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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa é o pensamento naval nas páginas da Revista Marítima Brasileira 

(RMB), dentro do contexto da Guerra Fria e à luz das lições aprendidas com a Guerra das 

Falklands/Malvinas (1982), comparando-se os artigos publicados pelos oficiais da Marinha do 

Brasil na década anterior ao conflito (a partir de 1970) com os textos publicados no pós-

conflito (até 1990), identificando-se as mudanças que tenham relação com o aprendizado 

decorrente da guerra, bem como as lições porventura não abordadas por aqueles textos. Desse 

modo, no Capítulo 2, que aborda o marco teórico e o pano de fundo da dissertação, são 

comentados os principais conceitos que permeiam a teoria do realismo estrutural de Kenneth 

Waltz, como o dilema da segurança. Em seguida, são discutidos alguns pontos trazidos por 

Barry Posen a respeito dos processos de mudança nas doutrinas militares e sua relação com a 

Grande Estratégia do Estado, em especial o uso das teorias organizacional e do equilíbrio de 

poder. Apresenta também a conjuntura em que estava inserido o Brasil, no período 

considerado (1970-1990), com destaque para a Guerra Fria. O Capítulo 3 traz um breve relato 

da Guerra das Falklands/Malvinas, sendo apontados os ensinamentos dela decorrentes. Na 

sequência, o Capítulo 4 apresenta as repercussões das lições aprendidas com o Conflito de 

1982 na MB, quais sejam, as mudanças no pensamento que tenham ocorrido ao longo dos 

anos posteriores ao conflito, em comparação com as reflexões vigentes nos anos anteriores, 

identificando-se quais dessas alterações possam ser relacionadas aos ensinamentos da guerra, 

bem como os aspectos que tardaram ou deixaram de refletir em mudanças nesse pensamento. 

Por fim, o estudo concluiu que houve alterações no pensamento naval, nas páginas da RMB, 

em função das lições aprendidas com a guerra, mas que, em certa medida, o esforço dos 

oficiais permaneceu direcionado às questões relacionadas com o conflito bipolar.  

 

Palavras-chave: Pensamento Naval; Revista Marítima Brasileira; Guerra Fria; Guerra das 

Falklands/Malvinas; Marinha do Brasil; Estratégia Naval; Estudos Estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The object of this research is the naval thinking in the pages of the Brazilian Maritime Review 

(Revista Marítima Brasileira, RMB), within the context of the Cold War and in the light of 

the lessons learned from the Falklands/Malvinas War (1982), comparing articles published by 

Brazilian Navy officers in the decade before the conflict (from 1970) with the texts published 

in the post-conflict period (up to 1990), identifying changes concerning the war-related 

learning, as well as lessons not addressed by those texts. Thus, in Chapter 2, the main 

concepts that permeate the theory of structural realism of Kenneth Waltz, such as the security 

dilemma, are commented on. Next, are discussed some points brought by Barry Posen about 

the processes of change in military doctrines and their relationship to the Great Strategy of the 

State, especially the use of organizational theory and the balance of power theory. It also 

presents the context in which Brazil was inserted during the period considered (1970-1990), 

especially the Cold War. Chapter 3 presents a brief account of the Falklands/Malvinas War, 

with the teachings of this conflict being pointed out. Following, Chapter 4 presents the 

repercussions of the lessons learned from the Conflict of 1982 on the Brazilian Navy 

(Marinha do Brasil, MB), namely the changes in thinking that have occurred in the post-

conflict years, compared with the reflections in the previous years, which of these changes 

may be related to the teachings of war, as well as the aspects that have delayed or failed to 

reflect in changes in this thinking. Finally, the study concluded that there were changes in 

naval thinking on the pages of the RMB, based on the lessons learned from the war, but that, 

to some extent, the officers' efforts remained directed towards the bipolar conflict, as 

explained by Posen's theory on doctrinal changes in the military. 

 

Keywords: Naval Thinking; Revista Marítima Brasileira; Cold War; Falklands/Malvinas War; 

Brazilian Navy; Naval Strategy; Strategic Studies. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  Em 2 de abril de 1982, tropas argentinas invadem as ilhas 

Falklands/Malvinas1, dando início aquele que ficaria conhecido como o “Conflito no 

Atlântico Sul”. O governo do Reino Unido, apesar da enorme distância entre aquelas 

ilhas e o território britânico, imediatamente ordena o envio de uma Força-Tarefa para a 

região. Após primoroso esforço de mobilização, os britânicos demonstraram-se capazes 

de desdobrar suas forças ao longo de mais de 8.000 milhas – e de mantê-las na cena de 

ação por mais de dois meses – enquanto os argentinos, mesmo lutando muito mais 

próximos de suas bases, foram derrotados e amargaram a rendição, em 14 de junho 

daquele ano. Essa guerra deixou importantes lições para o Estado brasileiro e para a 

Marinha do Brasil (MB), desde a manobra de crise no nível político-estratégico, até o 

aprendizado relacionado às guerras naval, aeronaval e anfíbia, no nível tático-

operacional. 

  O Conflito no Atlântico Sul – enfrentamento entre dois membros do bloco 

Ocidental – suscitou também uma série de reflexões sobre o papel brasileiro no Sistema 

Internacional (SI) e a confiança que o Estado poderia depositar nas alianças que então 

vigoravam. O contexto à época era por demais complexo, com o Brasil enfrentando os 

efeitos da crise econômica mundial pós-choques do petróleo e as convulsões internas 

relacionadas ao processo de redemocratização; tudo isso imerso na estrutura 

internacional bipolar, característica da Guerra Fria (1947-1991). Ao longo da pesquisa, 

as evidências – os textos publicados pelos oficiais – demonstraram que o confronto 

Leste x Oeste era o grande pano de fundo para a reflexão, daí ter sido esse o tema 

escolhido como referencial em relação às alterações que se quer observar, juntamente 

com as lições do Conflito de 1982. Naquele tempo (1970-1990) – como ocorre até hoje 

–, o veículo de maior circulação que os oficiais da MB tinham à disposição para a 

divulgação de suas ideias, propostas e reflexões era a Revista Marítima Brasileira 

(RMB), publicação oficial da força, editada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e 

 
1  Neste trabalho, as ilhas serão referenciadas sempre como “Falklands/Malvinas”, a fim de demonstrar a 

isenção do autor em relação à discussão política em torno da soberania sobre elas, uma vez que esse 

ponto não é objeto de estudo da pesquisa. 

 Por outro lado, cabe registrar a posição do Estado brasileiro, que é a de reconhecer a soberania 

argentina sobre as ilhas (NASSIF, 2011). 
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Documentação da Marinha (DPHDM), de onde foram retirados os textos analisados por 

esta pesquisa2. 

 A RMB é uma publicação oficial da Marinha e, fundada em 1851, é a 

revista marítima mais antiga do mundo em atividade. Com edição trimestral, é 

destinada à publicação de artigos, dissertações, teses e notícias relacionados a diversos 

assuntos históricos, técnicos, estratégicos, políticos e do dia a dia militar. Assim sendo, 

é constantemente utilizada como material de estudo para questionamentos atuais e para 

provas nos cursos da Marinha (BRASIL, 2018e). A RMB foi escolhida como referência 

para esta dissertação por representar, em certa medida, a visão institucional da força. 

Também por isso foram selecionados apenas os textos escritos por oficiais da Marinha 

– em sua grande maioria almirantes e oficiais superiores3 –, da ativa e da reserva. Em 

que pese haver diversos artigos importantes sobre o tema em questão, publicados na 

revista por militares de outras forças e por pesquisadores civis, esses textos não serão 

tratados neste trabalho, pela razão acima exposta. 

 Conforme destaca Cavalcanti (1981), a revista nasceu como produto do 

idealismo e do entusiasmo do seu instituidor, o erudito oficial de Marinha Sabino Elói 

Pessoa – e não como a publicação oficial que é hoje. Mais ainda, a RMB tem 

proporcionado um canal muito importante de comunicação profissional e de 

intercâmbio de ideias, que contribuem para o estudo, a atualização e a estimulação do 

pensamento naval (CAVALCANTI, 1981, pp. 185-191). 

  Na sequência, será feita a exposição acerca do problema de pesquisa e da 

relevância do trabalho, passando pelo referencial teórico, objeto, hipótese e 

metodologia empregada, além de uma breve descrição a respeito da estrutura da 

dissertação. 

 

 

 

 
2  Os Apêndices E a H apresentam com mais detalhes a RMB e seu papel como meio de divulgação do 

pensamento naval e como fórum de discussão entre os oficiais da Marinha. É descrito também – com 

o auxílio de gráficos e tabelas –, o conteúdo que compunha a revista, ao longo do período estudado 

(1970-1990): a quantidade de artigos publicados; a classificação desses artigos por autores; e a 

separação por temas, entre outros.  
3  Na Marinha do Brasil, o círculo de Oficiais Generais é composto pelos postos de Contra-Almirante, 

Vice-Almirante e Almirante de Esquadra; enquanto compõem o círculo de Oficiais Superiores os 

Capitães de Corveta, Capitães de Fragata e Capitães de Mar e Guerra. Os Oficiais Subalternos 

(Segundos-Tenentes e Primeiros-Tenentes) e Intermediários (Capitães-Tenentes) pouco publicaram na 

RMB, no período considerado, conforme será apresentado na sequência deste apêndice. 
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1.1 – PROBLEMA DE PESQUISA 

 A partir do exposto acima, surgem as principais questões a serem 

respondidas por este trabalho, quais sejam: 

 Ao comparar os artigos publicados pelos oficiais da Marinha na RMB, na 

década anterior ao conflito (a partir de 1970), com os textos publicados no pós-conflito 

(até 1990), o pensamento naval4 permaneceu voltado às questões do enfrentamento 

bipolar característico da Guerra Fria, ou é possível apontar5 mudanças? 

 É possível relacionar as eventuais mudanças no pensamento naval – ou 

algumas dessas mudanças – com o aprendizado decorrente da Guerra das 

Falklands/Malvinas? Mais ainda, houve lições aprendidas com o conflito que deixaram 

de ser abordadas pelos artigos publicados? 

 

1.2 – HIPÓTESE  

  Para esta pesquisa, formula-se a hipótese de que, em decorrência da 

observação das lições aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas, ocorreram 

mudanças no pensamento naval – aqui representado pelos artigos publicados por 

oficiais da Marinha na RMB –, que veio a se distanciar das reflexões voltadas ao 

confronto bipolar. 

  A partir da hipótese apresentada, surge como variável dependente (VD) a 

ocorrência de mudanças no pensamento naval; e como variável independente (VI), as 

lições aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas6.  Desta forma, é possível 

estabelecer-se a seguinte relação causal: os oficiais da Marinha que publicaram artigos 

na RMB acompanharam os eventos relacionados com o conflito – em maior ou menor 

medida –, colhendo ensinamentos aplicáveis ao Brasil e à MB (VI). Confrontados com 

a necessidade de propor mudanças capazes de acompanhar a evolução observada – 

 
4  Cabe notar que, em que pese ser a RMB uma publicação oficial da Marinha, os textos refletem o 

discurso particular do autor, e não a posição oficial da instituição. Outro ponto a salientar é que, 
quando se compara o número de autores analisados neste trabalho com o universo dos oficiais da MB, 

tem-se uma amostragem bastante pequena. Por outro lado, é a RMB o principal fórum de debate entre 

os oficiais, conforme será explicado ao longo do trabalho.  

Entre os diversos autores referenciados neste trabalho a empregar a expressão “pensamento naval”, 

destaca-se Flores (1988b). 
5  Os verbos aqui empregados, especialmente nos itens 1.1 a 1.4 – definir, sumarizar, comparar, apontar 

etc. – fazem referência aos níveis da Taxonomia de Bloom revisada (GALHARDI e AZEVEDO, 

2013, quadro 1). 
6  Este trabalho não se aprofunda em questões como a ausência de emprego da MB em conflito armado 

no passado recente; a cultura organizacional da instituição; e as limitações orçamentárias ao longo do 

período em análise. Registra-se esse ponto como sugestão para pesquisas futuras – ver Capítulo 5 –, 

onde tais questões podem ser incluídas como variáveis condicionantes (VC). 
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tecnológica, de procedimentos, doutrinária e estratégica – (VD), assume-se como 

hipótese que aqueles oficiais apresentaram as formulações julgadas necessárias, desde o 

nível político-estratégico até o tático-operacional. 

 

1.3 – OBJETO DE PESQUISA 

 A partir dos delineamentos anteriores, define-se que o objeto desta pesquisa 

é o pensamento naval nas páginas da Revista Marítima Brasileira, dentro do contexto da 

Guerra Fria e à luz das lições aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas (1982), 

comparando-se os artigos publicados pelos oficiais da MB na década anterior ao 

conflito (a partir de 1970) com os textos publicados no pós-conflito (até 1990), 

buscando-se identificar as mudanças que tenham relação com o aprendizado decorrente 

da guerra, bem como as lições porventura não abordadas por aqueles textos7. 

 

1.4 – OBJETIVOS DA PESQUISA 

 A partir das questões a serem respondidas pela pesquisa, da hipótese e do 

objeto, definem-se os objetivos do trabalho, abaixo relacionados: 

 - Definir a estrutura do Sistema Internacional vigente ao longo da janela de 

pesquisa e seu impacto sobre o pensamento naval; 

 - Descrever as lições aprendidas – desde o nível político-estratégico até o 

tático-operacional – com a Guerra das Falklands/Malvinas; e, como objetivo principal; 

 - Comparar os artigos publicados pelos oficiais da Marinha na RMB, na 

década anterior ao Conflito no Atlântico Sul (a partir de 1970), com os textos 

publicados no pós-conflito (até 1990), buscando-se apontar se houve algum afastamento 

em relação às reflexões voltadas ao confronto bipolar; e se as eventuais mudanças têm 

relação com o aprendizado decorrente da Guerra das Falklands/Malvinas. Mais ainda, 

apontar se houve lições aprendidas com aquele conflito que não foram abordadas pelos 

artigos publicados na revista, ao longo do período analisado. 

 

 

 
7  Nesse delineamento do objeto, em muito contribuíram as reflexões de Umberto Eco (1983 [1977]), ao 

defender que, para a escolha do tema de pesquisa, há quatro pontos essenciais a observar: que o 

assunto corresponda aos interesses do candidato – suas leituras, seu mundo político, cultural ou 

religioso –; que as fontes sejam acessíveis, ao alcance material do candidato; que as fontes a que 

recorre sejam manuseáveis, ao alcance cultural do candidato; e que o quadro metodológico da 

investigação esteja ao alcance da experiência do candidato (ECO, 1983 [1977], p. 33). 
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1.5 – RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

  A falta de experiência recente no emprego em conflito armado 

convencional pelas Forças Armadas brasileiras – que não vão para a guerra desde 1945 

–, faz com que seja preciso aproveitar da melhor forma as lições advindas do conflito 

das Falklands/Malvinas, sendo este um dos pontos de maior relevância do trabalho.  

Apesar da extensa literatura sobre as mudanças doutrinárias, táticas e tecnológicas que 

hoje se tem à disposição, infelizmente não existe melhor laboratório para se colher 

ensinamentos, testar e aperfeiçoar estruturas e conceitos militares que o emprego das 

forças em combate. 

  Nesse contexto, esta dissertação vem complementar a tese “A Guerra das 

Falklands/Malvinas e suas repercussões no Exército Brasileiro”, defendida por Márcio 

Teixeira de Campos, em 2011, como conclusão de seu doutorado em Ciência Política 

pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal 

Fluminense (PPGCP/UFF), em trabalho que foi também orientado pelo Prof. Dr. 

Vágner Camilo Alves (CAMPOS, 2011). 

  Cabe destacar que um dos fatores de incentivo para a presente pesquisa foi a 

pequena produção encontrada no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre a guerra, onde constam 

apenas 13 trabalhos sobre o tema, conforme detalhado no Apêndice D. Cabe pontuar 

também a pequena quantidade de trabalhos acadêmicos encontrada nos acervos da 

Escola de Guerra Naval (EGN) sobre o objeto em análise, no que diz respeito aos 

Trabalhos de Conclusão dos seus dois mais importantes cursos, o Curso de Estado-

Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS) e o Curso de Política e Estratégia Marítimas 

(C-PEM), conforme também detalhado no Apêndice D. Em que pese a discussão sobre 

o conflito estar presente nos dois cursos citados, especialmente nas disciplinas de 

Estratégia e de Geopolítica (BRASIL, 2017b e 2017c), esse debate não levou a uma 

maior produção científica com foco na guerra de 1982. 

  Ainda sobre o estudo do conflito e suas lições, em especial aquelas de 

caráter naval, cabe destacar que foram publicados apenas 18 artigos na RMB, tratando 

do tema (até a edição relativa ao 4º trimestre de 2018), sendo que, dentro da janela 

temporal do trabalho (até 1990), foram publicadas apenas 8 textos com foco na guerra. 

Em complemento a este tópico, foram examinados também os artigos publicados na 

Revista da Escola de Guerra Naval (até a edição v.24, n.3, de 2018), tendo sido 
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encontrados apenas dois artigos sobre o tema. Foram verificadas ainda todas as edições 

da Revista Brasileira de Estudos de Defesa e da Revista Brasileira de Estudos 

Estratégicos, lançadas até o final de 2018, mas não houve publicação de artigos 

referentes ao Conflito no Atlântico Sul. O Apêndice D traz mais detalhes acerca desse 

levantamento. 

  Ressalta-se ainda que a resposta às questões de pesquisa é importante e 

significativa porque vai permitir uma maior compreensão a respeito dos processos de 

mudança no pensamento naval brasileiro ao longo do tempo, bem como a identificação 

de lições aprendidas com o conflito que não foram abordadas – ou que foram tratadas 

apenas superficialmente –, motivando a discussão sobre a validade ou não de sua 

incorporação ao debate corrente. 

  Por fim, cabe notar que este é um trabalho que volta o seu olhar para o 

passado. Sobre a importância desse tipo de pesquisa, registram-se aqui algumas 

palavras de Umberto Eco: 

Sobre o autor (ou tema) antigo existem pelo menos chaves interpretativas 

seguras às quais nos podemos referir, enquanto para o autor (ou tema) 

moderno as opiniões são ainda vagas e discordantes, a nossa capacidade 

crítica é falseada pela falta de perspectiva, e tudo se toma demasiado difícil. 

É indubitável que o autor antigo impõe uma leitura mais fustigante, uma 

pesquisa bibliográfica mais atenta (mas os títulos estão menos dispersos e 

existem repertórios bibliográficos já completos) (ECO, 1983 [1977], pp. 41-

42, com comentários em itálico deste autor). 

 

1.6 – REFERENCIAL TEÓRICO 

  O marco teórico desta dissertação, apresentado no Capítulo 2, faz uso de 

algumas das principais ideias sobre as quais escreveram Kenneth Waltz (1924-2013) e 

Barry Posen (1952-). Suas obras se complementam e, enquanto Waltz defendeu uma 

determinada visão sobre a estrutura do Sistema Internacional, Posen abordou mais 

especificamente a questão dos processos de mudança que envolvem as transformações 

da doutrina militar ao longo do tempo. 

 Waltz, em sua obra Theory of International Politics (1979) define a teoria 

do realismo estrutural, que entende ser baseada em três pilares: a anarquia do Sistema 

Internacional, a necessidade da autoajuda e o equilíbrio de poder. Nesse sentido, o 

sistema é anárquico por não haver uma entidade que exerça a função de um soberano; a 

autoajuda se impõe, uma vez que os Estados precisam prover pela sua própria 

segurança; e o equilíbrio de poder ocorre pela necessidade de Estados buscarem unir-se 

contra outros Estados e coalizões, a fim de tentar balancear a distribuição de poder no 
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sistema, aumentando suas chances de sobrevivência. A obra de Waltz foi escolhida para 

compor o marco teórico desta dissertação por contribuir para a compreensão acerca da 

estrutura do SI que vigorava durante a Guerra Fria – a bipolaridade –, pano de fundo 

que moldava a produção do pensamento naval. 

 Posen é autor do livro The Sources of Military Doctrine: France, Britain 

and Germany between the World Wars (1984), sendo considerado um dos pioneiros no 

estudo sistemático da doutrina militar entre as grandes potências europeias do entre 

guerras: Reino Unido, França e Alemanha. Em sua obra, Posen busca explicar como a 

doutrina militar se forma, suas transformações ao longo do tempo, e que papel ela 

assume dentro da grande estratégia do Estado – que, para aquele autor, engloba a 

política externa e a doutrina militar – analisando a influência da burocracia, do poder 

político, da tecnologia e da geografia na formação das doutrinas. Aquele estudo busca 

ainda refinar a própria conceituação de doutrina, ao analisar suas características 

ofensivas, defensivas e/ou de dissuasão; o patamar de coordenação da doutrina com a 

política externa e a integração político-militar; além de seu grau de inovação. Mais 

ainda, seu estudo ajuda a explicar como a doutrina militar se transforma a partir de 

fatores externos e internos ao Estado.  

 

1.7 – METODOLOGIA 

 Neste item será apresentado o método adotado para a condução da pesquisa, 

qual seja, o estudo de caso. Além disso, serão feitas algumas considerações sobre outras 

pesquisas que influenciaram na forma de construção desta dissertação. Cabe destacar 

que, como orientação metodológica mais ampla, a referência mais importante foi o texto 

de Umberto Eco, Como se faz uma Tese (1983 [1977]). 

 

1.7.1 – O MÉTODO DE ESTUDO DE CASO 

  Usando o método de estudo de caso, a elaboração do trabalho envolverá 

pesquisa exploratória (bibliográfica e documental) e descritiva, a fim de se mapear e 

esclarecer as relações entre as variáveis levantadas. Como referências para esse método 

de estudo foram utilizados, principalmente, o Capítulo 2 do livro Guide to Methods for 

Students of Political Science, de Stephen Van Evera (1997) e o artigo The Case Study: 

what it is and what it does, de John Gerring, publicado no The Oxford Handbook of 
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Political Science (2011). Como breve introdução ao ponto, recorre-se ao Vom Kriege, o 

clássico maior da arte da guerra. 

 Assim, sobre a importância do estudo de casos históricos, Clausewitz (1984 

[1832])8 defende que seu estudo é de enorme importância para o entendimento da 

guerra, uma vez que eles “a tudo esclarecem”, além de prover o melhor tipo de 

comprovação no âmbito das ciências empíricas, o que ele creditava como 

particularmente verdadeiro para a arte da guerra. Por outro lado, aquele autor alerta 

sobre a fragilidade de fazer uso de um determinado evento histórico com o fito de 

extrair dele uma verdade generalizada, ou seja, a formulação de uma doutrina. Para tal, 

é preciso analisar com detalhes o evento em si e as circunstâncias que o cercam. Na 

impossibilidade de que esse detalhamento seja realizado, aquele autor defende que é 

importante que as conclusões maiores sejam baseadas também no estudo de outros 

casos similares (CLAUSEWITZ, 1984 [1832], pp. 169-172). 

 Nesse sentido, o primeiro pesquisador a fazer uso do método do estudo de 

caso com o rigor científico observado hoje foi Frédéric Le Play (1806-1882), sociólogo 

francês. Gerring (2011) destaca que, passados quase dois séculos, as várias disciplinas 

das Ciências Humanas e Sociais continuam a produzir um vasto número de estudos 

dessa natureza, muitos dos quais se tornaram textos clássicos em suas respectivas áreas 

de conhecimento. Mais ainda, a julgar pelo grande volume de artigos científicos 

produzidos nos últimos anos, fazendo uso dessa metodologia, pode-se afirmar que o 

estudo de caso possui papel de destaque em áreas que vão desde a Antropologia até a 

Sociologia, passando, entre outros, pela Gestão, pela História e pela Ciência Política. 

Até mesmo em áreas como a da Economia e da Economia Política – historicamente não 

muito receptivas às pesquisas baseadas em casos específicos – a produção tem sido 

significativa. Aquele autor acredita que se experimenta um momento de transição na 

pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, de uma abordagem centrada no estudo das 

variáveis e suas relações de causalidade, em direção ao estudo centrado em casos 

específicos (GERRING, 2011, pp. 1134-1137). 

  Nesse passo, Van Evera (1997) destaca que há duas formas básicas para 

testar teorias: a experimentação e a observação que, por sua vez, pode ser subdividida 

 
8  Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), general prussiano. É o autor de “Da Guerra” (Vom 

Kriege), uma das mais respeitadas obras da estratégia militar, publicada postumamente, em 1832. 

Tomou parte da derrota prussiana de 1806, perante a França de Napoleão; nas reformas que se 

seguiram, no exército de seu país; e nas campanhas que levaram ao fim do império francês, em 1815 

(BRITANNICA, 2019). 
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na análise large-n e no estudo de caso. Aquele autor defende que muitos cientistas 

sociais consideram que o estudo de caso é o mais fraco dentre esses métodos, pela falta 

de controle sobre o efeito que variáveis omitidas podem causar. Van Evera, por outro 

lado, discorda, argumentando que é possível controlar o efeito dessas variáveis omitidas 

selecionando, para o estudo que se quer fazer, casos com valores extremos (altos ou 

baixos) na variável a ser estudada (study variable). No caso desta dissertação, entende-

se que as variáveis – a ocorrência de mudanças no pensamento naval (VD) e as lições 

aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas (VI) – atendem a essa recomendação. 

  Outra crítica ao método do estudo de caso comentada por Van Evera é a de 

que os seus resultados não podem ser generalizados para outros casos, especialmente 

quando se tratar de estudos de caso único – como o aqui retratado –, onde seria difícil 

identificar uma série de condições antecedentes ao evento em si, muitas das quais 

podem ser únicas, aplicáveis somente ao caso específico que está sendo estudado. 

Assim, uma teoria que passe com méritos no teste de um estudo de caso único, talvez 

requeira raras condições antecedentes, tendo um alcance explanatório de pequena 

amplitude. Ou seja, segundo aquele autor, a força do estudo de caso é também a sua 

fraqueza: a uniformidade das condições contextuais do caso controla o efeito de 

variáveis terceiras, mas também mascara as condições antecedentes. Como esta 

pesquisa não se propõe a realizar um teste de teoria, atenua-se a fragilidade apresentada. 

