaço para o aprofundamento dos estudos relacionados à instituição 

castrense. Entretanto, a conjuntura política forçou o exílio de pesquisadores e militantes que se 

opunham ao regime autoritário. Na década de 1970, muitos pós-graduandos que se dedicavam 

ao estudo dos militares concluíram suas pesquisas fora do país, por meio de convênios 

internacionais firmados principalmente com a França e os Estados Unidos. O convênio foi de 

muita importância por proporcionar aos pós-graduandos o contato com novas metodologias de 

pesquisa e discussões teóricas diferentes. Como o acesso às fontes de pesquisa era muito 

restrito, os convênios com universidades estrangeiras serviram para possibilitar o 

desenvolvimento de teses e dissertações sobre as relações civis-militares e a instituição militar 

brasileira, o que contribuiu para a estruturação de uma comunidade científica no Brasil com a 

volta dos pesquisadores (CASTRO; MARQUES, 2016, p. 14). 

Do grupo de acadêmicos que fizeram pós-graduação na França, destaca-se o trabalho 

de Manuel Domingos Neto, sobre a influência militar francesa nas Forças Armadas brasileiras 

no início do século XX, e de Eliézer Rizzo de Oliveira, sobre a participação política dos 

militares no Brasil. Inclusive, Eliézer foi orientado pelo professor Alain Rouquié, que estudava 

o papel dos militares na formação dos Estados latino-americanos. Já nos Estados Unidos, os 

pesquisadores tiveram contato com Morris Janowitz, autor de O soldado profissional: um 

estudo social e político (1967), um clássico da sociologia militar. Sob sua orientação, o cientista 

político Alexandre Barros estudou a socialização profissional e atuação política dos militares 

brasileiros. Outros dois pesquisadores que estudaram as Forças Armadas brasileiras nas 

universidades norte-americanas foram José Murilo de Carvalho e Edmundo Campos Coelho 

(MARQUES; FUCCILLE, 2015, p. 61-62). 

A problemática do excesso de autonomia das Forças Armadas incitou a formação da 

incipiente comunidade científica no período pós-transição. As duas décadas de ditadura militar 

dizem muito sobre a atenção predominante da geração de pesquisadores da época para as 

problemáticas internas. Os debates giravam em torno do tema das relações civis-militares, a 

intervenção militar na esfera política, estudos sobre o período da redemocratização, a 

abordagem sociológica da estrutura militar, o ensino militar e a antropologia das organizações 

militares, entre outros. No geral, a preocupação centrava-se em como controlar os militares. 

Durante a década de 1980, os pesquisadores que foram estudar fora do país retornam para o 
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Brasil, ingressam nas universidades e nos programas de pós-graduação e participam da criação 

de revistas, linhas de pesquisa e núcleos (MARQUES; FUCCILLE, 2015, p. 64). 

 

1.2.2 A escassa reflexão política dos Estudos Estratégicos no Brasil 

 

Na percepção de Eurico Figueiredo (2010, p. 16-17), os Estudos Estratégicos referem-

se às “reflexões e pesquisas voltadas para a análise da dimensão militar na condução do Estado, 

seja no plano interno, seja no plano externo.” Existem dois sentidos complementares: um 

sentido amplo, que “refere-se ao papel do poder militar na política internacional”; e um sentido 

estrito, que “indica o conjunto de procedimentos que informa as operações militares” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 1). 

A partir disso, o autor considera o que ele chama de “complexo Defesa Nacional e 

Segurança Internacional” como sendo o objeto dos Estudos Estratégicos, que envolve as 

questões relativas à paz e aos conflitos que atravessam os sistemas estatais de defesa e 

segurança no âmbito nacional e internacional (FIGUEIREDO, 2015, p. 108). Em sua 

perspectiva, para compreender adequadamente a Defesa Nacional de um dado país, deve-se 

levar em consideração um conjunto de aspectos que permeiam o subsistema da Segurança 

Internacional, que, por sua vez, faz parte do grande sistema das Relações Internacionais 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 111). Em síntese, o complexo esboçado pelo autor corresponde a 

“conhecimentos que se inter-relacionam” e que “referenciam-se mutuamente”, sendo assim, 

não podem ser pensados de maneira isolada (FIGUEIREDO, 2015, p. 121). 

Da mesma forma que define os Estudos Estratégicos em dois sentidos, o autor também 

caracteriza a Defesa Nacional por meio desse parâmetro. Em sentido estrito, Figueiredo (2015, 

p. 117-118) relaciona ao uso da força militar, mas também considera “o emprego dos 

instrumentos diplomáticos que permitem, em situação de tensão entre Estados, a negociação 

dos interesses e objetivos das partes envolvidas, visando a manutenção da paz.” E, em sentido 

amplo, o autor entende que a Defesa está relacionada ao “desenvolvimento econômico e 

tecnocientífico, [...] ao histórico da cultura de defesa, ao tamanho do território, à composição 

demográfica da sociedade, aos seus recursos naturais, à sua localização geográfica [...], à 

capacidade de mobilização interna, etc.”  

Com relação à Segurança Internacional, o autor considera apenas a realidade dos países 

desenvolvidos que concentram armas nucleares. Figueiredo (2015, p. 119) ainda acredita que 

existe uma “ordem mundial que resulta (principalmente, mas não apenas) de equilíbrios de 

forças que prevalecem no cenário mundial, conferindo-lhe relativa estabilidade.” Diante do 
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exposto, fica evidente que a perspectiva de Figueiredo (2010, 2015) se concentra no aspecto 

estritamente militar dos Estudos Estratégicos. 

Na perspectiva de Domício Proença Júnior, Eugenio Diniz e Salvador Ghelfi Raza 

(1999, p. 17), o objeto dos Estudos Estratégicos corresponde ao “estudo do emprego dos meios 

de força do Estado, desde as forças armadas até as polícias, para propósitos politicamente 

determinados.” Os autores consideram que não somente as Ciências Humanas e Sociais, mas 

também as Ciências Exatas contribuem para a compreensão de seu objeto. Sendo assim, é 

possível afirmar que os Estudos Estratégicos se fundamentam em fontes variadas do saber, 

porque são atravessados por diversas áreas do conhecimento científico21, o que confere seu 

caráter interdisciplinar (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ; RAZA, 1999, p. 19). Nesse sentido, os 

autores inferem que 

 
O caráter interdisciplinar dos Estudos Estratégicos não é apenas a decorrência de uma 
opção metodológica; decorre, antes, da própria natureza de seu objeto de estudo – 
conflitos caracterizados pelo recurso ou a possibilidade do recurso às armas –, em si 
mesmo moldado por realidades e fenômenos diversos, envolvendo tanto análises 
técnicas (como, por exemplo, a viabilidade deste ou daquele equipamento, deste ou 
daquele procedimento, sua utilidade ou não em determinado ambiente, terreno ou 
clima etc.) quanto políticas (a conveniência ou não deste ou daquele arranjo, desta ou 
daquela opção, a disponibilidade ou não de aliados etc.). É fácil perceber, no momento 
em que se emprega a força, como todas estas questões aparecem todo o tempo e como 
podem ser decisivas. Os Estudos Estratégicos são uma das formas pelas quais estas 
questões podem ser resolvidas mesmo antes que venha a ser necessário empregar a 
força. (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ; RAZA, 1999, p. 22-23). 

 

Segundo os autores, embora os Estudos Estratégicos sejam desenvolvidos a partir de 

abordagens metodológicas variadas, o que os difere das demais áreas é sua natureza pragmática, 

pois seu foco de reflexão é o conflito e suas motivações, que, por sua vez, reflete a dinâmica 

política das relações sociais (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ; RAZA, 1999, p. 19). Na citação a 

seguir, é enfatizado que a segurança é percebida especificamente em relação ao Estado. 
 

Em termos específicos, os Estudos Estratégicos têm um objeto central que os 
caracteriza e distingue: a questão da segurança, expressa na avaliação, projeto, 
gerência e aperfeiçoamento de sistemas integrados de pessoas, equipamentos, 
materiais, procedimentos e ambiente para o preparo, emprego e aperfeiçoamento dos 
meios de força como instrumentos políticos, em nível local, regional, nacional [e] 
internacional. [...] Em suas expressões mais abrangentes, os Estudos Estratégicos 
compreendem o complexo das atividades de segurança em seus diversos níveis: não 
as expressões de uma segurança abstrata, onipresente, transpolítica e difusa, mas sim 
da segurança de Estados realmente existentes, com regimes políticos e formas de 
governo concretas, percebida e expressa em situações objetivas, produzida e 

 
21 No Brasil, as associações científicas compreendem “área do conhecimento” como “o conjunto de conhecimentos 

interrelacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de investigação com 
finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas.” (DOMINGOS NETO, 2014, p. 208). 
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informada por dinâmicas de procedimentos e dos meios de força, inseridas em 
arranjos políticos que conformam e limitam as iniciativas tecnicamente possíveis em 
prol da segurança. (PROENÇA JÚNIOR; DINIZ; RAZA, 1999, p. 21-22). 

 

De modo geral, conforme as citações acima, acredita-se que o objeto dos Estudos 

Estratégicos é o conflito. Portanto, é possível constatar que seus pontos de vista compreendem 

a reflexão estritamente militar dos Estudos Estratégicos. Para Frederico Costa (2014, p. 12), 

contudo, existem dois caminhos para se compreender o presente tema. O primeiro caminho se 

dá pela condução militar, no qual se observa, dentre outras coisas, a competência estatal para 

garantir a soberania das fronteiras. O segundo caminho se dá pela condução política, que 

envolve a participação de todos os setores da sociedade (dirigentes políticos, cientistas, 

acadêmicos etc.).  

A partir disso, argumenta-se que o objeto por excelência dos Estudos Estratégicos é a 

relação entre civis e militares. Isto significa que “o núcleo capaz de fornecer diretrizes de 

trabalho, bem como determinar critérios e métodos para pesquisa na área dos Estudos 

Estratégicos com poder explicativo, causal e generalizante, é a relação civil-militar” (COSTA, 

2015, p. 113). Nesse sentido, a interação que acontece a partir dessa relação é o fundamento 

próprio das comunidades políticas que constituíram o Estado Moderno. Este é o ponto de 

partida para uma compreensão mais profunda e avançada das questões relativas à segurança do 

Estado (COSTA, 2014, p. 13). Assim sendo, 

 
Compreende-se a relação civil-militar como o fluxo cooperativo dialético e dialógico 
de poder entre os dirigentes políticos e os dirigentes militares (ambos obedecendo às 
diretrizes de segurança emanadas do seio da população), tendo em vista a obtenção de 
um resultado político específico: a segurança do Estado e/ou da comunidade política. 
Assume-se, assim, que a correta compreensão dos Estudos Estratégicos e da segurança 
do Estado e/ou comunidade política passa, necessariamente, pelo entendimento, 
condução e operação da ação cívica na relação civil-militar e sua variável principal: o 
controle civil. (COSTA, 2015, p. 113). 

 

O autor infere que o fluxo dialógico e dialético de poder faz parte das dinâmicas 

político-sociais designadas pela condução política, não se tratando, assim, de movimentos 

estáticos e isolados no tempo. Assim sendo, “o fluxo dialógico e dialético de poder, então, é a 

dinâmica de forças transigentes com a História que interagem em constante desequilíbrio no 

espaço público” (COSTA, 2014, p. 19). As ações e reações dos atores envolvidos vão 

influenciar, afetar e/ou interferir na organização social das atividades políticas estatais. Tendo 

isto em mente, o autor acrescenta que  
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A orientação aqui proposta sugere que efetivos, profissionalização, material bélico, 
doutrina e treinamento, tudo isso depende de como a cidadania informa à condução 
política de suas demandas de segurança, e, daí, como a condução militar processa essa 
demanda e oferece um retorno, quer seja de preparo quer seja relatando os óbices 
técnico-militares à consecução daquelas demandas de segurança. Esse é um início do 
fluxo dialógico dialético de poder que trará resultados para a segurança estatal. É 
inócuo o preparo para situações não exigidas pela cidadania, ou, antes disso, a 
cidadania se recusa a sustentar um preparo não requerido. A relação civil-militar 
explica e fornece a causa da segurança. (COSTA, 2014, p. 22). 

 

Para compreender melhor tal fluxo, a literatura da relação civil-militar considera a 

variável “controle civil”. Entre os estudiosos do tema, destacam-se: Samuel Huntington (1957), 

Samuel Finer (2002), Amos Perlmutter (1977), Rebecca L. Schiff (1995), Thomas Bruneau e 

Florina Matei (2013), Alfred Stepan (1974) e Edmundo Campos Coelho (2000). Costa (2014, 

2015) expõe o entendimento geral de cada um deles quanto à utilidade de se observarem os 

Estudos Estratégicos a partir da lente da relação civil-militar. Tendo em vista a análise do autor, 

observa-se que sua perspectiva compreende os Estudos Estratégicos do ponto de vista político. 

Cabe salientar que a discussão sobre a inserção do controle civil na América do Sul é 

diferente da discussão nos países da América do Norte e Europa Ocidental. Na literatura norte-

americana ou europeia se infere que o controle civil é um dado. Entretanto, no contexto sul-

americano, especialmente no Brasil, o controle civil ainda é uma questão muito importante a 

ser debatida e não é de forma alguma algo dado, aceito e consensual. 

 

1.2.3 A falta de consenso no debate acadêmico 

 

De acordo com Figueiredo (2015, p. 112-113) e Costa (2014, p. 23), entre os temas dos 

Estudos Estratégicos, destacam-se: a Defesa e Segurança em perspectiva nacional, regional e 

internacional; as relações entre Forças Armadas, economia, sociedade e Estado; antropologia 

militar; educação e ensino militares; Estratégia Nacional de Defesa; políticas de Defesa; gênero 

e Forças Armadas; terrorismo; crime organizado; assistência humanitária; operações de paz; 

golpes de Estado; consolidação democrática; estudos marítimos e aeroespaciais; ciência, 

tecnologia e inovação; inteligência; logística militar; aquisição de material; mobilização 

nacional; planejamento estratégico; dissuasão; geopolítica; preparo, doutrina e condução da 

guerra, dentre outros. No entendimento de Costa (2014, p. 23), “cada um desses temas encontra 

seu núcleo explicativo com sustentação empírica na relação civil-militar, na dinâmica de 

funcionamento do fluxo dialógico dialético de poder entre condução política e condução 

militar.” 
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Os objetos de estudo e os temas citados pelos autores acima são algumas das muitas 

discussões desenvolvidas pela comunidade científica de Ciências Humanas e Sociais. Para fins 

institucionais, os temas são classificados dentro das ciências.22 A classificação se dá por meio 

da determinação das áreas do conhecimento, e, para isso, as agências públicas de fomento de 

pesquisa23 são responsáveis por organizá-las de modo que as produções científicas sejam 

devidamente bem avaliadas por pesquisadores especializados (comitês assessores) no 

cumprimento da “avaliação pelos pares”.24 

O processo de institucionalização de uma área do conhecimento envolve as demandas 

dos pesquisadores, o interesse do Estado no desenvolvimento de determinados projetos 

científicos, bem como os investimentos de empresas privadas dispostas a financiar pesquisas 

de seus interesses. As negociações são complexas e, geralmente, o interesse individual das 

partes envolvidas nas disputas acadêmicas se sobrepõe às reais demandas da sociedade. 

(DOMINGOS NETO, 2014, p. 206). Nesse contexto, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) formulou a primeira Tabela das Áreas do Conhecimento 

(TAC). Conforme explicação de Manuel Domingos Neto25 (2014, p. 208),  

 
A TAC em vigor, publicada em 1984, classificou o conhecimento em quatro níveis 
hierárquicos tendo a área como unidade de referência. A grande área agrupou áreas 
afins, enquanto cada área comportou subáreas e especialidades. Essa classificação está 
em descompasso com o ensino e a pesquisa no Brasil; seu anacronismo é evidenciado 
por hierarquias irreconhecíveis e termos em desuso. Há profissionais que não se 
enquadram convenientemente nessa classificação [...]. Prova de sua defasagem é o 
fato de o CNPq e a CAPES26 estabelecerem uma grande área designada como 
“Outros”, cujos numerosos itens são listados em ordem alfabética, sem critério lógico. 

 

Como bem salienta Domingos Neto (2014, p. 209), a grande maioria das especialidades 

não se enquadra em áreas tradicionais, muito por conta da tendência à especialização 

proporcionada pelo avanço das ciências, uma vez que o acontecimento de novos fenômenos 

implica o surgimento de novos objetos de estudo. Assim sendo, há dificuldade em classificar 

pesquisas que dialogam com temas variados. Na percepção do autor, não há necessidade em 

manter os quatro níveis hierárquicos, justamente porque atrapalha, ao invés de facilitar, a 

identificação dos estudos interdisciplinares. 

 
22 A classificação das ciências fundamenta-se no estudo do conhecimento (epistemologia). 
23 Dentre outras funções, as agências de fomento coletam dados para a avaliação e implementação de políticas 

públicas, além do desenvolvimento de programas de ensino e pesquisa (DOMINGOS NETO, 2006, p. 138). 
24 Seria incoerente caso um artigo científico sobre o tema “Gênero e Forças Armadas” fosse avaliado por um 

pesquisador especializado em “Economia de Defesa”, por exemplo. Para que isso não aconteça, os comitês 
assessores avaliam o mérito científico dos pesquisadores pelos seus pares (DOMINGOS NETO, 2006, p. 140). 

25 Manuel Domingos Neto foi vice-presidente do CNPq e presidente da ABED. 
26 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Em 2005, o CNPq, a CAPES e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) criaram 

uma comissão especial para desenvolver uma nova TAC. Representantes de universidades, 

associações acadêmicas e institutos foram chamados para participar da atualização da Tabela. 

A comissão propôs retirar a categoria “especialidades” da estrutura hierárquica, dessa maneira, 

os pesquisadores teriam a opção de vincular suas especialidades às áreas e subáreas que 

julgassem mais adequadas (DOMINGOS NETO, 2006, p. 143). Contudo, a discussão não 

caminhou devido a resistências. Ainda assim, no processo de negociações, a comissão discutiu 

sobre a ascensão de novas áreas do conhecimento. 

Entre as propostas apresentadas, foi sugerida a classificação dos Estudos de Defesa e 

Segurança como área (assim como Ciência Política e Relações Internacionais) para integrar a 

grande área das Ciências Humanas. Na reunião que resultou na fundação da ABED, somente 

dois professores votaram a favor que a associação surgisse como Associação Brasileira de 

Estudos Estratégicos (DOMINGOS NETO, 2006, p. 144).27  

Conforme a maioria dos votos, Domingos Neto (2013, p. 41) foi contra tal proposta por 

acreditar que a expressão “estratégia” é carregada de significados que não contemplam 

genuinamente o conjunto de temas relacionados à área. Na atualidade, a expressão é utilizada 

de forma corriqueira para nomear estudos de origens acadêmicas variadas, projetos 

governamentais, planejamento de empresas, por exemplo. Pensando nisso, Domingos Neto 

(2014, p. 217) argumenta que a palavra “estratégia” não é apropriada para caracterizar uma área 

do conhecimento por se tratar de uma expressão que é associada a diferentes propósitos, além 

de muito simbolizar a doutrina militar.  

 A doutrina militar, por sua vez, representa um conjunto de ensinamentos, regras e 

normas que orientam a hierarquia, a disciplina e a sensação de pertencimento. Os princípios são 

compartilhados e aceitos como verdadeiros, assim sendo, não há questionamentos quanto ao 

paradigma vigente. Em contrapartida, no mundo civil, métodos e conceitos podem ser revisados 

continuamente, uma vez que a ciência tende a possibilitar espaços de discussões livres. 

Pensando nisso, Domingos Neto (2014, p. 218) afirma que, “epistemologicamente, saberes 

produzidos por acadêmicos e militares não são os mesmos.” Neste momento, nota-se que 

Domingos Neto (2013, 2014) e Saint-Pierre (2013, 2015) fazem uma discussão paralela sobre 

 
27 Quanto à designação, Domingos Neto (2014, p. 220) comenta sobre o uso equivocado da expressão “Defesa 

Nacional” para representar a área, pois “tal adjetivação sugere eventual subordinação aos desígnios do Estado”, 
uma vez que expressões como “objetivo nacional” e “interesse nacional” refletem, na verdade, os interesses do 
poder estatal, e não necessariamente se vinculam às demandas da sociedade. 



39 
 

a distinção entre a atividade do cientista e a atividade do militar, porque ambos partem do 

pressuposto de que os Estudos Estratégicos significam o mesmo que estratégia. 

Para complementar esta perspectiva, Saint-Pierre (2013, p. 65-66) considera que 

existem duas maneiras de se pensar a Defesa. Por um lado, há o tipo de pensamento próprio do 

líder político, preocupado especialmente com a integridade do Estado que governa, e o outro 

perfil que vai pelo mesmo caminho é o militar, preocupado com a possibilidade da guerra. 

Ambos consideram a Defesa como “objeto pragmático de reflexão”, uma vez que são motivados 

ou orientados para a realização prática de suas funções. Por outro lado, há o tipo de pensamento 

inerente ao pesquisador, aquele que reflete sobre a guerra e a Defesa a partir de uma 

“compreensão epistêmica”, isto é, de acordo com os ajustes metodológicos, teóricos e 

conceituais necessários para que seja possível explicar o que se pretende de forma consistente, 

de modo a desenvolver conhecimento científico.  

Como foi possível verificar na seção anterior, não se trata, de forma alguma, de 

reflexões idênticas, muito pelo contrário, nos termos desta pesquisa, a estratégia compreende 

uma reflexão exclusivamente militar. Já os Estudos Estratégicos compreendem a reflexão 

política da estratégia, que, por sua vez, se relaciona com a percepção de segurança. Em suma, 

segundo Domingos Neto (2013, 2014) e Saint-Pierre (2013, 2015), os Estudos Estratégicos têm 

uma conotação ruim, porque além da expressão “estratégia” ser amplamente designada para 

diferentes propósitos, simboliza fortemente a doutrina militar. Assim sendo, no contexto de 

fundação da ABED, optou-se por utilizar a expressão “Estudos de Defesa”, uma vez que a 

expressão “Estudos Estratégicos” não foi considerada pela grande maioria dos acadêmicos que 

participaram da votação.  

A ABED é a associação científica criada para compartilhar conhecimento e 

desmistificar a crença de que a Defesa é preocupação exclusiva dos militares. No que concerne 

à sua formação, o Grupo de Trabalho “Forças Armadas, Estado e Sociedade”, da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), proporcionou o 

impulso para a criação da ABED em 2006, além de possibilitar a integração dos Estudos de 

Defesa com a área de Relações Internacionais (SAINT-PIERRE, 2013, p. 78). A ABED realiza 

encontros anuais em diferentes cidades do país. Os participantes têm origens acadêmicas 

diversas, em sua maioria são oriundos da História, Ciência Política, Relações Internacionais e 

Estudos Estratégicos. Sendo assim, 

 
A Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED) é uma associação de caráter 
científico cuja finalidade é congregar pesquisadores que desenvolvam estudos e 
pesquisas sobre defesa nacional, segurança nacional e internacional, guerra e paz, 
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relações entre forças armadas e sociedade, ciência e tecnologia no âmbito da defesa 
nacional e questões militares em geral, assim como demais assuntos de natureza 
estratégica, visando promover o desenvolvimento da área, o intercâmbio de ideias, o 
debate de problemas pertinentes a esse campo de conhecimento e o resguardo de 
interesses comuns. (ABED, 2021, s. p.). 

 

A ABED representa o espaço próprio de reflexão e discussão entre acadêmicos e 

militares. Esta aproximação é pertinente porque possibilita a troca de ideias práticas e teóricas, 

tendo em vista que “há elementos constitutivos da Defesa que o acadêmico, por sua própria 

profissionalização, desconhece – a própria conduta militar, o próprio etos militar, o sentimento 

corporativo, etc. que é necessário levar em conta para compreender o meio específico da 

defesa.” (SAINT-PIERRE, 2013, p. 79). Atualmente, as universidades e os núcleos de pesquisa 

constituem pólos de reflexão científica que mantêm atualizados as discussões realizadas nos 

eventos e encontros acadêmicos, em revistas, periódicos etc. E a ABED segue cumprindo seu 

papel como ponte de conexão entre acadêmicos e militares.  

 

1.2.4 A particularidade dos Estudos de Defesa no Brasil 

 

Quanto ao que se entende por Estudos de Defesa, observa-se a falta de consenso entre 

os pesquisadores do tema. Para Domingos Neto (2013, p. 40-41), os Estudos de Defesa 

compreendem as pesquisas científicas que têm como objeto as Forças Armadas e as políticas 

de Defesa. Diversas áreas do conhecimento, como História, Sociologia, Antropologia, Ciência 

Política, Economia e Relações Internacionais desenvolvem pesquisas que são próprias dos 

Estudos de Defesa. Na sua visão, “os Estudos de Defesa dialogarão e disputarão 

permanentemente espaço com estas e outras áreas do conhecimento.” (DOMINGOS NETO, 

2013, p. 40-41). Assim sendo, o autor defende o esforço coletivo para a constituição dos 

Estudos de Defesa como área do conhecimento científico a partir do reconhecimento da 

comunidade científica das Ciências Humanas e Sociais.  