  Mais ainda, cabe destacar que esta pesquisa não se destina a formular uma 

teoria que busque explicar o desenrolar de outros conflitos, de caráter naval ou não. 

Este trabalho, dentro das limitações acima descritas, é focado no estudo específico do 

caso da Guerra das Falklands/Malvinas. Cabe aqui pontuar as palavras de dois 

almirantes que, escrevendo sobre o Conflito no Atlântico Sul, abordaram essa questão. 

Para Flores (1982) “não se pode aceitar, precipitadamente, ensinamentos gerais 

extraídos desse conflito. Esses ensinamentos precisam ser criteriosamente ajustados ao 

problema estratégico que cada Estado venha a enfrentar” (FLORES, 1982, p. 68). Já 

Vidigal (1984) defende que “qualquer conflito tem características próprias que o 

tornam, em certo sentido, único”, sendo “fundamental que se tenha cautela para não 

generalizar o que não deve sê-lo” (VIDIGAL, 1984, p. 3). 
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1.7.2 – A INFLUÊNCIA METODOLÓGICA DE PESQUISAS ANTERIORES 

  É importante ressaltar que outros trabalhos orientados pelo Prof. Dr. Vágner 

Camilo Alves contribuíram para o formato adotado nesta pesquisa. A tese de Márcio 

Campos, A Guerra das Falklands/Malvinas e suas repercussões no Exército Brasileiro 

– já citada neste capítulo –, foi o mais importante desses trabalhos. Aquele autor 

argumenta que a ausência de participação do Exército Brasileiro (EB) em conflito 

convencional no passado recente levou-o a buscar alternativas para aprendizado e 

evolução doutrinária. Numa linha de pesquisa de comportamento organizacional, o 

trabalho busca verificar até que ponto o EB implementou mudanças organizacionais 

e/ou doutrinárias, decorrentes do estudo da Guerra das Falklands/Malvinas. Para tanto, 

Campos estudou as mudanças ocorridas naquela instituição no decorrer do século XX, a 

sua cultura organizacional e os ensinamentos observados no conflito, buscando 

identificar as mudanças relacionadas ao aprendizado decorrente, bem como as causas 

do seu eventual não aproveitamento (CAMPOS, 2011). 

  Na sequência, em sua dissertação sobre a reflexão dos militares brasileiros 

acerca da blitzkrieg, defendida em 2014 no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Estratégicos da Defesa e da Segurança (PPGEST), da UFF (PPGEST/UFF), João Rafael 

Gualberto de Souza Morais utilizou como principal referência a revista “A Defesa 

Nacional”, inspirando o modelo adotado neste trabalho. O enfoque do trabalho de 

Morais é dirigido ao impacto das vitoriosas doutrinas alemãs – aplicadas nos primeiros 

anos da Segunda Guerra Mundial (2ªGM) – no pensamento militar brasileiro que, 

principalmente após a queda da França, em 1940, levantaram questão sobre a validade 

da doutrina militar francesa, emulada por duas décadas através da Missão Militar 

Francesa de Instrução.  O trabalho parte da discussão anterior à guerra de 1939-1945 

sobre o emprego das inovações militares surgidas no decorrer da Primeira Guerra 

Mundial (1ªGM), notadamente a motomecanização e o poder aéreo, para então, analisar 

os impactos dos métodos alemães na publicação militar brasileira (MORAIS, 2014). 

  Contribuiu também como referência a dissertação de João Marcos Macedo 

Louro, “O Cavalo ou o Motor”: análise do processo de motomecanização no Exército 

Brasileiro (1921-1942), defendida em 2011, também no PPGEST/UFF, tendo o autor 

utilizado como fonte importante de pesquisa a mesma revista anteriormente citada 

(LOURO, 2011). O trabalho do autor busca explicar as transformações ocorridas no EB 

por conta de seu processo de motomecanização, empregando como base teórica a 
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respeito das transformações doutrinárias, o modelo intra-forças (ROSEN, 1991) e o 

modelo cultural (FARREL e TERRIFF, 2002). A análise desses dois modelos utilizados 

por Louro contribuiu para as reflexões contidas nesta pesquisa, em especial, para o 

entendimento sobre a evolução do pensamento naval entre os oficiais da MB. 

 

1.8 – ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Após esta Introdução, o trabalho é estruturado ao longo de três capítulos de 

desenvolvimento. No Capítulo 2 são comentados os principais conceitos que permeiam 

a teoria do realismo estrutural de Kenneth Waltz, além de alguns pontos trazidos por 

Barry Posen a respeito dos processos de mudança nas doutrinas militares. Apresenta 

também a conjuntura em que estavam inseridos o Brasil e a MB, no período 

considerado (1970-1990): a Guerra Fria, tema que mais impactava o pensamento naval 

da época. O tópico aborda o pós-Segunda Guerra Mundial e os primeiros passos do 

sistema bipolar; a segunda fase da Guerra Fria, a partir da Crise de 1973; e os 

desdobramentos do conflito Leste x Oeste no Terceiro Mundo e na América Latina.  

  No Capítulo 3 é apresentado um breve relato da Guerra das 

Falklands/Malvinas, seus antecedentes, a escalada da crise e as operações militares 

conduzidas – com ênfase nas Operações Navais –, sendo apontados os ensinamentos 

decorrentes dessa guerra que sinalizaram uma necessidade ou oportunidade de 

mudanças no pensamento naval, desde o nível político-estratégico, até o tático-

operacional. 

  No Capítulo 4 são apresentadas as eventuais repercussões das lições 

aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas, quais sejam, as mudanças no 

pensamento que tenham ocorrido ao longo dos anos posteriores ao conflito (até 1990), 

em comparação com as reflexões vigentes nos anos anteriores (a partir de 1970), 

identificando-se quais dessas alterações possam ser relacionadas aos ensinamentos da 

guerra, bem como os aspectos que tardaram ou deixaram de refletir em mudanças nesse 

pensamento. É nesse capítulo que se verifica se, após a Guerra de 1982, o pensamento 

naval permaneceu focado nas questões relacionadas ao confronto Leste x Oeste, ou se 

houve algum descolamento dessa temática.  

  Por fim, serão apresentadas as conclusões do trabalho e indicadas linhas de 

investigação futura, a fim de ampliar a pesquisa em torno de variáveis que não foram 

abordadas na presente dissertação. 
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 A military doctrine may harm the security interests of the state if it fails to 

respond to changes in political circumstances, adversary capabilities, or available 

military technology – if it is insufficiently innovative for the competitive and dynamic 

environment of international politics. If war comes, such a doctrine may lead to defeat 

(Barry Posen, 1984)9. 

 

Well, the task I’ve set forth will long outlive our own generation. 

But together, we too have come through the worst. Let us now begin a major 

effort to secure the best – a crusade for freedom that will engage the faith and fortitude 

of the next generation. 

For the sake of peace and justice, let us move toward a world in which all 

people are at last free to determine their own destiny 

(Ronald Reagan, Presidente dos EUA, 08 jun. 1982)10. 

 

 
9  Uma doutrina militar pode prejudicar os interesses de segurança do Estado se não responder a 

mudanças nas circunstâncias políticas, capacidades adversárias ou tecnologia militar disponível – se 

for insuficientemente inovadora para o ambiente competitivo e dinâmico da política internacional. Se 

a guerra vier, tal doutrina pode levar à derrota (tradução nossa). 
10  Bem, a tarefa que estabeleci durará muito mais que nossa própria geração. Mas juntos, nós também 

passamos pelo pior. Vamos agora começar um grande esforço para assegurar o melhor - uma cruzada 

pela liberdade que engajará a fé e a fortaleza da próxima geração. Por uma questão de paz e justiça, 

vamos nos mover em direção a um mundo no qual todas as pessoas estejam finalmente livres para 

determinar seu próprio destino (tradução nossa). 
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2 – O MARCO TEÓRICO DE WALTZ E POSEN E A GUERRA FRIA COMO PANO 

DE FUNDO 

 Este capítulo é dividido em dois blocos. No primeiro será apresentado o 

referencial teórico da pesquisa, o realismo estrutural de Waltz e as propostas de Posen 

acerca da doutrina militar e seus processos de mudança. A segunda parte do capítulo 

trará um breve debate sobre a Guerra Fria, pano de fundo que tanto influenciou a 

produção do pensamento naval da época.   

 

2.1 – MARCO TEÓRICO: O REALISMO ESTRUTURAL DE WALTZ E AS 

FONTES DA DOUTRINA MILITAR DE POSEN 

  Neste item serão apresentadas algumas das principais ideias sobre as quais 

escreveram Kenneth Waltz (1924-2013) e Barry Posen (1952-). Não por coincidência, 

suas obras se comunicam, se relacionam e se complementam11. Waltz foi o orientador 

de Posen, tanto no mestrado, quanto no doutorado em Ciência Política, cursados por 

esse último na Universidade da Califórnia, onde o primeiro era professor. 

  Enquanto Waltz defendeu uma determinada visão sobre o funcionamento do 

Sistema Internacional (SI), Posen olhou, dentro desse sistema, mais especificamente 

para os processos de mudança que sofrem as doutrinas militares12, ao longo do tempo. 

Outro ponto de destaque é que, enquanto a teoria de Waltz privilegia a atuação das 

grandes potências, a obra de Posen é mais abrangente, dizendo respeito às ações de 

qualquer nação, o que é de especial interesse para o Brasil. Esse encadeamento formado 

pela obra dos dois autores é útil sobremaneira para permitir um melhor entendimento 

acerca do objeto trabalhado nesta dissertação, qual seja, o pensamento naval nas 

páginas da RMB, dentro do contexto da Guerra Fria e à luz das lições aprendidas com a 

Guerra das Falklands/Malvinas (1982). 

 
11  Essa complementaridade fica evidenciada nos comentários que Posen faz a respeito da obra de Waltz, 

referenciados ao longo deste capítulo. 
12  O Glossário das Forças Armadas brasileiras define a Doutrina Militar como o conjunto harmônico de 

ideias e de entendimentos que define, ordena, distingue e qualifica as atividades de organização, 

preparo e emprego das Forças Armadas. Englobam, ainda, a administração, a organização e o 

funcionamento das instituições militares (BRASIL, 2015, p. 94). 

 Neste trabalho, o termo “doutrina” – quando empregado em referência à teoria de Posen – possui 

significado específico, conforme será explicado na sequência da dissertação. 

 Outra ressalva importante é que, apesar desta pesquisa trabalhar com a janela temporal 1970-1990, a 

Doutrina Militar Naval em vigor, de 2017, foi utilizada como referência para diversas comparações e 

análises. Na avaliação deste autor, quando observa-se especificamente este ponto, o uso do documento 

atual como ferramenta para um estudo que olha para o passado, em nada comprometeu a pesquisa e as 

conclusões encontradas. 
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2.1.1 – O REALISMO ESTRUTURAL DE KENNETH WALTZ 

  Mingst argumenta que, entre as várias interpretações do realismo, a de 

maior relevo é a do neorrealismo (ou realismo estrutural)13, escola do realismo 

defensivo, tal como delineado na obra de Kenneth Waltz, Theory of International 

Politics (1979), que dá precedência à estrutura do SI como fator explanatório. O 

neorrealismo estabelece duas premissas: a primeira é que se precisa da teoria para 

compreender a política internacional (e que, antes da publicação do livro de Waltz, não 

existia nenhuma); a segunda é que essa teoria, o neorrealismo, é capaz de explicar a 

política internacional desde o fim da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), marco do 

início do sistema de Estados soberanos. Mingst explica que, para o neorrealismo, o que 

determina a estrutura de um sistema qualquer é seu princípio ordenador – nesse caso, a 

ausência de uma autoridade superior e a distribuição de recursos (poder) entre os 

Estados. Porém, aquela escola explica que, se a anarquia internacional14 é uma 

constante, a distribuição de recursos no interior do SI muda ao longo do tempo. Daí, 

para o neorrealismo, a estrutura do sistema e a distribuição de poder em seu interior, e 

não as características individuais dos Estados, é que determinam os rumos da política 

internacional (MINGST, 2014, posição 2132-2170). 

  Para o realismo estrutural, segundo Mingst, a dificuldade da cooperação em 

condições de anarquia se deve à preocupação com os ganhos relativos. Ou seja, “a 

questão principal não é Nós dois vamos ganhar?, mas sim Quem ganhará mais?”. 

Nesse passo, com foco no equilíbrio de poder15 (balance of power)16, a sobrevivência 

 
13  Nesta dissertação, o “neorrealismo” e o “realismo estrutural” serão tratados como conceitos idênticos, 

conforme defendia Waltz (WALTZ, 1988, p. 616).  
14  O debate sobre os efeitos da anarquia internacional talvez seja o mais importante para a evolução do 

pensamento sobre as relações entre os Estados e, em larga medida, tem sido constantemente utilizado 

para justificar os investimentos militares dos países. Pode-se afirmar, com certa tranquilidade, que a 

preocupação com o tema se confunde com o próprio surgimento dos estudos sobre conflitos armados. 

Menções sobre o que hoje é denominado anarquia, ou seja, a ausência de uma autoridade com 

legitimidade para regular o comportamento dos Estados e demais atores que interajam no meio 
internacional, são encontradas em História da Guerra do Peloponeso (Tucídides, obra de mais de 

2.400 anos), na Bíblia e em diversos textos considerados fundantes das Relações Internacionais. Mais 

recentemente, durante o período inicial da sistematização dos conceitos sobre a política internacional 

em torno de uma disciplina própria, vários autores – como Carr (1939), Morgenthau (1949) e Herz 

(1950) – passaram a examinar o conceito de modo mais aprofundado, contribuindo para a emergência 

da anarquia como tema central das Relações Internacionais na segunda metade do século XX 

(CORTINHAS, 2018, pp. 81-82). 
15  No âmbito das relações internacionais, balança ou equilíbrio de poder pode ser compreendido como 

um cenário onde a distribuição de poder restringe a preponderância absoluta de um Estado em relação 

a outros. Historicamente, um episódio que simbolizou a consubstanciação da balança de poder 

corresponde ao período entre o Congresso de Viena de 1815 e o início da Segunda Guerra Mundial, 

período mais comumente conhecido como Pax Britannica. Embora marcada por pontos como a 
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de cada Estado depende de ele ter mais poder do que os outros entes. Mais ainda, o 

receio de que outros Estados deixem de cumprir os acordos de cooperação existentes é 

intenso, especialmente no âmbito militar – onde mudanças no inventário podem resultar 

em considerável deslocamento no equilíbrio de forças. Assim, “o desejo racional dos 

Estados de proteger seus próprios interesses tende a impedir a cooperação de longo 

prazo entre esses Estados” (MINGST, 2014, posição 2175-2205). 

 Nesse passo, pode-se afirmar que a teoria do realismo estrutural de Waltz é 

baseada em três pilares: a anarquia do sistema internacional, a necessidade da autoajuda 

e o equilíbrio de poder. Posen defende que a distribuição de poder entre os atores é de 

crucial importância na definição da estrutura do sistema, uma vez que se pode assumir 

que atores políticos individuais têm suas ações limitadas pelo nível de poder que 

possuem e pela extensão das capacidades dos demais atores. Assume-se ainda que esses 

atores são suficientemente racionais para perceber quais são as capacidades dos demais 

atores do sistema, bem como a deles próprios. Segundo aquele autor, os Estados 

soberanos, cientes de que nenhum elemento externo irá ajudá-los, preocupam-se em 

proteger a si mesmos. Eles cultivam o poder que possuem, e geralmente buscam 

amealhar mais poder. “O poder protege a si mesmo na política internacional. Tal 

comportamento tende a preservar a soberania individual. A anarquia, na ausência de um 

soberano abrangente, permanece”. Assim, de maneira não intencional, a distribuição de 

poder na política internacional termina por perpetuar a anarquia (POSEN, 1984, p. 37). 

 Segundo Waltz, o SI é anárquico, pois não há uma entidade que exerça a 

função de um soberano. A autoajuda (self-help) se impõe, uma vez que os Estados 

precisam prover pela sua própria segurança, não havendo recurso a uma autoridade 

superior quando se sentem ameaçados. Por fim, o equilíbrio de poder ocorre pela 

necessidade de Estados buscarem unir-se contra outros Estados e coalizões, a fim de 

tentar equilibrar a distribuição de poder, aumentando suas chances de sobrevivência. 

 
industrialização, a difusão do liberalismo econômico e o uso da Royal Navy como instrumento de 

política externa inglesa, a Pax Britannica também foi caracterizada pela criação de iniciativas que, 

além de romperem com os impactos gerados pela Revolução Francesa no continente europeu, foram 

importantes na manutenção do sistema criado com a Paz de Westphalia (1648) (OTAVIO, 2018, p. 

121). 
16  Alguns termos são empregados em inglês neste trabalho por duas razões. Em primeiro lugar, porque 

nem sempre a tradução para o português permite exprimir de maneira completa a ideia que a 

expressão original busca transmitir. Mais ainda, a citação de determinados termos – que, em sua 

maioria, são de conhecimento daqueles interessados na área dos Estudos Estratégicos – em seu idioma 

original, presente na maior parte da literatura, permite ao leitor conectar mais facilmente as obras e as 

teorias de referência com as ideias apresentadas nesta dissertação.  
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Nesse ambiente de ausência de uma autoridade externa, “um Estado não tem como ter a 

certeza de que o aliado de hoje não será o inimigo de amanhã”. Assim, sua primeira 

obrigação é a de defender a si próprio, e nenhum ator que não o Estado pode definir as 

ações que para isso se façam necessárias (WALTZ, 2000, pp. 5, 9-10). 

 Ou seja, os Estados buscam preservar a sua autonomia em um ambiente em 

que qualquer um dos outros entes pode se tornar uma ameaça. Logo, o self-help se torna 

o requisito fundamental para a garantia da segurança (POSEN, 1984, p. 15). Uma vez 

que a política internacional é uma anarquia – um sistema sem um soberano – e os atores 

desse sistema valorizam a sua autonomia, eles são incentivados a manterem-se 

cautelosos em relação àqueles que sejam mais capazes, receosos de que um poder 

irrestrito possa decidir voltar-se contra eles. Vale lembrar que “não há autoridade 

central a quem recorrer por ajuda” (POSEN, 2014, p. 27). Nesse passo, Posen defende 

que os Estados compartilham não só o fato de serem organismos autônomos no SI, mas 

também a busca pela manutenção dessa autonomia. Para aquele autor, sempre que 

condicionantes como a tecnologia, a geografia e a economia permitirem que os Estados 

agridam uns aos outros, não havendo uma autoridade internacional que tenha condições 

de proteger e punir, eles o farão. A partir dessa lógica, os Estados são fortemente 

encorajados a protegerem-se uns dos outros (POSEN, 1984, p. 16). Waltz nota que a 

introdução do armamento nuclear foi a maior das mudanças observadas no SI desde o 

seu estabelecimento, a partir do século XVII, e que nem a era nuclear foi capaz de 

alterar sua estrutura, que permanece anárquica (WALTZ, 2000, p. 5). 

 

2.1.1.1 – O NEORREALISMO COMO TEORIA DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 Waltz defende que “uma teoria não é capaz de explicar o acidental ou dar 

conta de eventos inesperados, mas sim de lidar com regularidades e repetições, se 

fazendo possível somente se esses últimos puderem ser identificados”. A partir desse 

princípio, pode-se afirmar que a teoria é uma representação da organização de um 

determinado domínio e das conexões entre suas partes, indicando que alguns fatores são 

mais importantes que outros, especificando relações entre eles. Na realidade, tudo se 

encontra relacionado e um dado domínio não pode ser separado dos demais, mas a 

teoria isola um determinado aspecto, a fim de permitir que se trate intelectualmente 

dessa questão específica. Assim, ao definir a estrutura dos sistemas políticos 
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internacionais, o neorrealismo oferece certo grau de autonomia para a política 

internacional, tornando possível que se teorize sobre ela. Para aquele autor, ao 

desenvolver uma teoria da política internacional, o neorrealismo reteve os principais 

pressupostos do realismo clássico – pós 2ªGM, de Morgenthau –, mas fez algumas 

releituras importantes. Para o realismo clássico, o Estado – e seus líderes racionais – 

buscava, em primeiro lugar, a acumulação do poder, que era visto como um fim em si 

mesmo. Para o neorrealismo, porém o poder é um meio, e não um fim em si mesmo. 

Mais ainda, o poder pode colocar em risco a segurança do Estado, seja por falta dele, 

seja por excesso. Ou seja, a fraqueza excessiva pode facilitar uma agressão que um 

maior robustecimento teria dissuadido. Por outro lado, um fortalecimento desmedido 

pode encorajar que outros busquem também se armar contra uma possível dominação. 

A partir dessa revisão conceitual, a preocupação derradeira do Estado deixa de ser o 

acúmulo de poder, passando a ser a segurança – e mesmo a própria sobrevivência – no 

Sistema Internacional (WALTZ, 1988, pp. 615-616). 

 Cabe notar que a discussão acima se reflete nas proposições de Posen sobre 

as doutrinas militares, que podem ser divididas entre ofensivas, defensivas e de 

dissuasão17, conforme será detalhado na sequência deste capítulo.  

 É interessante destacar que todos os Estados fazem guerra. Sejam quais 

forem seus modelos econômicos, costumes sociais e ideologias políticas, todos os 

Estados – e quaisquer outras formas de organização social já experimentadas, como 

tribos, principados, impérios etc. – veem-se envolvidos com a questão dos conflitos 

armados. Daí, o neorrealismo sustenta que a política internacional só pode ser entendida 

quando os efeitos da estrutura do sistema são somados às explanações no nível estatal 

oferecidas pelo realismo tradicional. Ao enfatizar como a estrutura afeta as ações e os 

resultados, o neorrealismo rejeita a suposição de que o apetite inato do homem por 

poder constitui, na ausência de qualquer outro fator, causa suficiente que leve à guerra. 

Ou seja, as causas que se encontram no nível do Estado – crises econômicas, disputas 

políticas etc. – interagem com aquelas que estão no nível da estrutura do sistema e, 

dessa forma, explicações que se atenham somente ao que ocorre no nível da unidade 

estão destinadas a serem enganosas. Nesse passo, com o propósito de desenvolver uma 

teoria, os Estados são entendidos como atores unitários buscando ao menos sobreviver, 

 
17  Dissuasão é a atitude estratégica que, por intermédio de meios de qualquer natureza, inclusive 

militares, tem por finalidade desaconselhar ou desviar adversários reais ou potenciais, de possíveis ou 

presumíveis propósitos bélicos (BRASIL, 2017, Anexo A, p. 11). 
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sendo considerados como as unidades constituintes do SI. Sistema esse que, repetindo, 

possui a anarquia como a sua característica estrutural essencial (HEYE, 2015, pp. 108-

109; WALTZ, 1988, p. 617). 

 Nesse passo, segundo Waltz, as teorias de sistemas – sejam políticas ou 

econômicas – são teorias que explicam como a organização de um determinado campo 

age constrangendo as unidades que interagem entre si, dentro desse campo, discorrendo 

a respeito das forças sobre as quais as unidades componentes estão submetidas. A partir 

daí, pode-se inferir sobre o comportamento esperado e sobre o destino dessas unidades, 

ou seja, como elas irão competir e ajustar-se às demais, a fim de sobreviver e prosperar. 

Na medida em que a dinâmica de um sistema limita a liberdade de suas unidades, seu 

comportamento e os efeitos desse comportamento se tornam previsíveis. Assim, teorias 

de sistemas explicam por que unidades diferentes comportam-se de maneira similar e, a 

despeito das diferenças entre elas, produzem desfechos que se apresentam dentro de 

uma margem razoável de expectativa (WALTZ, 1988, p. 618). 

 Waltz pontua também que, em um ambiente anárquico, um estado de guerra 

será formado caso seus integrantes busquem acumular poder a todo custo – conforme 

defende o realismo clássico. Porém, esse estado de guerra irá também se desenvolver, 

mesmo que os Estados busquem apenas garantir a própria segurança. Embora a teoria 

neorrealista não explique “as razões específicas que levam a eclosão de determinadas 

guerras, ela descortina os fatores por detrás da recorrência da guerra entre os Estados”. 

Nesse sentido, o neorrealismo não se prende às ambições e intrigas que pontuam o 

desenlace de conflitos específicos, mas sim, busca entender a estrutura onde esses 

eventos estão inseridos. Em resumo, “a recorrência da guerra pode ser explicada pela 

estrutura do sistema internacional” (WALTZ, 1988, p. 620). 

 Cabe notar que, para este autor, não houve alterações significativas na 

estrutura do SI, ao longo do período estudado (1970-1990). Na verdade, o 

estabelecimento do corte temporal no final da década de 1980 buscou justamente isolar 

da pesquisa os fenômenos associados ao fim da bipolaridade.  

 

2.1.1.2 – O DILEMA DA SEGURANÇA E O EQUILÍBRIO DE PODER 

 A partir do ponto de vista da teoria neorrealista, a competição e o conflito 

entre os Estados originam-se de duas condicionantes interligadas, ambas relacionadas 

ao ambiente anárquico: por um lado, nesse cenário, os Estados devem prover pela 
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própria segurança; por outro, abundam as ameaças e as percepções de ameaça à sua 

sobrevivência. Individualmente, os Estados podem estar apenas fazendo o que estiver 

ao seu alcance para reforçar sua segurança. Porém, segundo Waltz, quaisquer que sejam 

suas intenções particulares, essas ações, coletivamente, produzem corridas 

armamentistas e a formação de alianças. Tal estado de coisas é exacerbado pelo 

chamado dilema da segurança (security dilemma)18, onde as medidas que ampliam a 

segurança de um Estado, tipicamente diminuem a segurança dos demais integrantes do 

sistema. Daí, “em um domínio anárquico, o que é fonte de conforto de um, é fonte de 

preocupação para o outro”. Assim, um Estado que esteja acumulando instrumentos de 

guerra – mesmo que o faça para a sua própria defesa – é assumido pelos demais como 

uma ameaça que requer resposta. Essa resposta, por si só, serve então para confirmar ao 

primeiro Estado que ele tinha razão em preocupar-se com a sua defesa. Dinâmica essa 

que pode ser observada também entre os blocos de alianças (WALTZ, 1988, p. 619). 