Em contraste, Samuel Alves Soares (2015, p. 15) argumenta que a ontologia do objeto 

dos Estudos de Defesa é externa, pois considera a configuração da Defesa na perspectiva da 

externalização: “ações que são tomadas para fora da esfera nacional e que envolvem, por certo, 

os estudos estratégicos e a questão da guerra” (SOARES, 2015, p. 15). Esta é a razão para a 

existência das Forças Armadas: o uso legítimo dos meios de força do Estado exclusivamente 

para evitar ameaças externas.28 A perspectiva de Soares (2015) converge com a de Saint-Pierre 

 
28 Entretanto, desde fins do século XX, não é este o papel que se cumpre na prática. Esta problemática será 

apresentada nos capítulos seguintes. 
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(2013), que propõe refletir sobre a Defesa não mais como uma questão interna, mas como um 

instrumento específico de política externa. Sendo assim, ambos compreendem que a Defesa é 

política externa do mesmo modo que a Diplomacia (SAINT-PIERRE, 2013, p. 81-83). 

Saint-Pierre (2015) e Soares (2015) discordam do ponto de vista de Domingos Neto 

(2014) com relação ao lugar dos Estudos de Defesa no debate acadêmico. Na percepção dos 

dois, o campo de estudo das Relações Internacionais é o lugar mais adequado para refletir sobre 

a Defesa. Contudo, em vista da tendência dos pesquisadores de concentrarem seus estudos na 

dimensão doméstica da Defesa, Saint-Pierre (2013, p. 73) chama a atenção para o fato de que a 

comunidade científica das Relações Internacionais no Brasil não considera a natureza 

internacional da Defesa, tratando como se os Estudos de Defesa não fossem internacionais. A 

partir deste apontamento, Soares (2015, p. 19) acrescenta que 

 
No campo estão inseridos temas já clássicos: estudos estratégicos, relações civis-
militares, história militar, teorias da paz e da guerra, questões de gênero nas Forças 
Armadas, entre tantos outros. Propõe-se, para um debate franco e aberto, que a Defesa, 
desde um ponto de vista ontológico, está ligada ao campo das relações internacionais, 
em caixa baixa, pois não se está referindo ao campo específico do conhecimento, mas 
à externalização da Defesa no âmbito das relações internacionais. Este é o domínio 
ontológico da Defesa por excelência. [...] É preciso estabelecer que a Defesa não está 
contida nos limites de fronteiras, físicas ou epistêmicas. 

 

Nesse debate, Domingos Neto (2014, p. 219) acredita que ambas são áreas do 

conhecimento específicas. Enquanto as Relações Internacionais são orientadas pela literatura 

tradicional dos países desenvolvidos, os Estudos de Defesa devem ser orientados para analisar 

fenômenos domésticos, especialmente no que concerne às relações civis-militares. Na sua 

opinião, é possível que os objetos de estudo das duas áreas se aproximem e, em certas ocasiões, 

sejam os mesmos. De todo modo, tendo em vista as posições firmadas na Academia, as 

perspectivas de análise precisam ser distintas. 

Saint-Pierre (2013, p. 83-85) destaca que a História e a Sociologia são as fontes de maior 

importância para o desenvolvimento dos Estudos de Defesa. A abordagem histórica sustenta a 

reflexão estratégica sobre a guerra e o tema do conflito em geral, assim como a abordagem 

sociológica da estrutura militar é fundamental para a compreensão da natureza da organização 

das Forças Armadas e seus integrantes. Outras fontes como a Ciência Política, a Antropologia, 

o Direito e a Geopolítica, por exemplo, muito contribuem para os Estudos de Defesa. Constata-

se, então, que os Estudos de Defesa se fundamentam em fontes variadas do saber. A partir disso, 

a discussão que corre até hoje é se os Estudos de Defesa constituem uma nova área científica 
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ou se é um objeto específico de estudo de várias áreas científicas. Este é mais um debate em 

que Saint-Pierre (2013) e Soares (2015) divergem de Domingos Neto (2014). 

De acordo com Saint-Pierre (2015, p. 35), uma área do conhecimento compreende um 

conjunto de “métodos específicos aceitos como corretos, isto é, uma metodologia, uma ou 

várias teorias específicas que comporiam o arcabouço teórico, e um objeto específico que 

ancora a disciplina.” Nesse sentido, Saint-Pierre (2015) e Soares (2015) entendem que os 

Estudos de Defesa podem ser desenvolvidos a partir de metodologias e teorias variadas, não se 

limitando a uma área apenas. Isto quer dizer que o único elemento em comum é o seu objeto de 

estudo específico: a Defesa. Portanto, “não ter método específico e teorias específicas nos 

permite ter o diálogo interdisciplinar que fortalece e enriquece a perspectiva dos Estudos de 

Defesa da nossa comunidade.” (SAINT-PIERRE, 2015, p. 35). 

Saint-Pierre (2015, p. 35) comenta que a discussão de classificar a Defesa como área se 

estende porque o que está em jogo é a disputa por verba, por orçamento para a pesquisa e o 

financiamento de bolsas, viagens, encontros acadêmicos etc. Na sua opinião, não é necessária 

a designação de uma área específica de Defesa, o que a comunidade científica precisa é de um 

Comitê Científico próprio para avaliar devidamente os projetos no CNPq.29  

No Brasil, a comunidade científica tende a utilizar a expressão “Estudos de Defesa”. 

Esta tendência se verifica muito por conta do histórico de intervenções militares no país, 

principalmente no que diz respeito ao longo período da ditadura militar de 1964. Entretanto, de 

acordo com os textos analisados, os autores que discutem os Estudos de Defesa, discutem os 

mesmos temas dos Estudos Estratégicos. É possível perceber que os Estudos de Defesa 

compreendem uma perspectiva concentrada na política, assim como os Estudos Estratégicos. 

Nota-se, ainda, que os temas discutidos são os mesmos, o que torna possível afirmar que objeto 

de estudo também é o mesmo. Portanto, ao final desta seção, pode-se concluir que, tendo em 

vista a realidade brasileira, Estudos Estratégicos significam o mesmo que Estudos de Defesa, 

uma vez que o fundamento comum é a política e a segurança. 

 

 
29 Os Estudos de Defesa já são reconhecidos como objeto específico de estudo em diversas áreas: História, 

Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Relações Internacionais, Ciências Sociais Aplicadas etc. Cada uma 
com suas metodologias e teorias próprias. Também há o reconhecimento nas associações acadêmicas, tanto na 
ABED quanto na Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI), que cumprem o papel de promover 
espaços de discussões livres (SAINT-PIERRE, 2015, p. 31). 
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CAPÍTULO 2 – SEGURANÇA 

 

2.1 Estudos de Segurança: a virada epistemológica  

 

Na exposição do capítulo anterior, foi possível constatar que, no Brasil, os Estudos de 

Defesa compreendem uma perspectiva concentrada na política, assim como os Estudos 

Estratégicos. Portanto, de acordo com a realidade brasileira, pode-se dizer que ambos têm como 

fundamento comum a política e a segurança. Assim sendo, o objetivo desta primeira parte do 

presente capítulo é demonstrar que os Estudos de Segurança também compreendem uma 

perspectiva concentrada na política, uma vez que o objeto de estudo também é política e 

segurança. Portanto, infere-se que a segurança é a preocupação em comum dos Estudos 

Estratégicos, dos Estudos de Defesa, bem como dos Estudos de Segurança. 

 De início, é pertinente observar a abordagem crítica de alguns acadêmicos 

contemporâneos como Pinar Bilgin (2017), Robert B. J. Walker (1993), Barry Buzan e Lene 

Hansen (2009) que desenvolvem pesquisas a partir de uma concepção ampla dos estudos de 

segurança. Estes autores fazem parte de um movimento que repercutiu na década de 1990, no 

contexto de consideração da diversidade de aspectos que constituem o ambiente internacional. 

Não se nega a centralidade do Estado na política, tendo em vista que é o detentor legítimo dos 

meios de força e principal responsável pela segurança dos cidadãos. Mas há de se ter em mente 

que os problemas de segurança percebidos na atualidade demandam a integração de esforços 

para além das atividades estritamente militares. Este entendimento é importante para a 

compreensão das próximas seções deste capítulo.   

Antigamente, o que era percebido como um problema de segurança referia-se à 

segurança do Estado especificamente. Por sua vez, o que determinava a sensação de insegurança 

era o medo de ameaças externas. Nessa lógica, a política orientava-se para a proteção dos limites 

territoriais do Estado. Contudo, a guerra entre Estados deixou de ser comum. Esta tendência se 

verifica diante da dissolução da delimitação entre o que “está dentro” e o que “está fora”. 

No contexto da perda de distinção entre o “interno” e o “externo”, duas escolas de 

pensamento que constituem a literatura internacional dos estudos de segurança desenvolveram 

discussões sobre o que se entende por segurança. Para os fins desta pesquisa, considera-se 

pertinente apresentar um panorama geral dos trabalhos mais conhecidos da Escola de 

Copenhagen e da Escola Galesa. Para representar a Escola de Copenhagen, vale observar a 

pesquisa de Barry Buzan, Ole Waever e Jaap de Wilde (1998). A partir da teoria da 

securitização, os autores entendem a segurança enquanto uma construção social. Já a Escola 
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Galesa é representada pelo trabalho desenvolvido por Ken Booth (1991) e sua pesquisa com 

Nicholas J. Wheeler (2008). A partir de uma reflexão crítica sobre o dilema de segurança, os 

autores consideram uma abordagem orientada para a emancipação dos seres humanos. 

Muito diferentes da percepção de segurança do passado, as perspectivas apresentadas 

nesta seção consideram as ameaças à segurança a partir da ótica de indivíduos e grupos. Essa 

exposição é importante porque tais perspectivas fazem parte do movimento que abriu espaço 

para a discussão sobre as relações intersubjetivas no contexto contemporâneo mundial.  

 

2.1.1 A centralidade do Estado nos Estudos de Segurança 

 

As Relações Internacionais, os Estudos Estratégicos, bem como os estudos de segurança 

são moldados por uma estrutura de conhecimento que domina os espaços de discussão 

acadêmica no mundo todo. Essa estrutura de conhecimento reflete as estruturas de poder da 

América do Norte e da Europa Ocidental. Não à toa que a História das relações internacionais 

é explicada exclusivamente a partir da formação dos Estados europeus. A História dos países 

desenvolvidos foi amplamente reproduzida, e isso se verifica nas salas de aula em todas as 

universidades pelo mundo. Os professores continuam a dedicar especial atenção às teorias 

dominantes, dessa maneira, as perspectivas eurocêntrico-hierárquicas dão conta de ocupar toda 

a ementa das disciplinas, sobrando pouco espaço para o ensino de novas perspectivas teóricas 

críticas e leituras mais atualizadas (BILGIN, 2017, p. 2). 

Em The International in Security, Security in the International, Pinar Bilgin (2017 p. 4-

5) observa que os estudos de segurança desenvolvidos fora dos espaços de discussão do 

“centro” são moldados conforme as concepções hierárquicas eurocêntricas das abordagens 

tradicionais das Relações Internacionais.30 A literatura que constitui a tradição de pensamento 

 
30 Bilgin (2017) identifica três limites na teorização das Relações Internacionais e de segurança: o etnocentrismo, 

o paroquialismo e o eurocentrismo. Em termos gerais, o etnocentrismo ocorre quando os estudiosos procuram 
dar sentido a outros grupos sociais por meio de seus próprios conceitos e valores. A autora faz referência ao livro 
Strategy and ethnocentrism de Ken Booth (1979), que desenvolve uma discussão profunda sobre como o 
etnocentrismo é uma das fontes de erros de julgamento que mais afeta a teoria e a prática da estratégia (BILGIN, 
2017, p. 17-18). O paroquialismo, por sua vez, define o que pode ser dito enquanto epistemologia válida ao 
utilizar a particularidade de uma realidade como uma percepção generalizada. O que torna o paroquialismo um 
limite para os estudos de segurança é a maneira pela qual as suposições de um ponto de vista particular são 
incorporadas como teoria padrão. Exemplo disso é a teoria da escolha racional norte-americana, amplamente 
reproduzida como princípio teórico universal, desconsiderando quaisquer outras perspectivas (BILGIN, 2017, p. 
22-23). O terceiro limite identificado é o eurocentrismo. Segundo a autora, existem duas concepções. O 
eurocentrismo enquanto uma abordagem falaciosa da história internacional, devido a reprodução de relatos 
históricos distorcidos, que colocam a Europa no centro da história mundial. E o eurocentrismo enquanto uma 
“consciência”, no qual permite que as abordagens acima prevaleçam. Apesar de acessíveis, as histórias dos povos 
de fora dos centros de poder não são consideradas. Observa-se, portanto, que o eurocentrismo é elemento 
constitutivo dos principais conceitos dos estudos de segurança (BILGIN, 2017, p. 26-27). 
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dominante parte do pressuposto de que existe uma certa igualdade de poder entre os Estados. 

Essa é uma concepção bastante particular do ambiente internacional. Diz respeito apenas às 

relações entre os países desenvolvidos. Por ser limitada e limitante, não contribui para pensar a 

segurança num mundo caracterizado por múltiplas desigualdades e diferenças. Tendo isso em 

vista, Bilgin (2017, p. 6) chama a atenção para o fato de que o arcabouço teórico e conceitual 

“padrão” dos estudos de segurança não contribui para a compreensão da realidade das outras 

partes do mundo.31  

Pensando nisso, em Inside/outside: international relations as political theory, Robert B. 

J. Walker (1993, p. 6) infere que as “teorias de Relações Internacionais são mais interessantes 

como aspectos da política mundial que precisam ser explicados do que como explicações da 

política mundial contemporânea”32. Ao inverter a lógica, Walker argumenta que as teorias 

dominantes justificam a guerra e a violência para manter as estruturas de poder dos países 

desenvolvidos. Segundo o autor, “as teorias das Relações Internacionais expressam os limites 

do pensamento político moderno”, isto é, as teorias dominantes podem ser entendidas como 

“produto de condições históricas específicas já passadas”'. Também podem ser entendidas como 

“expressões ideológicas” dos interesses políticos de determinadas sociedades (WALKER, 1993, 

p. 34). Verifica-se, então, que as estruturas de conhecimento contribuem para a manutenção das 

estruturas de poder dominantes. 

Tornou-se natural pensar nos problemas do ambiente internacional apenas como aquilo 

que está fora dos limites territoriais do Estado. Esse pensamento diz muito sobre a maneira como 

os países desenvolvidos enxergam a natureza das ameaças. As correntes de pensamento 

dominantes abafaram quaisquer questionamentos quanto ao que pode ser entendido como um 

problema de segurança. Não importam as outras realidades existentes, o que importa é a 

insegurança dos Estados no ambiente internacional. Contudo, no contexto da década de 1990, 

as correntes teóricas tradicionais começaram a ser questionadas, o que permitiu a ascensão de 

teorias críticas, sendo possível rejeitar epistemologias positivistas e racionalistas. Iniciou-se o 

movimento de ir além dos limites das fronteiras disciplinares e epistemológicas do campo 

teórico dominante. Surge, então, a necessidade de alargar os estudos sobre a natureza da ameaça. 

Assim sendo, as novas discussões começaram a desenvolver estudos pensando na proteção do 

indivíduo a partir de contextos específicos (BUZAN; HANSEN, 2009, p. 2). 

 
31 Bilgin (2017) fundamenta sua análise a partir das contribuições dos estudos críticos de segurança (definidos de 

forma ampla) e dos estudos pós-coloniais. 
32 Do original: “Theories of international relations are more interesting as aspects of contemporary world politics 

that need to be explained than as explanations of contemporary world politics.” 
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No pós-Guerra Fria, o campo de estudo das Relações Internacionais foi atravessado pela 

influência da Sociologia, da Filosofia, dos estudos culturais, estudos de mídia, entre outras áreas 

e especialidades do conhecimento científico. A abordagem construtivista faz parte da virada 

epistemológica que aconteceu durante este período. O Construtivismo social trouxe para as 

Relações Internacionais uma perspectiva diferente da sociologia limitada a pensar somente o 

Estado. Na tentativa de compreender as construções sociais por trás dos fenômenos, a 

abordagem construtivista foi de muita importância neste momento, porque contribuiu para o 

desenvolvimento de análises críticas às visões positivistas (MUTIMER, 2010, p. 47). 

A noção de construção social de relações como ferramenta conceitual foi de muita 

utilidade para aqueles que buscavam repensar a segurança com o fim da Guerra Fria. O 

Construtivismo serviu porque tinha como fundamento a noção de que “a vida social é um 

produto da prática social” (MUTIMER, 2010, p. 47-48). Em termos gerais, significa que, se 

algo é construído através de práticas sociais coletivas, do mesmo modo que foi feito, pode ser 

desfeito. O desenvolvimento dessa perspectiva nos estudos de segurança fez com que as 

verdades absolutas da tradição de pensamento dominante perdessem a força, o que possibilitou 

tornar evidente a visão “fechada” da noção de segurança dos estudos tradicionais. 

Inicialmente, grande parte das pesquisas baseadas na abordagem construtivista dos 

estudos de segurança buscaram compreender a natureza das ameaças para que fosse possível 

identificá-las e, a partir disso, formular políticas de segurança como resposta a essas ameaças 

(MUTIMER, 2010, p. 48). Este foi o caso dos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores do 

Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), conhecido amplamente como Escola de 

Copenhagen. Tendo em vista sua repercussão no mundo acadêmico, cabe aqui apresentar os 

principais elementos que constituem o pensamento dessa Escola. 

 

2.1.2 Escola de Copenhagen: securitização 

 

Entre os pesquisadores vinculados à Escola de Copenhagen, o trabalho mais conhecido 

e que repercutiu amplamente foi elaborado por Barry Buzan, Ole Waever e Jaap de Wilde. Em 

Security: a new framework for analysis (1998), os autores convergem suas respectivas 

concepções teóricas para desenvolver o que eles entendem por segurança, a partir da teoria da 

securitização. No contexto da virada epistemológica que se observa no pós-Guerra Fria, os 

autores chamam a atenção para o problema da expansão do conceito de segurança. Eles 

acreditam que a inclusão de uma ampla variedade de estudos corre o risco de esvaziar o 

significado de “segurança”, tornando-o sem sentido (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 19). 
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Diante disso, os autores estão preocupados em como definir o que é e o que não é uma questão 

de segurança. 

Para identificar se um fenômeno é ou não é um problema de segurança, considera-se três 

esferas que formam um espectro: (1) a esfera privada, que diz respeito à vida particular das 

pessoas, na qual pode ser definida como “não politizada”; (2) a esfera política, na qual o Estado 

cumpre seu papel por meio de instituições que garantem os direitos fundamentais das pessoas. 

Essa esfera, por sua vez, passa a ser “politizada”, porque compreende os espaços de debate sobre 

questões políticas através da participação da sociedade. Por conta disso, refere-se aos assuntos 

do cotidiano do governo que estão dentro da normalidade, isto é, os problemas considerados 

“normais”, no qual os procedimentos padrões dão conta de resolver. E (3) a esfera da segurança, 

no qual o Estado é responsável por identificar quando um fenômeno pode ser enquadrado como 

uma “ameaça existencial”. Essa esfera passa a ser “securitizada”, porque compreende a atuação 

do Estado por meio de medidas excepcionais, isto é, legitima-se o uso de medidas que fogem 

da lógica da normalidade (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 23). 

A partir desse entendimento, Buzan, Waever e Wilde (1998) procuram explicar como 

um assunto da esfera política se torna um problema de segurança. Para isso, os autores discorrem 

sobre o processo de “politização” e o processo de “securitização” que compreendem a 

construção de uma ameaça. No âmbito da politização, determinadas pautas frequentemente 

discutidas entre as instituições públicas e a população são amplamente reconhecidas pelos riscos 

que produzem. Trata-se de assuntos que demandam mais atenção das autoridades civis no que 

concerne à elaboração de políticas públicas. Nesse processo, as demandas da sociedade são 

atendidas por meio de procedimentos políticos normais (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 

24). 

À medida que um assunto politizado já não pode ser tratado por meio de procedimentos 

habituais, isto é, quando extrapola os limites da política normal, torna-se um assunto de 

prioridade na esfera da segurança, pois passa a ser caracterizado como uma ameaça. Assim, o 

problema é discutido e ganha repercussão o suficiente para legitimar a atuação do Estado por 

meio de medidas emergenciais, tendo em vista que na normalidade não seriam acionadas. 

Assim como as autoridades assumem poderes que de outra forma não teriam, isto é, a 

normalidade da política não lhes atribuiria. Este é o processo de securitização, que muito se 

assemelha à lógica da guerra (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 24-25). 

De acordo com a perspectiva tradicional, segurança é sobre a sobrevivência do Estado. 

Contudo, os estudos críticos demonstram que as ameaças à segurança atravessam a vida dos 

seres humanos de diversas formas. Tendo isso em vista, os autores consideram cinco setores 
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para facilitar a compreensão da natureza das ameaças. No setor militar, o objeto referente é a 

ameaça contra a estrutura do Estado e suas Forças Armadas. No setor político, o objeto referente 

é a própria soberania estatal e a segurança das autoridades governamentais contra ameaças à sua 

legitimidade. No setor econômico, as ameaças existenciais podem estar relacionadas às crises 

econômicas, uma vez que afetam diretamente o ambiente doméstico. No setor social, o objeto 

referente é a segurança das identidades coletivas (grupos étnicos e religiosos) e demais grupos 

sociais marginalizados. No setor ambiental, são muitos os objetos referentes a serem 

considerados: a proteção dos animais e seus respectivos habitats, o problema do aquecimento 

global, a preservação dos ecossistemas, entre outros. Há de se ressaltar que os objetos referentes 

propostos se influenciam mutuamente, logo, as ameaças existenciais tendem a atravessar os 

diferentes setores ao mesmo tempo (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 22-23). 

Observa-se, então, que a construção de uma ameaça ocorre por meio de um movimento 

securitizador. Na tentativa de explicar como esse movimento ocorre, utiliza-se a abordagem 

construtivista para reforçar que a ameaça não é um dado consensual e naturalmente aceito, na 

verdade, a ameaça é socialmente construída. Nessa lógica, diferentes assuntos podem se tornar 

problemas de segurança, em virtude da sua apresentação e aceitação como tal. Pensando nisso, 

a Escola de Copenhagen considera a prática discursiva no processo de securitização. Através do 

uso da linguagem (oral ou textual), o processo se inicia por meio do discurso de um agente 

(representante de uma comunidade política) que sinaliza a existência de uma ameaça contra um 

ou mais objetos referentes. De acordo com os estudos de linguística, a prática discursiva do 

agente securitizador se chama “ato de fala” (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 4). 

Um ato de fala33, por si só, pode ser reconhecido de duas formas. Existem os atos que 

são descritivos, isto é, que constatam um fato, por sua vez, não produzem nenhuma ação. E 

existem os atos que produzem ação, estes são os atos performativos. Nesse sentido, uma 

declaração pode equivaler a uma ação, visto que as palavras não são apenas sons, mas também 

representam performances. Exemplo disso é o uso da palavra “prometer”. Ao fazer uma 

promessa, o enunciador não está apenas prometendo fazer algo no futuro, a promessa significa 

em si mesma uma ação particular. Assim sendo, para que um assunto seja securitizado, o agente 

“performa” uma ação através do ato de fala (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 32). 

Por meio da abordagem construtivista, a Escola de Copenhagen utiliza o ato de fala 

como ferramenta conceitual para explicar a relação entre o agente securitizador e a audiência 

que recebe o discurso. Para que o processo de securitização seja bem-sucedido, a audiência 

 
33 A teoria do ato de fala (speech act) foi desenvolvida pelo filósofo John L. Austin em How to do Things with 

Words, de 1962. 
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precisa aceitar a ameaça como existencial, isto é, a aceitação enquanto consentimento. Para 

isso, existem condições que aumentam a probabilidade de sucesso da securitização. Um fator 

crucial é a posição de autoridade que o enunciador do ato de fala ocupa na sociedade. Enquanto 

sua legitimidade for reconhecida socialmente, torna-se mais fácil convencer a audiência da 

necessidade de executar ações para proteger o objeto referente ameaçado. Normalmente, as 

figuras mais comuns são os líderes políticos, representantes de instituições do governo ou 

quaisquer grupos que sejam envolvidos em atividades políticas e sociais (BUZAN; WÆVER; 

WILDE, 1998, p. 33). 

Buzan, Waever e Wilde procuram ressaltar que existem diferenças entre a estrutura de 

pensamento da Escola de Copenhagen e a abordagem tradicional dos estudos de segurança. Na 

opinião dos autores, a teoria da securitização se aproxima mais da abordagem construtivista do 

que da abordagem tradicional. Isso porque eles acreditam que a segurança é baseada na 

“construção social de ameaças”, além da consideração de múltiplos setores. Diferente disso, as 

perspectivas tradicionais legitimam apenas o setor militar como objeto referente e a segurança 

do Estado como a única percepção de segurança válida (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998, p. 

207). No entanto, há de se destacar que, apesar do reconhecimento da importância de ampliar a 

agenda de segurança, a lógica da centralidade do Estado permanece. Desse modo, eles abrem 

espaço para a consideração de novas questões como problemas de segurança, mas sem abrir 

mão da concepção estreita da segurança. 

Muito já foi discutido sobre a teoria da securitização. De certo, a contribuição teórica 

da Escola de Copenhagen faz parte do processo de expansão e o consequente aprofundamento 

dos estudos de segurança. Inicialmente, sua repercussão no campo se deu muito devido às 

críticas feitas por pesquisadores alinhados à abordagem construtivista tradicional. Por 

conseguinte, novas perspectivas teóricas críticas foram desenvolvidas por meio de diversas 

abordagens, como a pós-estruturalista, pós-colonialista, pós-marxista, os estudos feministas, 

estudos críticos sobre raça e gênero, bem como a Sociologia Política Internacional. Entre os 

pesquisadores mais expressivos dos países desenvolvidos que desenvolveram estudos críticos 

de segurança destacam-se: Lene Hansen (2000), Thierry Balzacq (2005, 2011), Didier Bigo 

(2006), Claudia Aradau (2004, 2006), Holger Stritzel (2007), Paul D. Williams (2008), Stefano 

Guzzini (2011), Jef Huysmans (2016), entre outros. A intenção aqui não é expor as análises 

críticas à Escola de Copenhagen. Contudo, vale mencionar brevemente o ponto de vista de Lene 

Hansen (2000).  

Na época em que Security: a new framework for analysis (1998) foi publicado, Buzan, 

Waever e Wilde chegaram a afirmar que o debate conceitual proposto no livro foi a contribuição 
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analítica mais completa referente à ampliação da agenda de segurança. Diante dessa afirmação, 

Hansen (2000, p. 286) demonstrou que, pelo contrário, a Escola de Copenhague desconsiderou 

qualquer possibilidade de se pensar um conceito de segurança para além da centralidade do 

Estado. Segundo os autores, determinados temas de discussão são problemas de segurança 

individual. Mas, conforme argumenta a autora, a discussão sobre gênero é parte indispensável 

da análise de segurança em qualquer âmbito. De modo geral, sua pesquisa chama a atenção para 

a problemática do silenciamento de grupos sociais marginalizados. Ao considerar a segurança 

enquanto um ato de fala, é preciso ter em mente que o movimento de securitização produz o 

silêncio dos excluídos. Nesse sentido, Hansen infere que 

 
Toda fala envolve uma tentativa de fixar um significado, de definir uma situação 
particular e os sujeitos dentro dela, e qualquer ato de fala bem-sucedido implica, como 
consequência, a exclusão de outras possíveis construções de significado. O silêncio é 
uma estratégia política poderosa que internaliza e individualiza as ameaças, 
dificultando a resistência e a mobilização política. A mudança para a segurança como 
uma prática, e não como um conceito, facilita uma análise política da maneira como 
os discursos de segurança ganham a autoridade necessária para definir ameaças e 
estratégias para combatê-las.34 (HANSEN, 2000, p. 306). 

 

No mundo acadêmico, existe o entendimento de que os estudos críticos de segurança 

podem ser definidos de duas maneiras. Escrito com letras maiúsculas, os Estudos Críticos de 

Segurança da Universidade de Aberystwyth, mais conhecido como Escola Galesa (Welsh 

School, em inglês), compreendem uma abordagem mais restrita, cujos pesquisadores baseiam-

se na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt no estudo da segurança. Sendo assim, o termo 

“estudos críticos de segurança”, escrito com letras minúsculas, representa todas as abordagens 

críticas, cujos pesquisadores se baseiam no pensamento crítico sobre as Relações Internacionais 

no estudo da segurança. Gradativamente, novas influências teóricas, ontológicas e 

metodológicas contribuem para o desenvolvimento dos estudos de segurança. 

 

2.1.3 Escola Galesa: emancipação 

 

Entre os pesquisadores alinhados à Escola Galesa, vale destacar o trabalho desenvolvido 

por Ken Booth e Nicholas J. Wheeler: The Security Dilemma: fear, cooperation and trust in 

 
34 Do original: “All speech involves an attempt to fix meaning, to define a particular situation and the subjects 

within it, and any successful speech act implies as a consequence the exclusion of other possible constructions 
of meaning. Silence is a powerful political strategy that internalises and individualises threats thereby making 
resistance and political mobilisation difficult. The turn to security as a practice rather than as a concept facilitates 
a political analysis of the way in which security discourses come to gain the authority necessary to define threats 
and strategies to counter them.”  
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world politics (2008). É pertinente observar, por meio deste livro, os principais elementos que 

caracterizam o “dilema de segurança”.35 Discussão iniciada por aqueles que constituem a 

corrente de pensamento (neo)realista.36 Por se tratar de um dos assuntos mais discutidos nos 

estudos tradicionais de segurança, Booth e Wheeler (2008) retomam este conceito através de 

uma abordagem crítica. 

Do ponto de vista (neo)realista, “onde existem relações humanas existe a condição 

existencial de incerteza, e nas relações internacionais essa incerteza dá origem ao dilema de 

segurança.” (BOOTH; WHEELER, 2008, p. 21). Pressupõe-se que a incerteza atravessa todas 

as relações humanas, logo, o mesmo ocorre entre os Estados na esfera política internacional. A 

incerteza não como um fenômeno ocasional e passageiro, mas como uma condição inevitável 

que atravessa o cotidiano dos indivíduos e seus grupos. A incerteza pode ter diferentes 

significados e também pode ser sentida de diferentes formas, mas, em última análise, ela é 

inevitável. A partir disso, Booth e Wheeler (2008, p. 21) argumentam que o dilema de 

segurança, como uma ferramenta conceitual, tem sido mal compreendido pelos acadêmicos do 

campo de estudo. Segundo os autores, há um grande equívoco, porque o que é entendido como 

“dilema de segurança”, na verdade, diz respeito ao “paradoxo da segurança”.  

Conforme a definição dos autores, o paradoxo da segurança pode ser entendido como a 

“situação em que dois ou mais atores, buscando apenas melhorar sua própria segurança, 

provocam, por meio de suas palavras ou ações, um aumento da tensão mútua, resultando em 

menos segurança em todos os aspectos” (BOOTH; WHEELER, 2008, p. 9). Booth e Wheeler 

(2008) utilizam como exemplo a corrida armamentista no contexto da Guerra Fria. A sensação 

de insegurança no ambiente internacional levou os países desenvolvidos ao acúmulo de 

armamentos. O paradoxo da segurança se verifica na suposição de que os Estados tendem a se 

sentir mais seguros à medida que adquirem mais armas. Assim sendo, na tentativa de aumentar 

o nível de segurança, quaisquer ações dos Estados podem ser vistas como ameaçadoras, o que 

desencadeia o aumento do nível de confrontação e violência. 

Já um dilema, por si só, pressupõe dois caminhos que se excluem mutuamente. 

Dependendo da circunstância, pode se apresentar de diversas formas conforme o nível de 

complexidade. O dilema de segurança, por sua vez, compreende uma situação de interação 

estratégica, normalmente envolvendo questões militares, na qual a tomada de decisão dos 

 
35 Há de se destacar que no livro Security, Strategy and Critical Theory, de 1999, Richard Wyn Jones apresenta as 

bases de uma abordagem da teoria crítica da Escola de Frankfurt para os estudos de segurança. 
36 O uso da expressão “corrente de pensamento (neo)realista” refere-se à tradição realista (Edward Carr, Hans 

Morgenthau etc.), ao neorrealismo de Kenneth Waltz, bem como às demais vertentes teóricas e autores que 
reproduzem a visão de mundo realista. 
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Estados e atores envolvidos podem afetar as relações no ambiente internacional. Na perspectiva 

dos autores, o medo é o que direciona as ações e reações dos envolvidos. A falta de noção da 

escolha do outro gera insegurança, porque não há como prever quais serão os próximos passos 

do inimigo e como ele reagirá diante de uma determinada escolha. Numa situação estratégica 

que envolve um dilema de segurança, os Estados (quer dizer, os países desenvolvidos) tomam 

decisões pensando na sua própria segurança, como resultado, segundo os autores, a condição de 

incerteza do dilema produz o paradoxo da segurança (BOOTH; WHEELER, 2008, p. 23). 

De acordo com os autores, existem dois níveis de dilema nas relações internacionais: o 

dilema de interpretação e o dilema de resposta. Em cada um desses níveis, os tomadores de 

decisão escolhem entre um caminho ou outro. O dilema de interpretação compreende uma 

dimensão psicológica, devido à incerteza e a desconfiança que atravessa a mente dos tomadores 

de decisão. Estes, por sua vez, buscam entender os motivos e as intenções de um determinado 

Estado. O desafio é formular uma percepção do outro para que seja possível aumentar a sensação 

de segurança (BOOTH; WHEELER, 2008, p. 3). 

Já o dilema de resposta é uma reação à interpretação do outro, compreende uma 

dimensão material (capacidades, recursos disponíveis etc.). O desafio dos tomadores de decisão 

é sobre como reagir, buscando responder de maneira racional à percepção anteriormente 

construída. Dependendo das circunstâncias, a reação pode se tornar um erro de análise, isto é, 

uma má compreensão das intenções dos demais, o que desencadeia o aumento da hostilidade. 

Observa-se que o dilema de resposta automaticamente implica um dilema de interpretação da 

outra parte. Erros de percepção podem gerar uma reação negativa ao serem percebidos como 

uma ameaça em potencial (BOOTH; WHEELER, 2008, p. 4-5). 

Tendo em vista os acontecimentos históricos que envolvem os países desenvolvidos, é 

possível observar que, com frequência, os tomadores de decisão falham ao tentar entrar na mente 

de outros negociadores de uma cultura totalmente diferente. A incapacidade de acessar 

plenamente a mente do outro gera, como resultado, a má interpretação de suas reais motivações. 

Para além da escolha racional na tomada de decisão, Booth e Wheeler (2008) desenvolveram 

uma perspectiva diferente para os estudos de segurança, no sentido de refletir sobre as emoções 

que permeiam as relações entre os Estados no ambiente internacional. O foco da reflexão é a 

dimensão psicológica, isto é, considera-se os processos mentais e cognitivos que atravessam as 

ações e reações dos envolvidos.37 Os autores buscam compreender o medo por trás das atitudes 

e comportamentos dos tomadores de decisão. 

 
37 Há de se considerar que a perspectiva de Booth e Wheeler (2008) é bastante influenciada pela primeira geração 

de estudiosos da Escola de Frankfurt, especialmente por Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, entre outros. 
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Das teorias que fundamentam a discussão de Booth e Wheeler (2008) sobre a incerteza, 

destaca-se o pensamento do (neo)realista contemporâneo John Mearsheimer. Com base na 

lógica fatalista, Mearsheimer acredita que a competição pela segurança é inescapável na política 

internacional, assim sendo, os indivíduos estão fadados a viver num mundo essencialmente 

conflitivo. Diante da incerteza sobre as intenções, os países desenvolvidos, sentindo-se 

inseguros, irão agir de maneira ofensiva. Portanto, no dilema de interpretação, os tomadores de 

decisão devem considerar as piores intenções dos outros Estados. No dilema de resposta, por 

sua vez, os tomadores de decisão devem sempre escolher a opção ofensiva. Assim sendo, o 

realismo ofensivo de Mearsheimer presume que os Estados nunca devem sinalizar intenções 

positivas entre si (BOOTH; WHEELER, 2008, p. 35). 

A incerteza quanto à capacidade militar do outro, a preocupação com o acúmulo e a 

aquisição de armamentos somado ao medo (enquanto emoção primordial que perpassa a 

história, a cultura e a política), portanto, são os elementos que constituem a lógica fatalista sobre 

o dilema de segurança. De acordo com o pensamento dominante, essa é a condição existencial 

da interação humana. No entanto, segundo Booth e Wheeler (2008, p. 6-7), a lógica fatalista 

cria a realidade e não simplesmente a explica. Diante dessa constatação, os autores acreditam 

que o paradoxo da segurança, enquanto uma consequência necessária do dilema de segurança, 

representa uma falsa necessidade. Nesse sentido, o dilema de segurança teria um papel menos 

proeminente em modelar a dinâmica das interações humanas. 

Observa-se, então, que a condição de incerteza que o pensamento dominante constrói 

define a certeza da ofensividade enquanto uma condição inerente ao sistema internacional. Em 

contraste, Booth e Wheeler (2008, p. 10-13) rejeitam a ideia de aprisionamento da política 

mundial da lógica fatalista. Eles retiram do centro da dinâmica das interações humanas a 

condição de incerteza e medo de que o (neo)realismo reproduz como sendo a realidade 

inescapável da política mundial. Diante disso, os autores propõem o conceito de “emancipação”. 

Antes mesmo da elaboração deste livro, Ken Booth já vinha delineando os contornos de uma 

abordagem de segurança orientada para a “emancipação”. Em Security and emancipation 

(1991), Booth infere que 

 
‘Segurança’ significa ausência de ameaças. Emancipação é a libertação das pessoas 
(como indivíduos e grupos) das restrições físicas e humanas que as impedem de 
realizar o que escolheriam fazer livremente. A guerra e a ameaça da guerra são uma 
dessas restrições, junto com a pobreza, a educação deficiente, a opressão política e 
assim por diante. Segurança e emancipação são duas faces da mesma moeda. A 
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emancipação, não o poder ou a ordem, produz a verdadeira segurança. Emancipação, 
teoricamente, é segurança.38 (BOOTH, 1991, p. 319). 

 

Influenciado pela corrente de pensamento da Escola de Frankfurt, Booth (1991) parte do 

pressuposto de que a sociedade humana é autoconstituinte, isto é, não determinada. Sendo 

assim, os seres humanos podem tentar se tornar o que escolher ser, embora as restrições 

estruturais herdadas sejam sempre poderosas. Pensando nisso, para que o processo de 

emancipação ocorra, as pessoas precisam se sentir seguras não somente por meio da proteção 

contra ameaças externas, mas também por meio da proteção contra as ameaças que afetam o 

cotidiano, a família e o lugar onde vivem. Portanto, Booth (1991) considera a ampliação da 

agenda de segurança para incluir questões relativas à pobreza, educação, problemas de saúde e 

degradação ambiental, por exemplo. Desse modo, a sensação de segurança será garantida 

através do bem-estar geral das sociedades (PEOPLES; VAUGHAN-WILLIAMS, 2010, p. 25). 

Antigamente, a ameaça era facilmente identificada à medida que se identificava o Estado 

inimigo, entretanto, ao longo do tempo, as ameaças tornaram-se difusas. Nesse processo, a 

preocupação foi sendo direcionada para “dentro”. Por sua vez, a segurança deixa de ser um 

problema exclusivamente militar e passa a envolver outros atores na luta contra o inimigo 

interno. Nesse novo contexto, no qual os conflitos irregulares tornaram-se mais frequentes, as 

Forças Armadas passaram a exercer atividades de policiamento para combater grupos 

irregulares dispersos em meio à sociedade civil. 

A tendência que se verifica é a perda de distinção entre o papel desempenhado pelas 

forças armadas, especialmente o Exército, e o papel desempenhado pelas forças policiais. Na 

segunda parte do presente capítulo, será possível refletir sobre esse fenômeno. Como ponto de 

partida, é pertinente observar o tipo de conflito que marcou o período pós-Segunda Guerra, 

conhecido como guerra revolucionária ou insurrecional. Essa exposição é importante porque 

facilita a compreensão de como as forças de segurança são utilizadas na atualidade. 

 

2.2 Operações de Contrainsurgência: mudança na natureza do conflito 

 

Até meados do século XX, a história da formação dos Estados europeus é profundamente 

marcada por guerras do tipo convencional. Refere-se ao modo de combate no qual dois ou mais 

 
38 Do original: “‘Security’ means the absence of threats. Emancipation is the freeing of people (as individuals and 

groups) from those physical and human constraints which stop them carrying out what they would freely choose 
to do. War and the threat of war is one of those constraints, together with poverty, poor education, political 
oppression and so on. Security and emancipation are two sides of the same coin. Emancipation, not power or 
order, produces true security. Emancipation, theoretically, is security.” 
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Estados soberanos entram em confrontação direta em uma ou mais batalhas, por meio do 

emprego de suas respectivas forças armadas, devidamente uniformizadas, numa localidade 

definida e com objetivos bem conhecidos de ambas as partes envolvidas no conflito. Contudo, 

desde o fim da Segunda Guerra Mundial, verifica-se que a guerra convencional é o tipo de 

conflito armado mais improvável de acontecer, além de que este modo padrão de confronto 

perdeu sua importância no contexto das guerras de independência. 

Nota-se, nesse período, o aumento significativo de grupos insurgentes organizados na 

luta pela independência, principalmente no continente africano e no sudeste asiático. Desde 

então, a vitória não depende mais de campanhas militares realizadas contra as forças armadas 

de um ou mais Estados adversários. A tendência que se verifica é o surgimento de um tipo de 

inimigo que não é mais facilmente identificado. Isso fez com que o militar não exercesse mais 

o seu papel tradicional como de costume. A falta de noção de como lidar com um inimigo que 

emprega armas e métodos muito diferentes daqueles das guerras do passado evidenciou o 

despreparo dos exércitos tradicionais.  

Na tentativa de acabar com os movimentos insurgentes, os países europeus investiram 

em operações militares nas suas respectivas colônias. No caso da França, suas forças armadas 

foram enviadas para conter os grupos insurgentes na Indochina e na Argélia. A operação na 

Indochina ocorreu no início da década de 1940 e foi encerrada em 1954. No final deste mesmo 

ano, ocorre a operação na Argélia, que se estende até 1962 com a conquista da independência 

(MENDONÇA, 2017, p. 48). A literatura militar francesa denominou este novo tipo de 

confronto como guerra revolucionária, também conhecida como guerra insurrecional. De modo 

geral, pode ser definida como um conflito entre Estados contra grupos armados irregulares que 

surgem no interior dos territórios colonizados pelos países europeus. Caracteriza-se 

especialmente pela assimetria entre as capacidades materiais dos oponentes (TRINQUIER, 

2006). 

Diante da sequência de campanhas militares malsucedidas, os países colonizadores 

passaram a reconhecer a necessidade de reformular os esquemas estratégicos e as medidas 

táticas que até então eram empregadas. No que diz respeito à atuação militar da França, tanto a 

operação na Indochina quanto na Argélia foram verdadeiros desastres. Para lidar com o novo 

contexto de ameaças que se apresentava, as instituições militares francesas buscaram 

compreender a natureza das guerras revolucionárias com base nas experiências vividas nas 

guerras de independência. A partir das lições aprendidas no campo, os estrategistas franceses 

elaboraram teorias na intenção de evitar a derrota para grupos insurgentes em operações 
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militares futuras. O conjunto de teorias formuladas é específico para esse tipo de conflito, o que 

se convencionou chamar de teorias de contrainsurgência.39 

 

2.2.1 Contrainsurgência segundo Roger Trinquier 

 

As teorias sobre as guerras revolucionárias constituem o fundamento da doutrina 

francesa de contrainsurgência. Entre os estudos desenvolvidos, a contribuição teórica do oficial 

militar Roger Trinquier é considerada uma das mais influentes. No livro Modern warfare: a 

French view of counterinsurgency (1964), publicado pela primeira vez em 1961, o autor discorre 

sobre as operações militares contra grupos insurgentes na Indochina e na Argélia. A primeira 

observação que o autor faz é sobre o fato de que os estudiosos de seu tempo ainda insistirem em 

pesquisar a guerra convencional, um tipo de guerra que não existiria mais e que não teria chances 

de acontecer novamente (TRINQUIER, 2006, p. 3). Ao longo de seu texto, Trinquier procura 

demonstrar que, na prática, a superioridade do poder bélico não seria mais um fator decisivo 

para se obter a vitória, tendo em vista que o inimigo seria muito mais difícil de identificar, 

porque pode ser qualquer indivíduo em meio à população. 

Para se adaptar a esta nova tendência, as Forças Armadas precisam reconhecer que estão 

lidando com o que Trinquier (2006) chama de “guerra moderna”. Este tipo de conflito 

compreende um sistema interligado de ações políticas, econômicas, psicológicas e militares. 

Além da influência de múltiplos fatores, o oficial observa que os movimentos organizados pelos 

grupos insurgentes se fortalecem na causa política a partir de um viés essencialmente ideológico. 

Na visão dos que estão sob o controle da metrópole, os movimentos insurgentes têm como 

objetivo a derrubada da autoridade imposta e a substituição por outro regime político. Do outro 

lado, os colonizadores deslegitimam os movimentos na intenção de manter o domínio do 

território colonizado e abafar quaisquer tentativas de desordem (TRINQUIER, 2006, p. 5). 

Ao comparar as capacidades materiais, certamente os grupos revolucionários se 

encontravam em desvantagem em relação às Forças Armadas da metrópole. Não somente no 

que se refere à disponibilidade de uma grande quantidade de armamentos, mas também o acesso 

à rede de comunicações avançadas, entre outras tecnologias que favoreciam a atuação da 

metrópole nas colônias. No entanto, apesar da superioridade material, as Forças Armadas não 

contavam com o apoio da população local. Este foi o elemento decisivo para o desgaste das 

 
39 Para facilitar a compreensão do contexto em que as teorias de contrainsurgência foram formuladas, o estudo 

desenvolvido por Thaiane Mendonça (2017) apresenta um panorama histórico dos dois conflitos e demonstra 
que o impacto das operações nas colônias transformou profundamente a mentalidade militar francesa. 
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operações, o que favorecia os movimentos insurgentes, justamente porque a população tendia a 

legitimar as causas políticas relacionadas à independência. Portanto, o apoio da população é a 

condição para se obter a vitória na guerra moderna (TRINQUIER, 2006, p. 6). 

Na perspectiva de Trinquier (2006), os grupos insurgentes representam uma 

“organização clandestina armada” que utiliza métodos para manipular as populações e exercer 

o domínio através de ações psicológicas. Um dos métodos utilizados é o terrorismo, sendo 

considerado pelo autor como uma arma de guerra, logo, a arma mais poderosa da guerra 

moderna, que não pode ser ignorada pelo Estado. De certo, a complexidade deste tipo de conflito 

confere vantagens aos grupos revolucionários. Os acontecimentos na Indochina e na Argélia 

demonstraram que, mesmo com poucos recursos, os grupos insurgentes conseguiram derrotar 

as Forças Armadas tradicionais por meio do terrorismo. O autor sugere, ainda, que a solução 

para este problema é a destruição completa da organização que opera sob essa lógica 

(TRINQUIER, 2006, p. 15). 

Tradicionalmente, as forças armadas foram treinadas para exercer suas respectivas 

funções de acordo com um padrão de regras reconhecidas por ambos os lados do conflito. 

Contudo, as técnicas utilizadas nas guerras de independência se mostraram obsoletas diante da 

imprevisibilidade do terrorismo. Não há como saber em que lugar, em que momento e quais 

serão os alvos. Assim sendo, o terrorismo dificulta a atuação dos militares, na medida em que o 

inimigo que pratica o ato terrorista se confunde com a população local. Nesse novo cenário, os 

militares passaram a exercer funções tipicamente policiais (TRINQUIER, 2006, p. 37). Nota-

se, portanto, a perda de distinção entre o papel desempenhado pelas Forças Armadas, 

particularmente o Exército, e o papel desempenhado pelas polícias. 

Essa tendência se verifica nas ações ostensivas de monitoramento da população para 

coletar informações sobre os grupos insurgentes. Trinquier apresenta algumas medidas de 

vigilância que devem ser utilizadas, entre as quais o toque de recolher e a instalação de pontos 

de revista, que servem para garantir o controle da situação. Nos casos de descumprimento da 

ordem imposta, o indivíduo deve ser levado para interrogatório (TRINQUIER, 2006, p. 38). 

Qualquer indivíduo que negociasse com os grupos insurgentes ou que favorecessem suas ações 

era considerado inimigo da mesma forma e tratado como tal (TRINQUIER, 2006, p. 24-25). 

Em muitas ocasiões, os militares franceses faziam uso de métodos abusivos por meio de prisões 

e torturas, inclusive, Trinquier (2006, p. 40) defende a necessidade dos mecanismos de repressão 

em algumas passagens de seu texto: 
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Certas ações duras podem facilmente passar por brutalidades aos olhos de um público 
sensível. E também é fato que, no processo de extirpar a organização terrorista do meio 
deles, as pessoas serão abusadas, enfileiradas, interrogadas, revistadas. Dia e noite, 
soldados armados farão intrusões nas casas de cidadãos pacíficos para realizar as 
prisões necessárias. Podem ocorrer conflitos nos quais os habitantes irão sofrer.40 

 

De acordo com Trinquier (2006, p. 38-39), havia um esquema de compensação, no qual 

o Estado se comprometia a garantir a segurança das pessoas que denunciassem quaisquer 

atividades suspeitas do inimigo ou indivíduos que tivessem alguma ligação com membros do 

grupo revolucionário. Na tentativa de compensar os danos psicológicos causados à população, 

os militares devem prestar serviços de assistência, como ajuda médica, doações de alimentos, 

construção de escolas e estradas, reparos de infraestrutura básica, criação de espaços de 

acolhimento de refugiados, além de ajuda financeira para desenvolver a economia local 

(TRINQUIER, 2006, p. 66). De certo, os serviços sociais cumprem papel fundamental para 

consolidar o apoio e a confiança da população e, desse modo, os moradores locais passam a 

legitimar as operações militares contra os grupos insurgentes. 