Entre outras questões, Posen ressalta que, mesmo as armas adquiridas para a defesa 

podem, muitas das vezes, ser empregadas ofensivamente. Assim, o dilema de segurança 

não surge simplesmente em função de uma percepção errônea ou de uma falsa 

impressão de hostilidade, mas sim como fruto do contexto anárquico das relações 

internacionais (POSEN, 1984, p. 17). 

 
18  Uma das bases da teoria realista é a ideia de que, para sobreviver, os Estados devem maximizar seu 

poder devido à incerteza e às pressões de um sistema internacional anárquico. Ao buscarem maior 

segurança para si, através do aumento de Poder Militar e de poder latente, entendido como riqueza e 
tamanho da população, os Estados geram uma sensação de insegurança em outros Estados, que 

repetem o mesmo processo também em busca de maior segurança, o que frequentemente resulta em 

uma corrida armamentista. Essa situação de soma zero é conhecida como dilema de segurança. 

Embora a ideia de dilema de segurança já apareça na História da Guerra de Peloponeso, de Tucídides, 

foi somente na década de 1950, com o trabalho seminal de John Herz, Idealist Internationalism and 

the Security Dilemma, que o conceito apareceu pela primeira vez na literatura de segurança 

internacional e das Relações Internacionais. A ideia central defendida por Herz (1950) é a concepção 

estrutural, segundo a qual os Estados dependem somente de si para garantir a sua segurança e 

sobrevivência (o que o autor denomina um ambiente de autoajuda). Para Herz, a incerteza e a 

ansiedade em relação à ação dos outros é um fator relevante para o estabelecimento do dilema. Nesse 

sentido, o dilema de segurança resulta em uma condição permanente de tensão e conflitos de poder 
entre os Estados. No final da década de 1970, com a publicação do trabalho de Robert Jervis (1978), 

Cooperation under the Security Dilema, teve início um esforço importante para aprimorar o conceito, 

transferindo o foco da pesquisa para os elementos não intencionais e para a interdependência das 

relações de segurança. Nos anos 2000, Ken Booth e Nick J. Wheeler (2007), em sua obra The Security 

Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics, chamou a atenção para o significado 

ontológico do dilema de segurança, o qual, segundo os autores, chega ao cerne da teoria e prática da 

política internacional (CARDOSO, pp. 336-337). 

O livro Political Realism and Political Idealism (1951) de Jonh Herz (1908-2005) recebeu, naquele 

ano, o Woodrow Wilson Foundation Award, prêmio anual oferecido pela American Political Science 

Association, destinado à melhor obra da área de Ciência Política e Relações Internacionais. Refugiado 

judeu da Alemanha nazista, Herz consagrou-se como professor de Relações Internacionais nos EUA 

(HERZ, 1951). 
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 De acordo com Posen, uma vez que os Estados implementam medidas para 

garantir sua segurança no contexto da anarquia e, em paralelo, acompanham 

atentamente as medidas implementadas pelos demais Estados, com o mesmo propósito, 

todos terminam por responder às medidas que os outros estão implementando, 

buscando sempre um incremento que permita alguma margem de vantagem sobre o 

eventual ganho obtido pelo adversário. Incrementos esses que serão tão maiores quanto 

a sensação de insegurança causada pelas medidas implementadas pelos oponentes. É o 

que a teoria do equilíbrio de poder chama de comportamento de equilíbrio (balancing 

behaviour). Segundo essa teoria, a formação de coalisões se apresenta como o principal 

tipo de balancing behaviour, sendo que os Estados não necessariamente têm 

consciência a respeito do funcionamento da estrutura em que estão inseridos. Eles 

simplesmente querem perpetuar-se como entidades independentes que são. Daí, caso 

um determinado Estado esteja incrementando suas capacidades pela formação de 

coalizões, pelo fortalecimento de suas forças militares, ou por qualquer outra medida 

que possa ser interpretada como uma ameaça à segurança de um outro Estado, pode-se 

esperar uma reação nos mesmos termos: formação de coalizões, fortalecimento de 

forças militares etc. (POSEN, 1984, pp. 18, 246). 

 Ou seja, os Estados tendem a se unir na busca de um balance of power 

contra outros Estados e coalizões mais capazes. Quando um Estado se torna muito forte 

– um hegemon – e passa a ameaçar a soberania dos demais, a tendência é que esses 

outros Estados passem a acumular mais Poder Militar, além de cooperar em suas ações, 

com vistas à suas defesas. Conforme destaca Posen, “esse processo não é uma lei, mas 

apenas uma tendência”. Cabe pontuar que aqueles que buscam o equilíbrio contra os 

mais fortes enfrentam uma série de obstáculos. A cooperação entre os Estados, por si 

só, é uma empreitada difícil e, quanto mais capaz aquele que se tenta compensar, maior 

o risco para aqueles que tentam a ele se opor. Mais complicado ainda será caso seja 

preciso unir diversos atores independentes para equilibrar o poder de apenas um. 

Assim, balancing é um trabalho difícil e perigoso, mas a estrutura do sistema incentiva 

os Estados a perseguí-lo, uma vez que valorizam em alto grau a sua independência 

(POSEN, 2014, pp. 27-28). 

 É importante observar ainda que, segundo Posen, o balancing pode ser 

dividido em soft (suave) e hard (duro) balancing. O soft balancing é empregado por 

meio de atitudes tomadas por um grupo de Estados, com o intuito de elevar os custos de 
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ação de um Estado mais forte, buscando limitar suas opções ao uso da força, à ameaça 

do uso da força e à mobilização19 de grandes capacidades materiais. Esse tipo de 

recurso se mostra particularmente eficaz porque os Estados mais fortes normalmente 

buscam legitimar suas posições de poder. Eles procuram fazer com que os outros 

acreditem que suas ações são corretas, o que torna suas ações de mais fácil 

implementação e menos custosas. Assim, o soft balancing busca privar o hegemon da 

legitimidade em suas investidas, por meio de ações tomadas principalmente na esfera 

diplomática. Quando mais o hegemon for alinhado a uma grande estratégia20 de cunho 

liberal, mais vulnerável será ao soft balancing (POSEN, 2014, p. 29).  

 Posen explica que o hard balancing, por outro lado, como agrupamento de 

capacidades militares, é quem provê a energia de fato à política internacional. Ao 

buscarem o balancing, o objetivo maior dos Estados é o de congregar a força (hard 

power), por meio das alianças. Nesse sentido, as manobras da diplomacia internacional 

têm, muitas das vezes, como pano de fundo, o propósito de criar, em um potencial 

agressor, a preocupação com a criação de uma coalizão que venha a opor-se a ele. 

Afinal, tal coalizão diplomática pode eventualmente tornar-se uma coalizão militar. Na 

realidade, porém tais esforços de cooperação dificilmente chegam a materializar-se sob 

a forma de alianças. A Guerra Fria – que será melhor estudada em item posterior deste 

capítulo – foi, sob esse aspecto, uma exceção, com as coalizões de balancing 

desenvolvendo instituições formais como a OTAN e o Pacto de Varsóvia, com 

burocracias complexas, estruturas de comando e controle e forças militares 

permanentemente estacionadas. No passado, esse tipo de institucionalização não ocorria 

até que a guerra já estivesse em andamento, quando sequer ocorria (POSEN, 2014, p. 

30). 

 Nesse ponto, destaca-se que o balancing pode ser dividido também em 

externo e interno. O balancing externo engloba as ações já comentadas, em que um 

grupo de nações se reúne contra o avanço de um adversário mais poderoso, através do 

 
19  Mobilização Marítima - Conjunto de atividades sistêmicas, empreendidas rotineiramente na Marinha 

do Brasil, relativas à previsão das necessidades de complementação das funções logísticas e ao 

planejamento antecipado de seu atendimento, para fazer frente a uma situação de emergência 

decorrente da iminência de concretização ou efetivação de uma hipótese de emprego (BRASIL, 2015, 

p. 174). 
20  Aqui definida como o conjunto de meios militares, econômicos e políticos com os quais o Estado 

busca alcançar sua segurança, e dentro da qual a doutrina militar atua estabelecendo prioridades entre 

as diversas forças militares e prescrevendo como essas forças devem ser estruturadas e empregadas. 

Ou seja, a grande estratégia engloba a política externa e a doutrina militar (POSEN, 1984, p. 14). 
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hard e do soft balancing. Através do balancing interno, por outro lado, um Estado 

busca fortalecer-se militarmente ou, deliberadamente, robustecer a sua economia a fim 

de mobilizar Poder Militar em um momento posterior. Como exemplo de que a busca 

pelo equilíbrio de poder é de difícil implementação, principalmente quando esse 

processo é empregado contra um Estado muito poderoso, Posen comenta que, até 

meados dos anos 2010, a combinação de balancing interno e externo, soft e hard, 

enfrentada pelos EUA, havia sido um inconveniente para aquele Estado, mas não havia 

conseguido ainda ser efetiva (POSEN, 2014, pp. 31-32). 

 Desse modo, segundo Posen, as medidas que um Estado toma em prol de 

sua defesa podem soar agressivas para o Estado contra o qual essas medidas são 

direcionadas, uma vez que os recursos militares adquiridos com o propósito de proteger 

a soberania nacional muitas vezes tem o potencial de ameaçar a segurança de terceiros. 

Sendo a política internacional um sistema norteado pelo self-help, os Estados tendem a 

encarar-se com desconfiança e, ao perceber um aumento no potencial ofensivo de 

outros, tendem a assumir como verdadeira a pior hipótese e começam a compensar essa 

situação – assumida como desvantajosa – em termos políticos e militares. Cabe notar 

que as lideranças políticas frequentemente não compreendem o quão ameaçador pode 

apresentar-se o comportamento de seus Estados, mesmo quando agindo motivados por 

um viés defensivo. Assim, ao encarar a reação daqueles que sentiram estar ameaçados 

os seus interesses vitais, o Estado que iniciou as ações sente-se surpreendido e 

possivelmente irá responder de forma ainda mais extremada (POSEN, 1991, pp. 23-24). 

 Nesse passo, Posen destaca que o dilema da segurança é um conceito 

geralmente empregado para discutir as escaladas de hostilidade política e de 

preparações militares, em tempo de paz: as corridas armamentistas, as mobilizações de 

crise e até as guerras preemptivas. Além disso, um dos aspectos críticos do security 

dilemma que se deve observar é o seu caráter de inadvertência. Ou seja, a estrutura do 

SI e o caráter por vezes amorfo das capacidades militares – e, consequentemente, nem 

sempre de fácil interpretação – permitem que os Estados ameacem uns aos outros 

inadvertidamente, “tropeçando em espirais de hostilidade mútua e de preparações 

militares concorrentes”. Nota-se ainda que tanto os fatores geográficos, como os 

tecnológicos, exercem forte influência na capacidade de se distinguir entre as ações 

ofensivas e defensivas. Encontra-se uma ilustração desse conceito na sequência desta 
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dissertação, ao se comentar o caso da disputa que havia, durante a Guerra Fria, entre a 

OTAN e o Pacto de Varsóvia (POSEN, 1991, pp. 25-27). 

 Nota-se que as reflexões acima apresentadas contribuem diretamente para a 

compreensão dos processos de balancing ocorridos ao longo da Guerra Fria, a ser 

comentada no item 2.2.   

 

2.1.1.3 – BIPOLARIDADE E MULTIPOLARIDADE 

 Segundo Waltz, considerando as questões que permeiam a segurança dos 

Estados, é maior a estabilidade em um sistema bipolar – dominado por duas grandes 

potências (great powers) –, quando comparado a um outro, que seja multipolar – com a 

presença de diversas grandes potências. Cabe notar que, para aquele autor, os sistemas 

políticos internacionais – anárquicos – só se transformam quando ocorrem mudanças 

em seus princípios organizacionais e/ou na quantidade de atores principais que os 

formam, o que raramente ocorre, uma vez que esses sistemas são notavelmente estáveis. 

Observa-se que o sistema multipolar perdurou por três séculos – de 1648 a 1945 –, com 

alguns Estados sendo substituídos por outros como as potências mais relevantes. “O 

sistema persistiu, mesmo tendo mudado a identidade de seus membros” (WALTZ, 

1979, pp. 161-162). 

 Mais ainda, a diferença determinante entre sistemas bipolares e multipolares 

está no comportamento requerido dos partícipes nos sistemas de autoajuda. Ou seja, no 

balancing, que é gerido de maneira diversa em cada um desses sistemas. Waltz explica 

que, onde duas potências disputam, desbalanceamentos podem ser provocados apenas 

através de esforços internos. Onde mais de duas estão envolvidas, alterações de 

alinhamento proveem meios adicionais de ajuste, agregando flexibilidade ao sistema. 

Na multipolaridade, a presença de três grandes potências tende a fazer com que duas 

delas se unam para derrotar a terceira, levando à bipolaridade. Logo, para que seja 

possível que um sistema multipolar se sustente, é preciso haver a existência de pelo 

menos quatro great powers, permitindo os alinhamentos externos e uma estabilidade 

considerável. É importante destacar que as complicações tendem a se acelerar conforme 

aumenta o número de atores relevantes, em função da dificuldade que todos terão em 

lidar com as incertezas no comportamento dos demais, como também pelo maior 

número e variedade de coalizões que poderiam ser formadas. Imprecisões sobre quem 

ameaça quem, qual ator irá oferecer oposição e sobre as perdas e ganhos a partir das 
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ações de terceiros se tornam mais complexas com o aumento do número de potências 

no sistema. Até 1945, o sistema de estados-nação era multipolar, sempre formado por 

cinco ou mais potências (WALTZ, 1979, pp. 163-164). 

 Em sistemas multipolares, a política de poder trabalha em conjunto com a 

diplomacia na construção, manutenção e quebra de alianças. Nesse sentido, a 

flexibilidade de alinhamento traduz-se na possibilidade de escolha a quem se unir, bem 

como na chance de algum aliado abandonar alianças previamente acordadas. Logo, a 

flexibilidade de alinhamento, presente nesses sistemas, estreita as possibilidades de 

escolhas políticas. Ou seja, entre atores de poder similar, a grande estratégia do Estado 

é guiada pelo menos em parte com o objetivo de atrair e de manter aliados. “Na busca 

por segurança, alianças terão de ser feitas e, uma vez construídas, terão de ser 

mantidas” (WALTZ, 1988, p. 620). Cabe lembrar que essas alianças são feitas entre 

atores que possuem diversos interesses divergentes e que seu interesse comum, muitas 

das vezes, é apenas o medo dos outros Estados. Assim, se as pressões forem fortes o 

suficiente, o Estado irá negociar com qualquer que seja o ator. “Os Estados se aliarão ao 

próprio demônio para evitar o inferno da derrota militar” (WALTZ, 1979, pp. 165-166). 

 A partir da multipolaridade, é possível a formação de blocos antagônicos – 

conforme visto no pré-1ªGM. Nesse caso, quanto maior a coesão desses blocos, maior a 

flexibilidade de ação política pelos seus integrantes. Porém, essa coesão precisa ser 

orquestrada por meio de um gerenciamento muito cuidadoso. Esse gerenciamento, por 

sua vez, se apresenta como uma tarefa muito difícil – especialmente sendo os atores de 

nível similar –, uma vez que precisa ser planejado em bases cooperativas. Assim, 

quando a competição entre blocos ou alianças – que sejam razoavelmente equilibrados 

entre si – atinge momentos de crise, o elemento mais fraco, ou aquele mais propenso a 

aventuras, pode decidir o rumo das ações de sua coalizão. O equilíbrio de forças entre 

os parceiros da aliança faz com que se tornem altamente interdependentes. Assim, 

como a derrota ou a defecção de um grande aliado desestabilizaria as bases da aliança, 

cada Estado se vê obrigado a ajustar a sua estratégia e o emprego de suas forças aos 

objetivos e anseios de seus aliados. Se, por um lado, o jogo da política de poder (power 

politics) tende a dividir os Estados em dois grupos; por outro lado, as dinâmicas da 

construção e da manutenção de alianças são tão complexas que, normalmente, somente 

as pressões geradas pelo conflito armado são suficientes para congregar os Estados em 

torno dessas alianças (WALTZ, 1979, p. 167; WALTZ, 1988, p. 621). 
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 Observa-se também que, em sistemas multipolares, a flexibilidade das 

alianças mantém fluidas as relações de amizade e de hostilidade, fazendo com que 

sejam incertas as estimativas – feitas por todos os atores – sobre o futuro das relações 

de força entre os envolvidos. Nesse sentido, a interdependência militar varia com a 

extensão em que as grandes potências dependem de outros atores para garantir a sua 

segurança. Na bipolaridade, percebe-se que essa interdependência declina de maneira 

mais acentuada que a própria interdependência econômica. Ou seja, nesse caso, os dois 

great powers passam a depender militarmente apenas deles mesmos. Nesse contexto, 

eles buscam balancear o adversário basicamente por meios internos – o que se torna 

mais confiável e preciso do que buscar o balancing externo –, avaliando seus fatores de 

força e investindo em suas próprias capacidades, que serão, a princípio, bem maiores 

que a de seus aliados, como ocorreu com os EUA e a ex-União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), durante a Guerra Fria (WALTZ, 1979, pp. 168-169). 

“Incertezas e erros de julgamento causam guerras”. Porém, em um mundo bipolar, a 

incerteza diminui e as estimativas se tornam mais confiáveis. Assim, em alianças 

formadas por Estados de poder similar, a deserção de um aliado ameaça a segurança 

dos demais. De outra forma, quando as alianças são constituídas por entes desiguais, a 

contribuição dos entes mais fracos é bem-vinda, mas possui importância relativamente 

pequena. Além disso, os líderes desses grupos não necessitam se preocupar tanto com 

relação a lealdade de seus aliados, pela pouca diferença que farão. Aliás, normalmente 

esses aliados nem têm a autonomia para fazer essa escolha, sendo constrangidos pela 

estrutura do sistema em direção ao alinhamento com o mais forte (WALTZ, 1988, p. 

622). 

 Cabe aqui reforçar que a interdependência militar é pequena em um mundo 

bipolar e grande em sistemas multipolares. Nesses últimos, as grandes potências 

dependem – em crises e na guerra – de apoio político e militar, umas das outras 

(WALTZ, 1988, p. 623). Assim, “assegurar o apoio resoluto dos aliados é vital”. Em 

um mundo bipolar, de maneira diversa, os demais países não possuem a capacidade de 

desequilibrar o balanço de poder, seja deixando uma aliança, seja unindo-se a outra. 

Logo, a estratégia a ser empreendida pelos dois great powers pode ser flexível. No 

sistema pré-2ªGM – multipolar – a flexibilidade de alinhamento levou à rigidez da 

estratégia e a limitação na liberdade de decisão dos envolvidos. No ordenamento que se 

seguiu – a bipolaridade da Guerra Fria – ocorreu o inverso: a rigidez de alinhamentos 
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contribuiu para uma maior flexibilidade estratégica e um alargamento da liberdade de 

decisão. Nesse caso, os Estados líderes traçam suas estratégias de atuação baseadas 

principalmente nos cálculos dos seus próprios interesses. O que não quer dizer que 

essas potências não enfrentem restrições em relação a sua atuação. Porém, as maiores 

dessas restrições originam-se na potência oponente, e não nos parceiros de bloco. 

Assim, no sistema bipolar, os great powers focam mais em lidar com o oponente, do 

que em satisfazer as necessidades de seus aliados (WALTZ, 1979, p. 170). Nesse 

sentido, a competição em sistemas multipolares é mais complicada que a competição 

em um sistema bipolar, uma vez que as incertezas geradas pela comparação entre as 

capacidades dos Estados se multiplicam, assim como se tornam mais difíceis de estimar 

o grau de coesão e de força dentro das coalizões (WALTZ, 2000, pp. 6, 13). 

 Após o fim da Guerra Fria, alguns acadêmicos de RI21 questionaram a 

validade do realismo estrutural, conforme proposto por Waltz, uma vez que, com o fim 

da bipolaridade, essa teoria não teria capacidade de explicar a “Nova Ordem Mundial”. 

Segundo Waltz, porém a estrutura do sistema político internacional permaneceu 

inalterada e, portanto, permanecem válidas as suas proposições teóricas (WALTZ, 

2000, p. 5). 

 Em que pese todo o período de interesse deste trabalho (1970-1990) ter sido 

regido pela bipolaridade, a discussão acima apresentada contribui para a compreensão 

acerca das estratégias nacionais adotadas pelos EUA e pela URSS – como a contenção 

norte-americana, por exemplo –, ao longo da Guerra Fria, contexto selecionado por este 

autor para a análise da evolução do pensamento naval. 

 

2.1.2 – AS FONTES DA DOUTRINA MILITAR DE BARRY POSEN 

  Neste item, passa-se a debater a teoria de Barry Posen22 acerca das 

transformações por que passam as doutrinas militares, ao longo do tempo. Serão 

 
21  Alguns autores citados por Waltz (2000) são: Richard Ned Lebow, The Long Peace, the End of the 

Cold War, and the Failure of Realism, International Organization, Vol. 48, No. 2 (Spring 1994), pp. 

249–277; Jeffrey W. Legro e Andrew Moravcsik, Is Anybody Still a Realist?, International Security, 

Vol. 24, No. 2 (Fall 1999), pp. 5–55; Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles for a 

Post–Cold War Peace, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993; Paul Schroeder, Historical 

Reality vs. Neorealist Theory, International Security, Vol. 19, No. 1 (Summer 1994), pp. 108–148; e 

John A. Vasquez, The Realist Paradigm and Degenerative vs. Progressive Research Programs: An 

Apraisal of Neotraditional Research, American Political Science Review, Vol. 91, No. 4 (December 

1997), pp. 899–912. 
22  Autor considerado um dos pioneiros no estudo sistemático da doutrina militar entre as grandes 

potências europeias do entre guerras – Reino Unido, França e Alemanha –, tendo contribuído 
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abordados temas como o da relação entre a doutrina militar e a grande estratégia; a 

inclinação da doutrina militar pela ofensiva e sua busca pela autonomia; e o uso que 

aquele autor faz da teoria organizacional e da teoria do equilíbrio de poder, no 

entendimento das transformações doutrinárias. 

 O primeiro livro publicado por Posen, The Sources of Military Doctrine 

(1984)23, busca explicar como a doutrina militar se forma e que papel ela assume dentro 

da grande estratégia do Estado. Desse modo, aquele autor analisa a influência da 

burocracia, do poder político, da tecnologia e da geografia na formação da grande 

estratégia e da doutrina militar. Quanto à doutrina, aquele estudo busca refinar a sua 

própria conceituação, ao analisar suas características ofensivas, defensivas e de 

dissuasão, seu grau de coordenação com a política externa e a integração político-

militar, além de seu grau de inovação (POSEN, 1984, p. 7). 

 

2.1.2.1 – ASPECTOS DE ANÁLISE DA DOUTRINA MILITAR 

 Em termos amplos, pode-se dizer que o propósito maior de uma doutrina 

militar é o da própria sobrevivência do Estado, no transcorrer do tempo. Assim, 

segundo Posen, as doutrinas militares são componentes críticos de uma política de 

segurança nacional ou da grande estratégia de um Estado. Esta última, aqui entendida 

como o caminho pelo qual o Estado busca garantir a sua segurança no SI, envolvendo 

não apenas o setor militar, mas sim a conjugação político-militar. Desse modo, ciente de 

que os recursos – materiais, humanos, financeiros etc. – são sempre limitados, devem 

ser selecionados para compor o inventário da nação os meios militares mais apropriados 

ao atingimento dos objetivos políticos vislumbrados. Por sua vez, a doutrina militar é 

aqui abordada como sendo o componente da grande estratégia que lida especificamente 

com a questão dos meios, buscando responder quais deles o Estado deve empregar e 

como empregá-los. Assim, dentre as diversas composições que são possíveis a uma 

 
sobremaneira para o entendimento dos processos que levaram à Segunda Guerra Mundial e de porque 

se pôde observar naquele conflito vitórias tão dramáticas como a ofensiva da blitzkrieg alemã contra a 

França, em 1940. 

 Entre os diversos cargos já exercidos por aquele autor, destacam-se: analista do Departamento de 

Defesa dos EUA; consultor do Woodrow Wilson Center; diretor do programa de Estudos de 

Segurança (Security Studies) do MIT; e membro do Council of Foreign Relations. 

 Mestre e Doutor em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, sob orientação de Kenneth 

Waltz. 
23  Vencedor do Woodrow Wilson Foundation Award de 1985. Além de diversos artigos, Posen publicou 

ainda dois outros livros: Inadvertent Escalation: Conventional War and Nuclear Risks (1991) e 

Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy (2014), ambos referenciados nesta dissertação. 
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dada FA, é a doutrina que deve iluminar as escolhas a serem feitas, especificando como 

as forças devem ser estruturadas e empregadas a fim de responder às ameaças e 

oportunidades que se apresentem ao Estado (POSEN, 1984, pp. 13, 24). 

 Nesse sentido, Posen alerta que uma das FA pode ganhar preponderância 

sobre as outras, em função de diversos fatores: geográficos, tecnológicos, econômicos, 

políticos etc. Um Estado pode optar por desenvolver mais a sua marinha; outro, o seu 

exército. De forma análoga, dentro de cada força, diversos caminhos podem ser 

trilhados. Assim, como exemplos, algumas marinhas podem empreender esforço maior 

no emprego de Navios-Aeródromo (NAe), outras no emprego de submarinos; exércitos 

podem optar por desenvolver mais suas divisões blindadas ou sua infantaria; e as forças 

aéreas podem optar pelo foco no bombardeio estratégico ou no apoio aéreo aproximado 

(naturalmente, essas escolhas impactarão diretamente nas opções táticas a disposição de 

cada FA). A doutrina militar de um Estado reflete então as preferências de uma dada 

força ou de uma combinação entre as escolhas de cada uma das FA, sendo formada a 

partir do julgamento dos especialistas militares e das opções escolhidas pela liderança 

civil, em medidas que variam de país para país. Desse modo, a doutrina militar faz-se 

notar por meio das aquisições de meios de uma dada força. Ou seja, o inventário de 

meios e sistemas de combate de uma FA pode ser usado como evidência para que se 

deduza a doutrina que orienta aquela força (POSEN, 1984, p. 14). 