Além do trabalho de inteligência e da assistência social, a propaganda é outra ferramenta 

utilizada para controlar a população, sendo a mais relevante e também a mais sutil 

(TRINQUIER, 2006, p. 41-42). Por meio da propaganda, torna-se possível construir no 

imaginário que o inimigo, representado pela figura do terrorista, deve ser eliminado, pois causa 

insegurança, mortes, prejuízos e transtornos aos moradores locais. No processo de construção 

da imagem negativa do que seria o terrorista, a propaganda cumpre papel de divulgar as supostas 

boas intenções do Estado para que a população acredite que as ações contra as “organizações 

clandestinas” são realmente necessárias. 

A construção de boas relações com a população, por meio do fornecimento de assistência 

básica e, em longo prazo, o desenvolvimento de projetos socioeconômicos, são meios pelos 

quais a operação garante, aos poucos, a cooperação dos moradores locais. Portanto, a opinião 

pública é de reconhecida importância para a guerra insurrecional. Enquanto a população for a 

favor da contrainsurgência, maiores serão as chances de pôr fim à organização política 

insurgente e aos seus membros.  

Da segunda parte do livro em diante, o termo “pacificação” é utilizado por Trinquier 

(2006, p. 66-68) para denominar o conjunto de procedimentos de contrainsurgência. Para que o 

processo de pacificação seja bem-sucedido, a operação faz uso de meios políticos, sociais, 

 
40 Do original: “Certain harsh actions can easily pass for brutalities in the eyes of a sensitive public. And it is a fact 

also that, in the process of extirpating the terrorist organization from their midst, the people will be manhandled, 
lined up, interrogated, searched. Day and night, armed soldiers will make unexpected intrusions into the homes 
of peaceful citizens to carry out necessary arrests. Fighting may occur in which the inhabitants will suffer.” 
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econômicos e militares. O esquema de compensação é muito característico desse processo, em 

que a operação faz uso da violência, mas, ao mesmo tempo, fornece assistência e recursos 

necessários para a construção de um ambiente estável através do progresso econômico e social. 

Assim sendo, conforme explicação de Thaiane Mendonça, “[...] uma área pacificada é aquela 

cujo controle foi militarmente garantido, dentro da qual a população coopera com os militares 

– movida, geralmente, pelo medo – e onde a guerrilha foi plenamente exterminada ou encontra-

se de tal forma subjugada que não é mais relevante para o conflito” (TRINQUIER, 1964 apud 

MENDONÇA, 2017, p. 53). 

A ideia de pacificação introduzida por Trinquier é muito significativa porque inaugura 

o estudo sobre a contrainsurgência. A partir disso, estrategistas militares e estudiosos da 

estratégia buscaram compreender a natureza da guerra insurrecional na intenção de contê-la. 

Gradativamente, o termo “pacificação” passou a ser utilizado para representar as ações de 

estabilização de regiões afetadas por conflitos irregulares em diferentes partes do mundo. 

Contudo, há de se destacar que a ideia de pacificação também é compartilhada por David Galula. 

A contribuição teórica de ambos constitui o fundamento da doutrina francesa de 

contrainsurgência, que se consolidou durante a década de 1960. 

 

2.2.2 Contrainsurgência segundo David Galula 

 

David Galula, assim como Trinquier, foi um militar do Exército francês e participou da 

operação contra o movimento insurgente na guerra de independência da Argélia. Em 1961, 

Galula publicou seu livro Pacification in Algeria, em que apresenta suas teorias sobre 

contrainsurgência e pacificação com base na sua experiência enquanto comandante de uma 

operação numa determinada região da Argélia. Em 1964, publicou o livro Counterinsurgency 

Warfare: theory and practice, o qual será utilizado aqui para apresentar as principais 

observações do autor sobre a guerra insurrecional. 

Antigamente, a dinâmica própria da guerra convencional conferia aos dois lados 

combatentes o consenso de que um conjunto de regras gerais deveriam ser seguidas. Contudo, 

com a crescente insatisfação das populações colonizadas no contexto das lutas a favor da 

independência, a dinâmica do conflito irregular forçou os exércitos tradicionais a terem que 

encarar um confronto no qual não havia regras. Essa tendência enterrou de vez a expectativa 

das forças armadas de realizar campanhas militares em que os envolvidos numa batalha 

possuíam capacidades e recursos materiais similares. 
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Pensando nisso, Galula (2006) parte da premissa de que existem dois modos de fazer a 

guerra: de um lado, o modo das operações de contrainsurgência e, do outro lado, o modo dos 

grupos insurgentes. A partir disso, o autor busca compreender a guerra insurrecional do ponto 

de vista do insurgente, e, assim, seria possível formular táticas de acordo com o que se 

apresentava para o contrainsurgente. Tendo em mente a complexidade da situação, uma das 

primeiras observações que Galula faz é sobre a dificuldade dos estrategistas em formular teorias 

para lidar com o problema do conflito armado irregular. 

Enquanto na guerra convencional qualquer um dos envolvidos pode iniciar o conflito, a 

mesma possibilidade não se verifica na guerra insurrecional. Nesse caso, uma operação de 

contrainsurgência apenas pode iniciar seus trabalhos a partir da movimentação do grupo 

insurgente, portanto, “a contrainsurgência é apenas um efeito da insurgência” (GALULA, 2006, 

p. 1). Diante dessa constatação, na primeira parte do livro, Galula procura analisar a natureza 

da guerra insurrecional e suas principais características. De acordo com o autor, a guerra 

insurrecional é uma guerra civil, um tipo de conflito interno no qual os movimentos insurgentes 

têm como principal objetivo a tomada do poder central e a substituição do regime político 

estabelecido. Contudo, ele ressalta que o contexto de polarização entre o Oriente e o Ocidente 

confere à guerra insurrecional uma dimensão internacional (GALULA, 2006, p. 2). 

Entre as principais características da guerra insurrecional, cabe aqui mencionar as mais 

marcantes para Galula. Nota-se que grande parte das suas observações também é mencionada 

por Trinquier. Primeiro, observa-se a assimetria entre os lados opostos, devido à desproporção 

de forças entre o insurgente e o contrainsurgente. Apesar da disparidade de forças, se um dos 

oponentes conquistar a confiança da população ou, no pior dos cenários, sua submissão, há 

grandes chances de vencer o conflito. Assim, o apoio da população é o fator decisivo para 

alcançar a vitória na guerra insurrecional (GALULA, 2006, p. 3-4). Ainda que a 

contrainsurgência receba o apoio de uma minoria, se for organizada o suficiente, pode ser capaz 

de abafar a parte da população a favor do movimento insurgente (GALULA, 2006, p. 53). 

Outra característica observada pelo autor é que as ações destinadas a conquistar a 

população são essencialmente de natureza política. A causa política do insurgente, 

essencialmente ideológica, pode ser inicialmente legitimada pela população. No entanto, Galula 

(2006, p. 4-5) ressalta que alguns critérios regem a postura da população durante a guerra. Leva-

se em consideração qual lado garante maior segurança do que o outro, qual tende a ser mais 

ameaçador e qual dos lados tem mais chances de vencer o conflito. 

Tendo em vista que o insurgente é uma ameaça em potencial de difícil reconhecimento 

em meio à população, as forças armadas não podem fazer uso de suas capacidades enquanto o 
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insurgente não se expor. Essa é outra característica própria da guerra insurrecional, que confere 

uma certa vantagem aos grupos insurgentes: a possibilidade de escolher o momento mais 

oportuno para agir. Galula (2006, p. 6) comenta que a desordem causada pelo insurgente custa 

muito caro para o contrainsurgente, além de prejudicar sua autoridade. As ações de prevenção 

de um atentado terrorista num local público, por exemplo, podem ser muito custosas, ou, no 

caso da destruição de bens públicos, há de se reconstruir o que foi destruído. 

Na última parte do livro, o autor apresenta um conjunto de procedimentos necessários 

para que o plano de pacificação seja bem-sucedido. Com base nas suas experiências em 

operações de contrainsurgência, principalmente na Argélia, Galula (2006) destaca a importância 

da comunicação no decorrer de todas as etapas do processo. Há uma maneira de se comunicar 

com cada um dos atores envolvidos (a população, o insurgente e os militares). Além do discurso 

direcionado à população, há de se formular um discurso específico para desestimular o inimigo 

ou incitá-lo a fazer a vontade do contrainsurgente. Não menos importante é a comunicação entre 

os militares que fazem parte da operação. Estes devem estar constantemente informados de tudo 

e motivados a discutir sobre suas insatisfações. 

A primeira etapa do plano de pacificação tem como objetivo a expulsão ou, se possível, 

a exterminação do grupo insurgente de uma área previamente escolhida pelas forças armadas. 

A partir disso, a operação deve montar bases para que os insurgentes não voltem a dominar 

aquela área. Neste momento, as ações de propaganda direcionadas aos moradores locais devem 

ser realizadas para tranquilizá-los da melhor forma possível. A intenção inicial é que a 

população se mantenha neutra em relação a ambos os lados (GALULA, 2006, p. 75-76). 

A segunda etapa corresponde à implementação de unidades estáticas para o 

desenvolvimento de atividades de pequena escala. A partir de uma estrutura montada, é possível 

iniciar o rastreamento dos grupos insurgentes e realizar emboscadas (GALULA, 2006, p. 77). 

Nesta fase, a missão mais importante é conquistar a confiança dos moradores locais. Pressupõe-

se que, de início, a população se encontra numa posição neutra ou hostil. Na tentativa de inverter 

esse cenário, inicia-se uma longa campanha para que os moradores se sintam seguros o 

suficiente ao ponto de cooperarem com o andamento da operação (GALULA, 2006, p. 80). 

A terceira etapa diz respeito ao contato direto com a população por meio de ações de 

isolamento e controle. Assim como Trinquier, Galula (2006) sugere toques de recolher e um 

rígido monitoramento da circulação dos moradores locais na área controlada pela 

contrainsurgência. Além disso, os militares prometem segurança para as famílias que 

cooperarem com as investigações (GALULA, 2006, p. 82-83). Nesta fase, os trabalhos de 

inteligência são cruciais para o sucesso da operação. Há de se ressaltar que a polícia é o fator-
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chave nas atividades de vigilância, pois realizam os primeiros trabalhos de neutralização da área 

afetada pelos insurgentes (GALULA, 2006, p. 20). 

Na quarta etapa, a missão principal é erradicar a organização política insurgente por 

meio das informações coletadas do trabalho de inteligência. Desse modo, a operação identifica 

os atores políticos insurgentes e seus possíveis esconderijos (GALULA, 2006, p. 87). Até esta 

fase, a operação busca afastar a influência do movimento insurgente das áreas militarmente 

controladas. Ainda que as ações de contrainsurgência não tenham garantido totalmente o apoio 

da população, as fases seguintes servem para concretizar esse objetivo.  

A quinta etapa consiste em estimular a participação dos cidadãos por meio da 

organização de eleições para eleger líderes locais. A condição estabelecida pela operação é que 

os escolhidos ocupem temporariamente o cargo até a realização das eleições definitivas, a partir 

do momento em que a normalidade for restabelecida em todo o país. Nesta fase, a propaganda 

direcionada à população deve informar sobre o caráter provisório do governo eleito, a 

importância das eleições, a necessidade de votar e a liberdade de escolha do voto (GALULA, 

2006, p. 89-90). 

A indicação de pessoas conhecidas da população para ocupar cargos de responsabilidade 

não é por acaso, uma vez que o intuito é conquistar aqueles que ainda não foram convencidos. 

Outro objetivo em jogo é colocar no poder justamente os que são a favor da contrainsurgência. 

Se o candidato eleito for suspeito de ter ligações com os atores políticos insurgentes, 

comprometeria todo o plano de pacificação. Assim sendo, da sexta etapa em diante, a operação 

dá continuidade ao trabalho de erradicação da organização política insurgente, bem como a 

detenção dos últimos membros do movimento que ainda resistem. Simultaneamente, a operação 

segue supervisionando os líderes locais eleitos. Suas funções são meramente administrativas, 

como a gestão de projetos socioeconômicos locais. 

 

2.2.3 Observações sobre a Contrainsurgência  

 

Diante do que foi apresentado até aqui, vale refletir sobre algumas observações. Como 

foi possível perceber, as perspectivas de Trinquier e Galula convergem em muitos pontos, 

principalmente no que diz respeito à natureza da guerra insurrecional e as suas características. 

Dito isso, cabe comentar as principais diferenças entre seus respectivos pontos de vista. O fato 

que mais chama atenção no texto de Trinquier (2006) é seu posicionamento explícito a favor do 

uso de métodos repressivos, como a tortura, entre outros procedimentos abusivos utilizados com 
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o objetivo de forçar os moradores locais a entregar quaisquer informações sobre a organização 

política insurgente e seus membros.  

Na percepção de Trinquier (2006), a maneira mais eficaz de combater a guerra 

insurrecional é por meio de medidas de controle e vigilância e do trabalho de inteligência para 

identificar e neutralizar os insurgentes o mais rápido possível. Galula (2006) não deixa de 

considerar tais medidas, contudo, na sua visão, as soluções políticas são as mais efetivas, tendo 

em vista o caráter essencialmente político do conflito. O autor acredita que o plano de 

pacificação deve priorizar a restauração da segurança, principalmente através do 

desenvolvimento de lideranças locais, da assistência às necessidades básicas da população e da 

legitimação de suas demandas (VALEYRE; GUERIN, 2009, p. 16-17). 

Outra diferença marcante refere-se à origem da insurgência. Para Trinquier (2006), os 

movimentos insurgentes são influenciados por fatores exógenos, particularmente a influência 

do comunismo, devido ao contexto da Guerra Fria. Em sua percepção, a União Soviética incitou 

ideias subversivas no interior dos territórios colonizados pelos países ocidentais para proveito 

próprio. Fatores endógenos como a pobreza extrema, conflitos étnicos e o problema das 

instituições fracas facilitam a subversão. Na visão de Galula (2006), a ajuda externa influencia, 

mas são os fatores endógenos que determinam o surgimento da insurgência. A causa política 

repercute devido à insatisfação da população com os problemas internos. O autor também 

considera que os soviéticos se aproveitaram da insurgência na intenção de afastar os países 

ocidentais e estabelecer o domínio sob os territórios em questão (VALEYRE; GUERIN, 2009, 

p. 16). 

De certo, são poucas as diferenças entre os trabalhos de Trinquier e Galula, na verdade, 

seus pontos de vista convergem significativamente. Enquanto militares do Exército francês, 

ambos vivenciaram o mesmo contexto e se tornaram os primeiros a formular táticas para 

neutralizar os grupos armados insurgentes que atentavam contra a ordem estabelecida nas 

colônias. Nessa lógica, ambos compreendem que a guerra insurrecional, assim como a guerra 

convencional, deve ser tratada como uma situação de excepcionalidade. A partir da declaração 

de um estado de exceção, os militares são autorizados a atuar com poderes especiais para 

assegurar a integridade da população, dos bens públicos e do território. Nota-se, portanto, que 

as táticas de contrainsurgência foram pensadas para serem utilizadas em situações excepcionais 

de guerra (VALEYRE; GUERIN, 2009, p. 20). 

Quanto à atuação militar em conflitos irregulares, as perspectivas de Trinquier e Galula 

também convergem. Para que os militares se adaptem às condições no novo contexto, ambos 

consideram a necessidade de reforma das forças armadas. As táticas utilizadas em uma guerra 
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convencional não são adequadas para combater uma guerra insurrecional. Pensando nisso, 

Galula (2006) ressalta que a mudança deve ocorrer não somente com relação às táticas, mas 

também a mentalidade dos líderes e de todos os envolvidos na operação deve ser adaptada às 

demandas do conflito irregular. Nesse contexto em que os militares atuam em ambientes 

urbanos e em contato estreito com a população, torna-se imprescindível a utilização mínima da 

força (GALULA, 2006, p. 65-66). Observa-se, assim, que a reforma das forças armadas 

proposta por Trinquier e Galula confere aos militares o exercício de funções tipicamente 

policiais. 

Conforme exposto anteriormente, as táticas de contrainsurgência foram formuladas 

inicialmente a partir da vivência dos estrategistas franceses que participaram das guerras 

revolucionárias nos territórios colonizados, como foi o caso de Trinquier e Galula. A exposição 

feita aqui sobre as obras desses autores é de muita relevância para a continuação da presente 

dissertação, porque diz muito sobre as operações militarizadas do contexto atual. Na verdade, a 

influência da doutrina francesa de contrainsurgência se verifica desde as primeiras operações 

realizadas pela ONU no período pós-Segunda Guerra Mundial. Além disso, com a constatação 

de Mendonça (2017, p. 75), parte-se do pressuposto de que as Operações de Paz muito se 

assemelham às operações de contrainsurgência. Tendo isso em vista, a próxima parte desta 

dissertação apresenta o panorama geral das missões implementadas pela ONU no contexto do 

final do século XX. 

 

2.3 Operações de paz da ONU 

 

No pós-Segunda Guerra Mundial, na tentativa de evitar a escalada de novos conflitos 

violentos, organizações multilaterais tornaram-se atores centrais na prática de negociações para 

resolução de litígios entre Estados soberanos. Nesse contexto, as Nações Unidas emergem no 

cenário internacional como a principal organização responsável por mediar acordos de paz. A 

partir disso, uma série de missões foram autorizadas pelos países-membros do Conselho de 

Segurança do sistema ONU. A motivação inicial da Organização consistia em unir esforços para 

a neutralização das tensões pós-conflito. 

Nesse processo, o propósito das missões foi sendo modificado para se adaptar às novas 

demandas políticas e sociais do ambiente contemporâneo mundial. Pensando nisso, cabe aqui 

expor o espectro de operações implementadas no âmbito da ONU. Esse delineamento é 

importante porque facilita a compreensão das operações realizadas no recorte temporal deste 

trabalho. Para além da classificação dos diferentes tipos de operações, vale destacar a definição 
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de Camila Braga e Juliana Bigatão, pois expressa um entendimento geral do que consistem as 

operações de Paz da ONU: 

 
Operações de Manutenção da Paz são instrumentos internacionais que compõem um 
conjunto de estratégias para o gerenciamento de conflitos armados, envolvendo o uso 
de atividades militares e não militares com o objetivo de prevenir, limitar ou facilitar 
a resolução de conflitos em que se verifique o emprego da violência entre Estados ou 
no interior deles. (BRAGA; BIGATÃO, 2018, p. 787). 

 

De acordo com Kai Kenkel (2013, p. 125), existem distintas gerações de Operações de 

Paz da ONU que se justapõem ao longo do tempo. Na primeira geração, as missões foram 

realizadas durante o processo de conciliação pós-conflito. Nesses casos, havia uma situação 

relativamente estável em que um acordo de paz entre as partes envolvidas estava em andamento. 

Basicamente, a atuação militar das tropas consistia em monitorar o cessar-fogo entre os Estados 

na intenção de evitar a retomada do conflito. Por isso, convencionou-se chamar esse tipo de 

missão como peacekeeping (manutenção da paz). As missões da primeira geração foram 

implementadas conforme o Capítulo VI da Carta das Nações Unidas, que recomenda a solução 

pacífica de controvérsias. 

As primeiras missões ocorreram durante a Guerra Fria. Destaca-se a Supervisão da 

Trégua das Nações Unidas, implementada em 1948 para monitorar o cessar-fogo entre árabes e 

israelenses. No ano seguinte, inicia-se a missão do Grupo de Observação e Monitoramento das 

Nações Unidas na Índia e no Paquistão. Importante ressaltar que a primeira geração consolida 

os princípios basilares das operações tradicionais de peacekeeping: o consentimento dos Estados 

que recebem a missão; a imparcialidade perante a população local e as partes conflitantes, a fim 

de garantir a legitimidade da missão; e a não utilização da força, uma vez que as tropas da ONU 

cumprem função mediadora no conflito. Na verdade, o uso da força limitava-se ao exercício da 

autodefesa em situações de adversidade (KENKEL, 2013, p. 126). 

Contudo, as operações tradicionais de peacekeeping perderam o sentido no final da 

Guerra Fria devido à profundas transformações no cenário mundial. O processo de transição 

política dos Estados pós-coloniais e pós-socialistas resultou em crises de governabilidade e 

instabilidade econômica. Por conta disso, o início da década de 1990 é marcada por uma série 

de guerras civis e diversos conflitos internos violentos. Nesse momento, as missões deixam de 

cumprir apenas a função mediadora no conflito e passam a exercer atividades de assistência 

humanitária. Até então, a mediação era feita para tratar de litígios entre dois ou mais Estados 

soberanos, entretanto, do pós-Guerra Fria em diante, o envolvimento de atores não estatais 

conferiu maior complexidade ao conflito.  
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Na tentativa de conter o agravamento da situação, o Conselho de Segurança autoriza 

missões de amplo escopo, estas, por sua vez, representam a segunda geração de Operações de 

Paz. Tendo em vista a ampliação das atividades, observa-se o aumento da participação de 

agentes policiais e civis. Entre as principais tarefas incorporadas, destacam-se a ajuda 

humanitária, o policiamento ostensivo, a recuperação da infraestrutura básica, o auxílio para o 

desenvolvimento econômico, a organização de eleições e a estruturação do governo local. A 

operação realizada no Camboja em 1991 e a operação em Moçambique no ano seguinte são 

exemplos da segunda geração de peacekeeping (KENKEL, 2013, p. 127-129). 

Apesar das adaptações em termos de escopo, os acontecimentos no decorrer da década 

de 1990 evidenciaram o despreparo das missões da ONU, especialmente no que se refere à 

desastrosa atuação na Somália (1993), o genocídio em Ruanda (1994) e o massacre de 

Srebrenica na Bósnia (1995). Diante dos sucessivos fracassos, a Organização repensou os 

princípios basilares que orientam as missões. A permissão do uso da força por parte dos 

peacekeepers (capacetes azuis) foi um dos princípios reconsiderados. Além disso, as missões 

passaram a considerar somente o consentimento das principais partes do conflito, devido à 

multiplicidade de atores envolvidos. Segundo Kenkel (2013, p. 130), tais mudanças 

correspondem à terceira geração de operações, conhecida como peace-enforcement (imposição 

da paz). Ao contrário das anteriores, essas missões são implementadas de acordo com o Capítulo 

VII da Carta das Nações Unidas em situações de ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de 

agressão. 

Tendo em vista os massacres e genocídios que marcaram os anos de 1990, iniciou-se um 

movimento de conscientização entre diversas organizações multilaterais e não governamentais, 

acadêmicos e tomadores de decisão, que passaram a se reunir para a realização de fóruns de 

debates sobre os temas mais relevantes do momento, como os direitos humanos, a assistência 

humanitária e a segurança humana. Em resposta às graves crises humanitárias desse período, a 

ONU publicou o Brahimi Report nos anos 2000. Com base nas lições aprendidas, o documento 

propõe recomendações para as futuras operações. Outro marco importante foi a formulação do 

conceito amplamente conhecido como Responsibility to Protect (R2P), que compreende a 

proteção de civis como uma condição básica e necessária para realização de intervenções 

humanitárias. 

Os movimentos de conscientização desse período refletiram nas missões da quarta 

geração, conhecidas como peacebuilding (construção da paz). Após a assinatura de um acordo 

de paz, as operações são implementadas com o objetivo de reconstruir o aparelho estatal e 

fornecer infraestrutura básica para o desenvolvimento econômico e social do Estado afetado 
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pelo conflito. As atividades de construção da paz envolvem a participação de diversas 

organizações regionais e não governamentais, instituições financeiras, além do trabalho 

conjunto com as agências especializadas da ONU, o que confere um caráter multidimensional 

às missões. Como um exemplo de operação de peacebuilding, destaca-se a Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) (BRAGA; BIGATÃO, 2018, p. 791).  

Interessante observar que a reconstrução do aparelho estatal feita pelo sistema ONU é 

baseada no modelo de democracia liberal, sendo que os principais doadores são os países 

ocidentais, justamente os que mantêm o funcionamento da Organização. Impõe-se o mesmo 

modelo de organização estatal para diferentes realidades com base na suposição de que a 

democracia liberal é o melhor modelo de governo para todos. Isso é bastante problemático 

porque o modelo institucional político do Ocidente não compreende as particularidades locais, 

o que tende a resultar em insatisfação por parte da população que não se sente representada por 

um padrão de governo elaborado pelos antigos colonizadores. 