 Nesse passo, Posen defende que as doutrinas militares podem ser 

subdivididas em três categorias: as doutrinas ofensivas, que buscam desarmar um 

adversário e destruir as suas forças; as doutrinas defensivas, que buscam negar ao 

adversário o objetivo por ele perseguido; e as doutrinas de dissuasão, as quais tem a 

intenção de punir um eventual agressor, aumentando os custos a serem assumidos pelo 

adversário, em caso de agressão. Como exemplo de doutrina militar ofensiva, pode-se 

citar a blitzkrieg, o método criado pelos alemães, na década de 1930, de combinar 

blindados, infantaria motorizada e aeronaves, em busca de uma rápida vitória. Desde 

então, apesar das constantes atualizações por que passam os equipamentos militares, 

esse método de combinar diferentes tipos de forças objetivando uma “guerra 

relâmpago” permanece o mesmo (POSEN, 1984, p. 15). 

 É importante destacar que a doutrina militar pode impactar no 

relacionamento do Estado no SI por basicamente duas razões. Primeiro, porque a 

doutrina assumida por uma nação influencia diretamente em seu relacionamento com os 
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demais atores do SI. O caráter dessa doutrina – ofensivo, defensivo ou de dissuasão – 

afeta a probabilidade e a intensidade das corridas armamentistas e da ocorrência de 

guerras, ao influir nas percepções entre os Estados e nas reações que irão desenvolver, a 

partir dessas percepções. Não se pode perder de vista que a política internacional é 

terreno de constante competição. Assim, uma vez que as doutrinas ofensivas fazem com 

que os Estados que as adotem sejam percebidos como competidores mais capazes, elas 

encorajam os demais países a buscar o mesmo nível de prontidão (POSEN, 1984, p. 

16). 

 Por esse prisma, doutrinas ofensivas aumentam a probabilidade e a 

intensidade das corridas armamentistas e das guerras, enquanto as doutrinas defensivas 

e de dissuasão tendem a produzir efeitos mais benignos. Logo, dentro de um 

determinado sistema, quanto mais Estados possuírem doutrinas ofensivas, mais 

facilmente poderão ser iniciadas as guerras, e mais intensas tenderão a ser essas guerras. 

Quando Estados possuem doutrinas militares ofensivas, e sabem que seus adversários 

também as possuem, eles acreditam que os conflitos irão se desenrolar rápida e 

brutalmente, não sendo possível contar com a mobilização industrial – que leva tempo –

, gerando a necessidade de manterem-se grandes inventários em tempos de paz. Desse 

modo, doutrinas ofensivas reforçam o valor da iniciativa, incentivando que, na 

iminência do conflito, o ataque seja desferido primeiro, e que seja decisivo, o que, por 

si só, já aumenta as chances de deflagração de uma guerra. Nesse caso, o 

comportamento dos envolvidos é condicionado pela assunção da pior hipótese em 

relação ao que os outros atores podem vir a fazer. Nesse contexto, erros de 

interpretação em relação às intenções do inimigo, atrasos no preparo e no 

desdobramento de forças e até mesmo o comportamento errático que alguma liderança 

venha a apresentar poderiam facilmente dar início à escalada da crise que, uma vez 

iniciada, seria difícil de interromper (POSEN, 1984, pp. 21-23). 

 Segundo Posen, duas características que contribuem para caracterizar as 

organizações militares são a sua inclinação a uma postura ofensiva e a sua resistência às 

intervenções civis no planejamento e na execução de suas operações. Aquele autor 

argumenta que há uma tendência generalizada entre as forças militares em preferir a 

adoção de doutrinas ofensivas e que – como todas as grandes organizações –, as forças 

militares tendem a buscar um elevado grau de autonomia em relação a influências 

externas. Assim, os militares entendem as operações bélicas como sendo de seu 
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domínio exclusivo e oferecem resistência a qualquer envolvimento mais próximo, 

inclusive dos civis que detenham autoridade política no setor de Defesa de seus Estados. 

Observar essas características em conjunto ajuda a explicar por que, ao longo da 

história, são abundantes os exemplos de ações militares ofensivas que foram 

desencadeadas à revelia das autoridades civis competentes. Dessa forma, mesmo 

quando a intensidade de uma crise ou de um conflito faz com que aumentem os esforços 

civis no sentido de intervir nos detalhes da condução das operações, os militares 

interpretam essas orientações que recebem dos civis de forma que permitam a eles a 

maior margem possível de discrição (POSEN, 1991, pp. 30-32). 

 Nesse sentido, Posen destaca que as estratégias e operações militares 

ofensivas ajudaram as organizações militares a evadir-se do controle civil. Assim, a 

defesa de doutrinas ofensivas, em tempo de paz, é muitas das vezes um instrumento por 

meio do qual as forças militares buscam conquistar maior estrutura, mais recursos e 

uma autonomia mais ampla. Em tempo de guerra, aquele autor nota que é comum a 

busca por ações ofensivas, sem a concordância do nível político, ou mesmo em violação 

a suas orientações (POSEN, 1991, pp. 33-34). 

 Por outro lado, se todos os Estados adotassem doutrinas defensivas ou de 

dissuasão, a tendência é que fosse observada uma diminuição em gastos militares. Uma 

vez que essas últimas doutrinas assumem integralmente que a defesa e a punição ao 

agressor levam vantagem sobre a ofensiva e são menos custosas que aquela, Estados 

que defendem a manutenção do status quo tendem a responder com pequenos 

incrementos de poder a um fortalecimento militar que venha a ser conduzido por um 

Estado de doutrina ofensiva. Ou seja, Estados guiados por doutrinas militares 

divergentes – ofensivas de um lado e defensivas de outro – tendem a competir em 

níveis distintos de intensidade, com os primeiros investindo mais, e em uma rate maior, 

em seu fortalecimento militar, do que os demais. Mais ainda, Estados apegados a 

doutrinas fortemente defensivas tendem a agir com cautela e limitações auto impostas – 

mesmo quando provocados –, o que se mostra ainda mais contundente em relação aos 

Estados democráticos (POSEN, 1984, pp. 19-20). 

 Quanto às doutrinas de dissuasão, pode-se dizer que são aquelas de mais 

fácil interpretação e identificação pelos outros Estados – o que contribui para minimizar 

a possibilidade de erros de interpretação, que por vezes levam a reações exageradas e a 

escalada de crises –, uma vez que tendem a formar forças militares estruturadas 
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objetivamente para punir eventuais agressores. Nesse sentido, é notória a pequena 

capacidade ofensiva dessas forças, que são encontradas muitas vezes em países que têm 

dificuldade em implementar uma defesa efetiva de seus territórios – em função de 

fatores geográficos, por exemplo. Desse modo, essas forças militares possuem pequena 

capacidade defensiva, deixando os países que assumem essa doutrina realmente 

vulneráveis a uma eventual investida inimiga (POSEN, 1984, p. 24). 

 Na sequência, Posen nota que a segunda razão pela qual a doutrina militar 

pode impactar no relacionamento entre os Estados, podendo prejudicar seus interesses 

de segurança nacional, é que nem sempre essa doutrina se encontra devidamente 

sintonizada com os objetivos políticos previstos na grande estratégia das nações. Por 

exemplo, quando é incapaz de prover ao nível político os instrumentos militares 

adequados à busca dos objetivos do Estado. A doutrina militar pode comprometer ainda 

a segurança nacional caso venha a falhar em se adequar às mudanças no ambiente. 

Mudanças essas que podem estar relacionadas a inúmeros fatores, como circunstâncias 

políticas, capacidades de um eventual adversário, tecnologia militar disponível etc. Ou 

seja, uma grande estratégia que não contemple a integração entre seus componentes – 

onde os objetivos políticos e a doutrina militar encontram-se apartados –, pode levar 

tanto à guerra, quanto à derrota, pondo em risco a sobrevivência do Estado. Em tempo 

de paz, a doutrina militar deve permitir ao Estado garantir sua segurança com base em 

custos econômicos, políticos e humanos que estejam dentro das possibilidades desse 

Estado. A partir daí, para aqueles interessados em manter o status quo, o papel da 

grande estratégia deve ser o de entrelaçar fins e meios de maneira tal que os possíveis 

agressores sejam dissuadidos desse intento. Por outro lado, para aqueles Estados que 

tencionam a mudança na ordem vigente, a grande estratégia deve buscar incorporar 

meios que, de tão efetivos, farão com que aquele que for ameaçado prefira a 

acomodação ao combate. Naturalmente, será nos tempos de crise e de guerra que a 

doutrina militar será testada quanto à adequação – qualitativa e quantitativa – das forças 

que foram mobiliadas em tempo de paz (POSEN, 1984, p. 25). 

 Cabe notar que a grande estratégia deve prever seu impacto nos demais 

Estados, assim como as contingências necessárias para lidar com tal impacto, buscando 

minimizar as consequências negativas que acompanham a implementação de uma 

determinada doutrina. Como exemplo, é preciso lidar com o fato de que as doutrinas 

ofensivas muitas vezes criam no imaginário dos demais países a ideia de que aquele 
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Estado possui intenções expansionistas ou imperialistas. Cabe notar que as intenções 

políticas que estão por trás das preparações militares são normalmente obscuras ao 

observador externo. Dessa forma, ao vigiarem-se uns aos outros, as evidências buscadas 

pelos Estados são a doutrina e as capacidades militares de seus potenciais adversários. É 

preciso destacar também que as doutrinas militares que se mostrem insuficientemente 

inovadoras para o competitivo e dinâmico ambiente da política internacional, levarão à 

derrota em caso de guerra (POSEN, 1984, pp. 17-18, 26). 

 Nesse passo, Posen conclui que a doutrina militar, a grande estratégia e o 

grau de inovação no meio militar devem ser estudados porque impactam diretamente na 

segurança do Estado. O primeiro fator, a doutrina, é importante porque afeta a 

estabilidade do próprio sistema político internacional, uma vez que o seu caráter – 

ofensivo, defensivo ou de dissuasão – pode afetar a probabilidade de ocorrência de 

guerras, bem como sua intensidade. Sobre a grande estratégia, cabe observá-la quanto a 

sua integração, ou seja, o grau de conciliação entre a doutrina militar e os fins políticos. 

Quanto à inovação, o ponto mais importante a destacar é que doutrinas estagnadas 

podem levar a derrota no campo de batalha (POSEN, 1984, pp. 220-224).  

 

2.1.2.2 – ENTENDENDO A DOUTRINA MILITAR PELAS TEORIAS 

ORGANIZACIONAL E DO EQUILÍBRIO DE PODER  

 Como ferramenta para a análise da doutrina militar, Posen empresta as 

teorias organizacionais e de equilíbrio de poder, ambas possuindo grande prevalência 

nas áreas de estudo de RI e de política externa. São abordagens que focam mais nos 

aspectos relacionados à competição que à cooperação, destacando a influência de 

fatores causais distintos. Dessa forma, cada uma dessas teorias nos permite visualizar 

aspectos diversos do mesmo fenômeno mais claramente. A primeira teoria – 

amplamente utilizada para explicar processos de desenvolvimento e aquisição de 

materiais de defesa e gerenciamento de crises – argumenta que as ações do Estado no 

campo da política internacional são a resultante das iniciativas de vários atores movidos 

pelo interesse próprio, como as burocracias civis e militares, que gozam de diversos 

graus de autonomia dentro da estrutura estatal. Nesse sentido, no nível organizacional, 

grandes empresas, burocracias estatais complexas e organizações militares apresentam 

semelhanças comportamentais marcantes (POSEN, 1984, pp. 8-9). 
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 Por outro lado, a teoria do equilíbrio de poder – muito empregada para 

sublinhar eventos como a corrida armamentista, a política de coalizões e a própria ação 

militar; tendo Kenneth Waltz – o primeiro autor apresentado neste marco teórico, e ex-

professor de Posen – como a sua maior referência. Essa teoria declara que as ações 

anteriormente citadas são, na verdade, respostas racionais às ameaças de segurança que 

os Estados enfrentam em um ambiente externo anárquico. Desse modo, para a teoria 

organizacional, as causas do comportamento do Estado estão no nível do próprio 

Estado, enquanto, para os defensores do equilíbrio de poder, essas ações são o resultado 

de restrições e incentivos impostos ao Estado, que luta pela sua sobrevivência, inserido 

em um sistema internacional sem regulação. Posen destaca ainda que essas duas teorias 

frequentemente preveem resultados muito distintos, quando em análises de estudos de 

caso, e que nenhuma das duas considera a influência de variáveis como a política 

doméstica (POSEN, 1984, pp. 10-11). 

 Após testar as duas teorias em questão, aplicando-as aos desenvolvimentos 

no meio militar no Reino Unido, na França e na Alemanha, durante o período entre as 

Guerras Mundiais, Posen defende que ambas têm grande utilidade no estudo das 

doutrinas militares, mas que a teoria do equilíbrio de poder é mais apropriada a essas 

análises, destacando que, com isso, não se deve desprezar a capacidade de a teoria 

organizacional em prover explicações complementares para a análise do comportamento 

dos Estados e de suas Forças Armadas (POSEN, 1984, p. 12). 

  Em outras palavras, Posen busca explicar quais são os fatores que fazem 

com que a doutrina militar varie ao longo dos campos da ofensiva-defensiva-dissuasão; 

de uma maior ou menor integração aos objetivos políticos e de uma grande estratégia; e 

da inovação ou estagnação. Essas considerações são então estudadas à luz de duas 

diferentes perspectivas sobre o comportamento do Estado: a teoria organizacional e a 

teoria do equilíbrio de poder. Segundo aquele autor, a partir dessas duas teorias, é 

possível explicar uma série de posturas assumidas pelos Estados no SI. A última 

permite entender o comportamento de unidades políticas soberanas em qualquer 

ambiente não regulado. Já a primeira, contribui para a compreensão acerca do 

comportamento organizacional onde quer que haja grandes burocracias especializadas. 

Essa última condição pode ser observada parcialmente nos Estados europeus a partir de 

1648 – com o fim da Guerra dos Trinta Anos (1618-1638) – e, de maneira mais 

completa, a partir do Congresso de Viena (1815) (POSEN, 1984, pp. 34-35). 
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 Conforme explica Posen, certos resultados nas interações entre os Estados 

tendem a ser recorrentes, independentemente das intenções dos atores envolvidos. 

Assim, apesar das diversas diferenças contextuais, o comportamento de uma grande 

diversidade de Estados, observados ao longo de um largo espectro de circunstâncias 

históricas exibem importantes semelhanças subjacentes. Como exemplo, aquele autor 

explica que algumas das razões que baseavam a rivalidade entre Esparta e Atenas na 

Guerra do Peloponeso (431a.c.-404a.c.) encontram similaridade na disputa bipolar da 

Guerra Fria (POSEN, 1984, p. 36). 

 Cabe ainda pontuar que, sob a lente da teoria organizacional, há o 

entendimento de que os aspectos tecnológicos e geográficos exercem pouca influência 

sobre a doutrina militar. Por outro lado, quando esses aspectos são observados pela ótica 

da teoria do equilíbrio de poder, a capacidade de eles influenciarem nos resultados foi 

considerada maior. Porém, é importante notar que nem mesmo essa última teoria 

considera que a capacidade tecnológica possua um caráter decisivo em relação à 

doutrina, mas sim que essa capacidade é contrabalançada por outros fatores, como os 

políticos e geográficos. Esses dois últimos, por exemplo, para a teoria em questão, 

exercem uma influência maior sobre a doutrina militar, a longo prazo, do que uma 

determinada tecnologia (POSEN, 1984, pp. 225-228). 

 Ainda sobre a teoria organizacional, Posen defende que ela é capaz de 

prover importantes explanações sobre determinadas preferências operacionais e sobre o 

comportamento das organizações militares, não sendo capaz, no entanto, de oferecer 

uma explicação mais ampla sobre o caráter de uma dada doutrina. Aquela escola prevê 

que as doutrinas tendem a ser ofensivas, não integradas e estagnadas, o que nem sempre 

se comprova, uma vez que, para aquele autor, as organizações militares não tem a 

liberdade de conduzir os seus rumos de forma autônoma e independente – como sugere 

a teoria organizacional –, uma vez que estão inseridas em um Estado moderno, 

governado por complexas burocracias especializadas (POSEN, 1984, pp. 229-331). 

 As reflexões de Posen acerca da teoria organizacional e da teoria do 

equilíbrio de poder contribuem para o entendimento, neste trabalho, sobre as mudanças 

observadas no pensamento naval, pós-Guerra das Falklands/Malvinas, a partir dos 

textos publicados pelos oficiais da Marinha na RMB. Conforme destacou aquele autor, 

as duas teorias se complementam. Assim, é possível que algumas alterações que sejam 

notadas no pensamento naval – ou a ausência das mesmas – sejam melhor 
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compreendidas à luz da primeira teoria, enquanto que outras mudanças possam ser 

melhor explicadas pela teoria seguinte. A base principal de reflexão, entretanto, é a 

teoria do equilíbrio de poder, evidenciado pelo próprio desenvolvimento do capítulo, a 

partir da teoria do realismo estrutural de Waltz.  

 O item seguinte apresentará a Guerra Fria como o pano de fundo da 

produção do pensamento naval na RMB, abordando os primeiros passos do sistema 

bipolar no pós Segunda Guerra Mundial; a segunda fase da Guerra Fria, posterior às 

crises do petróleo; os desdobramentos da Guerra Fria no Terceiro Mundo e, em 

especial, na América Latina; e o sistema de segurança interamericano. 

 

2.2 – A GUERRA FRIA: PANO DE FUNDO DA PRODUÇÃO DO PENSAMENTO 

NAVAL  

 Neste item será apresentada, de maneira breve, a conjuntura em que estava 

inserido o Brasil, no período englobado por este trabalho (1970-1990). O tópico 

abordará desde a estratégia militar dos EUA e da URSS durante a Guerra Fria (1945-

1991), com especial atenção para a estratégia naval, ao posicionamento do Estado 

brasileiro no continente sul-americano, passando pela estrutura do sistema de segurança 

interamericano. Dentre os temas abordados nessa análise da conjuntura, um espaço 

maior será dedicado ao entendimento da Guerra Fria e do ordenamento do mundo 

bipolar – e como o Brasil se inseria nesse contexto –, uma vez que os textos publicados 

pelos oficiais da Marinha na RMB demonstram que era esse o ponto que mais 

impactava o pensamento naval. Outros aspectos presentes à época, como a crise 

econômica mundial pós 1973 e o processo de redemocratização brasileiro, passam 

quase sem serem citados pelos autores que são objeto do trabalho. Considerando o 

exposto, essa rápida passagem pelo cenário interno e externo nos quais se encontrava 

mergulhado o Brasil se faz necessária para que se possa entender melhor como o oficial 

de marinha de então pensava em termos estratégicos sobre os desafios a enfrentar e 

sobre como mobiliar e preparar a Marinha para o cumprimento de suas tarefas. 

 Conforme destaca Gray (2012), uma vez que as guerras não ocorrem por 

razões internas a elas mesmas, o contexto é literalmente vital para o seu entendimento. 

Didaticamente, aquele autor divide a contextualização para a história estratégica nos 

campos político, sociocultural, econômico, tecnológico, militar-estratégico, geográfico 

e histórico. Gray alerta, porém, que “a história estratégica se movimenta holisticamente, 
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com cada fator influenciando todos os outros simultaneamente”. Assim, cada evento, 

episódio ou processo que foi considerado digno de nota ocorreu sujeito às influências 

contemporâneas de todos os demais elementos (GRAY, 2012, pp. 8-11).  

 Em complemento a este item, o Apêndice A apresenta uma compilação dos 

principais eventos ocorridos no mundo, no Brasil e na Marinha do Brasil, ao longo do 

período de interesse da pesquisa (1970-1990). 

 

2.2.1 – O PÓS 2ªGM E OS PRIMEIROS PASSOS DO SISTEMA BIPOLAR 

 Antes de abordar-se o período de interesse da pesquisa – a partir de 1970 –, 

é preciso entender como se desenrolou a Guerra Fria até aquele ponto, desde o seu 

início, no pós-2ªGM.  Assim, segundo Mingst (2014), a consequência mais importante 

da Segunda Guerra Mundial foi o surgimento de duas superpotências – os Estados 

Unidos e a URSS – como principais atores do sistema internacional, ao mesmo tempo 

em que se via o declínio da Europa como centro da política e do poder mundiais. Outra 

consequência daquela guerra foi o reconhecimento das incompatibilidades fundamentais 

entre os dois great powers, com relação tanto aos seus interesses nacionais quanto à 

ideologia que defendiam. A URSS, por ter sido invadida pelo Oeste em diversas 

ocasiões, inclusive durante a 2ªGM, fez uso de seu poder para consolidar uma esfera de 

influência na Europa Oriental – Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e 

Romênia. Quanto aos Estados Unidos, já em 1947, suas autoridades defendiam que os 

interesses norte-americanos dependiam da contenção da União Soviética (MINGST, 

2014, posição 1196-1210). 

 Mingst explica que, na visão de George Kennan (1904-2005), uma vez que a 

União Soviética se sentia insegura em relação à defesa de suas fronteiras, aquele Estado 

adotaria uma política externa agressiva. Por conseguinte, para Kennan, conter os 

soviéticos deveria tornar-se prioridade para a política externa dos Estados Unidos no 

pós-Segunda Guerra. Foi nesse sentido que os Estados Unidos lançaram o conceito de 

contenção (containment) em 1947, com a Doutrina Truman24. Cabe destacar que a 

contenção como política de Estado – que tratava do apoio norte-americano aos Estados 

ameaçados pela URSS e que incluía o uso de espionagem e de pressões econômicas – 

surgiu, para Mingst, de uma relativa assimetria de forças na Europa, uma vez que, após 

a rendição do Terceiro Reich, as forças norte-americanas e britânicas rapidamente se 

 
24  Em referência a Harry S. Truman (1884-1972), Presidente dos EUA entre 1945-1953. 
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desmobilizaram e partiram, ao passo que o Exército Vermelho lá permaneceu. Mais 

ainda, os EUA perceberam que não dispunham do poder necessário para coagir a União 

Soviética a retroceder para suas fronteiras anteriores à 2ªGM. Ou seja, a percepção era a 

de que os Estados Unidos não seriam capazes de reverter os eventuais avanços 

soviéticos. Quando muito, poderiam contê-los na Europa Oriental, garantindo assim a 

preservação de seus interesses vitais na Europa Ocidental, África, Ásia e América 

Latina (MINGST, 2014, posição 1212-1223). 

 Segundo Hobsbawm (1994), a Guerra Fria foi baseada, em um primeiro 

momento, na crença Ocidental de que a era de catástrofes vivida até o fim da 2ªGM não 

havia ainda sido superada. Era forte a percepção de que o futuro do mundo capitalista e 

da sociedade liberal se encontrava longe de estar assegurado, com a expectativa de que 

o pós-guerra traria uma séria crise econômica mundial, em analogia ao que havia 

ocorrido após a Primeira Grande Mundial (1ªGM, 1914-1918). No pós-2ªGM, a situação 

nos países que haviam sofrido com a destruição não parecia favorecer os grupos 

políticos moderados, assolados externa e internamente pelos comunistas, que emergiram 

da guerra mais fortes do que em qualquer outro período no passado, algumas vezes 

como os maiores partidos e forças eleitorais em seus Estados. Apesar disso, para aquele 

autor, a URSS não possuía intenções expansionistas e não planejava avançar sua 

fronteira de influência além daquela que ficou acertada ao fim da Segunda Guerra 

(HOBSBAWM, 1994, pp. 229-230).  

 Para Hobsbawm, em oposição ao defendido por Mingst, o fato de que os 

soviéticos desmobilizaram suas tropas tão rápido quanto os EUA – reduzindo o exército 

vermelho de 12 milhões, em 1945, para 3 milhões de soldados, ao final de 1948 – 

corrobora esse pensamento. Assim, a URSS não apresentava perigo imediato para 

nenhum Estado fora do alcance das forças de ocupação de seu exército. Na verdade, sua 

postura básica depois da guerra não foi uma postura agressiva, mas sim defensiva. 

Aquele país emergiu da guerra exausto e em ruínas, com uma economia em frangalhos e 

com seu povo – especialmente fora da Rússia – descomprometido com o regime. Imerso 

nesse cenário, Stalin25 continuava a acreditar que o capitalismo eventualmente 

colapsaria e seria substituído pelo comunismo. Entretanto, ele e os demais líderes 

soviéticos entendiam que esse processo não se daria de imediato, e que o mundo ainda 

 
25  Joseph Stalin (1878-1953), Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética entre 1922-

1953. 
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continuaria por um longo tempo sob a hegemonia norte-americana, cujo enorme poder e 

riqueza faziam com que essa conclusão fosse bastante óbvia. Nesse ponto, nem o 

próprio George Kennan acreditava que a Rússia se encontrava em uma “cruzada” em 

prol do comunismo; da mesma forma que aquele diplomata, ao longo de sua carreira, 

mostrou também não ser adepto de uma cruzada ideológica contra os soviéticos 

(HOBSBAWM, 1994, pp. 231-232). 

 Hobsbawn defende que o período de cerca de quatro décadas e meia que 

envolve a Guerra Fria não se apresentou como uma fase homogênea. Aquele autor 

argumenta que, ao longo do período bipolar, pelo menos duas fases podem ser bem 

delineadas, divididas pela primeira crise do petróleo, no início dos anos 1970. Ao longo 

do tempo – e de muitas interações entre os great powers –, abundavam as possibilidades 

de que o confronto escalasse, em uma permanente confrontação nuclear baseada na 

premissa de que apenas o medo da destruição mútua assegurada (Mutual Assured 

Destruction, ou – ironicamente – MAD26) seria capaz de impedir que um lado ou o 

outro iniciassem um conflito que levaria à destruição de todos. Apesar de a guerra 

nuclear não ter acontecido, ela aparentou ser, por décadas, uma possibilidade diária. 