Embora sejam implementadas conforme o capítulo VI da Carta, as operações de 

peacebuilding tornaram-se mais robustas no que concerne ao uso da força. Para que os 

componentes militar e policial utilizem a força da maneira mais apropriada possível, manuais 

de treinamento foram elaborados no âmbito da coordenação civil-militar do sistema ONU, 

também conhecida como CIMIC (sigla em inglês). A CIMIC é orientada a partir de dois 

manuais: o Core Pre-deployment Training Materials (CPTM) e o Specialized Training Material 

(STM). Esses manuais são utilizados nos cursos de capacitação dos Centros de Operações de 

Paz dos Estados-membros da ONU, como o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil 

(CCOPAB). Antes de dar início à atuação no terreno, os militares e agentes policiais e civis são 

orientados a realizar suas atividades de acordo com as Regras de Engajamento e as Diretrizes 

do Uso da Força contidas nos manuais.  

Para que as operações sejam devidamente integradas, o CPTM cumpre o papel de 

familiarizar os envolvidos com o propósito, os princípios, a estrutura, a comunicação, os 

componentes e as diretrizes gerais do sistema das Nações Unidas. O conteúdo do manual 

corresponde ao treinamento básico que engloba todos os conhecimentos necessários para 

participar de qualquer missão (ONU, 2014, p. 5). Há um módulo dedicado aos principais temas 

relativos à proteção de civis, tais como: assistência humanitária, o conceito de refugiado, 

violência sexual, impactos dos conflitos em mulheres e crianças, as leis sobre os Direitos 

Humanos e o Direito Humanitário Internacional, respeito à diversidade, desastres naturais, 

desmobilização, desarmamento e reintegração (DDR) e a reforma do setor de Segurança (ONU, 

2014, p. 147). 
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Nos cursos de capacitação, os instrutores utilizam o CPTM como um manual básico de 

treinamento na etapa inicial, que serve como base para os treinamentos da fase específica. A 

partir disso, cada missão é implementada conforme seu próprio STM. Este manual, por sua vez, 

consiste em um treinamento especializado no ambiente em que uma determinada missão será 

implementada. O conteúdo dos manuais é periodicamente atualizado para acompanhar as 

rápidas mudanças no cenário contemporâneo mundial (ONU, 2014, p. 7). 

A relevância dos manuais de treinamento está na sua capacidade de unificar o 

entendimento geral do sistema ONU e aprimorar a integração das atividades entre os diversos 

atores e parceiros envolvidos em uma missão. Desse modo, a CIMIC promove a interação 

adequada entre civis e militares. Ademais, as tropas são orientadas a desenvolver boas relações 

com a população local na tentativa de facilitar o processo de convencimento de que a operação 

está sendo realizada em prol do bem-estar da comunidade (ONU, 2014, p. 6). 

Diante do exposto e com base na pesquisa feita por Mendonça (2017, p. 75), é possível 

perceber que as missões empreendidas pela ONU, especialmente as de peacebuilding, possuem 

características em comum com as operações de contrainsurgência. Ainda que as motivações 

iniciais sejam diferentes, a autora demonstra que o objetivo final de ambas é sempre o mesmo: 

desenvolver um ambiente de paz estável e sustentável nas áreas afetadas por conflitos internos 

(FRIIS, 2010, p. 57 apud MENDONÇA, 2017, p. 76). Tendo isso em vista, nota-se que ambas 

as operações também guardam semelhanças no que se refere ao uso limitado da força, à proteção 

dos civis e à reestruturação do aparelho estatal. 

As muitas imposições do plano de pacificação tendem a ser hostis e abusivas para a 

população que vive na área militarmente controlada. Para não comprometer o andamento das 

operações, os militares são orientados a usar a força o mínimo possível. Na prática, por vezes, 

o que se verifica é o uso desmedido da força. Na tentativa de evitar que isso ocorra, considera-

se a proteção dos civis como elemento-chave da pacificação (MENDONÇA, 2017, p. 76). Como 

mencionado anteriormente, ocorre aquele esquema de compensação: a população é 

intencionalmente convencida a aceitar a autoridade dos atores externos envolvidos e, em troca, 

recebem a assistência e a segurança que não tiveram. Logo, quanto maior o poder de 

convencimento sobre a opinião pública, maiores serão as chances de controlar o território e 

neutralizar aquilo que é considerado uma ameaça. 

No decorrer do processo de pacificação, tanto a contrainsurgência quanto as Operações 

de Paz são realizadas por meio do trabalho conjunto entre atores civis e militares. Somente a 

partir da integração entre todos os atores envolvidos se torna possível construir um ambiente 

consideravelmente estável a longo prazo. As atividades integradas, por sua vez, lançam as bases 
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para a reestruturação do aparelho estatal por meio da reconstrução das instituições políticas, 

viabilizando o desenvolvimento econômico e social da comunidade. Pensando nisso, Mendonça 

(2017, p. 80), com base em Turner (2017), infere que 

 
[...] peacebuilding e contrainsurgência possuem o mesmo objetivo de transformar as 
sociedades através da garantia da estabilização [...], apesar de aparentar ser composta 
por táticas estritamente militares, a contrainsurgência valoriza sobremaneira o uso 
extensivo de outros aspectos como o desenvolvimento e a garantia da segurança ou da 
sensação de segurança. Da mesma forma, as operações de peacebuilding tendem a 
seguir a mesma lógica: a importância de garantir o retorno da autoridade local, o 
desenvolvimento do território e o aumento da segurança. 

 

Ao observar os processos de contrainsurgência e de construção da paz, é possível notar 

que a garantia da segurança relaciona-se intimamente com as atividades de desenvolvimento. 

Essa relação passou a ser amplamente reconhecida desde a década de 1990, devido ao aumento 

da preocupação com os direitos humanos e ao entendimento da importância das seguranças 

humana, alimentar e econômica. Nesse contexto de ampliação do que se entende por segurança, 

foi necessário repensar o trabalho militar e o trabalho policial. 

Desde então, a demanda por uma readaptação das instituições responsáveis por prover 

segurança vem sendo manifestada no âmbito da ONU e de diversas organizações multilaterais, 

institutos de pesquisa e think tanks internacionais. Trata-se de um tema extensamente discutido 

na comunidade científica dos estudos de segurança, conhecido como reforma do setor de 

Segurança. A exposição deste tema é importante porque compõe a agenda de segurança 

internacional na atualidade. 

 

2.4 Reforma do setor de Segurança: a coordenação interagências 

 

No cenário de ampliação do conceito de segurança durante a década de 1990, os círculos 

acadêmicos propuseram pensar a segurança do ponto de vista da sociedade civil. Observa-se, 

então, o crescente interesse por pautas relativas à segurança humana em detrimento da 

concepção tradicional de segurança do Estado. É certo que a centralidade do Estado permanece, 

visto que é o detentor legítimo dos meios de força e principal responsável pela segurança de seu 

território, contudo, passou-se a incluir na agenda a preocupação com o bem-estar dos indivíduos 

e das comunidades. Essa tendência se verifica em decorrência do panorama do final do século 

XX, em que os conflitos intraestatais se tornaram mais frequentes e tomaram proporções muito 

maiores.  
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Logo no início do século XXI, emerge no contexto contemporâneo mundial o terrorismo 

como mais um fenômeno a ser considerado no espectro de ameaças. No pós-11 de setembro, 

por sua vez, grande parte dos países ocidentais passaram imediatamente a incluir a ameaça 

terrorista no processo de securitização. Desse momento em diante, tornou-se mais evidente o 

fato de que o perigo poderia estar em todos os lugares e qualquer pessoa poderia ser uma ameaça 

em potencial. Com isso, a dissolução dos limites entre o interno e o externo torna-se, também, 

ainda mais evidente.  

Evidencia-se uma mudança no pensamento sobre segurança devido ao aumento da 

preocupação com as ameaças oriundas do terrorismo e do crime organizado transnacional. Os 

Estados afetados por conflitos internos ou aqueles considerados frágeis e falidos são 

automaticamente inseridos na classificação de ameaça existencial por parte da comunidade de 

países de democracia liberal (SEDRA, 2014, p. 139). Criou-se, dessa maneira, o senso comum 

de que o mundo passou a ser atravessado por uma série de violências ocasionadas por uma 

desordem generalizada, o que reforça a percepção de que a instabilidade internacional se 

concentra nos problemas internos da periferia (BIGO, 2006, p. 387). Portanto, como salienta 

Didier Bigo (2006, p. 389),  

 
Uma vez que se aceite que a luta contra a insegurança, se for em escala global, precisa 
ser uma resposta coercitiva, a fim de pôr fim à violência errática de todos os tipos que 
se espalham localmente, a resposta é, por definição, nem interna nem externa, mas 
integrada. Isso significa que os militares, os serviços de inteligência e a polícia, 
independentemente de suas esferas de ação e competência tradicionais, precisam 
cooperar.41 

 

À medida que os contornos entre o interno e o externo se têm borrado, a rígida 

delimitação entre o trabalho militar e o trabalho das polícias também tem-se desfeito. Percebe-

se que, enquanto as Forças Armadas desempenham atividades tradicionais de polícia, as 

operações realizadas pelos agentes policiais estão tornando-se cada vez mais militarizadas. 

Contudo, a dissolução desses contornos não implica uma atualização das práticas coercitivas 

para lidar com as diversas formas de violência do contexto urbano. Com relação a isso, Bigo 

(2006, p. 402) ressalta que é necessário que a coerção seja proporcional à realidade da situação, 

sendo que, na prática, o que se verifica é o despreparo dos agentes provedores de segurança. 

Observa-se, nesse contexto, a necessidade de se reformar o setor de Segurança.  

 
41 Do original: “Once it is accepted that the fight against insecurity, if it is on a global scale, needs to be a coercive 

response in order to put an end to erratic violence of all sorts spreading from the local level, the response is by 
definition neither internal nor external, but integrated. This means that the military, the intelligence services and 
the police, irrespective of their traditional spheres of action and competence, are required to cooperate.”  
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Reformar as instituições de segurança é peça-chave para a criação de um ambiente 

seguro para indivíduos e comunidades. A partir de uma rede de instituições conectadas e 

interdependentes, torna-se possível unir esforços e identificar problemas mais facilmente 

(EDMUNDS, 2013, p. 48). De acordo com Sérgio Aguilar (2014, p. 21), a reforma do setor de 

Segurança pode ser realizada de duas maneiras. A abordagem simples compreende o trabalho 

conjunto dos agentes responsáveis pela provisão de segurança interna e externa: forças armadas, 

policiais e serviços de inteligência. A abordagem mais ampla compreende o envolvimento de 

todas as organizações e autoridades que cumprem papel de administrar e supervisionar as 

atividades dos agentes provedores de segurança. 

Para as Nações Unidas, a RSS é vista como instrumento para a prevenção de conflitos e 

a construção de um ambiente politicamente estável através da correlação entre segurança e 

desenvolvimentos social e econômico a longo prazo. A RSS no âmbito da ONU geralmente 

ocorre por meio das operações de paz, mas podem ser implementadas em diferentes contextos, 

dependendo das necessidades e condições do país. No entendimento da Organização, a reforma 

somente pode ser iniciada em países cujas instituições são orientadas por normas e princípios 

democráticos, por meio de governos civis democraticamente eleitos. 

No segundo relatório especial do secretário-geral das Nações Unidas, publicado em 

2013, o principal objetivo da RSS foi definido da seguinte forma: “ajudar a garantir que as 

pessoas se sintam seguras por meio de uma maior eficácia e responsabilidade das instituições 

de segurança que operam sob controle civil dentro da estrutura do Estado de Direito e dos 

direitos humanos.”42 (ONU, 2013, p. 4). O relatório destaca que a condição fundamental para 

que qualquer reforma ocorra é a garantia do controle civil sobre as instituições de Estado. Para 

o cumprimento deste objetivo, a RSS orienta-se segundo o conceito de boa governança: 

 
Do ponto de vista dos direitos humanos, refere-se principalmente ao processo pelo 
qual as instituições civis conduzem os assuntos públicos, administram os recursos 
públicos e garantem a realização dos direitos humanos. Embora não haja uma 
definição internacionalmente aceita de 'boa governança', ela pode abranger os 
seguintes tópicos: pleno respeito aos direitos humanos, o estado de direito, 
participação efetiva, parcerias com vários atores, pluralismo político, processos e 
instituições transparentes e responsáveis, setor público eficiente e eficaz, legitimidade, 
acesso ao conhecimento, informação e educação, empoderamento político das pessoas, 
equidade, sustentabilidade e atitudes e valores que fomentam a responsabilidade, a 
solidariedade e a tolerância.43 (OHCHR, 2021, s. p.). 

 
42 Do original: “The objective of security sector reform is to help ensure that people are safer through the enhanced 

effectiveness and accountability of security institutions operating under civilian control within a framework of 
the rule of law and human rights.” 

43 Do original: “From a human rights perspective it refers primarily to the process whereby public institutions 
conduct public affairs, manage public resources and guarantee the realisation of human rights. While there is no 
internationally agreed definition of 'good governance', it may span the following topics: full respect of human 
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As iniciativas de boa governança baseiam-se em um conjunto de princípios. Estes, por 

sua vez, compreendem os principais elementos da RSS: instituições democráticas; prestação de 

serviços públicos; transparência (medidas anticorrupção), inclusão (de grupos e organizações 

da sociedade civil); responsabilidade em relação às comunidades; eficácia e eficiência (o que 

inclui treinamento, equipamento, infraestrutura etc.) (OHCHR, 2021). Os projetos realizados 

com base nos elementos-chave da reforma são facilitadores para a construção de boas relações 

entre as instituições estatais e os cidadãos, o que, segundo Aguilar (2014, p. 79-80), favorece a 

boa governança. 

A Comissão de Assistência ao Desenvolvimento (DAC, na sigla em inglês) da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) utiliza a expressão 

“reforma do sistema de segurança”. Segundo a DAC, uma reforma eficaz requer a cooperação 

interagências, no qual todos os atores - estatais e não estatais - envolvidos na provisão de 

segurança e justiça devem estar alinhados aos propósitos da reforma. Conforme as diretrizes da 

DAC (OECD, 2007, p. 22), considera-se a integração de quatro grupos: 

 
Principais atores de segurança: forças armadas; polícias; gendarmerias; paramilitares; 
serviços de guardas presidenciais; inteligência e segurança (militares e civis); guardas 
costeiras; guardas de fronteira; autoridades alfandegárias; unidades da reserva ou de 
segurança local (defesa civil, guardas nacionais, milícias). 
 
Órgãos de administração e fiscalização: o Executivo; órgãos consultivos de segurança 
nacional; Legislativo e suas comissões; ministérios da defesa, do interior e de relações 
exteriores; órgãos de gestão financeira (ministério das finanças, escritórios de 
orçamento, auditoria e planeamento financeiro); e organizações da sociedade civil 
(conselhos de revisão civis e comissões de reclamações públicas). 
 
Instituições de justiça e de aplicação da lei: ministérios da justiça; prisões; investigação 
criminal e Ministério Público; comissões de direitos humanos e ouvidorias; e sistemas 
de justiça consuetudinárias e tradicionais. 
 
Forças de segurança não legais: exércitos de libertação; exércitos de guerrilha; 
empresas de segurança privada; milícias de partidos políticos. 

 

Para que a reforma ocorra, todas as instituições envolvidas devem ser orientadas por 

autoridades civis do governo. Pensando nisso, Thomas Bruneau e Florina Matei (2013, p.26) 

sugerem a expansão da reforma para além do controle civil. Os autores definem as prioridades 

e os requisitos para a consolidação da paz em uma estrutura que reúne os componentes do que 

eles chamam de “trindade”: (1) o controle civil democrático das forças de segurança; (2) a 

 
rights, the rule of law, effective participation, multi-actor partnerships, political pluralism, transparent and 
accountable processes and institutions, an efficient and effective public sector, legitimacy, access to knowledge, 
information and education, political empowerment of people, equity, sustainability, and attitudes and values that 
foster responsibility, solidarity and tolerance.” 



73 
 

eficácia das forças de segurança no cumprimento de suas funções; e (3) sua eficiência, 

tornando-se possível cumprir as funções atribuídas a um custo mínimo. Estes devem ser 

avaliados como partes interdependentes de um todo em um contexto democrático. 

Em seu texto, Bruneau (2013, p. 39) comenta que há uma frequente confusão entre a 

definição dos termos eficácia e eficiência. O autor as define da seguinte forma: a eficácia é a 

capacidade de implementar as políticas de segurança conforme os resultados planejados, 

envolve o direcionamento dos objetivos de forma competente e a avaliação do desempenho; a 

eficiência, por sua vez, refere-se à capacidade de cumprir as funções atribuídas ao custo ideal. 

Compreende a otimização dos recursos para a obtenção dos melhores resultados com o menor 

custo possível.  

Tendo isso em vista, Florina Matei (2013, p. 30-31) conceitua o controle em termos de 

autoridade: (1) “mecanismos de controle institucional”, no qual as forças de segurança são 

orientadas por equipes de profissionais civis. (2) “supervisão”, exercida por organizações civis 

responsáveis pelo acompanhamento das atividades das forças de segurança para garantir que a 

conduta dos agentes esteja de acordo com os princípios dos direitos humanos. E (3) a orientação 

de “normas profissionais”, que são institucionalizadas por meio de políticas transparentes em 

conformidade com os objetivos da autoridade civil, o que reforça os dois mecanismos de 

controle anteriores. Assim sendo, a eficácia e a eficiência são alcançadas no momento que se 

assume a expansão do controle civil democrático para todo o setor de segurança.  

Tendo em vista as especificidades de cada região, é possível notar que a discussão sobre 

a inserção do controle civil na América do Norte e Europa Ocidental é diferente da discussão 

nos países da América do Sul. Na literatura norte-americana ou europeia se infere que o controle 

civil é um dado. Entretanto, no contexto sul-americano, especialmente no Brasil, o controle 

civil ainda é uma questão muito importante a ser debatida e não é de forma alguma algo dado, 

aceito e consensual. 

Considera-se três requisitos básicos para a eficácia das forças de segurança, a saber: 

planos, estrutura e recursos. Primeiro, um plano de ação deve ser elaborado tendo em vista os 

problemas existentes. Em ambientes no qual a criminalidade e o narcotráfico estão fortemente 

presentes, as estratégias devem ser direcionadas para a contenção dessas ameaças. Segundo, há 

de se desenvolver algum tipo de mecanismo institucional por meio de uma estrutura bem 

articulada para que as instituições envolvidas trabalhem na elaboração e implementação dos 

planos. Por fim, as instituições responsáveis pela gestão financeira devem unir esforços para 

atender aos objetivos do plano por meio da captação de doações de organizações que apoiam a 

realização da reforma, tornando possível a garantia de equipamentos, treinamento dos agentes 
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e recursos materiais (MATEI, 2013, p. 32). O cumprimento dos três requisitos facilita a 

coordenação interagências. 

Para que a RSS ocorra de maneira eficiente e eficaz de acordo com os instrumentos de 

segurança (controle institucional, supervisão ou normas profissionais), deve-se levar em 

consideração o ambiente no qual a reforma é realizada. Como bem salienta Aguilar (2014, p. 

24-25), não existe um modelo de RSS único que possa ser implementado do mesmo modo em 

qualquer país. Entre as condições que indicam o grau de complexidade do ambiente da reforma, 

o autor destaca: colapso da estrutura estatal e da economia; colapso da infraestrutura básica 

(saúde, educação etc.); instituições políticas, de justiça e de aplicação da lei fracas ou 

inexistentes; pouco ou nenhum controle civil; prática de crimes contra os direitos humanos; 

destruição de propriedades e grande fluxo de refugiados e desalojados internos, entre outros 

(AGUILAR, 2014, p. 30). 

Diante do exposto, percebe-se que o desafio das organizações que estimulam a RSS não 

é apenas afirmar e manter o controle civil sobre os militares, trata-se, também, de aprimorar as 

atividades das forças armadas, forças policiais e agências de inteligência de maneira eficaz e 

eficiente, capacitando-as para atuação em ambientes complexos. Além do trabalho conjunto 

entre os principais agentes de segurança, a RSS demanda a articulação entre os órgãos de 

administração e fiscalização, juntamente com as instituições de justiça e de aplicação da lei. No 

curto prazo, o objetivo da coordenação interagências é estabilizar a região por meio das 

operações conjuntas. No longo prazo, o objetivo é promover a construção de um ambiente de 

paz sustentável através do desenvolvimento social e econômico. Assim sendo, a relação entre 

segurança e desenvolvimento é peça-chave para a consecução dos objetivos da reforma.  

Tendo em vista a obsolescência do perfil tradicional militar, nota-se a tentativa de 

adaptação do papel desempenhado pelas Forças Armadas em missões de ajuda humanitária e 

estabilização de regiões afetadas pela criminalidade e por conflitos entre facções. Em vista 

disso, a ONU busca adaptar as forças de segurança de acordo com os princípios dos direitos 

humanos por meio de manuais orientadores, como o Core Pre-deployment Training Materials 

(CPTM) e o Specialized Training Material (STM), dispositivos que conferem aplicabilidade 

das tarefas ao contexto de operações singulares, conjuntas ou multidimensionais. 

Assim sendo, apresenta-se no capítulo a seguir a oportunidade de discutir a inserção das 

mudanças globais na realidade brasileira, de acordo com o que foi exposto nos dois primeiros 

capítulos desta dissertação. No contexto do Brasil, destaca-se como instrumentos para essa 

discussão o Manual de Garantia da Lei e da Ordem, o Manual de Operações de Pacificação e o 

Plano Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Será possível notar que esses 
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dispositivos guardam muitas semelhanças com as operações de peacebuilding e RSS 

contemporâneas, intimamente associadas às ações de contrainsurgência e a lógica de combate 

ao inimigo interno. 
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CAPÍTULO 3 – O EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL NA 

MANUTENÇÃO DA ORDEM 

 

O objetivo da primeira seção do presente capítulo é apresentar, por um lado, a percepção 

de inimigo interno no Brasil e a influência externa do projeto estadunidense de exportação das 

políticas de segurança direcionadas ao combate ao comunismo; e, por outro, a doutrina francesa 

de contrainsurgência. Embora a influência militar dos Estados Unidos e da França tenha 

contribuído para a configuração da realidade brasileira no que concerne às intervenções 

contemporâneas, deve-se levar em consideração também que, desde o início do século XX, se 

tem catalisado no Brasil um ambiente propício para a assimilação de tais doutrinas. 

Nesse sentido, o que se observa é que as características do ambiente interno 

influenciaram a formulação do arcabouço jurídico brasileiro, especialmente no que se refere à 

concessão de autonomia para as Forças Armadas, o que fez com que a organização castrense se 

posicionasse enquanto a única capaz de oferecer o modelo organizacional ideal para o 

reordenamento da nação. No decorrer desse processo de busca por autonomia, as Forças 

Armadas tomaram para si a responsabilidade de conter os problemas internos para garantir a 

ordem. O papel de interventor concedido aos militares se consolida nas constituições brasileiras, 

algo que demonstra a submissão do Estado, autoritário e conservador, às tradições e valores da 

organização castrense. 

O entendimento dos fatores que configuram o ambiente interno facilita a compreensão 

das intervenções contemporâneas no contexto brasileiro. Com relação a isso, cabe apresentar na 

seção seguinte o Manual de Garantia da Lei e da Ordem, o Manual de Operações de Pacificação 

e o Plano Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Cabe salientar também que, ao 

longo desta dissertação, foi possível reforçar a constatação de que a literatura tradicional sobre 

os Estudos Estratégicos compreende a percepção de ameaça externa ao Estado, uma vez que o 

inimigo vem de fora para dentro. 

No contexto das lutas anticoloniais surgiram estudos sobre a origem das guerras 

insurrecionais e como seria possível combatê-las. É nesse momento que o trabalho das Forças 

Armadas, no interior dos territórios onde ocorriam os movimentos insurgentes, começaram a 

atuar com poder de polícia, o que implicou a dissolução da rígida distinção entre as atividades 

militares e as atividades policiais. Assim sendo, a noção de inimigo, no Brasil, foi construída 

como sendo interno, ou seja, é o próprio povo. Essa breve recapitulação nos ajuda a entender 

por que a análise desses documentos é importante. 
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Em vista disso, há de se considerar que estes manuais traduzem a mesma preocupação 

do cenário internacional no que diz respeito à Reforma do Setor de Segurança, pois são reflexo 

dos procedimentos básicos exigidos para atuação dos componentes militares e civis nas 

Operações de Paz da ONU. E este alinhamento com as novas preocupações no âmbito 

internacional pode ser comprovado a partir do histórico brasileiro de participação em missões 

de paz e ajuda humanitária. 

 

3.1 A percepção brasileira de inimigo interno e a influência militar externa (Doutrina de 

Segurança Nacional estadunidense e Contrainsurgência francesa) 

 

Para que se compreenda a tradição histórica no Brasil de utilização das Forças Armadas 

na manutenção da ordem, há de se considerarem os principais fatores que explicam essa 

propensão. De acordo com a pesquisa feita por Frederico Costa (2008, p. 36), a influência do 

positivismo, a tradição do pensamento autoritário brasileiro e a recorrente ingerência militar na 

República compõem o quadro geral de fatores que contribuíram para a configuração da 

realidade brasileira no que se refere à contenção dos problemas internos. Conforme discutido 

em sua pesquisa, desde o começo do século XX, configurou-se no Brasil um ambiente propício 

para a assimilação da doutrina militar dos EUA. A partir desta constatação, o autor relaciona 

esses três fatores à nacionalização da Doutrina de Segurança Nacional. 