Para Hobsbawn, porém não houve perigo iminente de guerra. Mais ainda, apesar da 

retórica apocalíptica – empregada especialmente pelos EUA – aquele autor argumenta 

que as duas superpotências se mostraram satisfeitas com a distribuição global de poder, 

da forma como esta se apresentou ao fim da 2ªGM. Essa balança mostrava-se muito 

mais inclinada para o lado norte-americano, que mantinha em sua esfera de influência 

todo o mundo capitalista, o hemisfério Ocidental e a maior parte dos oceanos. Em 

contrapartida, os Estados Unidos buscavam não interferir na zona de influência 

soviética, bem mais restrita (HOBSBAWM, 1994, pp. 224-225). 

 Mingst reforça esse ponto, ao defender que o advento de armas nucleares 

criou um impasse por intimidação, no qual cada lado agia com cautela. Na medida em 

que avançava a tecnologia nuclear, ficava cada vez mais evidente para ambos os lados 

que, em caso de um confronto nuclear, tanto um quanto o outro sofreria uma devastação 

para muito além de qualquer esperança de recuperação. Assim, a Guerra Fria 

compreendeu não só confrontos entre superpotências, mas também entre dois blocos de 

Estados (MINGST, 2014, posição 1307-1321; OTAN, 2001). 

 Vale aqui destacar algumas reflexões sobre o MAD, trazidas por Barry 

 
26  Louco, em inglês. 
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Posen (1991). Em relação a uma possível escalada das ações, aquele autor defende que, 

tanto os EUA, quanto a URSS, provavelmente empregariam armas nucleares antes de 

ver seu território violado pelo adversário, e que dificilmente esses Estados deixariam de 

utilizar armas tão efetivas caso o embate viesse a ameaçar seus interesses políticos 

vitais. Posen alerta que, à exceção da perda – ou da iminência da perda – de objetivos 

políticos que poderiam motivar uma guerra, a hipótese mais provável de uma escalada 

nuclear entre as superpotências seria a percepção, por uma das partes, de que foi 

conseguida a vantagem do primeiro ataque (first-strike). Essa parece ser uma assertiva 

razoável, uma vez que, “quando os dois lados dispõem de maciça capacidade 

retaliatória, ninguém quer dar o primeiro passo”. Ademais, é difícil imaginar que um 

conflito convencional de larga escala entre o Leste e o Oeste poderia se prolongar 

indefinidamente, sem que um dos lados fizesse mão de um ataque nuclear preemptivo, 

uma vez que fosse obtida por alguma das partes a vantagem para a realização de um 

first-strike. Ou seja, a garantia de realização de um segundo golpe (second-strike) – por 

ambas as partes – seria um pré-requisito para a condução de combates convencionais 

intensos e prolongados (POSEN, 1991, pp. 16-17). 

 Outra possibilidade de escalada seria a destruição, ou mesmo a ameaça de 

destruição, de parte do arsenal nuclear do adversário – ou de suas estruturas correlatas – 

como consequência do avanço de operações convencionais de grande escala. Em um 

evento como esses, caso uma das superpotências viesse a ter ameaçada a sua capacidade 

de desferir um second-strike efetivo – uma vez que, entre aqueles que dispõem do poder 

nuclear, essa capacidade é a única garantia contra a coerção a ser exercida pelo 

adversário e contra a própria aniquilação que uma arma atômica pode causar –, essa 

nação poderia decidir por antecipar uma ação nuclear. Segundo Posen, esses eventos 

poderiam ocorrer de forma inadvertida, e não se enquadrariam nesse caso as ações 

planejadas deliberadamente com o fim de alterar a correlação de forças nucleares entre 

os Estados. Como exemplos de ações planejadas com esse propósito, pode-se citar que a 

Marinha dos EUA (United States Navy, USN) chegou a divulgar que buscaria e atacaria 

os Submarinos Lançadores de Mísseis Balísticos (SLMB) soviéticos, com esse fim; da 

mesma forma que a URSS planejava, pelo mesma razão, atacar as forças nucleares 

táticas da OTAN, por meio de bombardeio aéreo convencional, em caso de início do 

conflito na Europa (POSEN, 1991, pp. 12-15). 

 É importante destacar também que, segundo Posen, muitas das dificuldades 
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de relacionamento entre as duas superpotências nucleares deveu-se ao fato de que 

nenhuma das duas buscou somente a dissuasão (deterrence) do adversário – como era 

de se esperar, à luz da teoria do neorrealismo e do conceito de self-help, apresentados no 

item 2.1. Ao invés disso, ao mesmo tempo em que proclamavam buscar apenas a 

dissuasão, perseguiam vantagens militares que poderiam permitir a vitória em caso de 

conflagração do conflito nuclear, o que pode ser apontado como uma das causas 

fundamentais da corrida armamentista havida à época. Ou seja, se ambas as 

superpotências houvessem subscrito o previsto no MAD e posicionado suas forças 

militares em concordância com aquelas prescrições, seria preciso uma quantidade 

bastante grande de dano convencional para provocar um dos dois lados a empregar 

armas atômicas. De maneira geral, pode-se dizer que, quanto mais as forças nucleares 

estratégicas estivessem voltadas para a destruição das forças e estruturas críticas do 

inimigo (counterforce capabilities) – ao invés de concentrarem-se na retaliação – maior 

seria o risco de uma escalada da guerra convencional para a guerra nuclear. Resumindo, 

se ambas as superpotências tivessem dedicado seus recursos nucleares estratégicos 

exclusivamente para a tarefa da retaliação assegurada, teria sido muito difícil, em uma 

guerra convencional, conseguir impor um volume de danos que justificasse uma 

resposta nuclear (POSEN, 1984, p. 24; POSEN, 1991, pp. 21-22).  

 A essa altura do trabalho, pode parecer estranho falar-se tanto de estratégia 

nuclear, retaliação maciça etc., uma vez que o Brasil não dispunha – e até hoje não 

dispõe – do artefato nuclear. A análise dos artigos publicados na RMB, porém mostrará 

que a possibilidade, sempre presente, do conflito generalizado Leste x Oeste era o que 

captava, em grande medida, a atenção dos oficiais da MB. Assim, faz-se necessário 

dedicar o devido espaço, nesta dissertação, à compreensão das questões relacionadas ao 

tema.  

 Assim, Mingst argumenta que as diferenças ideológicas entre os Estados 

Unidos e a União Soviética punham em choque duas visões irreconciliáveis da forma de 

organização social e da ordem internacional. O liberalismo democrático americano 

baseava-se em um sistema que valorizava a meritocracia e o valor do indivíduo; em um 

sistema político que dependia da participação dos indivíduos no processo eleitoral; e em 

um sistema econômico, o capitalismo, que oferecia ao cidadão a oportunidade de buscar 

o que fosse racional em termos econômicos, com liberdade, ou seja, com a menor 

interferência possível do governo. No âmbito internacional, a tradução dessas 
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concepções era o apoio a outros regimes e instituições liberais, democráticos e 

capitalistas, entre eles o livre comércio entre as nações. Em contrapartida, a URSS 

adotou a ideologia marxista, segundo a qual, sob o capitalismo, “a burguesia controla a 

propriedade dos meios de produção e usa as instituições e autoridade do Estado para 

manter esse controle e explorar os trabalhadores, ou proletariado”. A resposta para o 

domínio de classe, segundo essa ideologia, é a revolução, por meio da qual “o 

proletariado explorado toma o controle das mãos da burguesia, utilizando o Estado para 

se apoderar dos meios de produção”. Através desse processo é que o capitalismo seria 

substituído pelo socialismo. A partir dessa ideologia, os soviéticos entendiam que o 

capitalismo tentaria expandir-se, por meio do imperialismo, a fim de gerar mais capital, 

mercados maiores e maior controle de matérias-primas. Assim, sentiam-se cercados por 

forças capitalistas hostis. Acreditavam ainda que deviam apoiar outros movimentos 

internacionais, exportando a revolução, a fim de minar o capitalismo mundial e 

promover a nova ordem social socialista em outros países (MINGST, 2014, posição 

1231-1247). 

 Nesse sentido, Hobsbawm afirma que a situação do mundo entre o pós-

2ªGM e o início dos anos 1970 era de relativa estabilidade. Porém, a partir daí, o SI 

adentrou em um novo período de longa crise política e econômica, conforme será visto 

mais adiante. Naquele primeiro momento, as duas superpotências aceitavam a forma 

como o mundo se encontrava dividido e faziam todo o esforço para solucionar as 

eventuais disputas de modo a evitar um confronto aberto entre suas forças militares. E, 

ao contrário da retórica dominante, trabalhavam sobre a crença de que era possível a sua 

coexistência pacífica a longo-prazo. Mais ainda, ambos confiavam na moderação do 

outro, mesmo quando se encontravam na iminência de – ou mesmo envolvidos em – um 

conflito. Aquele autor nota que durante a Crise dos Mísseis de Cuba (1962), por 

exemplo, a maior preocupação entre os contendores era a de como prevenir que as ações 

que vinham sendo tomadas pudessem ser interpretadas pelo oponente como atos de 

guerra (HOBSBAWM, 1994, p. 227). 

 Hobsbawm destaca que o período de maior tensão nessa primeira fase da 

Guerra Fria foi aquele entre o anúncio da Doutrina Truman, e a dispensa do General 

Douglas MacArthur (1880-1964), em 1951, após ele ter ultrapassado os limites da 

autoridade militar, durante a Guerra da Coréia (1950-1953). Esse foi o período em que 

os EUA temiam que a desintegração social e a revolução pudessem avançar sobre a 
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Europa e a Ásia, o que não era de modo algum fantasioso, afinal, os comunistas haviam 

tomado o poder na China, em 1949. Em contrapartida, a URSS enfrentava um 

adversário que tinha o monopólio do armamento nuclear e que não media o tom em suas 

declarações anticomunistas. Nota-se que a partir do momento em que a URSS adquiriu 

armas nucleares – detonando seu primeiro artefato atômico em agosto de 1949 – ambas 

as superpotências abandonaram a guerra direta como instrumento político no confronto 

bipolar (HOBSBAWM, 1994, p. 228).  

 Para Hobsbawm, enquanto o governo norte-americano se mostrava 

alarmado com o perigo de uma possível supremacia soviética em algum momento no 

futuro, a URSS precisava lidar com a hegemonia de fato dos EUA, que dominava todo o 

mundo, à exceção apenas dos territórios ocupados pelo exército vermelho. Não sem 

razão, uma vez que, à época, a economia dos Estados Unidos era mais forte do que a de 

todo o resto do mundo em conjunto. Nos anos seguintes, essa predominância econômica 

norte-americana foi diminuindo, com a recuperação da Europa e do Japão, auxiliados 

pelos próprios EUA. O mesmo não ocorreu com o peso militar e político, que 

permaneceu maciçamente nas mãos dos Estados Unidos. Por outro lado, diferente dos 

líderes soviéticos, nos EUA – uma democracia –, os políticos precisavam conquistar o 

voto popular para manterem-se em seus cargos. Com esse propósito em mente, 

“propagar um anticomunismo apocalíptico era por demais útil e tentador”. Mais ainda, a 

histeria pública que era alimentada fazia com que fosse mais fácil para o governo 

justificar as altas somas que eram dispendidas na consecução das políticas de segurança 

daquele Estado. Assim, nos anos seguintes, as lideranças norte-americanas passaram a 

ter que lidar com a demanda de, ao mesmo tempo, conter a tão propagada onda de 

agressão comunista, minimizar o volume de despesas e interferir o menos possível com 

a vida e a rotina do cidadão comum do país (HOBSBAWM, 1994, pp. 233-236). 

 Assim, em 1954, Washington anuncia a doutrina da retaliação maciça 

(massive retaliation) pela qual o potencial inimigo era ameaçado com o emprego de 

armas nucleares, mesmo no caso de um ataque convencional limitado, levando os EUA 

a assumir uma postura agressiva e que permitia pouca flexibilidade tática. A partir desse 

ponto, o que se viu foi uma insana corrida armamentista por parte de ambos os 

contendores. Reforçando a tese de que o tom apocalíptico que envolveu a Guerra Fria 

foi construído pelos EUA, aquele autor pontua que, entre os países democráticos, foi 

apenas os EUA que elegeram um presidente – Kennedy – em função do discurso da luta 
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contra o comunismo. A estratégia de retaliação maciça começou a perder sentido em 

1957, em face do desenvolvimento da capacidade de lançamento de mísseis balísticos 

intercontinentais pelos soviéticos, especialmente a partir do lançamento do Sputnik – 

primeiro satélite artificial da história –, em outubro daquele ano. Como resposta, a USN 

conduziu o primeiro trânsito submarino pelo polo norte, com o USS Nautilus, em agosto 

de 1958. A partir daí, os EUA incrementaram substancialmente a produção de armas 

nucleares e de artefatos lançadores, além de implementar a capacidade de lançar mísseis 

balísticos a partir de submarinos (Submarine-Launched Ballistic Missile, SLBM), ao 

mesmo tempo que desenvolviam mísseis intercontinentais terrestres (Intercontinental 

Ballistic Missile, ICBM) e enfatizavam estudos para o desenvolvimento de mísseis de 

interceptação contra os mísseis balísticos (Anti-Ballistic Missile, ABM). Destaca-se a 

instalação dos mísseis Polaris – primeiro SLBM da Marinha norte-americana – nos 

submarinos nucleares daquele Estado, a partir de 1960 (BRITANNICA, 2018; 

HOBSBAWM, 1994, p. 241; USA, 2018). 

 De 1962 até 1969 vigorou nos EUA a doutrina da resposta flexível (flexible 

response) de Kennedy27 e McNamara28. Esse conceito – implementado formalmente 

pela OTAN em 1967, com a adoção da concepção estratégica MC 14/3 – se baseia no 

fundamento de que as nações nucleares, mesmo diante de fortes provocações, só devem 

responder mediante reações em nível adequado para neutralizar a ameaça imediata, 

deixando ao inimigo a responsabilidade pela escalada do nível de atrição, exigindo, 

dessa forma, o emprego controlado da força. A flexible response foi posta em prática na 

crise dos mísseis, com a imposição de um bloqueio naval a Cuba que culminou com a 

concordância soviética em retirar todos os mísseis e instalações correlatas daquela ilha, 

encerrando a disputa. É importante observar que, a partir daquela contenda, os líderes 

políticos, dos dois lados, passaram a se portar com maior comedimento ao tratar de 

questões que envolvessem a possibilidade de emprego de armas nucleares. Ainda sobre 

a estratégia da resposta flexível, cabe notar que, a partir de sua elaboração por 

McNamara, a busca por forças convencionais robustas, que permitissem o 

enfrentamento de um longo conflito convencional, foi um objetivo constantemente 

perseguido pelos EUA. Ao longo desse período assumiram o poder Lyndon Johnson29, 

 
27  John F. Kennedy (1917-1963), Presidente dos EUA entre 1961-1963. 
28  Robert S. McNamara (1916-2009), Secretário de Defesa dos EUA entre 1961-1968. 
29  Lyndon Johnson (1908-1973), Presidente dos EUA entre 1963-1969. 
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nos EUA, e Brezhnev30, na URSS. Além disso, a China veio a detonar seu primeiro 

artefato nuclear, em outubro de 1964. Cabe destacar também o desembarque de 

fuzileiros navais norte-americanos na República Dominicana, em 1965 (GAVIN, 2001, 

pp. 847-850; OTAN, 1968; POSEN, 1991, pp. 17, 23). 

 Dessa forma, Hobsbawm nota que, no início dos anos 1960, observou-se um 

abrandamento no nível de tensão entre as superpotências. A Guerra da Coreia havia 

passado, bem como os anos de convulsão na URSS que se seguiram à morte de Stalin, 

sem que um confronto de maiores proporções entre os dois blocos houvesse ocorrido. A 

crise econômica pós 2ªGM que assombrava os europeus não se materializou. Pelo 

contrário, aqueles Estados começaram a usufruir de um período de prosperidade geral. 

Foi nesse ambiente que se iniciou o período da détente31. Muito contribuíram para esse 

relaxamento as características do líder Khrushchev, que acreditava ser possível a 

coexistência pacífica com os EUA. Nesse período, a sensação no Ocidente era a de que 

o mundo comunista ganhava terreno, uma vez que, ao longo da década de 1950, suas 

economias haviam crescido mais que a dos países capitalistas. Corroboravam ainda essa 

sensação o lançamento do Sputnik – primeiro satélite artificial da história – em 1957, e a 

revolução cubana de 1959. Mais ainda, os processos de descolonização e de revolução 

nos países do Terceiro Mundo pareciam favorecer os soviéticos. Por outro lado, a URSS 

ainda se recobrava do pesado cisma sofrido em seu bloco, com o afastamento da China, 

a partir de 1956. Para aquele autor, o resultado dessa fase do confronto bipolar foi o de 

um sistema internacional relativamente estabilizado, em um acordo tácito entre as 

superpotências de não amedrontar a si mesmas, nem o mundo, especialmente após a 

crise de 1962, simbolizado pela instalação de uma linha telefônica para o contato direto 

entre a Casa Branca e o Kremlin. Ao fim e ao cabo, a construção do muro de Berlim 

(1961) selou a última fronteira indefinida entre os dois blocos na Europa. Além disso, os 

movimentos de guerrilha liderados por Cuba, na América Latina, não conseguiram 

promover a onda de revoluções que se temia (HOBSBAWM, 1994, pp. 242-243). 

 Lima (2017) pontua que esse período “coincide com a complexificação da 

política internacional e com a tentativa de criação de vias alternativas à bipolaridade”, 

como o Movimento dos Países Não Alinhados (Non-Align Movement). Esse movimento 

 
30  Leonid I. Brezhnev (1906-1982), Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética entre 

1964-1982. 
31  No jargão diplomático, é o relaxamento de relações tensas ou hostis (especialmente entre nações nas 

quais vigoram ideologias antagônicas). 
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foi criado na Iugoslávia, em 1961, por iniciativa de Tito, presidente daquele Estado e de 

Nehru32, então Primeiro-Ministro indiano (LIMA, 2017, p. 22). Mingst, por outro lado, 

destaca a cúpula de Glassboro, em 1967, entre líderes norte-americanos e soviéticos, 

como um passo importante da détente. Outro evento de destaque ocorreu em 1972, 

quando foi assinado o primeiro Tratado de Limitação de Armas Estratégicas (Strategic 

Arms Limitation Talks, SALT I), estabelecendo limites para a quantidade de mísseis 

balísticos intercontinentais (Intercontinental Ballistic Missile, ICBM) e ogivas 

nucleares, além de restringir o número de instalações de mísseis antibalísticos a serem 

mantidas pelas superpotências (MINGST, 2014, posição 1448-1450). 

 Nesse ponto, nota-se que a intervenção soviética na Checoslováquia, em 

agosto de 1968 – no intuito de conter o movimento de liberalização que se processava 

naquele país – não estimulou qualquer envolvimento direto por parte da OTAN ou dos 

EUA. Outro movimento importante, ocorrido a partir de 1969, foi a contraposição que a 

China passou a adotar em relação à URSS, estabelecendo um conflito ideológico e uma 

cisão nas doutrinas comunistas. A União Soviética e a China tornaram-se então inimigos 

amargos, para o benefício dos EUA. Foi também em 1969 que Nixon33 assumiu a 

presidência dos EUA, com o objetivo de buscar a reconciliação interna e externa de seu 

Estado, tendo Kissinger34 como um de seus mais proeminentes assessores. A ascensão 

daquele presidente ao poder se viu envolta em um ambiente de duras críticas à estratégia 

da resposta flexível, porque além de não oferecer os resultados prometidos, ainda tendia 

a restringir a flexibilidade das opções militares. Os desdobramentos negativos da Guerra 

do Vietnã (1965-1973), com o aumento dos contingentes empregados e do dispêndio 

financeiro certamente contribuíram para demonstrar a fragilidade das doutrinas vigentes 

à época (KISSINGER, 1969, pp. 38-42; POSEN, 2014, p. 30). 

 No início do governo Nixon, o propósito primário da força nuclear 

estratégica prevista por McNamara era dissuadir um ataque nuclear e garantir, com um 

alto grau de confiabilidade, a destruição assegurada do inimigo. Nesse passo, a 

manutenção dos estoques de armamentos nucleares estratégicos, com melhoria de sua 

qualidade, e a substituição progressiva dos efetivos norte-americanos por tropas aliadas 

– com vistas às defesas regionais –, foram os passos iniciais dados por Nixon quando 

 
32  Jawaharlau Nehru (1889-1964), primeiro a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro da Índia, entre 1947-

1964. 
33  Richard M. Nixon (1913-1994), Presidente dos EUA entre 1969-1974. 
34  Henry A. Kissinger (1923-). Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA entre 1969-1975 e 

Secretário de Estado dos EUA entre 1973-1977. 
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propôs o início das negociações SALT com os soviéticos, em 197035. Seguiu-se a 

reaproximação (rapprochement) entre chineses e norte-americanos, com a admissão da 

China comunista à ONU em 1971, e o posterior reatamento de relações diplomáticas 

daquele Estado com inúmeros países ocidentais (fato que ocorreu com o Brasil em 

agosto de 1974, dentro da política do pragmatismo responsável que vigorava então no 

país) (XIA, 2006, pp. 13-18). 

 Nesse passo, em fevereiro de 1972, foi publicado o reporte “A Estrutura 

Emergente da Paz” (U.S. Foreign Policy for the 1970’s: The Emerging Structure of 

Peace), de Nixon ao Congresso dos EUA, o que foi consolidado pelas visitas daquele 

presidente à Pequim e Moscou. Foi uma busca do governo norte-americano pela 

conciliação, com o intuito de deixar para trás a era das confrontações, objetivando uma 

fase que privilegiasse as negociações. A partir dessa filosofia, o MAD (Mutual Assured 

Destruction, Destruição Mútua Assegurada) foi substituído pelo MASS (Mutual 

Assured Survival and Security, Sobrevivência e Segurança Mutuamente Asseguradas), 

que se firmou como um dos objetivos das negociações políticas da época. Como 

decorrência desse espírito surgiram ainda o SALT, já citado, e a MBFR (Mutual 

Balanced Force Reduction, Redução de Forças Mutuamente Balanceadas, em nível 

OTAN-Pacto de Varsóvia), tendo o SALT-I sido assinado em maio de 1972, indicando 

os caminhos a serem seguidos dentro daquela nova concepção estratégica. Na 

sequência, em janeiro de 1973 os EUA põe fim ao seu engajamento militar direto no 

Vietnã. Por outro lado, em outubro daquele ano, o equilíbrio do sistema foi colocado à 

prova com a Guerra do Yon Kippur, entre árabes e israelenses, mas foi conseguido um 

acordo de cessar-fogo, cuja negociação contou inclusive com troca direta de mensagens 

entre Nixon e Brezhnev. Em maio de 1974, mais um Estado consegue a detonação da 

bomba atômica, dessa vez a Índia36 (FRIEDBERG, 1978, pp. 92-95; EUA, 1972). 

 No item seguinte será discutida a segunda fase da Guerra Fria, pós choques 

do petróleo, que se aproxima do período englobado pela janela temporal desta 

dissertação (1970-1990). 

 

2.2.2 – A SEGUNDA FASE DA GUERRA FRIA, A PARTIR DA CRISE DE 1973 

 Hobsbawm destaca que, entre outros fatores de otimismo, no início dos anos 

 
35  Tal tratado veio a ser assinado em 1972. 
36  Para Posen, a continuada proliferação nuclear, em alguns casos – como o da Coréia do Norte –, foi 

motivada principalmente pelo receio do poderio militar norte-americano (POSEN, 2014, p. 31). 
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1970 – em movimento que foi se intensificando ao longo dos anos 1960 –, já era 

bastante significativo o comércio entre as duas grandes potências. Desse modo, as 

projeções que se fazia à época eram as melhores possíveis. A realidade, porém, não as 

confirmou. Em meados dos anos 1970, teve início aquela que pode ser chamada de 

“Segunda Guerra Fria”, a partir da crise econômica mundial provocada pelos choques 

do petróleo de 1973 e 1979, e da elevação do tom no confronto entre as superpotências, 

após o início da administração de Ronald Reagan (1911-2004)37, no início dos anos 

1980. Um dos eventos que influenciou sobremaneira os rumos desse período foi a 

Guerra do Vietnã, “conflito que marcou a derrota e a desestabilização para os EUA, 

desmoralizando e dividindo aquela nação”. Ficou evidente também o isolamento 

internacional daquele Estado, uma vez que todos os seus aliados se negaram a ter um 

maior envolvimento naquela guerra. Outro fator de turbulência foi a nova onda de 

revoluções que atingiu o Terceiro Mundo a partir de 1974, chegando a fazer crer que o 

balanço de poder estava inclinando-se em direção à URSS, uma vez que um 

considerável número de regimes na África, na Ásia e até mesmo na América foram 

atraídos para a esfera de influência soviética – contrários que eram muitos daqueles 

povos aos governos conservadores de então, muitas das vezes apoiados pelos EUA – 

permitindo, inclusive, o acesso da URSS a bases de apoio distantes de seu território 

continental, o que veio acompanhado pelo rápido crescimento da marinha soviética e de 

sua área de atuação. Aquele autor destaca que foi a confluência desses três fatores – os 

choques do petróleo, a crise norte-americana com a derrota no Vietnã e a onda de novos 

governos pró-URSS – que produziu a Segunda Guerra Fria e o clima quase que de 

histeria que passou a guiar o debate nos EUA (HOBSBAWM, 1994, pp. 244-245). 