Tendo em vista esses fatores, de acordo com Costa (2008, p. 40), as Forças Armadas, 

muito por conta das ideias positivistas, consolidaram na corporação um conjunto de elementos 

que influenciaram a formulação da DSN brasileira, entre os quais podem ser observados no 

Estatuto dos Militares, especialmente no que diz respeito ao valor militar: 

 
Art. 27: São manifestações essenciais do valor militar 
I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo 
solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida.; 
II – o civismo e o culto das tradições históricas; 
III – a fé na missão elevada das Forças Armadas; 
IV – o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve; 
V – o amor à profissão e o entusiasmo com que é exercida; e 
VI – o aprimoramento técnico-profissional. 

 

Com relação à tradição do pensamento autoritário brasileiro, Mariana Janot (2020) 

desenvolve uma análise aprofundada sobre os traços que caracterizam esse ambiente, no qual 

as primeiras políticas de segurança foram formuladas. A partir das análises sociológicas de 

Sérgio Buarque de Holanda, Oliveira Vianna, Raymundo Faoro e Florestan Fernandes, a autora 
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destaca os principais elementos que foram fundamentais para a configuração social brasileira, 

tais como: o individualismo, o patrimonialismo e a perpetuação do poder oligárquico. Pensando 

nisso, de acordo com a constatação da autora, 

 
Identifica-se um espírito antiassociação e individualista no brasileiro, que sedimentou 
uma ordem patrimonial-estamental e, na coligação das oligarquias rurais e industriais, 
formou um Estado que percebe a sua população como fator disruptivo. Isso se verifica 
na Doutrina de Segurança Nacional na medida em que, nela, categoriza-se a população 
brasileira como um solo fértil para ameaças à segurança nacional, afastando-a, ainda 
mais, de ser a fonte legítima de onde emanam as vontades da sociedade. Além disso, 
há uma potencialização da crença de que essa população – por ser vulnerável, 
permeada de atrasos e subdesenvolvida – se mantém necessitada de ordenamento e de 
uma condução rumo ao progresso por parte de grupos dirigentes. Mantida essa 
urdidura social antiassociação, verifica-se que não cabe à população protagonizar os 
movimentos desenvolvimentistas e progressistas, mas, sim, deixar-se ser conduzida 
pelo Estado e não atentar contra a ordem e a estabilidade internas. (JANOT, 2020, p. 
123). 

 

Tais elementos, que constituem a tradição de pensamento autoritário, estão presentes na 

percepção de segurança das Forças Armadas. Esta, por sua vez, se configurou a partir da década 

de 1930, tendo como base fundamental as concepções do general Góes Monteiro. Durante esse 

período, consolida-se o entendimento de que a garantia da Segurança Nacional somente seria 

possível por meio da manutenção da ordem interna44, que se traduz na contenção de quaisquer 

revoltas sociais e agitações políticas que poderiam ameaçar o status quo estabelecido (COSTA, 

2008, p. 34). 

Segundo Costa (2008, p. 42-3), embora se afirme que a segurança é orientada tanto para 

as questões de ordem interna quanto para as ameaças externas, na prática, contudo, o que se 

observa é a ênfase nos problemas que surgem ou tendem a surgir no interior do território 

nacional. Não à toa que o foco na preservação da ordem pública norteou todas as versões da Lei 

de Segurança Nacional (LSN). Nota-se que, ao longo do tempo, a percepção de inimigo interno 

permaneceu a mesma desde a formulação da primeira versão, em 1935. E é a partir dessa 

constatação que o autor infere que  

 
[...] em todas as versões da LSN se prevê como crime a incitação ou perturbação da 
ordem interna. Em 1935 esta preocupação consta dos artigos já citados, em 1967 fala-
se de subversão à ordem político social, desobediência coletiva às leis, luta de classes, 
animosidade entre as Forças Armadas, greve de servidores públicos e privados, ódio 
racial. Nas outras versões mantém-se o texto com poucas alterações significativas. 

 
44 De maneira bastante vaga, o Ministério da Defesa define “ordem interna” como um “conjunto de regras formais 

que emanam do ordenamento jurídico da nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis 
do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de 
polícia e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum.” (BRASIL, 2015, p. 198 apud 
MENDONÇA; COSTA, 2018, p. 184). 
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Finalmente, destaco um último fator recorrente: qualquer ameaça ou concorrência ao 
monopólio da força física também é crime contra a Segurança Nacional. (COSTA, 
2008, p. 43). 

 

No que se refere ao conceito de “Segurança Nacional”, introduzido pela primeira vez na 

Constituição de 193445, Suzeley Mathias e André Guzzi (2010, p. 45) chamam atenção para o 

fato de que nem mesmo a legislação que o regulamenta define seu significado (Decreto nº 7, de 

3 de agosto 1934). Inclusive, nesta mesma Constituição, estabeleceu-se a separação entre Lei e 

Ordem, o que favoreceu a ampliação das funções militares. No seu Art. 162, determina que: “As 

forças armadas são instituições nacionais permanentes, e, dentro da lei, essencialmente 

obedientes aos seus superiores hierárquicos. Destinam-se a defender a Pátria e garantir os 

Poderes constitucionais, a ordem e a lei.” Com relação a isso, Mathias e Guzzi (2010, p. 45) 

comentam sobre as problemáticas que envolvem este artigo e evidenciam a falta de precisão do 

que se entende por ordem: “sem defini-la, abre-se caminho para o preterimento da lei e a 

imposição da ordem das Forças Armadas [...]”. 

 A imprecisão quanto ao conceito de ordem foi tratada na Constituição de 1937, em que 

é estabelecido que as forças armadas devem ser subordinadas exclusivamente ao presidente da 

República. A centralização da autoridade na figura do presidente fortaleceu o Executivo em 

relação aos demais poderes, circunstância que favoreceu a legitimação do governo ditatorial de 

Getúlio Vargas, conferindo-lhe um aspecto legal. Ao concentrar o poder de decisão nas mãos 

do presidente, a Constituição de 1937 regulamenta a profissionalização das forças armadas, o 

que fez com que estas fossem utilizadas somente quando o presidente julgasse necessário 

(MATHIAS; GUZZI, 2010, p. 46). 

Contudo, já na Constituição seguinte, de 1946, nota-se a retomada do movimento de 

busca por autonomia das forças armadas. Segundo Mathias e Guzzi (2010, p. 47), do modo 

como foi organizada, as leis regulamentadas nesta Constituição favoreceram o aumento das 

intervenções militares na política, inclusive contribuíram no desencadeamento do Golpe de 

1964. Como bem salientam os autores, “o regime discricionário organizado em 1964 manteve-

se, burlando e violentando de diversas formas a Constituição de 1946, que, na realidade, já não 

tinha vigência plena. Assim, os militares puderam permanecer à frente do governo sem grandes 

manifestações de oposição” (MATHIAS; GUZZI, 2010, p. 48). 

 
45 Sabe-se que a Constituição de 1934 deu o tom de legalidade ao Golpe de Estado de 1930, no entanto sua 

aplicabilidade se deu em menos de um ano, devido à suspensão imposta pela LSN entre 1935 e 1937. Apesar de 
sua curta duração, há de se considerar que esta Constituição foi bastante significativa no que se refere ao processo 
de busca por autonomia das forças armadas (MATHIAS; GUZZI, 2010, p. 44). 
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Ainda durante o Estado Novo, os princípios basilares da doutrina militar das Forças 

Armadas passaram por um processo de reformulação, o que resultou na Doutrina de Segurança 

Nacional. Conforme mencionado acima, havia, no Brasil, um ambiente propício que facilitou o 

processo de incorporação da DSN estadunidense, devido aos elementos que caracterizam a 

realidade brasileira. Além dos aspectos internos que embasam a nacionalização da DSN, cabe 

considerar também as influências externas, como o projeto de segurança nacional estadunidense 

exportado durante o período da Guerra Fria. 

Sabe-se que o viés político-ideológico da Guerra Fria conferiu aos EUA e à União 

Soviética uma relação pautada por estratégias de dissuasão. Nesse cenário, os países ocidentais 

trataram de projetar influência sobre os países subdesenvolvidos na intenção de conter a 

expansão da ideologia comunista. Por parte dos EUA, as estratégias pensadas para combater o 

comunismo foram expressas no projeto de Segurança Nacional. Consequentemente, a posição 

do Brasil de alinhamento a este país facilitou a imediata assimilação do comunismo como o 

maior inimigo da civilização ocidental. 

Assim sendo, o projeto de Segurança estadunidense é posto em prática a partir da 

Doutrina Truman, que tinha como objetivo principal estabelecer relações mais próximas com 

os países latino-americanos através do princípio da segurança coletiva, no qual todos os Estados-

membros firmam o compromisso de auxiliar um ao outro no caso de um ataque comunista. Entre 

os acordos firmados, destaca-se a criação do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca 

(TIAR) em 1947. No ano seguinte, surge a Organização dos Estados Americanos (OEA), a Junta 

Interamericana de Defesa (JID) e o Programa de Assistência Militar (PAM). Essas iniciativas 

foram criadas com o intuito de fortalecer o anticomunismo na região (FERNANDES, 2009, p. 

832). 

No decorrer desse processo, as instituições militares dos países latino-americanos 

incorporaram as diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional, que fundamenta o projeto de 

Segurança Nacional dos EUA. Os cursos foram reformulados em conformidade com o modelo 

de ensino do National War College. Com relação ao Brasil, no período de incorporação da base 

ideológica da DSN estadunidense, surge a Escola Superior de Guerra, criada em 1949, um dos 

principais instrumentos do anticomunismo, e passa a ser considerada pela elite política e militar 

como “um grande laboratório de ideias do país” (FERNANDES, 2009, p. 842). 

Durante esse período, o pensamento militar brasileiro é influenciado pelo general 

Golbery do Couto e Silva, figura de maior destaque na readaptação da Doutrina para o Brasil. 

A perspectiva de Golbery foi absorvida pela ESG e serviu de fundamento para a reformulação 

dos manuais doutrinários. Nesse contexto de assimilação de novas concepções, Costa (2008) e 
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Janot (2020) expõem a síntese dos preceitos da DSN enumerados conforme os apontamentos 

feitos por Edmundo Campos Coelho (2000, p. 172, grifos nossos): 

 
1. As Forças Armadas são um órgão essencialmente político. 
2. Em vez de se fazer a política nas Forças Armadas, deve-se fazer a política das Forças 
Armadas. 
3. Os princípios da organização militar devem reger a reorganização nacional. Isto é, 
não são modelos políticos, mas modelos organizacionais os mais adequados para a 
reorganização nacional. 
4. Reorganizada a nação nestes moldes, o Estado haverá de ter perfil centralizado e a 
Nação haverá de ser movimentada por governos fortes apoiados basicamente nas Forças 
Armadas. 
5. Tais princípios de reorganização nacional haverão de disciplinar a sociedade civil, 
além de permitirem o máximo rendimento nas diversas áreas da atividade nacional. 
6. No binômio Segurança-Desenvolvimento, o primeiro termo deve ser entendido como 
um ‘fator de produção’ indispensável ao Desenvolvimento. E cabe à organização militar 
produzir este fator. A capacidade da organização militar em produzir eficientemente 
este fator é função do nível de Desenvolvimento da Nação. Daí advém a necessidade de 
participação crescente da organização militar na formulação de políticas substantivas 
relativas ao Desenvolvimento. 

 

Diante de tais preceitos, é possível observar que a Constituição formulada em 1967 é 

reflexo desse processo de nacionalização da DSN, uma vez que transforma o lema “segurança 

e desenvolvimento” em dispositivo legal, reforçando a lógica do projeto estadunidense ao 

associar segurança e desenvolvimento nacional. Mathias e Guzzi (2010) comentam sobre essa 

problemática. Na percepção dos autores, a Constituição de 1967, bem como a Emenda de 1969, 

definem a DSN como um parâmetro para o desenvolvimento do país, submetendo o Estado às 

determinações do lema adotado, o que, por sua vez, permitiu às Forças Armadas o papel de 

ordenadora da sociedade (MATHIAS; GUZZI, 2010, p. 49-50). 

No decorrer desse período, o estamento militar se posiciona como o principal 

responsável pela condução do Estado e proteção da nação, comprometendo-se com a solução 

de problemas sociais e econômicos. Nessa lógica, os militares passam a se envolver nos assuntos 

políticos, pois compreendem a instituição militar como a mais capaz, a mais eficiente e 

moralmente correta entre as instituições burocráticas do Estado. A partir desse posicionamento, 

a intervenção na política tornou-se, em seu próprio olhar, um dever cívico da instituição. 

Nesse ínterim, instituições militares como a ESG direcionam a atenção para o estudo 

sobre guerra insurrecional (FERNANDES, 2009, p. 852). Por conta disso, além da influência 

do projeto de Segurança Nacional estadunidense, deve-se levar em consideração também a 

influência da doutrina de contrainsurgência francesa e como se deu o processo de assimilação 

desse novo tipo de conflito. Este mapeamento facilita a compreensão do porquê as Forças 
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Armadas, especialmente o Exército Brasileiro, tomaram para si a responsabilidade de conter as 

ameaças internas e a manutenção da ordem. 

Como exposto no capítulo anterior, as teorias formuladas por Trinquier e Galula 

representam os pilares fundadores da doutrina francesa de contrainsurgência desenvolvida 

durante a década de 1960. Esta, por sua vez, serviu como base para a formulação das doutrinas 

de diversos países ao redor do mundo. Não somente os trabalhos dos autores mais influentes 

foram reproduzidos, na verdade, muitos militares que participaram das guerras insurrecionais 

na Indochina e na Argélia escreveram sobre suas experiências em campo, ministraram cursos e 

lecionaram em instituições militares de diferentes países, nas quais as Forças Armadas foram 

instruídas a atuar conforme os princípios da doutrina de contrainsurgência francesa, como foi o 

caso do Brasil no período da Ditadura Militar (1964-1985). 

Tendo em vista o contexto da Guerra Fria, marcado por uma sequência de lutas 

anticoloniais, os países aliados aos EUA temiam a possibilidade de o comunismo ameaçar a 

ordem interna de seus respectivos territórios. No âmbito da América do Sul, essa era a 

preocupação constante entre as instituições militares do Brasil e da Argentina, devido à 

percepção de que o conflito irregular, de caráter revolucionário e subversivo, era o mais 

provável de acontecer. Contudo, para os fins desta dissertação, cabe aqui comentar brevemente 

sobre a experiência brasileira. 

De acordo com Leneide Duarte-Plon (2016, p. 37), a influência francesa no pensamento 

militar brasileiro é menos conhecida que a estadunidense. No entanto, a autora ressalta que a 

percepção de “inimigo interno”, exposta na DSN, tem como fundamentação teórica justamente 

a doutrina francesa de contrainsurgência, haja vista que as instituições militares estadunidenses 

foram igualmente influenciadas pela França antes mesmo das ditaduras latino-americanas. João 

Roberto Martins Filho (2012, p. 521) também compartilha do mesmo entendimento ao 

considerar que o intercâmbio entre militares franceses e brasileiros no decorrer da Ditadura 

Militar no Brasil, bem como no período que antecede o golpe, foi mais expressiva, 

particularmente no que se refere aos métodos de contrainsurgência. 

Na verdade, a influência militar francesa nas Forças Armadas brasileiras se verifica 

muito antes da ditadura. Duarte-Plon (2016, p. 40) comenta que muitos dos principais militares 

envolvidos no Golpe de 1964 eram veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), os 

mesmos que participaram da Missão Militar Francesa de Instrução, realizada no Brasil entre 

1919 e 1940. A autora acrescenta que, entre 1947 e 1974, cinquenta e dois oficiais brasileiros 

fizeram cursos na Escola Superior de Guerra de Paris ou em outra instituição de ensino superior 

militar da França. 
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Conforme mencionado no capítulo anterior, os militares franceses foram os pioneiros na 

discussão do tema da contrainsurgência, especialmente por conta do trabalho de Trinquier e de 

Galula. No processo de difusão da doutrina francesa, muitos militares que haviam participado 

das guerras de independência na Indochina e na Argélia foram para os Estados Unidos, Brasil e 

Argentina para ministrar cursos, palestras e aulas nas instituições militares desses países. No 

caso do Brasil, destaca-se a presença do general francês Paul Aussaresses, que lecionou cursos 

sobre “interrogatórios coercitivos” com base principalmente no trabalho de Trinquier, a partir 

do qual legitima a tortura como método eficaz para obter confissões (DUARTE-PLON, 2016, 

p. 52).  

Na segunda parte de seu livro, Duarte-Plon (2016, p. 169) apresenta sua entrevista com 

o general Aussaresses, em que admite que as práticas de tortura foram necessárias e legítimas 

para combater os insurgentes nas guerras coloniais. Sabe-se que, neste período, a tortura já se 

configurava como um crime de acordo com a terceira Convenção de Genebra, de 1929, de que 

a França era signatária. Por ser considerada ilegal segundo as convenções internacionais da 

época, a tortura foi amplamente praticada em segredo nas guerras coloniais. Aqui no Brasil, 

Aussaresses foi o principal disseminador dos métodos de contrainsurgência, que passou a ser 

ensinada e, posteriormente, institucionalizada como política de Segurança Nacional no período 

da Ditadura Militar. 

Martins Filho (2012, p. 528) salienta que o processo de importação da doutrina de 

contrainsurgência se consolidou a partir de 1958, durante o governo de Juscelino Kubitschek. 

Nesse intercâmbio, os militares brasileiros conheceram os novos conceitos de guerra por meio 

de seminários, cursos, palestras e grupos de estudos com ênfase no tema da contrainsurgência, 

organizados na ESG e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Neste 

período, destaca-se também a veiculação de uma série de artigos de revistas militares francesas 

traduzidos para o português. A partir de então, as instituições militares brasileiras passaram a 

veicular regularmente suas próprias publicações.  

Tendo em vista a crescente preocupação com o avanço do comunismo na América 

Latina, percebe-se que a doutrina francesa de contrainsurgência se consolidou rapidamente nas 

instituições militares brasileiras ao ponto de o Estado-Maior das Forças Armadas formular a sua 

própria definição de guerra revolucionária em 1961: 

 
É a guerra interna, de concepção marxista-leninista e de possível adoção por 
movimentos revolucionários diversos que – apoiados em uma ideologia, estimulados e, 
até mesmo, auxiliados do exterior – visam à conquista do poder através do controle 
progressivo, físico e espiritual, da população sobre que é desencadeada, desenvolvendo-
se segundo um processo determinado, com a ajuda de técnicas particulares e da parcela 
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da população assim subvertida. (ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS, 1961 
apud MARTINS FILHO, 2012, p. 529). 

 

É possível notar que a definição acima muito se assemelha à concepção dos militares 

franceses que participaram dos conflitos na Indochina e na Argélia. O uso de termos específicos 

como “controle progressivo da população” e “população subvertida” faz referência direta ao 

entendimento de Trinquier e de Galula sobre a guerra insurrecional (MARTINS FILHO, 2012, 

p. 529). A influência da experiência francesa resultou na incorporação dos métodos de 

contrainsurgência no Brasil. Estes métodos, por sua vez, foram continuamente utilizados 

durante a Ditadura Militar enquanto um conjunto de ferramentas para controlar a população na 

luta contra o inimigo interno subversivo, associado à figura do militante comunista.  

No final da década de 1970, inicia-se um longo processo de redemocratização na 

América Latina. A transição dos regimes autoritários para a retomada do controle civil se 

desenrolou conforme as particularidades locais de cada país. Os governos de Ernesto Geisel, 

João Figueiredo e José Sarney correspondem ao início e término do processo de abertura política 

no Brasil. A “descompressão política” iniciada por Geisel ocorreu intencionalmente de maneira 

lenta, discreta e gradual, justamente para que as lideranças militares continuassem a definir os 

contornos da transição. A “liberalização” gradual do regime manteve a posição privilegiada dos 

militares no interior da estrutura do Estado. A falta de uma ruptura permitiu que o processo de 

abertura acontecesse “pelo alto” e “por dentro” (SOARES, 2006, s. p.). 

De acordo com Soares (2006, s. p.), “o gradualismo era necessário – na ótica do regime 

– para que o controle do processo fosse mantido, a fim de preservar a autonomia do aparelho 

militar, instituindo-se um novo padrão de intervenção.” Desse modo, o poder de influência das 

Forças Armadas foi mantido no primeiro governo civil pós-ditadura, algo que explica o grau 

elevado de autonomia assegurada pelas prerrogativas militares após o término da transição. 

Segundo Soares (2006, s. p.), “tais prerrogativas compreendem aqueles espaços sobre os quais, 

com ou sem contestação, os militares se percebem como legitimados para ocupá-los.” Os 

militares conseguiram articular, desse modo, a ocupação de um espaço próprio na intenção de 

participar da tomada de decisão em diversos assuntos, exemplo disso foi o envolvimento na 

elaboração da nova Constituição. Como resultado, o pleno exercício do poder civil foi por vezes 

cerceado, o que enfraqueceu as atividades de retomada da ordem democrática (SOARES, 2006, 

s. p.). 

No que concerne à Constituição de 1988, manteve-se praticamente a definição de Forças 

Armadas da Constituição anterior, conforme determinado no Art. 142 do novo documento: “As 

Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 
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nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República”. Embora permaneça ambíguo, o texto atualiza 

as funções militares: “destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. Nota-se que, ao longo do texto, 

determinados termos foram intencionalmente retirados para que não houvesse qualquer 

referência à Ditadura Militar. Exemplo disso é a substituição da expressão “segurança nacional” 

por “segurança do Estado” ou por “defesa nacional”. 

No entanto, Mathias e Guzzi (2010) comentam sobre o problema de definir as Forças 

Armadas como “nacionais permanentes”. Na perspectiva dos autores, esses termos conferem 

aos militares a atribuição de “guardiões dos valores nacionais”. A prerrogativa de um caráter 

nacional é bastante problemática porque consolida a crença de que as Forças Armadas 

representam a única instituição profissional capaz de resguardar os valores permanentes da 

nação, conferindo-lhes uma posição de superioridade em relação a qualquer outra organização 

nacional (MATHIAS; GUZZI, 2010, p. 50). Observa-se que, gradativamente, as constituições 

brasileiras concederam dispositivos legais para os militares, o que lhes proporcionou autonomia 

em excesso, evidenciando a consequente falta de profissionalização da instituição castrense. 

Durante o processo de busca por autonomia, sabe-se que os militares tomaram para si a 

responsabilidade sobre a manutenção da ordem interna. Essa problemática se estende para a 

participação das Forças Armadas, sobretudo o Exército, em atividades de policiamento, 

especialmente no que se refere ao emprego militar para resolver questões relacionadas à 

segurança pública, por meio das Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Isso se verifica na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 199946, que, no § 2º, III, 

artigo 15, determina o emprego de componentes militares, conforme diretrizes do presidente da 

República, “após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal”. 

Na sequência, no seu § 3º, a Lei considera esgotados os instrumentos quando estes forem 

reconhecidos como “indisponíveis, inexistentes ou insuficientes” ao pleno exercício de suas 

funções. Cabe destacar que, em acordo com o artigo 144 da Constituição, os instrumentos a que 

se refere esta lei são os seguintes órgãos da Segurança Pública: polícia federal; polícia rodoviária 

federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros 

militares; polícias penais federal, estaduais e distrital. 

 
46 A Lei Complementar n° 97 foi atualizada pela Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004, que 

estabelece novas atribuições subsidiárias às Forças Armadas. 
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A partir da autorização para implementar uma operação de tipo GLO é concedida aos 

militares a prerrogativa de atuarem com poder de polícia, até que se restabeleça a normalidade. 

Na prática, o que se observa é o uso de tropas militares exercendo atividades tipicamente 

policiais, em decorrência da insuficiência da segurança pública local, como é o caso da cidade 

do Rio de Janeiro. Verifica-se, então, que, apesar deste tipo de operação ser de natureza militar, 

ela é utilizada para tratar de focos de problemas na Segurança Pública. E é nessa perspectiva 

que a exposição dos manuais e o Plano Estratégico na seção a seguir indicam como se dão as 

intervenções contemporâneas nesse contexto, em que o Estado, historicamente autoritário e 

conservador, vê a população como o próprio fator de ameaça à segurança. 

 

3.2 Operações interagências no contexto brasileiro 

 

Os documentos apresentados a seguir são, por excelência, essencialmente doutrinários, 

elaborados para orientar o efetivo emprego das Forças Armadas em um trabalho coordenado 

com agentes civis e forças policiais. Tais documentos merecem destaque por apresentar 

dispositivos legais, normas e procedimentos para manter a segurança em relação ao que se 

entende por ameaças internas, cuja natureza os manuais tentam definir. Por conseguinte, nota-

se que os dois manuais – de GLO e de Operações de Pacificação – apontam claramente para a 

possibilidade de atuação militar em operações de perfil mais próximo do que se denomina por 

Segurança Pública, especialmente no que se refere às intervenções. Esta análise é 

compreensível a partir do panorama geral de securitização e da crescente preocupação com o 

espectro de ameaças. 