 Passando para alguns eventos relevantes ocorridos no final da década de 

1970, Posen nota que a postura político-estratégica da administração Jimmy Carter38, 

pode ser resumida no fortalecimento da OTAN, no restabelecimento e estreitamento das 

relações com a China – com o propósito de conter a URSS no Oriente – e na busca pelo 

estabelecimento da paz no Oriente Médio. Quanto à África, os EUA buscaram atuar em 

campos diferentes do militar, a partir da premissa de que a URSS não possuía poder 

econômico suficiente para tornar-se uma potência imperialista naquele continente. 

Sobre o risco de uma guerra nuclear entre o Leste e o Oeste, cabe notar que, da 

 
37  Presidente dos EUA entre 1981-1989. 
38  James Earl Carter Jr. (1924-), Presidente dos EUA entre 1977-1981. 
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perspectiva dos líderes políticos, mesmo considerando o agravamento das relações 

EUA-URSS no final da década de 1970 e início dos anos 1980, não havia a propensão 

para uma escalada dessa natureza (POSEN, 1991, p. 18).   

 A respeito da URSS, Mingst observa que é preciso atentar para a complexa 

cadeia de desdobramentos internos que se desenrolava naquele Estado, onde fatores 

políticos, econômicos e demográficos vieram a precipitar o que pareceu ser uma 

desintegração abrupta. Cabe notar que o domínio político e a autoridade do Partido 

Comunista – principal pilar ideológico soviético –, vinha sofrendo significativa erosão 

ao longo do tempo – como no caso da revelação dos crimes cometidos por Joseph Stalin 

contra seu próprio povo, especialmente as minorias étnicas, acirrando a animosidade nas 

regiões mais remotas da URSS. Nesse sentido, muitas das pequenas repúblicas 

soviéticas ressentiam-se pelo processo de “russificação” que havia sido a elas imposto, 

bem como pelo reassentamento de determinadas minorias étnicas, além de outras 

atrocidades cometidas pelo governo central, como a fome que foi induzida em certas 

regiões. Segundo Mingst, outro ponto de divergência no sistema soviético era o das 

nomeações vitalícias para os principais cargos do Estado – procedimento mantido em 

vigor até meados dos anos 1980 – o que levou a uma cristalização das lideranças 

políticas do primeiro escalão. Nessa época, a ineficiente economia planificada ainda 

conseguia suporte nos lucros do setor de energia, em especial nas exportações de 

petróleo e gás. No entanto, os setores tecnológico, industrial e agrícola do país ficaram 

para trás, estagnados e pouco competitivos (MINGST, 2014, posição 1557-1609).  

 Nesse cenário, segundo Mingst, a acentuada queda sofrida pelos preços 

mundiais do petróleo, ao longo daquela década, agravou a situação. O orçamento do 

Estado, em declínio, já não permitia mais arcar com o ônus da corrida armamentista 

contra os Estados Unidos, financiar a Guerra no Afeganistão (1979-1989) e manter o 

império, cada vez mais fraturado, em sua órbita – a União Soviética continha enorme 

diversidade étnica, cuja coesão implicava em custos elevados de manutenção. Assim, 

reduzir os gastos militares e ter acesso a empréstimos do Ocidente tornaram-se 

necessidades críticas. Mais ainda, após a chegada de Gorbachev ao poder, em 1985, a 

glasnost permitiu que o cidadão soviético médio comparasse sua qualidade de vida com 

a de sua contraparte ocidental, enquanto a perestroika solapou as fundações da 

economia planificada, um aspecto essencial do sistema comunista. Assim, com o 

crescente descontentamento econômico e o desgaste da ideologia comunista, no final 
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dos anos 1980, movimentos nacionalistas locais começaram a ganhar força em meio ao 

povo. Marcaram também essa fase final do conflito bipolar, o fim da ajuda militar da 

URSS ao governo de Angola (1986), a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão (no 

início de 1989) e a queda do muro de Berlim (no final daquele mesmo ano), com a 

dissolução da União Soviética vindo a cabo no final de 1991. Na época, a maioria dos 

especialistas em URSS e em segurança não foi capaz de prever esses desdobramentos. 

Por fim, Mingst relembra que, apesar de a Guerra Fria não ter provocado conflitos de 

grande magnitude na Europa – diferente do que ocorreu na Primeira e na Segunda 

Guerra –, cerca de 40 milhões de pessoas perderam suas vidas em embates travados na 

Ásia, África e América Latina, naquele período (MINGST, 2014, posição 1650-1715). 

 Entre os fatores que levaram ao fim da Guerra Fria, Vaisse destaca o 

ressurgimento da Alemanha e do Japão como atores importantes do SI, fazendo ruir as 

bases em que o mundo se assentava desde o final da 1ªGM. Mais ainda, “as 

consequências da Segunda Guerra Mundial desvaneceram-se, (...) o comunismo está 

vacilante e a economia de mercado parece triunfar por todo o lado. A União Soviética, 

obrigada a um recuo generalizado, pulveriza-se em várias Repúblicas”. Nesse sentido, 

desde meados dos anos 1980, dois fenômenos – um de ordem econômica e outro de 

ordem política – criaram as fundações para o término do sistema bipolar. O mundo 

Ocidental atravessava uma fase de grande expansão, com o fim da crise econômica pós 

1973. Um elemento que contribuiu para essa recuperação foi a baixa do preço do 

petróleo, em função da diminuição da demanda, provocada, por sua vez, pela chegada 

ao mercado de produtores não membros da OPEP (como Noruega e Reino Unido) e 

pelo aumento da participação de energias alternativas – em especial a energia nuclear – 

na matriz energética mundial. Outro fator de relevo foi a retoma do crescimento 

econômico mundial, alavancada pelos EUA, que experimentava uma redução sensível 

em seus níveis de desemprego. Mais ainda, o Ocidente atravessava um novo período de 

expansão, graças, entre outros, ao desenvolvimento da tecnologia e da informática e à 

intensificação das trocas e dos serviços39 (VAISSE, 1995, pp. 171-172). 

 O segundo fenômeno é de ordem política, com a chegada ao poder de 

Mikhail Gorbatchev, eleito Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética, a 

 
39  Vaisse destaca que essa retomada do crescimento foi muito pouco consistente devido, entre outros, às 

flutuações das taxas das bolsas de valores e à fragilidade do sistema monetário internacional. Desse 

modo, o mundo Ocidental voltou a mergulhar na recessão ainda antes da crise do Golfo (1990-1991), 

com o aumento do preço do petróleo, a instabilidade do mercado financeiro, a diminuição da atividade 

econômica e o aumento do desemprego (VAISSE, 1995, p. 173). 
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11 de março de 1985. Para Vaisse, a perestroika (reestruturação) afetou todos os 

aspectos do Estado e da sociedade soviéticos, enquanto a glasnost (transparência) 

desencadeou um verdadeiro processo de ruptura política. Assim, as mudanças na União 

Soviética, como a eleição de Gorbatchev para chefe de Estado em maio de 1989, 

mostraram que o imobilismo da era Brejnev estava encerrado. Foi grande também o 

impacto sobre a política externa, uma vez que Gorbatchev diminuiu os compromissos 

internacionais da URSS, para que aquele Estado pudesse aplicar todas as energias em 

sua própria reconstrução. Assim, a partir de 1985, o arranque da expansão econômica no 

Ocidente e as renovações promovidas por Gorbatchev tiveram repercussões 

consideráveis e permitiram o reatar de um diálogo construtivo entre os Estados Unidos e 

a URSS, além de uma verdadeira revolução no Leste Europeu, permitindo o 

desanuviamento das tensões e o início de uma nova configuração internacional 

(VAISSE, 1995, pp. 173-177). 

 Sob outro prisma, Mingst destaca as questões que contribuíram para que a 

Europa tivesse vivido um período de relativa paz durante a Guerra Fria: a dissuasão 

nuclear; a divisão de poder entre norte-americanos e soviéticos; e o equilíbrio imposto 

pelo poderio econômico hegemônico dos Estados Unidos, que “arcaram de bom grado 

com o custo da manutenção da estabilidade”. Outra hipótese levantada por aquela autora 

atribui ao liberalismo econômico a manutenção da paz, uma vez que, ao longo do 

conflito bipolar, a ordem econômica liberal consolidou-se e tornou-se um fator 

dominante nas relações internacionais. Em outras palavras, os interesses comuns pelo 

crescimento econômico e pela estabilidade do sistema acabaram por superar a rivalidade 

(MINGST, 2014, posição 1536-1555). 

 Em relação à evolução dos gastos na área da defesa praticados ao longo da 

Guerra Fria, Posen (1984) pontua que, no início da década de 1950, no auge das 

despesas militares decorrentes de seu envolvimento na Guerra da Coréia, os EUA 

gastavam cerca de 15% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em defesa. Mais tarde, de 

1970 a meados da década de 1980, aquele Estado havia reduzido esses gastos para cerca 

de 6-7% do PIB. A URSS, por outro lado, nesse mesmo período, 1970-1985, dedicava 

entre 11-14% do seu produto interno para os gastos militares. Contudo, não se pode 

esquecer que, à época, o PIB soviético era cerca de metade do norte-americano 

(POSEN, 1984, pp. 18-19). 

 Sobre a proporção de despesas militares dentro de cada uma das duas 
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alianças, observa-se que, em meados da década de 1970, os gastos da URSS 

correspondiam a mais de 90% do total de gastos do Pacto de Varsóvia. De forma 

similar, os EUA eram responsáveis por cerca de 75% das despesas da OTAN. Assim, 

para Waltz (1979), a OTAN funcionava mais como uma garantia dada pelos EUA aos 

seus aliados europeus e ao Canadá. Os norte-americanos, donos de imenso arsenal 

nuclear e com forças armadas em número que equivalia ao de todas as tropas da Europa 

Ocidental somadas era capaz de assegurar a proteção daqueles Estados; o contrário não 

poderia ser dito (WALTZ, 1979, p. 169). 

 Após o fim da Guerra Fria, ao longo dos anos 1990 – no início da chamada 

“ordem unipolar” – os EUA passaram a ser responsáveis por cerca de um terço de todas 

as despesas militares do mundo. As nações aliadas dos norte-americanos assumiram 

outro terço, enquanto seus potenciais adversários e competidores somavam apenas cerca 

de 20% desses gastos. Todos os demais países do mundo representavam apenas os 15% 

restantes da despesa. Nesse período, enquanto o Reino Unido e a França – os aliados 

mais prósperos dos EUA que se mostravam comprometidos com os gastos militares, e 

que possuíam interesses estratégicos distantes de seus territórios – gastavam com 

defesa, respectivamente, 3,2 e 3,1% de seus PIB, os norte-americanos mantinham 

despesas na ordem de 3,95% (POSEN, 2014, pp. 26-27). 

 No próximo item serão discutidos os impactos da Guerra Fria no Terceiro 

Mundo e, em especial, na América Latina.  

 

2.2.3 – OS DESDOBRAMENTOS DA GUERRA FRIA NO TERCEIRO MUNDO E 

NA AMÉRICA LATINA 

 Mingst (2014) relembra que, no pós-2ªGM, havia a percepção de que as 

diferenças entre os great powers seriam dirimidas em zonas de conflito que não 

envolvessem os seus territórios, e sem a confrontação direta entre as duas 

superpotências. Nesse cenário, o entendimento era o de que bastava a queda de qualquer 

aliado em potencial, ainda que pobre ou distante, para que fosse deflagrado um processo 

acumulativo que conduziria a uma significativa modificação do equilíbrio de poder. 

Assim, com a proliferação dos Estados descolonizados recém-independentes, EUA e 

URSS lançaram-se à disputa pela influência sobre esses novos atores como modo de 

projetar seu poder em áreas fora de suas esferas de influência tradicionais. Desse modo, 

a Guerra Fria levou à globalização do conflito para todos os continentes (MINGST, 
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2014, posição 1277-1289). 

 Nesse passo, Hobsbawm (1994) destaca que a orientação que assumiriam os 

novos Estados da era pós-colonial (pró-EUA ou pró-URSS) não era clara. Desse modo, 

essa foi a zona em que, ao longo de toda a Guerra Fria, as superpotências disputaram 

apoio e influência, tornando-se as áreas de maior atrito, com destaque para a Ásia. Não 

por coincidência, lá foram desencadeados os maiores conflitos armados daquela era. Por 

outro lado, aquele autor destaca que, naquele que veio a se chamar “Terceiro Mundo”, 

as condições para a estabilidade internacional apresentaram-se em poucos anos, uma 

vez que a grande maioria dos Estados lá recém-criados se estabeleceram como não 

comunistas – mais até, mostraram-se anticomunistas, em suas políticas domésticas. 

Assim, o bloco comunista não mostrou sinais significativos de expansão entre a 

revolução chinesa de 1949 e os anos 1970, quando a própria China não mais se alinhava 

a Moscou (desde 1956, na verdade) (HOBSBAWM, 1994, p. 226). 

 Mingst destaca que a maioria das autoridades norte-americanas no final da 

década de 1950 e início da de 1960 considerava o Vietnã um novo teste da doutrina de 

contenção. De acordo com aquela visão, a influência comunista tinha de ser barrada 

antes que se espalhasse como uma sequência de peças de dominó a cair, uma após a 

outra, por todo o resto do Sudeste da Ásia e além (daí o surgimento do termo “efeito 

dominó”). O esforço norte-americano para impedir uma tomada comunista no Vietnã do 

Sul fracassou; porém, diferentemente do que se esperava, o efeito dominó não ocorreu. 

No cenário pós Vietnã, a relação entre a União Soviética e a China já se encontrava 

degradada há bastante tempo, com aqueles Estados disputando pela condução do 

comunismo, especialmente entre os países do Terceiro Mundo. No Ocidente, era grande 

a desconfiança norte-americana em relação ao emprego de alternativas militares, o que 

comprometeu as ações daquele Estado no sistema internacional por mais de uma década 

(MINGST, 2014, posição 1443-1447). 

 Lima et al (2017) destacam que, no plano regional latino-americano, a 

Guerra Fria implicou, entre outros, na criação do sistema interamericano – Tratado 

Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR)40, em 1947, e Organização dos Estados 

 
40  O TIAR é um pioneiro, especial e singular instrumento de segurança coletiva criado no mesmo ano do 

anúncio da Doutrina Truman, que formalmente dá início à chamada Guerra Fria. Em 1947, no Rio de 

Janeiro, dezenove países das Américas reuniram-se para “assegurar a paz por todos os meios 

possíveis, prover auxílio recíproco efetivo para enfrentar os ataques armados contra qualquer Estado 

americano, e conjurar as ameaças de agressão contra qualquer deles” (Preâmbulo do Tratado). Eram 

eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, 
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Americanos (OEA), em 1948 –, de natureza política e de segurança, além de uma série 

de intervenções militares e de ingerências por agentes de inteligência dos EUA nos 

governos da região, como nos casos da Guatemala (1954) e da República Dominicana 

(1965). Nesse último evento, o Brasil – sob o primeiro governo do regime militar, com 

Castelo Branco41 –, participou inclusive mediante o envio do segundo maior efetivo de 

tropas, depois dos EUA. Importante notar que, em 1965, o congresso norte-americano 

reconheceu o direito de os EUA intervirem militarmente em qualquer país da região. 

Nesse sentido, o contexto da Guerra Fria, mais especificamente o “esquema 

internacional de adesão e resistência às esferas de influência das superpotências, 

representa dimensão fundamental para compreender o papel atribuído à defesa nos 

países do Terceiro Mundo, em especial a função exercida pelos militares” (LIMA et al, 

2017, pp. 20-21). 

 Para Lima et al, o conflito ideológico Leste-Oeste foi assimilado pelas lutas 

políticas locais, inclusive aquelas relacionadas à libertação nacional contra o 

colonialismo, sendo possível observar, historicamente, um considerável número de 

interferências dos militares nos regimes políticos de países no Terceiro Mundo, em 

especial na América Latina. Segundo aqueles autores, ao longo do período 

compreendido entre 1946 e 1991, foram contabilizadas 63 intervenções militares na 

América Latina. Nesse contexto, “o golpe de 196442, no Brasil, foi um dos vários 

movimentos de ação militar na política patrocinados por interesses do governo dos 

Estados Unidos e pode ser compreendido no quadro mais amplo dos reflexos não tão 

frios da Guerra Fria”, no qual se inserem, entre outros, os regimes militares que 

 
Guatemala, Haiti, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e 

Venezuela. Importante destacar que o Canadá nunca fez parte do TIAR e, quando de seu ingresso na 

OEA, em 1990, pediu dispensa de filiar-se ao mesmo. Tendo por inspiração uma “doutrina de defesa 

hemisférica”, a ideia norteadora era uma resposta concertada a qualquer ameaça exógena à região, 

reforçando os entendimentos anteriores mantidos em 1945 na Conferência Interamericana sobre 

Problemas da Guerra e da Paz (Ata de Chapultepec), ocorrida no México. Nessa direção, e em estreita 

conexão com o definido pela recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU), de acordo com o 
art. 2º do Tratado, as partes comprometiam-se a “submeter toda controvérsia, que entre elas surja, aos 

métodos de soluções pacífica e a procurar resolvê-la entre si, mediante os processos vigentes no 

Sistema Interamericano, antes de a referir à Assembleia Geral ou ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas”. Trata-se de um engenhoso mecanismo multilateral que concatena consultas entre as 

partes, resolução de litígios interpares, sistemas parciais e universais, em detrimento de posturas 

unilaterais e/ou ao arrepio do direito internacional público (FUCCILLE, 2018, pp. 1173-1174). 
41  Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967), Presidente do Brasil entre 1964-1967. 
42  Outros autores defendem que o movimento de 1964 foi, na verdade, um contragolpe, ou uma 

contrarrevolução. Essa discussão não é objeto deste trabalho. A análise dos textos publicados na RMB 

(1970-1990) demonstrou que esse tema representou uma parcela ínfima da produção dos oficiais da 

MB, que se voltaram primordialmente para os temas profissionais, como é também o caso desta 

dissertação.  
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ocuparam o poder na Argentina, no Uruguai e no Chile. Segundo defendem aqueles 

autores, tal ciclo esteve estreitamente associado às dinâmicas de segurança hemisférica 

no âmbito da bipolaridade. Assim, também na chave da disputa mundial, pode-se 

observar o surgimento de diversos movimentos de resistência armada – muitos deles 

com inspiração ideológica e apoio socialista. Na América Latina, esfera de influência 

dos EUA, a interpretação dos líderes políticos dos regimes autoritários com relação à 

finalidade da defesa nacional era quase sempre a mesma: “purgar os respectivos países 

da influência socialista, materializada na luta contra a resistência armada” (LIMA et al, 

2017, pp. 22-23). 

 Vaisse (1995) defende que, na década de 1960, a América Latina era cenário 

de violentos confrontos, com o surgimento de forças revolucionárias, que, a exemplo do 

que ocorreu em Cuba, recorriam à luta armada. A situação preocupava os Estados 

Unidos que viam ameaçada a sua esfera de influência tradicional e que, para fazer face à 

situação, decidem apoiar ditaduras, como a de François Duvalier (1907-1971)43, no 

Haiti, ou intervir para impedir qualquer tentativa de tomada de poder pelos comunistas, 

como ocorreu na República Dominicana, em abril de 1965. Naquela ocasião, o 

presidente Johnson pretendia demonstrar a determinação com que os Estados Unidos 

defenderiam a região das tentativas de subversão. Segundo Vaisse, ao contrário do que 

aquele governo esperava, o sentimento antiamericano aumentou, favorecendo assim o 

avanço castrista, com o surgimento de núcleos revolucionários em vários outros 

Estados, como Colômbia, Bolívia, Peru e Chile (VAISSE, 1995, p. 119). 

 Nesse sentido, Vaisse destaca que, se por um lado o tratado de Tlatelolco, 

assinado em 1967, estabeleceu a desnuclearização da América Latina – trazendo alguma 

tranquilidade para a região –, por outro, desde 1959, com a revolução cubana, os 

Estados Unidos voltaram a priorizar a manutenção de sua posição hegemônica no 

continente. Nesse sentido, a OEA confrontava-se com o problema de Cuba – excluída 

do grupo em 1962 e readmitida em 1973 –, e com o problema das guerrilhas, apoiadas 

pelos cubanos na Bolívia, na Colômbia e na Venezuela. Aquele autor observa que a 

“Aliança para o Progresso”, criada por Kennedy como tentativa de contrapor-se ao 

castrismo e aos riscos de subversão na América Latina, não vai avante, uma vez que o 

congresso dos Estados Unidos, preocupado com a situação econômica daquele Estado, 

 
43  O “Papa Doc”, se manteve no poder entre 1957-1971. É o pai de Jean-Claude Duvalier, o “Baby 

Doc”, que o sucedeu no governo daquele Estado. 
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restringe a aprovação da concessão de créditos e, além disso, prefere concedê-los aos 

regimes mais conservadores do continente (VAISSE, 1995, p. 108). 

 Em 1966, Fidel Castro44 reúne em Havana a chamada conferência 

tricontinental – reunindo delegados dos governos e dos movimentos revolucionários da 

África, da Ásia e da América Latina, a fim de criar uma organização de solidariedade 

entre os participantes e organizar a luta anti-imperialista, a se desenvolver por todo o 

mundo. A partir daí, alguns líderes do movimento cubano, especialmente Che 

Guevara45, mergulham na guerrilha. Nesse período, são diversos os golpes de Estado 

ocorridos na região, estando o caso chileno entre aqueles de maior repercussão. Vaisse 

destaca que a chegada ao poder de Salvador Allende (1908-1973), socialista eleito em 

1970, torna tensas as relações daquele Estado com os Estados Unidos. Assim, a 11 de 

setembro de 1973, um golpe militar, dirigido por Pinochet46 e apoiado pelos EUA, 

derruba aquele governo (VAISSE, 1995, p. 120). 

 Cabe aqui voltar um pouco no tempo, a fim de destacar o conceito 

estratégico do Antefoco, estruturado pelos EUA com o propósito de combater os 

movimentos comunistas na América Latina, que tiveram seu auge quando Fidel Castro 

procurava exportar sua revolução. O Antefoco nasceu em contraposição à estratégia do 

Foco, empregada por Castro e Che Guevara, a partir do sucesso da Revolução Cubana 

(1953-1959). O foquismo propunha a insurreição armada imediata – com o “foco” em 

pequenos grupos de revolucionários –, com o objetivo de criar vários “Vietnãs” nas 

Américas, o que provocaria a intervenção norte-americana e sobrecarregaria os recursos 

militares daquele Estado. Assim, o Antefoco representava a aplicação da contra 

insurgência e a busca pelo estímulo ao nacionalismo, naquilo em que ele pudesse 

contrapor-se psicologicamente ao comunismo. Essas concepções vieram a perder 

destaque a partir da morte de Guevara, na Bolívia, em 1967 (FORSSBERG, 2016; 

HERMES, 1981, p. 48). 

 Na sequência, o ano de 1973 viu a primeira crise do petróleo que, em 

conjunto com a derrota norte-americana no Vietnã, marcam o início da segunda fase da 

Guerra Fria, conforme já comentado. Hobsbawm (1994) explica que esse segundo 

 
44  Fidel Alejandro Castro Ruz (1926-2016), Primeiro-Ministro de Cuba entre 1959-1976, Primeiro 

Secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba entre 1965-2011 e Presidente de Cuba 

entre 1976-2008. Exerceu também, em duas oportunidades, o cargo de Secretário-Geral do 

Movimento dos Países Não Alinhados, entre 1979-1983 e 2006-2008. 
45  Ernesto “Che” Guevara (1928-1967), argentino, revolucionário marxista. Foi o segundo em comando 

durante a revolução cubana, ao lado de Fidel Castro. Morreu na Bolívia, em outubro de 1967. 
46  General Augusto Pinochet (1915-2006), presidente do Chile entre 1974-1990. 
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momento do confronto bipolar foi travado por meio de guerras locais no Terceiro 

Mundo, sem o envolvimento direto dos EUA – traumatizado pelo desastre do Vietnã, 

quando havia enviado enormes contingentes de suas próprias tropas – e por uma 

“extraordinária aceleração da corrida armamentista nuclear”. Assim, uma vez que a 

situação na Europa se encontrava estabilizada, as superpotências migraram seu campo 

de competição para o Terceiro Mundo. O fato de que a URSS não mais aceitava seu 

confinamento regional e ousava mostrar sua bandeira nos pontos mais longínquos do 

globo levou os estrategistas norte-americanos a propagar que a supremacia Ocidental 

pereceria, a não ser que ela fosse reafirmada por meio de uma significativa 

demonstração de força. Segundo aquele autor, a histeria norte-americana não encontrava 

fundamento na razoabilidade, já que, em termos de poder real – que nem sempre 

caminha junto com o prestígio – os EUA mantinham-se decisivamente superiores à 

União Soviética. Em termos econômicos e tecnológicos, por exemplo, “a vantagem do 

bloco Ocidental (incluído aí o Japão) era incalculável”. Mais ainda, “não havia 

absolutamente nenhuma evidência de que a URSS buscava a guerra – ou planejava 

algum ataque – contra o Ocidente”. Ou seja, para Hobsbawm, os cenários alarmados de 

ameaças de ataque nuclear, comuns na retórica norte-americana no início dos anos 

1980, foram simplesmente gerados e alimentados por eles próprios. Nesse sentido, as 

ações do governo norte-americano a partir da assunção de Reagan, em 1981, podem ser 

entendidas como uma tentativa de “eliminar a mancha da humilhação sentida pelos 

norte-americanos nos anos precedentes por meio da demonstração inequívoca de 

supremacia e de invulnerabilidade dos EUA”, fazendo uso, por exemplo, das 

intervenções em Granada (1983), na Líbia (1986) e no Panamá (1989). Ao fim, o trauma 

foi superado apenas pelo não previsto e inesperado colapso do grande antagonista, 

deixando os EUA como o único great power do sistema internacional (HOBSBAWM, 

1994, pp. 246-248). 

 Durante o período 1973-1985, segundo Vaisse, a guerrilha e os golpes de 

Estado proliferam na América Latina, transformando-a numa região de grande 

instabilidade. Como causas dessa instabilidade pode-se destacar a fragilidade das 

estruturas econômicas, as desigualdades sociais e a fraqueza dos sistemas políticos 

locais, que propiciaram a expansão da guerrilha e o desenvolvimento das correntes 

marxistas. Para aquele autor, o domínio norte-americano tornava-se cada vez mais 

insuportável para os países da América Latina, particularmente para os da América 
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Central, que manifestavam a vontade de assumir posições independentes em relação 

àquelas da potência vizinha. Assim, via-se uma região abalada por violentas agitações 

devido aos confrontos entre os movimentos revolucionários marxistas-leninistas e os 

regimes conservadores. Mais ainda, o desenvolvimento econômico experimentado por 

algumas nações vinha acompanhado por enormes desigualdades sociais, o que favorecia 

a propagação das ideias revolucionárias de Cuba, que não escondia a vontade de 

espalhar a revolução a toda a América Latina. Nesse ponto, a hostilidade do governo 

norte-americano para com aquele país veio a aumentar a popularidade de Fidel Castro, 

que se tornou uma espécie de ícone do anti-imperialismo (VAISSE, 1995, p. 158). 

 Vaisse destaca que a força do regime cubano não se restringiu ao continente 

americano, com aquele governo apoiando movimentos de emancipação na África, onde 

agia tanto por conta própria, como a mando de Moscou. De 1975 a 1985, contingentes 

expressivos de cubanos participaram de combates em terras africanas e, apesar de se 

tornar cada vez mais dependente da União Soviética, Cuba viu o seu prestígio aumentar 

no Terceiro Mundo. A vocação africana de Cuba concretiza-se em 1975, com a 

intervenção dos cubanos em Angola e em Moçambique. Nesta última, contavam com o 

apoio de material militar soviético enviado através de uma ponte aérea, o que permitiu a 

vitória das forças revolucionárias naquele Estado. Em Angola, o Movimento Popular de 

Libertação derrota, com a ajuda dos cubanos, outros dois movimentos – pró Ocidente – 

que disputavam com ele o poder. Além disso, Cuba se fez presente também na Etiópia, 

na Tanzânia, no Congo e em Serra Leoa. O próprio Fidel Castro visitou, em 1977, Líbia, 

Somália, Etiópia, Tanzânia, Moçambique e Angola (VAISSE, 1995, pp. 159, 168). 

 Cabe pontuar ainda a realização, em Havana, em setembro de 1979, da 6º 

Conferência do Movimento dos Países Não Alinhados. No mês seguinte, Castro – então 

Secretário-Geral do Movimento – discursou perante a Assembleia Geral da ONU, a fim 

de defender as posições do grupo. Vale aqui destacar um pequeno trecho desse discurso: 

Nós somos 95 países de todos os continentes, representando a vasta maioria 

da humanidade. Nós somos unidos pela determinação em defender a 

cooperação entre nossos países, a liberdade nacional, o desenvolvimento 

social, a soberania, a segurança, a igualdade e a autodeterminação. Nós 

somos unidos pelo desafio de transformar o atual sistema de relações 

internacionais, baseado na injustiça, na desigualdade e na opressão. (...) 

Reunido em Havana, o movimento reafirmou seus princípios e confirmou 

seus objetivos. Os Países Não Alinhados insistem que é necessário eliminar a 

desigualdade abismal que separa os países desenvolvidos daqueles em 
desenvolvimento. Desse modo, lutamos pela eliminação da pobreza, da fome, 

da doença e do analfabetismo, que centenas de milhões de seres humanos 

estão ainda experimentando. Nós queremos uma Nova Ordem Mundial, 

baseada na justiça, na igualdade e na paz, em substituição ao injusto e 
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desigual sistema que prevalece hoje (TUT, 1979, tradução nossa)47. 

 

 Até o final dos anos 70, segundo Vaisse, os Estados Unidos zelaram pela 

manutenção do status quo político no Ocidente, praticando uma política de contenção 

do comunismo – de acordo com seus interesses econômicos e estratégicos –, apoiando 

ditaduras e derrubando dirigentes nos Estados que, em sua opinião, colocavam em 

perigo a estabilidade na região. Durante a presidência de Jimmy Carter (1977-1981), 

que proclamava seu apego aos direitos humanos e ao princípio da soberania das nações, 

a atitude dos EUA para com a América Latina alterou-se substancialmente, pondo em 

prática um sistema de ajuda seletiva, reduzindo o apoio militar e financeiro às ditaduras, 

como as que governavam o Chile e a Argentina. Outro ponto importante daquele 

período foi a assinatura do tratado sobre o Canal do Panamá, em 16 de junho de 1978 – 

dando à República do Panamá a soberania progressiva sobre a via marítima 

transoceânica e prevendo a supressão, a prazo, da Zona do Canal, território cedido aos 

Estados Unidos, em 1903 –, encerrando assim um importante episódio na história das 

intervenções norte-americanas na região (VAISSE, 1995, pp. 160-161).  

 Segundo Mingst, nesse mesmo período, final da década de 1970, as forças 

revolucionárias – inspiradas ou não pelo castrismo – ganhavam terreno. Em março de 

1979, tomam o poder em Granada e, em julho daquele ano, na Nicarágua, os 

guerrilheiros da Frente Sandinista48 de Libertação derrubam o presidente Anastasio 

Somoza (1925-1980)49. Assim, o risco de propagação revolucionária na região – 

materializada pelo apoio que o novo regime nicaraguense presta aos guerrilheiros de El 

Salvador e da Guatemala – preocupa os Estados Unidos que, com a chegada ao poder de 

Ronald Reagan, em 1981, resolvem agir e enviam auxílio militar e financeiro aos 

grupos contrarrevolucionários, além de elaborar um plano de auxílio para os Estados 

caribenhos (MINGST, 2014, posição 1527-1535). Foi o chamado “Plano Reagan”, de 

fevereiro de 1982, que tinha como objetivos declarados a promoção da democracia, do 

 
47  Este trabalho não se propõe a detalhar a atuação dos grupos revolucionários na América Latina, nem 

as questões políticas e sociais que podem ter relação com o surgimento e o desenvolvimento desses 

movimentos. O importante aqui é destacar que a revolução cubana e as tentativas daquele regime de 

espalhar o socialismo na região foram motivo de grande preocupação para os EUA e para seus aliados 

no continente e que, apesar disso – conforme será comentado no Capítulo 4 –, o pensamento naval 

manteve-se focado nas questões externas, não desviando sua atenção para as turbulências internas 

pelas quais o país passava.  
48  Em referência a Augusto Sandino (1895-1934), resistente nicaraguense que se opôs com êxito a uma 

intervenção norte-americana no seu país (VAISSE, 1995, pp. 162-163). 
49  Ditador que governou o país entre 1967-1979. Foi o último membro da família Somoza a governar a 

Nicarágua, encerrando uma dinastia que detinha o poder desde 1936. 
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diálogo, do desenvolvimento e da defesa da América Central. A intervenção norte-

americana levada a cabo a 25 de outubro de 1983, em Granada, onde se verificava 

considerável agitação popular, mostra a determinação daquele governo em reafirmar a 

sua autoridade na região (VAISSE, 1995, pp. 162-163).  

 Porém, para os EUA, permanecia a questão incômoda da Nicarágua. No 

final dos anos 1970, aquela pequena nação – que tem localização estratégica no Caribe 

–, atravessava uma grave crise, devido aos confrontos entre a Frente Sandinista e a 

família do presidente Somoza, que governava o país há mais de quarenta anos. Como 

consequência, em 17 de julho de 1979, o general Somoza deixa o poder e o país 

mergulha em um clima de guerra civil. Os EUA suspendem então o auxílio financeiro 

que forneciam aquele Estado, agora governado pelos sandinistas. Em 1982, forças 

contrarrevolucionárias (os “Contras”) retomam os ataques ao governo sandinista e o 

país mergulha novamente no caos social. Preocupados com a presença de cubanos e de 

conselheiros militares soviéticos na Nicarágua, os Estados Unidos passam a apoiar os 

Contras (VAISSE, 1995, pp. 164-165). 

 Para Vaisse, essa crise da liderança norte-americana na América Latina 

torna-se perfeitamente visível durante a Guerra das Falklands/Malvinas. Segundo aquele 

autor, os Estados Unidos “tiveram que escolher entre dois tipos de alianças, a do 

Atlântico Norte e a do continente americano”. O Presidente Reagan opta por apoiar a 

Grã-Bretanha, o que lhe vale o ressentimento da Argentina e de muitos Estados latino-

americanos. É importante ressaltar que, de modo geral, a democracia fazia progressos 

na região: Venezuela e Colômbia, em 1958; Peru, em 1978; Bolívia, em 1981; Argentina 

e Uruguai, em 1984; e Brasil, em 1985, passam da ditadura e do regime militar para a 

democracia. Para aquele autor, o fim das tensões do mundo bipolar criou um ambiente 

propício à queda das ditaduras e à implantação de regimes mais liberais nas Américas. 

Desse modo, na América Central, tão marcada pela Guerra Fria, a situação política ao 

fim dos anos 1980 se apresentava mais calma. A guerra civil da Nicarágua havia 

terminado e festejava-se a reconciliação nacional em El Salvador. Eleições livres 

espalhavam-se pela região, transcorrendo, na maior parte das vezes, em clima de 

normalidade. Sob o impulso do Fundo Monetário Internacional (FMI), as reformas 

estruturais começavam a dar frutos na saúde econômica dos países, especialmente na 

Argentina e no Chile. Mais ainda, os esforços para a unificação econômica regional, 
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com o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)50, davam sinais de êxito. A União 

Soviética passava a ter um papel diferente junto àqueles países e Gorbatchev não 

consegue, no decorrer da visita que faz a Cuba, em abril de 1989, que Fidel Castro se 

renda aos encantos da perestroika. Como consequência, Moscou distancia-se, evacua 

suas tropas em 1991, e deixa de prestar auxílio econômico aos cubanos. Enquanto isso, 

segundo aquele autor, os Estados Unidos “oscilavam entre o imobilismo, o 

multilaterismo – por intermédio da OEA – e o intervencionismo, cuja justificativa 

deixou de ser a segurança nacional e passou a se fundamentar no combate ao tráfico 

internacional de drogas” (VAISSE, 1995, pp. 164-165, 207-208). 

 Por fim, segundo Vaisse, processos similares foram observados na América 

do Sul. Assim, no Uruguai e no Brasil são eleitos, por sufrágio universal, novos 

presidentes. Na Argentina, a derrota na Guerra das Falklands/Malvinas leva à queda do 

regime militar, que é substituído por um regime liberal. O presidente Raúl Alfonsín 

(1927-2009)51 é eleito presidente e o novo regime leva a tribunal os militares da antiga 

junta. No Paraguai, o general Alfredo Stroessner (1912-2006), que desde 1954 chefiava 

um regime ditatorial, é deposto em fevereiro de 1989, por outro general, que depois se 

submete ao voto popular. No Chile, a sucessão do general Pinochet vem em março de 

1990. Na Nicarágua, a oposição liberal ganha as eleições, derrotando o candidato 

sandinista, em fevereiro de 1990. A reconciliação nacional em El Salvador é 

definitivamente selada em dezembro de 1992. Aquele autor destaca que esse processo 

de redemocratização foi permeado de distúrbios, como os violentos confrontos 

ocorridos na Venezuela e no Peru – minado pela guerrilha do Sendero Luminoso –, em 

1992; na Colômbia – corroída pelo tráfico de drogas –; e no Brasil onde, depois de uma 

grave crise política, o Presidente Collor se vê forçado a afastar-se do cargo (VAISSE, 

1995, pp. 164-165, 178-179). 

 

 

 

 

 

 
50  Com mais de duas décadas de existência, o MERCOSUL é a mais abrangente iniciativa de integração 

regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da 

região ao final da década de 80. Os membros fundadores do MERCOSUL são Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de Assunção de 1991 (BRASIL, 2019c). 
51  Presidente da Argentina entre 1983-1989. 
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  Wars have a habit of occurring at a time and place other than those 

expected in formal policy assessments or scenarios. They have to be fought with the 

forces and equipment in hand, not what was planned for the future 

(Lawrence Freedman, 2005)52. 

 

 
52  As guerras têm o hábito de ocorrer em um momento e lugar diferentes daqueles esperados em 

avaliações ou cenários formais de políticas. Elas têm que ser combatidos com as forças e 

equipamentos em mãos, não o que foi planejado para o futuro (tradução nossa). 
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3 – A GUERRA DAS FALKLANDS/MALVINAS E AS LIÇÕES APRENDIDAS 

  Este capítulo apresentará a Guerra das Falklands/Malvinas (2/4/1982-

14/6/1982), abordando a escalada da crise, os primeiros passos do conflito e as lições 

aprendidas com aquela guerra, desde o nível político-estratégico, até o tático-

operacional. 

 

3.1 – A ESCALADA DA CRISE E OS PRIMEIROS PASSOS DO CONFLITO 

 Em 1982, na Argentina, algumas lideranças entendiam que a perda das 

Falklands/Malvinas seria apenas mais um passo no declínio inexorável do Império 

Britânico. Mais ainda, havia em muitos o sentimento de que o Ocidente estava 

perdendo a Guerra Fria, conforme comentado no capítulo anterior. Porém, Margaret 

Thatcher (1925-2013)53 e Ronald Reagan discordavam dessa visão e estavam dispostos 

a mostrar ao mundo a sua determinação (DUNN, 2014; FINLAN, 2005, p. 193) 54. 

 No lado britânico, pouco antes da guerra, ao longo do ano de 1981, o Reino 

Unido sinalizou algumas alterações que impactaram na decisão do governo argentino 

pela invasão das ilhas: Whitehall55 anunciou que o futuro da base de pesquisas 

antárticas em Grytviken, na Geórgia do Sul (figura 4), encontrava-se sob revisão; que 

seria dada a baixa do Navio Polar HMS56 Endurance57, em junho de 1982, após 

concluída a comissão que realizava, sem substituição; e que estudava reduzir em um 

terço o tamanho da Marinha Real Britânica (Royal Navy)58, aí incluídas as baixas dos 

Navios-Aeródromo (NAe) Hermes (figura 5) e Invincible59, os dois únicos NAe 

operacionais de que dispunha a Royal Navy60 na época. Mais ainda, o governo de 

 
53  Primeira-Ministra do Reino Unido entre 1979-1990. 
54  Para mais detalhes sobre as principais lideranças envolvidas no conflito, ver Apêndice B. 
55  Rua de Westminster, em Londres, que concentra grande parte dos departamentos e ministérios do 

governo britânico. Com o tempo, a menção a essa rua passou a ser entendida como uma menção ao 

próprio governo do Reino Unido. 
56  Navio de Sua Majestade (Her ou His Majesty's Ship), como são chamados os navios da Marinha Real 

Britânica. 
57  Além de possuir grande capacidade de coletar dados de inteligência, aquele navio era um símbolo da 

determinação britânica em defender os seus interesses na região, sendo a única presença naval do 

Reino Unido no Atlântico Sul (ANDERSON, 2002, p.19; DUNN, 2014, p.12). 
58  Para mais informações sobre a Royal Navy, ver a página oficial da instituição na internet: 

www.royalnavy. mod.uk (REINO UNIDO, 2017). 
59  O Hermes seria vendido para o Chile e o Invincible, para a Austrália (DUNN, 2014, p. 12). 
60  O HMS Bulwark, NAe da Classe Centaur, mesma do Hermes, foi descomissionado em 1981, 

enquanto o HMS Illustrious, da Classe Invincible, não ficou pronto a tempo de participar do conflito, 

apesar do esforço britânico em apressar o seu comissionamento, ocorrido em 20/06/1982. O navio, 

porém, teve papel importante ao render o Invincible nas Falklands/Malvinas, em 28/08 daquele ano 

(FREEDMAN, 2005b).  
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Thatcher buscava na citada restruturação das FA um meio de sanar a desoladora 

situação do Tesouro britânico, liberando recursos para uma economia doméstica que se 

encontrava debilitada (ANDERSON, 2002, pp.19; DUNN, 2014, pp. 11-12). 

 Cabe comentar mais detalhadamente como se chegou a essa situação. O 

setor de defesa do Reino Unido passava por uma reformulação, no sentido da redução 

de custos, e o Secretário de Defesa britânico, John Nott (1932-)61, defendia que, no 

contexto da OTAN, era desnecessária a manutenção de uma esquadra tão dispendiosa. 

Nesse sentido, Nott planejava desfazer-se ainda dos navios anfíbios daquela Esquadra, 

além de cancelar a incorporação já planejada de outros dois NAe. Somado às 

declarações oficiais do governo britânico, a imprensa inglesa especulava ainda que 

havia planos para extinguir os Reais Fuzileiros Navais (Royal Marines) (ANDERSON, 

2002, p.19; FREEDMAN, 2005b). 

 Cabe notar ainda que o Invincible, de porte menor que o Hermes, foi 

projetado para operar com a OTAN, contra as forças do bloco soviético. Friedman 

(2015) nota que aquele navio era voltado para a guerra antissubmarino (Guerra A/S) e 

para as operações de ataque, possuindo pequena capacidade de defesa antiaérea e 

nenhuma capacidade de alarme aéreo antecipado (Airborne Early Warning, AEW), uma 

vez que se esperava que ele fosse integrar uma Força Naval operando sob a proteção da 

aviação baseada em terra (FRIEDMAN, 2015). 

 Dunn (2014) defende que, naquela ocasião, o Exército Britânico (British 

Army) encontrava-se orientado no sentido de compor um exército continental sob os 

auspícios da OTAN e a Real Força Aérea (Royal Air Force, RAF) estava focada na 

tarefa do bombardeio estratégico, enquanto a Royal Navy, por sua vez, sob o escrutínio 

político da redução de custos, era forçada a focar em contribuir com a OTAN contra o 

inimigo mais provável, que seria a esquadra soviética do norte. Desse modo, o governo 

britânico impunha uma estrutura militar voltada para a ameaça da URSS e concebida 

para operar integrada com os EUA e os demais membros da OTAN. Como 

consequência, a RN teve perda considerável em flexibilidade, versatilidade e capacidade 

autônoma, tendendo a ser reduzida a um papel de força auxiliar, com tarefa 

especializada na guerra antissubmarino (DUNN, 2014, pp.11-12) 

 Segundo Jackling (2005) havia um foco muito claro no sentido de que a 

ameaça estratégica ao Reino Unido era representada pela URSS e seus aliados do Pacto 

 
61  Secretário de Estado britânico para a Defesa entre 1981- 1983. 
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de Varsóvia, e pensavam-se as políticas de defesa para responder àquela ameaça sempre 

se levando em conta a estrutura da OTAN. Nesse contexto, quando Nott assumiu o 

Ministério da Defesa britânico (United Kingdom Ministry of Defense), em 1981, 

concluiu que a força militar que o Reino Unido mantinha e o planejamento de forças 

que continuava a ser perseguido não eram compatíveis com o orçamento que se previa 

para a pasta nos anos subsequentes. Aquela era uma estrutura por demais pesada e que, 

mesmo não mais se justificando – na percepção de Nott –, se perpetuava nos projetos e 

nos planos de reaparelhamento das forças. Desse modo, o novo secretário conduziu uma 

revisão sobre a estrutura de defesa daquele Estado, a Nott Defence Review, tornada 

oficial por meio do Programa de Defesa britânico de 1981 (The United Kingdom 

Defence Programme: The Way Forward, Command Paper 8288) (JACKLING, 2005, 

pp. 239-240; REINO UNIDO, 1981). 

 O Command Paper62 8288, ou Cmnd. 8288, previa quatro tarefas para as 

Forças Armadas britânicas: manter forças nucleares estratégicas independentes; prover a 

defesa do território nacional; contribuir com forças terrestres e aéreas para a defesa do 

continente europeu; e contribuir com a defesa marítima do Canal da Mancha (English 

Channel) e da porção leste do Atlântico. Porém, quando da alocação de recursos, aquele 

documento priorizou a segunda e a terceira tarefas, em detrimento da última. Mais 

ainda, orientava que a Royal Navy deveria buscar o incremento de suas capacidades 

aeronavais e submarinas, reduzindo seus meios de superfície. O número de submarinos 

nucleares deveria ser aumentado, enquanto deveriam ser mantidos apenas dois NAe, de 

proporções modestas e voltados à guerra antissubmarino. O número de 

Contratorpedeiros63 e Fragatas deveria ser reduzido, de 59 para cerca de 50; e os navios 

 
62  São documentos, de diversas naturezas (State Papers, White Papers, Green Papers etc.), apresentados 

pelo governo britânico ao Parlamento daquele Estado. Compõe juntamente com os House of 

Commons Bills, House of Commons Papers, House of Lords Papers e House of Lords Bills, as cinco 

classes de documentos organizadas pelo Parlamento britânico (REINO UNIDO, 2018).  
63  Destroyer, como geralmente são classificados os navios desse porte. Os navios de escolta são 

classificados em função de seu tamanho (comprimento, deslocamento etc.) e de seu poder de combate. 

Em ordem crescente desses atributos, encontram-se as Corvetas, as Fragatas, os Contratorpedeiros e 

os Cruzadores. 

Para navios construídos antes do advento dos mísseis – que é o caso de alguns dos meios navais 

envolvidos no conflito aqui estudado – a classificação de Destroyer era atribuída a navios de menor 

porte, que hoje seriam chamados de Fragatas, ou até mesmo de Corvetas. 

Nesse sentido, os verdadeiros Destroyers envolvidos na Guerra das Falklands/Malvinas foram os 

navios argentinos da Classe Sheffield (construídos no Reino Unido) e os britânicos das Classes 

County, Bristol e Sheffield. Esses navios foram comissionados entre 1966 e 1980, e possuem 

deslocamento entre 4.500 e 7.000 toneladas. Já os Contratorpedeiros argentinos das Classes Allen 

Sumner e Gearing (de origem norte-americana), são navios mais antigos, comissionados na década de 

1940, e de menor porte, deslocando entre 2.200 e 2.600 toneladas (VALENTI, 2017). 
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anfíbios, HMS Intrepid e Fearless, deveriam ser desativados, em 1982 e 1984, 

respectivamente. A guarnição das Ilhas Falklands/Malvinas, que previa a alocação de 30 

Royal Marines, não sofreria alteração, mas foi confirmada a baixa do Endurance – que 

permanecia no Atlântico Sul por seis meses a cada ano –, sem rendição, conforme já 

havia sido planejado desde o governo anterior (JACKLING, 2005, pp. 241-242; REINO 

UNIDO, 1981). 

 Assim, a restruturação das FA do Reino Unido – uma tradicional potência 

marítima –, forçava o setor de defesa daquele Estado em direção a uma postura voltada 

para o continente e o poder terrestre, além de ordenar os esforços no sentido de se 

contrapor a uma determinada ameaça apenas – a URSS comunista – sob a liderança da 

OTAN. Essa restruturação limitou a capacidade militar britânica em responder a uma 

invasão argentina e sua cada vez mais reduzida presença naval no Atlântico Sul 

sinalizou o enfraquecimento de sua vontade política em defender os seus interesses. Por 

outro lado, a Argentina – tradicionalmente um poder terrestre – vinha fortalecendo o 

seu Poder Naval64, através da aquisição do NAeL Veinticinco de Mayo e do Cruzador 

General Belgrano (figura 6), além da incorporação de outros importantes meios de 

superfície e submarinos. Ao compilar todo esse cenário, o governo argentino concluiu 

que o Reino Unido havia decidido abandonar seus territórios no Atlântico Sul e que em 

breve, não teria sequer a capacidade e os meios para defendê-los. Assim, da perspectiva 

Argentina, o momento era oportuno para o emprego da força militar, a fim de retomar 

as Falklands/Malvinas (ANDERSON, 2002, p.19; DUNN, 2014, p.12).  

 Não se pode deixar de pontuar que a Argentina era governada por uma 

Junta Militar que reunia os titulares de cada uma das FA, sendo aquela a terceira junta, 

entre as quatro que governaram o país entre 1976 e 1983. A Tercera Junta Militar de 

Gobierno era formada pelo Presidente argentino, General Galtieri (1926-2003)65, pelo 

 
64  O Poder Naval é um dos componentes da expressão militar do Poder Nacional e integrante do Poder 

Marítimo, capaz de atuar no mar, nas águas interiores e em certas áreas terrestres limitadas de 

interesse para as Operações Navais, incluindo o espaço aéreo sobrejacente, visando a contribuir para a 

conquista e a manutenção dos Objetivos Nacionais de Defesa, identificados na Política Nacional de 

Defesa (PND), conforme as diretrizes estabelecidas pela Estratégia Nacional de Defesa (END). O 

Poder Naval compreende os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais; as infraestruturas de 

apoio; e as estruturas de comando e controle, de logística e administrativa. As forças e os meios de 

apoio não orgânicos da MB, quando vinculados ao cumprimento da missão da Marinha e submetidos 

a algum tipo de orientação, comando ou controle de autoridade naval, serão considerados integrantes 

do Poder Naval (BRASIL, 2017, cap. 1, pp. 4-6). 
65  General de Exército Leopoldo Galtieri, Presidente da Argentina entre 1981-1982, acumulava a 

presidência com o cargo de Chefe do Estado-Maior Geral do Exército argentino. Esse último é 

similar, no Brasil, ao cargo de Comandante do Exército – situação análoga ocorre com os dois outros 
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Almirante Jorge Anaya (1926-2008, representante da marinha) e pelo Brigadeiro 

Basilio Dozo (1929-2017, representante da força aérea). Um fator que é preciso 

destacar na análise da escalada do conflito pela Argentina é a presença, nessa Junta, do 

Almirante Anaya; oficial que gozava de significativa influência sobre o presidente 

Galtieri. Anaya era um opositor do Reino Unido – diferente da maior parte dos 

integrantes da elite argentina –, fruto em parte de experiências e impressões negativas 

que carregava do período em que residiu em Londres, onde exerceu a função de Adido 

Naval junto à Embaixada argentina naquele país. Anaya teria apoiado Galtieri no golpe 

que o levou ao poder em dezembro de 198166 apenas pela promessa que o general havia 

feito a ele de que a marinha teria “carta branca” para buscar a expulsão dos britânicos 

não só das Falklands/Malvinas, mas de todos os demais territórios mantidos pelo Reino 

Unido no Atlântico Sul (ANDERSON, 2002, p. 20; DUNN, 2014, p. 8). 