Em vista disso, há de se considerar que estes manuais traduzem a mesma preocupação 

do cenário internacional, pois são reflexo dos procedimentos básicos exigidos para atuação dos 

componentes militares e civis nas Operações de Paz da ONU. E este alinhamento com as novas 

preocupações no âmbito internacional pode ser comprovado a partir do histórico brasileiro de 

participação em missões de paz e ajuda humanitária. 

 

3.2.1 Manual de Garantia da Lei e da Ordem 

 

Este Manual tem por finalidade prescrever orientações para o planejamento, preparo e 

emprego das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (BRASIL, 2014, 

p. 13). É importante frisar que o Ministério da Defesa publicou uma primeira versão, em 2013, 

que foi retirada do ar em poucos meses. Nesta dissertação, utiliza-se a segunda versão, 
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publicada em 2014. Apesar de reduzida, a versão atual oferece informações importantes para 

esta pesquisa. De acordo com o documento, define-se como Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem: 

 
[...] uma operação militar determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas 
Forças Armadas de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 
limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 
previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a 
perturbação da ordem (Artigos 3o, 4o e 5o do Decreto No 3.897, de 24 de agosto de 
2001). (BRASIL, 2014, p. 13). 
 

Segundo o Manual de GLO, as ameaças podem ser entendidas como “atos ou tentativas 

potencialmente capazes de comprometer a preservação da ordem pública ou ameaçar a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio”, e por agentes de perturbação da ordem, que são 

“pessoas ou grupos de pessoas cuja atuação momentaneamente comprometa a preservação da 

ordem pública ou ameace a incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 2014, p. 14-

15).  

De acordo com os conceitos de “ameaça” e “agentes de perturbação da ordem pública”, 

as operações de GLO podem ser utilizadas em diferentes cenários. A questão é que tais 

conceituações são muito amplas, o que permite que qualquer grupo possa ser considerado 

ameaçador. Como afirma Janot (2020, p. 124), “a população em geral possui a potencialidade 

de comprometer a ordem pública, podendo justificar o emprego da força de forma preventiva”. 

Na medida em que cada caso tem suas particularidades e necessita de uma tomada de decisão 

proporcional à realidade da situação, deve-se levar em consideração um estudo específico das 

condicionantes para o emprego apropriado do poder militar, coerentes com os fundamentos e 

conceitos abordados neste Manual.  

Apesar do possível desdobramento de contingentes militares em todo o território 

nacional, as operações do tipo GLO não correspondem ao combate armado propriamente dito, 

todavia estão suscetíveis de aplicar o uso da força em circunstâncias especiais (BRASIL, 2014, 

p. 17). Devido ao nível de excepcionalidade deste tipo de operação, é importante destacar que 

somente o presidente da República pode autorizar o referido emprego por iniciativa própria, ou 

quando solicitado por quaisquer dos poderes constitucionais, ou a pedido dos governadores dos 

Estados, por exemplo (BRASIL, 2014, p. 18).  

Nesse sentido, as operações de GLO mesclam ações preventivas e repressivas. As ações 

preventivas abrangem o preparo do componente militar para atividades de inteligência, 

dissuasão e comunicação social. As repressivas, por seu turno, são desenvolvidas a partir de 
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uma ameaça concreta, com o objetivo de restabelecer a ordem pública. De acordo com o 

Manual, as principais ações são: 

 
a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade do órgão 
paralisado; 
b) controlar vias de circulação; 
c) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo o seu 
funcionamento; 
d) garantir a segurança de autoridades e de comboios; 
e) garantir o direito de ir e vir da população; 
f) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais; 
g) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas; 
h) permitir a realização de pleitos eleitorais; 
i) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências; 
j) proteger locais de votação; 
k) realizar a busca e apreensão de armas, explosivos etc.; e 
l) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e motorizado. 
(BRASIL, 2014, p. 29). 
 

Após a decisão do presidente da República, por meio de documento oficial, o ministro 

da Defesa se encarrega de expedir uma “Diretriz Ministerial” que designa os órgãos 

operacionais das Forças Armadas que serão responsáveis por desenvolver “ações de caráter 

preventivo e repressivo” necessárias para garantir o resultado das operações de GLO de “forma 

episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado” (BRASIL, 2014, p. 18).  

O planejamento deste tipo de operação conta com a participação e o apoio de órgãos do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e de Segurança Pública, podendo ser prevista a 

participação de demais órgãos e agências das esferas federal, estadual e municipal. Nesse 

sentido, é de grande importância unir esforços para estabelecer uma segurança integrada por 

meio da cooperação interagências. Sendo assim, cabe à autoridade responsável pelos Órgãos de 

Segurança Pública (OSP) transferir o controle operacional para a autoridade encarregada das 

Op. de GLO. Por conseguinte, esta deve constituir um “Centro de Coordenação de Operações”. 

Em muitos casos, pode ser constituído por representantes de órgãos públicos de todas as esferas 

de poder, assim como empresas e organizações não governamentais (ONG) (BRASIL, 2014, p. 

18).  

O emprego das Forças Armadas em Op. de GLO compreende tanto “situações 

previsíveis”, que adotam um planejamento pré-estabelecido, quanto “imprevisíveis”, que se 

referem a crises repentinas, exigindo um “planejamento emergencial”. Independentemente da 

situação existente, é fundamental que os responsáveis desenvolvam um sistema para coordenar 

a operação, auxiliando o cumprimento da missão da melhor maneira possível. Assim sendo, o 

planejamento e o controle das Op. de GLO costumam seguir a “Sistemática de Planejamento 
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Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas”, bem como os princípios e a 

metodologia do “Processo de Planejamento Conjunto”, previstos na publicação “Doutrina de 

Operações Conjuntas” (BRASIL, 2014, p. 19).  

Para o desdobramento bem-sucedido das tropas em operações de GLO, existem as 

chamadas “Instruções para o Emprego das Forças Armadas (IEFA)”. Neste documento, ficam 

estabelecidas as “Normas de Conduta e as Regras de Engajamento”, além de outras prescrições 

como “Comando e Controle, Inteligência, Logística, necessidade/disponibilidade de recursos”, 

entre outros (BRASIL, 2014, p. 20). As IEFA terão a forma e o conteúdo adaptados ao contexto 

da localidade em questão de acordo com a decisão presidencial e a Diretriz Ministerial 

(BRASIL, 2014, p. 20).  

As normas de conduta consistem em orientações sobre o comportamento do 

componente militar com relação à população. Para o sucesso da operação, é de reconhecida 

importância o resguardo das garantias individuais e dos direitos constitucionais, sobretudo 

visando ao apoio popular e da opinião pública. Portanto, assim como as operações de 

pacificação, as Op. de GLO também são orientadas pelos princípios de proporcionalidade, 

razoabilidade e legalidade (BRASIL, 2014, p. 20).  

No processo de preparação e implementação das Forças Armadas nas Op. de GLO, os 

exercícios operacionais são executados a partir da integração dos OSP, possibilitando uma 

cooperação conjunta com os diversos atores que participarão das operações. Portanto, é de 

responsabilidade dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica o preparo da tropa 

solicitada, obedecendo às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Defesa. Assim sendo, o 

preparo consiste em atividades de planejamento, organização e articulação, instrução, 

desenvolvimento de treinamentos específicos, trabalho de inteligência, logística, entre outras 

(BRASIL, 2014, p. 31).  

Sabe-se que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica podem ser utilizados de forma 

conjunta ou singular nas operações de GLO (BRASIL, 2014, p. 19). Entretanto, nos casos em 

que é solicitado o uso de somente uma Força Singular (FS), o “Comando Operacional Singular” 

da força em questão emite diretrizes próprias e elabora os planejamentos e coordena as 

atividades com os OSP e com as demais organizações públicas e privadas envolvidas (BRASIL, 

2014, p. 21). As Forças Singulares possuem características de emprego e preparação específicas 

e, por conta disso, contribuem para unir esforços com todos os demais atores envolvidos nas 

Op. de GLO, promovendo atividades conjuntas e convergindo-as para um único propósito. 
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3.2.2 Manual de Operações de Pacificação 

 

O Manual de Operações de Pacificação tem por finalidade apresentar a doutrina básica 

atualizada sobre as operações de pacificação (Op Pac) e expõe o processo de “planejamento, 

preparação, execução e avaliação das operações de pacificação, passíveis de serem conduzidas 

por elementos de emprego da Força Terrestre em operações no amplo espectro dos conflitos” 

(BRASIL, 2015, p. 11). Previsto na Constituição Federal, este manual pode ser utilizado tanto 

no âmbito nacional quanto no internacional, prevendo, assim, maior envolvimento em 

ambientes considerados hostis, crises e/ou áreas de conflito armado. Entretanto, a diferença é 

que em âmbito nacional é preciso que seja decretado o estado de excepcionalidade para que a 

operação ocorra, enquanto que, no plano internacional, a pacificação é regulada por 

organizações internacionais.  

Neste manual, alguns conceitos são considerados básicos: Operações no Amplo 

Espectro, Conceito Operativo do Exército, Operações Básicas, Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais, Operações de Pacificação e Componente Militar. Dentre estes, para fins desta 

pesquisa, cabe destacar o que se entende por operações de pacificação: 

 
[...] compreendem o emprego do poder militar na defesa dos interesses nacionais, em 
locais restritos e determinados, por meio de uma combinação de atitudes coercitivas 
limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por 
grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes 
proporções, provocadas pela natureza ou não; e de ações construtivas para apoiar 
esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou de consolidação da 
paz. (BRASIL, 2015, p. 13).  
 

Como bem salienta Mendonça (2017, p. 106), é possível notar que a ideia de pacificação 

está associada ao controle militar de uma determinada área. Esse aspecto confere semelhanças 

com o entendimento de Trinquier (1964) e Galula (1964) sobre a contrainsurgência, uma vez 

que os trabalhos destes militares também influenciaram as práticas das Operações de Paz da 

ONU. Outra semelhança observada diz respeito à atuação dos militares no terreno. De acordo 

com o documento, o principal objetivo da atuação militar em operações de pacificação é: 

 
[...] a construção das condições necessárias para o desenvolvimento de um ambiente 
favorável à retomada do controle do Estado sobre a área a ser pacificada e têm como 
finalidades principais: proporcionar um ambiente seguro e estável; proteger 
a população, ativos e infraestruturas críticas; atender às necessidades críticas da 
população; conquistar o apoio da opinião pública; e restabelecer o ambiente 
institucional para o desenvolvimento. (BRASIL, 2015, p. 24). 
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E a ameaça, por sua vez, se entende como:  

 
[...] a conjunção de atores, estatais ou não, entidades ou forças com intenção e 
capacidade de realizar ação hostil contra o país e seus interesses nacionais com 
possibilidades de causar danos à sociedade e ao patrimônio. Ameaças ao país e a seus 
interesses nacionais também podem ocorrer na forma de eventos não intencionais, 
naturais ou provocados pelo homem. (BRASIL, 2015, p. 54). 
 

A partir dessas observações, é possível delinear o contexto estratégico para a realização 

das operações de pacificação. No interior do Estado, as operações de pacificação estão previstas 

para ocorrer em uma situação de excepcionalidade e se desdobram no contexto de um estado 

de exceção, isto é, “um período em que parcelas da ordem jurídica – sobretudo aquelas 

reservadas à proteção das garantias fundamentais – são suspensas pelo Estado para o 

atendimento de necessidades urgentes e específicas” (BRASIL, 2015, p. 18). Assim sendo, 

quando decretado o estado de exceção, há a suspensão temporária dos direitos e garantias 

constitucionais dos cidadãos, sendo uma ferramenta necessária, na perspectiva do Estado, à 

tomada de decisões para a proteção do território nacional.  

Com relação às operações de pacificação realizadas no exterior, a atuação das Forças 

Armadas ocorre em áreas previamente definidas. Como foi exposto no capítulo anterior, este 

tipo de operação é fundamentado por dispositivos legais do sistema ONU, realizado no contexto 

de Operações de Manutenção da Paz, do qual o Brasil é signatário. Por intermédio do Conselho 

de Segurança, a ONU certifica-se quando facções criminosas ou grupos armados, de um dado 

país ou região, atingem um elevado nível de agressão considerado suficiente para colocar em 

risco a paz e a segurança (BRASIL, 2015, p. 19). 

 Para lidar com a complexidade do espectro de ameaças, o Estado precisa articular todos 

os instrumentos do poder nacional, isto é, uma “coordenação entre os setores econômico, 

político e científico-tecnológico, incluindo as forças militares, ONGs e agências civis” 

(BRASIL, 2015, p. 20). Nesse sentido, é de responsabilidade do Estado estabelecer políticas e 

estratégias para facilitar o direcionamento de esforços para um único propósito. Como 

consequência dessa unificação, o Estado promove a “integração e a sincronização de todos os 

vetores civis e militares”, essenciais para o alinhamento das estratégias de atuação, no contexto 

de “prevenção de ameaças, de gerenciamento de crises ou de solução de conflitos” (BRASIL, 

2015, p. 20).  

Tendo em vista que o componente militar não é mais capaz, por si só, de restaurar ou 

manter a paz, o Manual expressa que não se pode restringir a ação pacificadora ao trabalho de 

um único componente (BRASIL, 2015, p. 20). Todavia, considera-se que as forças armadas são 
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as principais responsáveis por proporcionar um ambiente seguro para que os demais atores 

possam exercer suas tarefas (BRASIL, 2015, p. 22). Portanto, o Manual deixa nítido que a 

atuação militar é instituída em conjunto com outros agentes. Nesse contexto, observa-se o 

alargamento das funções militares para além das atividades tradicionais, bem como o maior 

engajamento por parte dos civis. 

Por isso, inclusive, as Operações de Manutenção da Paz contemporâneas, conduzidas 

no contexto do sistema ONU, são operações de caráter multidimensional e suas tarefas são 

desenvolvidas no ambiente interagências, que exigem “estruturas flexíveis e adaptáveis”, de 

acordo com os dispositivos legais e mandatos específicos para cada missão (BRASIL, 2015, p. 

19). Em vista disso, afirma-se que o envolvimento de OIs e ONGs – com rígidas imposições 

previstas nos dispositivos do Direito Internacional Humanitário – “têm influenciado 

diretamente o gerenciamento de crises e a solução de conflitos, exercendo grande influência 

sobre as operações” (BRASIL, 2015, p. 16).  

Vale destacar dois conceitos importantes descritos no Manual, a saber, os de 

“integração” e “sincronização”. Nesse ponto, entende-se que as ações entre as forças militares 

e os agentes civis devem ser estabelecidas de forma harmônica em um ambiente interagências. 

Pois é através da integração que se torna possível “alinhar as operações terrestres à ação 

unificada” dos demais atores, assim como o conceito de sincronização “busca coordenar as 

ações em tempo, espaço e finalidade”. Conclui-se, então, que “a integração e a sincronização 

dos instrumentos do poder nacional constituem fatores fundamentais para o êxito nas operações 

de pacificação” (BRASIL, 2015, p. 22). Assim sendo, somente a atuação integrada e 

sincronizada desses instrumentos contribui efetivamente para atingir o “Estado Final Desejado” 

(EFD) (BRASIL, 2015, p. 23).  

As tarefas e atividades de cunho militar são postas em prática através de três fases 

diferentes – a intervenção, a estabilização e a normalização – e cuja transição de uma para outra 

se baseia na avaliação de critérios de desempenho e eficácia e pelo êxito em atingir as metas 

dos indicadores estabelecidos. Esses marcadores, contudo, são em termos de violência. Em um 

ambiente de maior conflito, prevalecem as ações coercitivas. À medida que a hostilidade 

arrefece, por meio das ações de pacificação, é possível mudar para a fase de estabilização até 

chegar à paz estável e à normalização, conforme pode ser visualizado na Figura 3. 

 

 

 

 



93 
 

Figura 3 – Fases nas Operações de Pacificação 
 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 24). 

 

O uso de tropas numa operação prevê a conciliação de “ações coercitivas e construtivas” 

tanto no território nacional (estado de exceção) quanto no exterior (mandatos da ONU). Para 

que a operação seja bem-sucedida, deve-se levar em consideração a “execução sincronizada das 

ações coercitivas e construtivas”, a partir do trabalho colaborativo entre todos os atores 

envolvidos no processo de pacificação, unindo esforços de maneira harmônica e integrada 

(BRASIL, 2015, p. 63). Embora as operações sejam desdobradas sob uma coordenação 

unificada, em cada fase é possível observar a predominância de determinados atores. A 

participação mais ativa dos agentes civis, por exemplo, se verifica na fase de condução das 

ações construtivas e, na fase coercitiva, nota-se a atuação em grande medida dos contingentes 

militares. 

Conforme ilustrado no Manual, as operações de pacificação contemporâneas 

compreendem uma grande variedade de atividades humanitárias. Desde a fase inicial 

(intervenção), as tarefas devem ser realizadas através da coordenação civil-militar (CIMIC). De 

imediato, as forças armadas prestam serviços básicos emergenciais à população: assistência 

médica, distribuição de alimentos, construção de espaços de acolhimento, desobstrução de vias 

etc. Na fase posterior (estabilização da área), as tarefas humanitárias devem ser realizadas 



94 
 

prioritariamente pelos agentes civis, de modo que a tropa se ocupe de tarefas exclusivamente 

militares (BRASIL, 2015, p. 36). 

Além de prestar ajuda humanitária, as operações de pacificação têm como finalidade: 

“dissuadir e/ou neutralizar forças oponentes ou potenciais adversários; apoiar esforços de 

estabilização, de reconstrução, de restauração e de consolidação da paz; apoiar autoridades 

civis, dentre outras” (BRASIL, 2015, p. 37). A partir disso, é possível citar como exemplo os 

principais atores que estão presentes e interagem na área de responsabilidade da operação, tais 

como: “Forças Armadas, órgãos do setor de segurança, instituições estatais, empresas privadas, 

ONGs, mídia, lideranças locais e população nativa” (BRASIL, 2015, p. 37).  

As operações de pacificação são baseadas em uma série de princípios interdependentes 

oriundos dos valores da guerra (BRASIL, 2015, p. 32-34). São eles: 1) apoio da população; 2) 

dissuasão; 3) enfoque nas ações construtivas; 4) flexibilidade na geração da força; 5) iniciativa; 

6) legalidade; 7) legitimidade; 8) proporcionalidade; 9) razoabilidade; 10) unidade de comando; 

e, por fim, 11) unidade de esforços.  

Em linhas gerais, o primeiro – apoio da população – é um dos mais citados ao longo de 

todo o Manual, pois “a conquista de corações e mentes é primordial para o sucesso das Op Pac, 

e, para tal, o grau de satisfação dos moradores é um excelente indicador para mensurar o êxito 

nessas operações” (BRASIL, 2015, p. 32). Este objetivo é alcançado por meio da assistência 

social, construção de infraestrutura básica e da “atitude correta e a boa comunicação entre os 

integrantes do componente militar e os habitantes locais” (BRASIL, 2015, p. 32). Assim, torna-

se relevante que a Operação tenha um bom entendimento dos aspectos culturais da sociedade.  

Todos os outros princípios são formulados com base em estratégias para evitar o 

desgaste dos componentes militares e na conquista do apoio populacional. O princípio de 

dissuasão, por exemplo, consiste na demonstração de força com o objetivo de desencorajar uma 

resposta adversária. Os princípios de ações construtivas, flexibilidade e iniciativa norteiam as 

ações militares, sobretudo para atuarem como polícia na tentativa de evitar situações nas quais 

o componente militar possa ser desmoralizado (BRASIL, 2015, p. 32). 

Os princípios de legalidade e legitimidade se relacionam diretamente. A legalidade está 

subordinada aos compromissos estabelecidos pelo Estado e a legitimidade, por sua vez, nos 

valores de moralidade e autoridade. Uma vez que a atuação das forças armadas se mantém 

dentro do escopo legal, a conservação da legitimidade torna-se mais possível, não só pela 

população local, como também por toda a sociedade em nível nacional e internacional e pelos 

formadores de opinião pública (BRASIL, 2015, p. 33).  
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Os princípios de proporcionalidade e razoabilidade compreendem o cumprimento das 

regras de ação na tentativa de evitar o uso excessivo da força por parte do componente militar, 

bem como para pautar este uso somente quando estritamente necessário diante de uma situação 

de crise ou conflito. Por fim, as unidades de comando e de esforços norteiam a coordenação 

entre os agentes militares, policiais e civis de acordo com objetivos comuns, por meio de uma 

estrutura de comando bem demarcada (BRASIL, 2015, p. 33).     

Por fim, outro aspecto deste manual é sua natureza flexível e adaptável às diversas 

circunstâncias em que operações tanto singulares, conjuntas, quanto multidimensionais podem 

ser implementadas. Independentemente de qual seja o tipo de operação, no contexto de 

enfrentamento a grupos armados irregulares, o problema comum a todas é a dificuldade em 

identificar o inimigo. Nesse processo, nota-se a problemática da perda de distinção entre as 

funções desempenhadas pelas Forças Armadas, especialmente o Exército, e as funções 

desempenhadas pelas forças auxiliares, neste caso, as polícias. 

Na tentativa de lidar com essa problemática, o Manual salienta que não existe solução 

exclusivamente militar. Por estar inserida em um ambiente interagências, o intuito desta 

intervenção é coordenar da maneira mais eficaz possível as atividades das Forças Armadas e 

dos agentes policiais por meio da cooperação com os componentes civis envolvidos. O retorno 

à situação de normalidade é o objetivo comum de todas as operações, ainda que seja uma tarefa 

complexa, muito em razão das particularidades locais da área de responsabilidade em questão. 

 

3.2.3 Plano Estratégico da Intervenção Federal no Rio de Janeiro 

 

A Intervenção Federal no Rio de Janeiro foi decretada em fevereiro de 2018, mas 

somente em outubro do mesmo ano foi aprovado o Plano Estratégico pela Portaria Normativa 

nº 22. Conforme exposto ao longo desta seção, tanto o Manual de GLO quanto o Manual de 

Operações de Pacificação são documentos doutrinários que apresentam os procedimentos 

considerados necessários, do ponto de vista do Estado, para o correto uso das Forças Armadas 

na manutenção da ordem interna. No caso da Intervenção Federal, entretanto, foi elaborado um 

plano de caráter político e estratégico como norteador da Intervenção.  

Sendo assim, o Plano Estratégico “tem por finalidade estabelecer as bases do 

planejamento estratégico e de gestão das atividades desenvolvidas no âmbito do GIFRJ”, com 

o propósito “de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública” (BRASIL, 2018, p. 9). 

O documento inicia pontuando que a condição do interventor como agente político, ou seja, “no 

exercício das atribuições e competências de governador de estado na área de segurança 
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pública”, é uma novidade, uma vez que não há “dispositivos legais e normativos aplicáveis às 

circunstâncias que caracterizam a Intervenção” (BRASIL, 2018, p. 11). Vale ressaltar que uma 

intervenção deste tipo foi a primeira desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Desse modo, fez-se necessário o diálogo entre diferentes órgãos – Secretaria de Administração 

e da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), Tribunal de Contas da União (TCU), 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Advocacia-Geral da União (AGU) – com o objetivo de 

definir como o interventor deveria proceder. 

Além das Secretarias do Estado do Rio de Janeiro, o nível operacional da Intervenção 

Federal foi composto por agências federais, como a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), a Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN), e por agências municipais como as Guardas Municipais (GM) do estado. 

Sendo assim, é possível notar que também a Intervenção Federal preza por uma relação entre 

as esferas federal, estadual e municipal. O nível tático, por sua vez, foi formado pelas Forças 

Armadas em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Polícia 

Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (CBMERJ). 

Como fica explícito no documento, o planejamento da Intervenção Federal ampara as 

“ações emergenciais e estruturantes, abrangendo as ‘áreas funcionais’ de pessoal, inteligência, 

operações, logística, planejamento, comunicação social, relações institucionais e 

administração” (BRASIL, 2018, p. 13). As atividades desenvolvidas são divididas em dois 

eixos, a saber, Segurança Pública e Defesa. No que se refere ao eixo de Segurança Pública, a 

Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiro 

Militar e a Guarda Municipal são os responsáveis pela prevenção, coação e justiça. Desse modo, 

são consideradas as “ações de polícia ostensiva, preservação da ordem pública e ordenamento 

urbano, segurança viária e controle de tráfego, segurança de infraestruturas críticas, polícia 

judiciária, polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, inteligência e defesa civil” (BRASIL, 

2018, p. 13).  

No eixo Defesa, por sua vez, o Comando Conjunto das Forças Armadas age para “coibir 

e combater o crime organizado, preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do 

patrimônio” através de “ações de operações aéreas, ações marítimas e fluviais, ações de 

transporte aéreo logístico, fiscalização de produtos controlados, proteção de estruturas 

estratégicas, policiamento ostensivo, operações especiais e Assistência Militar” (BRASIL, 

2018, p. 14). Vale destacar que a Intervenção Federal contempla todo o estado do Rio de 

Janeiro, tanto na capital como no interior.  
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Os princípios, os valores e as crenças que norteiam a Intervenção Federal são: a) 

complementaridade; b) cooperação; c) efetividade; d) excelência técnica; e) integração; f) 

interoperabilidade; g) liderança situacional; h) respeito à diversidade; e i) continuidade do 

legado deixado pela Intervenção (BRASIL, 2018, p. 18). Além disso, assim como nos Manuais 

anteriormente abordados, o emprego da força na Intervenção Federal está baseado na ideia de 

legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e seletividade, como também no respeito ao 

Estado de Direito e às leis constitucionais.  

Ademais, assim como nos Manuais das Op. GLO e da Op. Pacificação, o apoio da 

população é peça-chave para o sucesso da Intervenção. Como os integrantes da OSP estão em 

contato direto com a população acredita-se, portanto, que são “importante instrumento de 

comunicação social, por meio de suas atitudes, postura e competência demonstradas” 

(BRASIL, 2018, p. 19).  

O Plano Estratégico faz uma leitura conjuntural em que justifica a necessidade da 

Intervenção Federal. De acordo com o documento, por um lado, há um histórico de participação 

das Forças Armadas na última década, inclusive sendo avaliada de forma positiva. Por outro 

lado, as organizações criminosas se tornaram mais complexas – com maior estrutura logística, 

operacional e tecnológica – resultantes, em alguma medida, da incapacidade estatal para lidar 

com seus recursos. Sendo assim, observam-se, nos últimos trinta anos, “o crescimento da 

violência e a degradação da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro”, além dos “altos 

índices de corrupção e aparelhamento da máquina estatal” (BRASIL, 2018, p. 22). As 

consequências são o próprio enfraquecimento das instituições do Estado e um cenário de 

múltiplas crises (social, econômica, segurança, infraestrutura etc.). 

O documento apresenta uma Matriz SWOT, cujo sentido é avaliar as principais 

oportunidades e ameaças no plano externo e os pontos fortes e fracos no ambiente interno. Para 

fins desta pesquisa, vale destacar o que o Gabinete de Intervenção Federal (GIF) elenca como 

as principais ameaças: 

 
a) Atuação da criminalidade organizada e violência urbana de qualquer natureza; 
b) Falta de apoio da população à Intervenção Federal; 
c) Insuficiência de recursos; 
d) Baixa qualidade dos serviços essenciais, do sistema de mobilidade urbana e da 

saúde coletiva; 
e) Ocorrências de fenômenos e catástrofes naturais;  
f) Atraso e/ou não pagamento dos salários dos profissionais de segurança pública 

do Estado do RJ, por parte do Governo do Estado do RJ; 
g) Interferências políticas, de qualquer natureza, decorrente do pleito eleitoral de 

2018; 
h) Revoltas, rebeliões e fuga de presos no sistema prisional; 
i) Ocorrência de crimes de grande repercussão e comoção pública; 
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j) Aumento dos índices de violência no Estado durante a vigência da Intervenção 
Federal; 

k) Realização de manifestações e protestos por parte de grupos sociais politizados; 
l) Baixo índice de credibilidade dos OSP junto à população do RJ; 
m) Ineditismo da Intervenção Federal e consequente ausência de história de melhores 

práticas; 
n) Ausência de regulamentação do art. 34 da CF/1988 que obriga ao Interventor 

Federal seguir o trâmite administrativo normal para cumprir um objetivo 
emergencial; 

o) Elevada complexidade das aquisições a serem realizadas; 
p) Descontinuidade das ações que integram o legado da Intervenção Federal por 

inexistência ou insuficiência de alocação de recursos orçamentários ou por 
decisões políticas não alinhadas com o Plano Estratégico da Intervenção Federal; 
[...]. (BRASIL, 2018, p. 23-24). 

 

A partir desta análise, o Plano define uma série de objetivos estratégicos que foram 

estabelecidos levando em conta a visão de futuro desejada pela Intervenção. É importante 

salientar que, para cada um deles, há fatores de sucesso, metas específicas e estratégias de 

implementação. São eles: 

 
a) Diminuir, gradualmente, os índices de criminalidade; 
b) Recuperar, incrementalmente, a capacidade operativa das Secretarias de Estado 

e OSP intervencionados do Estado do Rio de Janeiro; 
c) Articular, de forma coordenada, as instituições dos entes federativos; 
d) Fortalecer o caráter institucional da Segurança Pública e do Sistema Prisional; 
e) Melhorar a qualidade e a gestão do Sistema Prisional, das Secretarias de Estado 

e dos OSP intervencionados; 
f) Implantar estruturas necessárias ao planejamento, coordenação e gerenciamento 

das ações estratégicas da Intervenção Federal; [...]. (BRASIL, 2018, p. 26). 
 

O término da Intervenção estava previsto para o final de 2018, contudo o documento 

estabelece a necessidade de continuação das políticas implementadas, levando em conta, 

sobretudo, os recursos reservados para atuação do Gabinete e a experiência adquirida durante 

todo o processo. Nesse sentido, o desenvolvimento das atividades do Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) demonstra o interesse de adaptar o trabalho das Forças 

Armadas à realidade brasileira, particularmente dando importância à exigência de manter as 

forças de segurança alinhadas às diretrizes da ONU. 

O CCOPAB foi criado no Rio de Janeiro para a capacitação de policiais e militares em 

operações conjuntas. É possível afirmar que o uso da força militar para tratar da intervenção 

federal no estado fluminense é produto das atividades desempenhadas pelo CCOPAB. O Centro 

cristaliza a perda do perfil tradicional militar, tornando-o cada vez mais parecido com o trabalho 

das polícias. Isto é, o Centro insere-se neste contexto como elemento institucional para 

transformar esta tendência em uma ação real, como no caso da intervenção no estado do Rio. 

Nota-se que a intervenção é um tipo de operação inserida no ambiente interagências que está 
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sendo praticada com o apoio doutrinário do Manual de Garantia da Lei e da Ordem, do Manual 

de Operações de Pacificação e, de forma implícita, tendo também como base o CPTM da ONU 

através dos treinamentos desenvolvidos no CCOPAB. 

 

3.3 Breves observações 

 

Sabe-se que, desde sempre, as forças policiais são responsáveis por conservar a ordem 

dentro do território nacional através do monopólio legítimo do uso da força para proteger os 

cidadãos e o patrimônio público no âmbito da Segurança Pública, ao passo que sempre coube 

às forças armadas a defesa das fronteiras e do território nacional frente às ameaças externas. 

Durante a formação profissional, tanto as forças policiais quanto as forças armadas são treinadas 

para exercer suas respectivas competências tradicionais, contudo, diante do exposto ao longo 

do presente trabalho, foi possível observar a crescente dissolução dessa diferenciação. A partir 

dessa recapitulação, é pertinente fazer algumas breves observações com relação ao ambiente 

brasileiro. 

Ao estabelecer uma conexão entre a tradição histórica no Brasil de utilização das Forças 

Armadas na manutenção da ordem interna e o conteúdo dos Manuais e do Plano Estratégico, 

nota-se que há uma tentativa de formalização de um conjunto de instrumentos que procuram 

adequar as Forças Armadas, especificamente o Exército, para exercer atividades de polícia. O 

conteúdo dos documentos aponta, portanto, para a possibilidade de atuação militar em 

operações de perfil mais próximo do que se entende por segurança pública, especialmente no 

que se refere às intervenções. Nesse contexto, em que um conjunto de problemas é mais passível 

de ser securitizado, tais operações, de natureza militar, são desdobradas para tratar de ameaças 

à segurança pública. 

Com relação às Operações de GLO, o Ministério da Defesa classifica cinco tipos: 

Violência Urbana, Greve da Polícia Militar, Segurança de Eventos, Garantia da Votação e 

Apuração, e outros (BRASIL, 2019). Não há uma definição precisa do que se insere na 

classificação “outros”. Segundo o MD, referem-se a “questões indígenas, segurança de 

instalações de interesse nacional etc.” (BRASIL, 2019, p. 1). Diante desta problemática, Pedro 

Rocha (2021, p. 228) constata que parte significativa das operações foram classificadas como 

do tipo “outros” justamente pela falta de informações para consulta pública, daí a inserção na 

classificação mais geral possível. Nestes casos, os termos “Ordem pública” e “Segurança 

pública” são os que aparecem com maior frequência na descrição das Op. de GLO do tipo 

“outros”. 
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Ao analisar a evolução do número de Op. de GLO no Brasil entre 1992 e 2020, Rocha 

(2021, p. 229) chama a atenção para o aumento substantivo do número anual de operações 

durante a década de 1990. Nas décadas seguintes, o número anual de Op. de GLO se manteve 

estável, o que reforça a posição de Mathias e Guzzi (2010, p. 53) sobre a banalização do uso 

das Forças Armadas em âmbito doméstico durante este período, o que evidencia “a falta de 

conhecimento do governo para compreender a desproporção das forças empregadas”. Rocha 

(2021, p. 229) destaca ainda que os momentos de expansão do emprego de Op. de GLO 

coincidiram com a promulgação dos dispositivos legais que as consolidaram: Lei 

Complementar nº 97 de 1999, Lei Complementar nº 117 de 2004 e Lei Complementar nº 136 

de 2010. 

O primeiro desdobramento militar ocorreu em 1992, na ocasião da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92). Em 1994, aconteceu 

a “Operação Rio”, primeiro evento no qual o Exército foi empregado para cooperar com os 

OSP na intenção de conter o crime organizado. A partir da ECO-92, segundo Rocha (2021, p. 

229), nota-se que grande parte das Op. de GLO foram realizadas com o objetivo de garantir a 

segurança pública em eventos. Destacam-se algumas outras ocasiões importantes: Conferência 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro (Rio + 20) (2012); 

Copa das Confederações da FIFA (2013); Copa do Mundo (2014); Visita do Papa Francisco 

durante a Jornada Mundial da Juventude (2016); e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos (2016). 

De acordo com Janot (2020), desde 1996, as Op. de GLO foram empregadas em todos os anos 

no Brasil. 

De acordo com dados do Ministério da Defesa, Rocha (2021, p. 232) afirma que as 

operações do tipo Violência Urbana foram empregadas 23 vezes no período analisado (1992-

2020), iniciando pela Operação Rio em 1994. De acordo com o autor, “GLOs de Violência 

Urbana duram em média cerca de 5 vezes mais tempo do que outros tipos de operação. Das 

cinco missões com maior duração média desde 1992, quatro são de Violência Urbana” 

(ROCHA, 2021, p. 232). Exemplo que elucida essa constatação é a Operação Arcanjo, 

desdobrada em 2010 no Complexo do Alemão e da Penha, que perdurou durante 20 meses. 

Também no Rio de Janeiro, destaca-se a Intervenção Federal, iniciada em 2017, com duração 

de 17 meses (ROCHA, 2021, p. 233). 

De acordo com o apontamento feito por Janot (2020, p. 126), “tais operações podem 

transmutar-se em pacificações”. Além da Operação Arcanjo, outro exemplo relevante é a 

Operação São Francisco, realizada no Complexo da Maré em 2014. Conforme salienta a autora, 

ambas são operações de GLO desdobradas com o objetivo de conter a violência urbana. Como 
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consequência, essas operações serviram para a instalação de Unidades de Polícia Pacificadoras 

(UPP). Vale ressaltar que o Manual de Operações de Pacificação estabelece que as operações 

estão previstas para ocorrer em uma situação de excepcionalidade, contudo, na prática, não foi 

decretado o estado de exceção para nenhuma das operações acima. 

Embora o estado de exceção não seja posto em prática, o que se observa é que os 

dispositivos constitucionais abrem caminho para que as forças de segurança do Estado façam 

uso cada vez mais frequente de medidas excepcionais na tentativa de conter a crise na segurança 

pública. Essa disfunção se verifica no discurso político de preocupação com a contenção dos 

problemas internos e a manutenção de uma ordem mal definida, naturalizando, assim, o uso dos 

mecanismos de controle de caráter excepcional. Isso implica, também, a naturalização do uso 

desproporcional da força por parte dos agentes provedores de segurança. Pensando nisso, 

Mendonça (2020, p. 294-295) infere que, 

 
No caso do Rio de Janeiro, a área afetada pelas políticas de segurança mais repressivas 
é demarcada geograficamente: as favelas, territórios cujas populações são marcadas 
pelos preconceitos e insígnias de ameaçadoras da ordem. Ordem esta que se apresenta 
sempre de forma difusa, mas que está intimamente relacionada com preconceitos de 
raça, de classe social e de gênero e que são elementos que já fazem parte da construção 
do cotidiano e mesmo da identidade da cidade identificados pela categoria de sentido 
amplo da “violência urbana”. Esta violência urbana é mobilizada juntamente com o 
discurso da “guerra às drogas”/”guerra às favelas” como questões de crises específicas 
que precisam ser resolvidas utilizando-se de todos os meios disponíveis, no limite, a 
violência do Estado personificada na polícia e nas forças armadas. 

 

Tendo em vista os fatores que contribuíram para a configuração da realidade brasileira 

no que se refere à contenção dos problemas internos, observa-se que o Estado transformou as 

políticas de segurança em instrumentos nocivos às populações marginalizadas, justamente as 

que vivem nas comunidades onde as Forças de Pacificação atuam por meio das intervenções 

para conter o crime organizado. Há de se ter em mente, portanto, que o ponto de vista do Estado, 

autoritário e conservador, exclui a realidade dos que vivenciam diariamente a sensação de 

insegurança. 

 

 

 

 



102 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Estudos Estratégicos são moldados por uma estrutura de conhecimento que domina 

os espaços de discussão acadêmica no mundo todo. Essa estrutura de conhecimento reflete as 

estruturas de poder da América do Norte e da Europa Ocidental. Em vista disso, tornou-se 

natural pensar nos problemas do ambiente internacional apenas como aquilo que está fora dos 

limites territoriais do Estado. Esse pensamento diz muito sobre a maneira como os países 

desenvolvidos enxergam a natureza das ameaças. Essa é uma percepção bastante particular, 

pois refere-se apenas à realidade dos países desenvolvidos. Por ser limitada e limitante, não 

contribui para pensar a segurança num mundo caracterizado por múltiplas desigualdades e 

disparidades. Perante isso, as perspectivas críticas começaram a desenvolver estudos pensando 

na proteção do indivíduo a partir de contextos específicos. 

Diante da mudança sobre o pensamento de segurança no ambiente internacional, esta 

pesquisa buscou demonstrar que a realidade brasileira se insere no espectro de ameaças de 

natureza interna. Desse modo, foi possível compreender o porquê da insuficiente definição dos 

Estudos Estratégicos, devido à desconsideração da concepção política da estratégia. Conforme 

exposto, foi possível constatar que, no Brasil, a comunidade científica tende a utilizar a 

expressão “Estudos de Defesa”. Esta tendência se verifica muito por conta do histórico de 

intervenções militares no país e o excesso de autonomia das Forças Armadas, principalmente 

no que diz respeito ao período da ditadura militar.  

Contudo, de acordo com os textos analisados, os autores que discutem os Estudos de 

Defesa discutem os mesmos temas dos Estudos Estratégicos. Foi possível perceber que os 

Estudos de Defesa compreendem uma perspectiva concentrada na política, assim como os 

Estudos Estratégicos. Observou-se, ainda, que os temas discutidos são os mesmos, o que torna 

possível afirmar que o objeto de estudo também é o mesmo. Portanto, pode-se inferir que, tendo 

em mente a realidade brasileira, Estudos Estratégicos significam o mesmo que Estudos de 

Defesa, uma vez que o fundamento comum é a política e a segurança. 

A partir da exposição da abordagem crítica de alguns acadêmicos contemporâneos, foi 

possível verificar que este fundamento comum é reflexo da mudança de pensamento sobre a 

percepção de segurança. Muito diferente do passado, a concepção ampla dos estudos de 

segurança considera as ameaças a partir da ótica de indivíduos e grupos, seja através do 

entendimento de segurança enquanto uma construção social, seja através da abordagem 

orientada para a emancipação dos seres humanos. 
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A reflexão teórico-conceitual apresentada faz parte do movimento de reação às práticas 

repressivas das operações de contrainsurgência realizadas desde a década de 1950, no contexto 

das guerras insurrecionais, tendo em vista o aumento significativo de grupos insurgentes 

organizados na luta pela independência, principalmente no continente africano e no sudeste 

asiático. A tendência que se verifica é o surgimento de um tipo de inimigo que não é mais 

facilmente identificado. Isso fez com que o militar não exercesse mais o seu papel tradicional 

como de costume. A falta de direcionamento adequado de como lidar com um inimigo que 

emprega armas e métodos muito diferentes daqueles das guerras do passado evidenciou o 

despreparo dos exércitos tradicionais.  

Na tentativa de adaptação às condições do contexto das guerras insurrecionais, as forças 

armadas passam a cumprir papel de instituição pacificadora ao exercer o controle militar sobre 

uma determinada área. Esse processo conferiu aos militares o exercício de funções tipicamente 

policiais. Inicia-se, assim, o processo de pacificação, que envolve a participação ativa da polícia 

no terreno. A natureza política desse tipo de operação considera o uso de instrumentos políticos, 

econômicos, psicológicos, militares e de comunicação. Como foi mencionado, o esquema de 

compensação é muito característico desse processo, no qual a operação faz uso de métodos 

repressivos, mas, ao mesmo tempo, fornece assistência e recursos necessários para a construção 

de um ambiente estável através do desenvolvimento econômico e social.  

Contudo, é somente a partir da década de 1990, marcada por uma série de guerras civis 

e diversos conflitos internos violentos, que o movimento de conscientização sobre a proteção 

dos civis, os direitos humanos e a assistência humanitária se faz mais evidente nas discussões 

entre as organizações multilaterais e não governamentais, acadêmicos e tomadores de decisão. 

Em vista disso, a ideia de pacificação viveu um processo de ressignificação a partir da 

incorporação de um viés humanitário e a consideração de novos atores na prática das operações. 

Os movimentos de conscientização desse período refletiram nas missões conhecidas como 

peacebuilding (construção da paz). 

Diante do exposto, foi possível perceber que as missões empreendidas pela ONU, 

especialmente as de peacebuilding, possuem características em comum com as operações de 

contrainsurgência. Observou-se também que ambas as operações também guardam 

semelhanças no que se refere ao uso limitado da força, à proteção dos civis e à reestruturação 

do aparelho estatal. Ao observar os processos de contrainsurgência e de construção da paz, 

notou-se que a garantia da segurança se relaciona diretamente com as atividades de 

desenvolvimento. 



104 
 

Nesse cenário de ampliação do que se entende por segurança, foi necessário repensar o 

trabalho militar e o trabalho policial, posto que os métodos utilizados nas operações de 

pacificação tendem a ser hostis e abusivos para a população que vive na área militarmente 

controlada. Para não comprometer o andamento das operações, os militares são orientados a 

usar a força o mínimo possível. Na prática, por vezes, o que se verifica é o uso desmedido da 

força. Na intenção de adaptar as forças de segurança ao terreno, manuais de treinamento foram 

elaborados no âmbito da coordenação civil-militar do sistema ONU para que os componentes 

militar e policial utilizem a força da maneira mais apropriada possível.  

À medida que os contornos entre o interno e o externo se têm borrado, a rígida 

delimitação entre o trabalho militar e o trabalho das polícias também tem-se desfeito. 

Constatou-se que, enquanto as Forças Armadas desempenham atividades tradicionais de 

polícia, as operações realizadas pelos agentes policiais tornaram-se mais militarizadas. 

Contudo, a dissolução desses contornos não implica uma atualização das práticas coercitivas 

para lidar com as diversas formas de violência do contexto urbano. Observou-se, nessa teia, a 

necessidade de se reformar o setor de Segurança para possibilitar a criação de um ambiente 

seguro para indivíduos e comunidades.  

Além do trabalho conjunto entre os principais atores de segurança, a reforma do setor 

de Segurança demanda a articulação entre os órgãos de administração e fiscalização, juntamente 

com as instituições de justiça e de aplicação da lei. Em curto prazo, o objetivo da coordenação 

interagências é estabilizar a região por meio das operações conjuntas. Em longo prazo, o 

objetivo é promover a construção de um ambiente de paz sustentável através do 

desenvolvimento social e econômico. Assim sendo, a relação entre segurança e 

desenvolvimento é peça-chave para a consecução dos objetivos da reforma. 

O estímulo à reforma por parte das organizações multilaterais faz parte da agenda de 

segurança internacional na atualidade. Com base nos princípios da boa governança, o objetivo 

principal é promover um ambiente seguro para as pessoas através do desenvolvimento social e 

econômico. Para que a reforma ocorra de maneira eficiente e eficaz, deve-se levar em 

consideração o ambiente no qual a reforma é realizada. Diante disso, foi possível observar que 

a natureza das ameaças está associada aos problemas do subdesenvolvimento. 

No caso do Brasil, antes mesmo da assimilação das práticas, diretrizes e princípios da 

pacificação nos moldes do sistema ONU, já havia, desde o começo do século XX, a 

configuração de um ambiente propício para a assimilação das influências externas, devido à 

tradição de pensamento autoritário que se configurou nas Forças Armadas do Brasil, 

especialmente no Exército. Além da influência da doutrina militar francesa de 
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contrainsurgência, a percepção de inimigo interno consolidou-se no movimento de 

nacionalização da Doutrina de Segurança Nacional, a partir da inserção do projeto 

estadunidense de políticas de segurança direcionadas ao combate da ameaça comunista, 

identificada na figura do insurgente, aquele que causa instabilidade à ordem pública. Assim 

sendo, no Brasil, a percepção de inimigo é o próprio povo. 

Observou-se a inserção das mudanças globais na realidade brasileira por meio da análise 

do Manual de Garantia da Lei e da Ordem, do Manual de Operações de Pacificação e do 

documento de Intervenção Federal. Constatou-se que estes manuais traduzem a mesma 

preocupação do cenário internacional, pois são reflexo dos procedimentos básicos exigidos para 

atuação dos componentes militares e civis nas Operações de Paz da ONU. E este alinhamento 

com as novas preocupações no âmbito internacional pode ser comprovado se olhando para o 

histórico brasileiro de participação em missões de paz e ajuda humanitária. 

A partir desse entendimento, ficou evidente que os Manuais apontam para a 

possibilidade de atuação militar em operações de perfil mais próximo do que se entende por 

segurança pública, particularmente no que se refere às intervenções. Nesse contexto, em que 

um conjunto de problemas é mais passível de ser securitizado, tais operações, de natureza 

militar, são desdobradas para tratar de ameaças à segurança pública. Tendo em vista esses 

aspectos, demonstrou-se que todas as questões abordadas ao longo dos capítulos confirmam a 

tendência que se verifica no cenário contemporâneo mundial: a perda de distinção entre as 

atividades exercidas pelas forças armadas, especialmente o Exército, e as atividades exercidas 

pelas polícias. 

Conforme todo o exposto ao longo desta dissertação, foi possível notar que os Estudos 

Estratégicos são mais do que um assunto militar, tendo em vista que seu objeto é a concepção 

política da estratégia. Assim sendo, observou-se que as definições mais amplas dessa 

problemática estão concentradas na identificação política de seu entendimento. Conclui-se, 

então, que, de acordo com a realidade brasileira, tanto os Estudos Estratégicos quanto os 

Estudos de Defesa, bem como os estudos de segurança, têm como fundamento comum a política 

e a segurança. Portanto, infere-se que a segurança é uma preocupação em comum para todas 

essas áreas. 

Por se tratar de uma reflexão política, esses estudos são sensíveis à dinâmica do tempo, 

o que confere sua definição concentrada na política, na medida em que os assuntos de segurança 

há muito não são estritamente militares, mas envolvem, também, o ambiente interagências. 

Quer seja uma abordagem simples, que compreende o trabalho conjunto dos agentes 

responsáveis pela provisão de segurança interna e externa: forças armadas, policiais e serviços 
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de inteligência. Quer seja uma abordagem mais ampla, que compreende o envolvimento de 

todas as organizações e autoridades que cumprem papel de administrar e supervisionar as 

atividades dos agentes provedores de segurança, assim como as atividades relacionadas ao 

desenvolvimento social e econômico. 

Para além da concepção estritamente militar, os Estudos Estratégicos compreendem 

uma reflexão política, uma vez que somente a partir da perspectiva concentrada na política é 

possível lidar com as problemáticas da segurança. A partir deste entendimento, conclui-se que 

os Estudos Estratégicos, no Brasil, compreendem os estudos de segurança do ponto de vista das 

operações interagências. Assim sendo, destaca-se a necessidade de convergir as atividades de 

todo o setor de segurança (forças armadas, polícia e organizações civis) de modo a promover 

um trabalho conjunto, isto é, por meio de operações interagências, capacitando-as para atuação 

em ambientes complexos. 
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