 Mais especificamente em relação à Armada da República da Argentina 

(Armada de la República Argentina, ARA)67, Flores (1980) comenta que aquele país – 

inserido no mesmo quadro em que se situava o Brasil, sob a perspectiva do confronto 

bipolar –, embora tenha aderido à orientação geral norte-americana no preparo de suas 

forças, não se descuidou em manter flexível o seu Poder Naval, “como bem o refletem a 

capacidade de múltiplo emprego do Navio-Aeródromo Ligeiro (NAeL) 25 de Mayo e, já 

na década de 1970, a obtenção de escoltas com defesa antiaérea de área e a instalação de 

Míssil Superfície-Superfície (MSS) em vários de seus navios” (FLORES, 1980, p. 68). 

 Mais ainda, as circunstâncias que levaram ao conflito devem ser analisadas 

também à luz da situação política doméstica dos dois Estados e das condições 

internacionais existentes àquela época. Ungerer (1975) defende que, em meados da 

década de 1970, apesar da instabilidade política pela qual passava, a Argentina era um 

país “socialmente saudável”, graças a alguns fatores históricos, demográficos e 

geográficos como “a formação da população, os baixos índices de natalidade, a 

distribuição harmônica do território entre atividades econômicas diversas e a 

 
membros da Junta Militar. Cabe comentar ainda que, atualmente, na Argentina, subordinado ao 

Ministério da Defesa (Ministerio de Defensa), há o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

Argentinas (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas); com o Chefe do Estado-

Maior Geral do Exército (Jefatura del Estado Mayor General del Ejército) posicionado um nível 

hierárquico abaixo daquele Estado-Maior Conjunto (ARGENTINA, 2017b). 
66  Deposição do governo do General Roberto Eduardo Viola (1924-1994), em 11 de dezembro de 1981 

(FREEDMAN, 2005a). 
67  Para mais informações sobre a ARA, ver a página oficial da instituição na internet: www.ara.mil.ar/ 

(ARGENTINA, 2017a). 
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abundância de certos recursos naturais, como o petróleo”. Por outro lado, aquele oficial 

observa que a crise econômica que assolava os argentinos era muito grave e que, nos 

primeiros meses de 1975, já se notava o movimento deficitário de capitais naquele país. 

Industrialmente, apesar de tudo, a posição Argentina era muito boa, apresentando 

elevado grau de tecnologia em variados setores, inclusive o nuclear (UNGERER, 1975, 

pp. 114-115). 

 Sob outro ponto de vista, Dunn (2014) nota que o ambiente argentino era de 

inquietação, alimentado por taxas elevadas de inflação, fraco desempenho da indústria, 

crescimento do desemprego e queda nos níveis salariais. A repressão imposta pelos 

militares suprimia a oposição política, mas a Junta necessitava de um processo 

diversionário externo para os problemas enfrentados no campo interno; uma causa que 

pudesse unir a todos os argentinos. No campo externo, a percepção de Galtieri era a de 

que o Reino Unido não empregaria a força para retomar as ilhas; os EUA 

permaneceriam neutros no caso de um conflito – uma vez que o presidente argentino 

assumia destacado apoio à política externa de Reagan –; a ONU eventualmente iria 

aceitar a ocupação argentina como um assentamento legítimo daquele povo; e a 

diplomacia argentina teria sucesso em promover aquele Estado como parte injustiçada 

aos olhos da opinião pública mundial. Todas essas suposições, que contribuíram para o 

erro de julgamento político e diplomático da Junta, se mostraram infundadas (DUNN, 

2014, pp. 9-10). 

 Dunn defende que a Junta Militar argentina falhou em não antever quão 

firme seria a determinação dos britânicos no apoio ao governo Thatcher, um erro de 

julgamento surpreendente, dada a resposta daquele povo às agruras enfrentadas no 

decorrer das duas Guerras Mundiais68. Enquanto a Argentina confiava na pressão que 

suas ações militares limitadas exerceriam sobre o Reino Unido, aquela Junta Militar não 

tencionava realmente iniciar um conflito armado, porém os Royal Marines em 

Stanley/Puerto Argentino e o público britânico entenderam a invasão das ilhas como 

um ato de guerra. Aquele autor nota que, do lado britânico, a chegada a um ponto sem 

retorno em relação à eclosão do conflito pode ser entendida como uma falha na política 

daquele Estado em assumir uma postura mais clara e mais decidida, fosse em ceder 

 
68  Dunn destaca também que o Presidente Galtieri projetou o papel representado pela mulher na 

sociedade argentina de então na figura da Primeira-Ministra britânica Margareth Thatcher. Vivendo 

em uma sociedade de protagonismo masculino, os oficiais argentinos relutaram em acreditar que a 

Primeira-Ministra abraçaria a causa da guerra, menos ainda que ela teria condições de dirigir uma 

potência como o Reino Unido durante um conflito armado (DUNN, 2014, pp.16). 
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mesmo as ilhas à Argentina, fosse em demonstrar  com firmeza que iria defendê-las, 

através de uma dissuasão que possuísse credibilidade, por exemplo. Mais ainda, o 

Reino Unido julgou erradamente que a Argentina não ousaria conquistar por meio da 

via militar aquilo que os britânicos não concordaram em ceder pelos meios 

diplomáticos, desse modo abrindo mão da surpresa e da ofensiva. Desse modo, quando 

forçado a tomar uma decisão, o governo Thatcher teve que recorrer à força militar para 

a retomada das ilhas (figura 7), por uma combinação de motivos: aquele Estado não 

poderia sofrer a humilhação da derrota ou permitir que a sua reputação de potência 

militar fosse abalada; os habitantes das ilhas eram britânicos e manifestaram o firme 

desejo de assim permanecerem, apoiados no princípio da autodeterminação dos povos; 

e o apoio popular doméstico ao esforço de guerra – assim como ocorria na Argentina –, 

que dificultava o prosseguimento das negociações em termos que fossem aceitáveis 

para ambos os lados. Assim, observa-se que erros de julgamento político por parte de 

ambos os governos tiveram papel determinante na eclosão do conflito (DUNN, 2014, 

pp. 11-16). 

 Dessa forma, segundo Anderson, a partir de dezembro de 1981, a marinha 

argentina passou a conduzir planejamentos no sentido de retomar as 

Falklands/Malvinas, com a invasão das ilhas prevista inicialmente para o período entre 

maio e julho de 1982; preferencialmente para 9 de julho, quando se comemora o Dia da 

Independência argentina. A invasão seria executada somente após a partida do 

Endurance, o que reduziria o risco de a Força Naval argentina ser detectada em seu 

trânsito, e deixaria um efetivo de cerca de apenas 30 Royal Marines na defesa de 

Stanley/Puerto Argentino. Mais ainda, as operações ocorreriam durante o inverno, o 

que reduziria as chances de uma reação por parte do Reino Unido. O governo argentino, 

porém, não foi capaz de manobrar em seu favor o desenrolar das ações e, como será 

apresentado na sequência, o conflito foi deflagrado antes que a disposição das forças, os 

condicionantes políticos e até mesmo as condições ambientais estivessem favoráveis à 

Argentina (ANDERSON, 2002, p. 22). 

 Nesse passo, Anderson destaca que, em 18 de março de 1982, comerciantes de 

metal e sucata argentinos atracados em Leith Harbour, na Geórgia do Sul – onde havia 

uma estação baleeira britânica abandonada, desativada desde 1967 –, hastearam a 

bandeira argentina, no que ficou conhecido como “Incidente Davidoff”, por conta do 

nome do chefe daqueles comerciantes, Constantino Davidoff. Esse pode ser considerado 
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o ponto de partida para a escalada da crise que levou à Guerra das Falklands/Malvinas. 

Cabe comentar que, em dezembro de 1981, esses mesmos comerciantes já haviam 

estado em Leith Harbour, como parte do esforço argentino de estabelecer 

clandestinamente uma presença naquela ilha69. Em resposta ao que foi considerado uma 

provocação argentina, Rex Hunt (1926-2012), Governador das Falklands/Malvinas, 

determinou que o HMS Endurance, então atracado em Stanley/Puerto Argentino, se 

dirigisse à Leith Harbour, levando um reforço de 22 Royal Marines, tropa que chegou a 

Grytviken em 24 de março (ANDERSON, 2002, p. 23; figura 4). 

Na sequência, Fuzileiros Navais argentinos (Infantería de Marina) 

chegaram em Leith Harbour em 25 de março, mesmo dia em que os primeiros navios da 

ARA deixavam suas bases em direção às ilhas70. No lado britânico, três submarinos 

nucleares partem em direção às ilhas em 29 de março. Sendo evidentes os sinais de que 

os argentinos preparavam a invasão das ilhas, o governo britânico pediu, a 1º de abril, a 

intervenção do presidente Reagan junto à Argentina e a convocação de uma sessão de 

emergência do Conselho de Segurança da ONU (CSONU). Foram demonstrações de 

força importantes por parte do governo de Thatcher, mas já era tarde: tropas argentinas 

invadiram as Falklands/Malvinas em 2 de abril, na chamada Operación Rosario, 

levando à rendição do Governador Rex Hunt. Era o início do conflito (ANDERSON, 

2002, pp. 6, 23; VIDIGAL, 1984, p. 7). 

 No dia seguinte à invasão, em 3 de abril, o Conselho de Segurança da ONU 

adota a Resolução 502, demandando a cessação imediata das hostilidades, a retirada de 

todas as forças argentinas das Falklands/Malvinas e a busca por uma solução 

diplomática para a crise – foi uma importante vitória diplomática do Reino Unido, 

 
69  Parte do chamado Projeto Alpha, que seguia em paralelo ao planejamento da Operação Azul, de 

invasão das Falklands/Malvinas (ANDERSON, 2002, p. 20). 
70  Segue abaixo a composição dos meios mais importantes que compuseram a Força Naval argentina que 

suspendeu rumo às Ilhas Falklands/Malvinas, a partir de 25 de março de 1982: 

 – FT-40 (Força-Tarefa Anfíbia) – dois Contratorpedeiros Tipo 42 Classe Sheffield (Santísima Trindad 
e Hercules), duas fragatas Classe A-69 (Drummond e Granville), um submarino Classe Guppy (Santa 

Fe, com elementos de operações especiais a bordo), um Navio de Desembarque de Carros de Combate 

(NDCC)  (Cabo San Antonio, nele embarcados o 2º Batalhão de Fuzileiros Navais e 19 embarcações 

de desembarque ), um quebra-gelo (Almirante Irizar) e um Navio-Transporte (Isla de los Estados); 

 – FT-20 (Força de Apoio) – um Navio-Aeródromo (25 de Mayo, com um Grupo Aéreo 

Embarcado/GAE constituído por quatro S-2E Tracker, oito A-4Q Skyhawk, três helicópteros Alouette 

e alguns Sea King), três Contratorpedeiros Classe Allen Sumner (Segui, Hipólito Bouchard e Piedra 

Buena), um Contratorpedeiro Classe Gearing (Py), um Navio-Tanque (Punta Medanos) e um 

Rebocador (Sobral); e 

 – FT-60 (Força de ocupação da Ilha Geórgia do Sul) – uma fragata Classe A-69 (Guerrico, com um 

helicóptero Puma e dois pelotões de fuzileiros navais embarcados) e um Navio-Polar (Bahía Paraiso, 

com um helicóptero Alouette) (VIDIGAL, 1984, pp. 6-8). 
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rejeitada pela Argentina. Nesse mesmo dia, Thatcher anuncia o envio de uma Força-

Tarefa (FT) para retomar as ilhas. Vidigal destaca que as notícias da ocupação das 

Falklands/Malvinas causaram enorme euforia entre a população argentina. Multidões 

foram às ruas expressar seu entusiasmo pela concretização daquela velha aspiração 

nacional. Alimentado pelos discursos do presidente Galtieri, esse entusiasmo contribuiu 

para reduzir as possibilidades de negociação diplomática, conforme já comentado. O 

povo britânico, por sua vez, foi surpreendido pelo ataque argentino, o que levou à 

renúncia do Secretário de Relações Exteriores daquele Estado, Lorde Carrington (1919-

2018), em 5 de abril, mesmo dia em que suspenderam rumo ao sul os primeiros navios 

de superfície da Royal Navy, entre eles os seus dois NAe, HMS Hermes e Invincible 

(VIDIGAL, 1984, p. 9).  

No dia seguinte, 6 de abril, Francis Pym (1922-2008) – que substituiu Lorde 

Carrington como Secretário de Relações Exteriores – reafirmou a posição britânica 

quanto a não ceder aos ditames da força, por uma questão de princípios. A humilhação 

sofrida – patente nas fotografias da rendição dos fuzileiros navais britânicos, fartamente 

distribuídas à imprensa pelos argentinos – só seria reparada com a derrota inimiga, pela 

diplomacia ou pelas armas. Na sequência, em 8 de abril, a OTAN tornou público seu 

apoio ao Reino Unido. Na prática, isso significava que a Royal Navy podia contar, para 

o conflito, com suas unidades navais alocadas à Organização. Em 10 de abril, os 

primeiros meios da marinha britânica chegavam à Ilha de Ascenção (figura 1), ponto de 

apoio que se mostrou essencial ao longo de uma linha logística de mais de 8.000 

milhas. Em 17 de abril, ao mesmo tempo em que alguns meios da FT britânica 

suspendiam de Ascenção71, unidades da ARA – entre as quais o Veinticinco de Mayo e 

o General Belgrano – partiam de suas bases no litoral argentino em direção ao conflito 

(ANDERSON, 2002, pp. 6-8; ONU, 1982; VIDIGAL, 1984, p. 10). 

 Dunn destaca que, após toda essa complexa e custosa mobilização dos 

Estados para o embate – alimentada pelo ânimo popular –, “não haveria mais retorno, 

 
71  Os principais meios de combate da Força Naval britânica enviados ao conflito foram seus dois NAe 

V/STOL (Hermes e Invincible), seis Contratorpedeiros Tipo 42 (Cardiff, Exeter, Liverpool, Coventry, 

Glasgow e Sheffield, dotados de mísseis superfície-ar (MSA) Sea Dart), dois Contratorpedeiros Classe 

County (Antrim e Glamorgan, dotados de MSA Sea Slug e Sea Cat), duas Fragatas Tipo 22 

(Broadsword e Brilliant, dotadas de MSA Sea Wolf), seis Fragatas Tipo 21 (Active, Avenger, 

Ambuscade, Antelope, Ardent e Alacrity, dotadas de MSA Sea Cat), duas Fragatas Classe Rothesay 

(Yarmouth e Plymouth, dotadas de Sea Cat) e quatro Fragatas Classe Leander modificadas (Minerva, 

Argonaut, Andromeda e Penelope, das quais a Andromeda era dotada de Sea Wolf) (FRIEDMAN, 

1984, p. 22). 
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nem solução negociada, mas apenas a busca pela rendição incondicional do oponente, 

sob a sombra da escalada do conflito”. Sob esse prisma, aquele autor afirma que a 

guerra ocorreu devido ao fracasso de ambos os Estados em seus processos de tomada de 

decisão, nos níveis político e estratégico, e na análise das reações do oponente às ações 

diplomáticas e militares tomadas por cada um dos contendores (DUNN, 2014, p. 6). 

 A Junta Militar, de um lado, buscava um inimigo externo que fosse capaz 

de unir o povo argentino e desviar sua atenção dos problemas internos que assolavam o 

país; o governo de Margaret Thatcher, no lado oposto daquela dialética de vontades, 

não hesitou em empregar a força em busca de assegurar os interesses do Estado e a fim 

de reafirmar o seu papel de potência no cenário internacional.  

 Conforme comentado no Capítulo 2, a política internacional era moldada 

então pelos contornos da Guerra Fria e, a leitura que se faz aqui é a da política como 

campo de guerra – onde o tempo de paz é exceção –, leitura que bem se aplica à tensão 

vivida naquele período histórico. É interessante notar que a Guerra Fria influenciou nas 

decisões tomadas pelos britânicos em relação à restruturação de suas FA e sua 

consequente perda relativa de autonomia. Por outro lado, a orientação que a Argentina 

seguia naquele período (pró-bloco norte-americano) não foi o suficiente para garantir o 

apoio – nem mesmo a neutralidade – daquele Estado durante o conflito. Para um maior 

detalhamento da sequência das ações na guerra, ver o Apêndice C. 

 No próximo item serão apresentadas as lições aprendidas com o Conflito do 

Atlântico Sul, desde o nível político-estratégico, até o tático-operacional (com ênfase 

nas Operações Navais72). 

 

 

 

 
72  A Guerra Naval comporta 18 diferentes tipos de Operações Navais: Operação de Ataque, Operação 

Antissubmarino, Operação Anfíbia, Operações de Minagem e de Contramedidas de Minagem, 

Operação de Esclarecimento, Operação de Bloqueio, Operação de Apoio Logístico Móvel, Operações 

Especiais, Operação de Defesa de Porto ou de Área Marítima Restrita, Operação de Controle do 

Tráfego Marítimo, Operação de Informação, Operação de Interdição Marítima, Operação Psicológica, 

Operação de Resgate em Combate ou de Combate-SAR (C-SAR), Operação Ribeirinha, Operação 

Terrestre de Caráter Naval, Operação Civil-Militar e Operação de Inteligência. 

As Ações de Guerra Naval correspondem a procedimentos e técnicas, empregados em uma Operação 

Naval, sendo classificadas em 11 tipos: Ações de Defesa Aeroespacial, Ações de Guerra Eletrônica, 

Ações de Guerra Cibernética, Ações de Guerra Acústica, Ações de Defesa Nuclear, Biológica, 

Química, Radiológica e Artefatos Explosivos (NBQRe), Ações de Despistamento, Ações de 

Submarinos, Ações de Superfície, Ações Aeronavais, Ações Aéreas e Ações Terrestres (BRASIL, 

2017b, cap. 3). 
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3.2 – LIÇÕES APRENDIDAS 

 As lições aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas, em sua maioria, 

não foram novas, mas sim repetições de lições similares de conflitos passados. Porém, 

não é por isso que devam ser consideradas como menos importantes. Como exemplo, 

ambos os lados foram forçados a reaprender o que à distância parece óbvio: uma nação 

vai para a guerra com o que se tem, e não com o que se gostaria de ter (BERRY, 1984, 

p. IX; JACKLING, 2005, p. 243). 

 Nesse sentido, Gray (2012) comenta que a perspectiva estratégica não 

explica tudo, mas é capaz de captar as mais importantes correntes de mudança e de 

continuidade, possibilitando uma unidade de interpretação, e certamente oferece a 

explanação mais persuasiva sobre o que aconteceu, porque e com que consequências. 

Por um lado, “a guerra moldou o mundo moderno mais do que qualquer outra 

influência”. Porém, quanto às relações de causalidade, Gray alerta que é preciso 

lembrar da chamada “maldição do historiador”, aquele que inevitavelmente tem 

conhecimento das consequências e dos desdobramentos dos fatos históricos que se 

propõe a analisar. Ou seja, o historiador sabe, em grande medida, o que ocorreu, mas 

não necessariamente o porquê. Assim, é preciso cuidado com “os perigos da abordagem 

de se ler os eventos na ordem inversa quando, a partir de fatos conhecidos da guerra, 

busca-se determinar as presumidas causas que foram responsáveis por esses fatos” 

(GRAY, 2012, pp. 2-7). 

 Nesse sentido, o Informe Rattenbach73 (1983) alerta que os erros e omissões 

cometidos na Guerra das Falklands/Malvinas devem ser aproveitados, “após uma 

imprescindível e sincera análise, a luz da verdade e da realidade conhecida, de forma 

que se possa capitalizar sobre essa experiência” – tão importante para aqueles Estados 

 
73  O Informe Rattenbach, assinado em 16/09/1983, foi redigido por uma comissão que foi criada pela 

última Junta Militar argentina (Jul/1982 – Dez/1983), em 02/12/1982. A comissão recebeu como 

tarefa analisar e avaliar a condução política e estratégico-militar argentina por ocasião do Conflito das 
Falklands/Malvinas. O documento ficou conhecido pelo nome do Tenente-General Benjamín 

Rattenbach, mais antigo entre os seis oficiais generais da reserva (dois de cada Força) que foram 

chamados a elaborar o relatório. Classificado inicialmente como “Secreto”, o documento foi tornado 

público em 07/02/2012, pelo Decreto nº 200/2012, que instituiu também uma comissão para rever o 

Informe produzido em 1983. Em 22/03 daquele ano a comissão – que tinha entre seus componentes o 

Coronel da reserva Augusto Benjamin Rattenbach, filho do General Rattenbach – divulgou seu 

Informe Final, concluindo que o relatório original foi construído de forma a justificar as ações 

empreendidas pela ditadura de então e que deixou de comentar a respeito da obrigação que o governo 

de 1982 tinha de buscar resolver pacificamente as controvérsias internacionais, mas ressalta que o 

Conflito do Atlântico Sul não alterou de modo algum a controvérsia a respeito da soberania sobre as 

ilhas (ARGENTINA, 2012a; ARGENTINA, 2012b; FRAGA, 2012; NACION, 2012; 

RATTENBACH, 1983). 
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que há tempos não vão à guerra, como o Brasil – e evitar, simultaneamente, a repetição 

dos aspectos negativos observados durante o conflito. Destaca também aquele 

documento que “somente a perspectiva do tempo permitirá obter-se justa proporção e 

adequada distância a respeito dos sucessos, dos infortúnios e das condutas observados” 

ao longo do Conflito no Atlântico Sul (RATTENBACH, 1983, pp. 284, 289)74. 

 

3.2.1 – ENSINAMENTOS NO NÍVEL POLÍTICO-ESTRATÉGICO 

 Com o intuito de permitir uma melhor compreensão no que tange às lições 

aprendidas com a guerra, elas serão aqui divididas pelos respectivos níveis de condução 

da guerra75, em dois grupos: nível político-estratégico e nível tático-operacional. 

 Freedman observa que, em algumas áreas críticas, o esforço de guerra 

daquele Estado foi altamente dependente da ajuda norte-americana: como na cessão de 

uso da base na Ilha de Ascensão; no provimento de combustível e de equipamentos 

especializados – em particular dos Mísseis Ar-Ar (MAA) Sidewinder –; no 

compartilhamento regular de informações de inteligência; e no acesso a comunicações 

satelitais (FREEDMAN, 2005b, p. 622). 

 

3.2.1.1 – POLÍTICAS DE DEFESA 

 As quatro décadas de relativa paz e prosperidade desfrutadas pelos 

principais atores da era pós Segunda Guerra Mundial – sem esquecer aqui das Guerras 

da Coreia, do Vietnã etc. – obscureceram o fato de que os conflitos armados 

permanecem sendo um instrumento de política nacional em um sistema internacional de 

Estados soberanos. Mais ainda, as guerras não ocorrem necessariamente onde e quando 

são esperadas, nem se desdobram de acordo com os cenários previstos. Assim, quando 

um ator se propõe a escalar uma disputa – partindo da esfera diplomática para a esfera 

militar –, é preciso estar preparado para ir até as últimas consequências (BERRY, 1984, 

p. IX). Desse modo, as políticas de defesa do Estado devem ser flexíveis o suficiente 

para que se possa enfrentar o inesperado, uma vez que, mesmo considerando que a paz 

seja um objetivo nacional permanente, ela só poderá se realizar mediante uma adequada 

 
74  Cabe aqui comentar que este trabalho não discutirá se as lições aprendidas com o conflito de 1982 

permanecem válidas, diante do atual cenário tecnológico e doutrinário, o que se propõe como um tema 

para pesquisas futuras. 
75  Sobre os níveis de condução da guerra, cabe destacar que, em termos de organização, preparação e 

condução da guerra, as responsabilidades são escalonadas nos níveis de decisão político, estratégico, 

operacional e tático (BRASIL, 2017, cap. 2, p. 3). 
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preparação do Estado para dissuadir seus potenciais inimigos contra o eventual 

emprego da força (TAYLOR e ROBERTS, 1984, pp. 1-2). 

 Conforme lembra Freedman (2005b), “as guerras têm o hábito de ocorrer 

em tempo e lugares diferentes daqueles imaginados nas avaliações formais e nos 

cenários vislumbrados pelos estrategistas” e, quando chegam, precisam ser combatidas 

com as forças e os equipamentos que se tem, e não com o que foi planejado para o 

futuro. Nesse sentido, o conflito das Falklands/Malvinas foi justamente o tipo de guerra 

para o qual as forças britânicas não haviam se planejado (FREEDMAN, 2005b, p. 621). 

À época, a possibilidade de que a disputa pelas ilhas degenerasse em choque armado 

parecia extremamente remota. Do lado britânico, a surpresa fundamental em relação à 

campanha foi a sua própria eclosão, mais ainda quando se tem em conta quão distante 

foi do teatro europeu, que dominava na época o provisionamento de defesa do país, e 

contra um inimigo inesperado (TAYLOR e ROBERTS, 1984, p. 3).  

 Na época da eclosão da Guerra das Falklands/Malvinas, grandes 

investimentos eram feitos pelo bloco Ocidental na preparação para um conflito em larga 

escala contra a URSS, conforme comentado no Capítulo 2. Assim, segundo Taylor e 

Roberts, o embate de menor probabilidade de ocorrência dominava o pensamento 

estratégico, o treinamento e a alocação de recursos para as forças militares, relegando a 

um segundo plano os conflitos mais prováveis de ocorrer, aqueles de baixa intensidade 

e limitados. Cabe ressaltar que a habilidade de lidar com a guerra convencional de 

grande escala não implica necessariamente na habilidade de lidar com “pequenas 

guerras”. Nesse passo, o conflito de 1982 destacou a importância do preparo antecipado 

para se lidar com o tipo de guerra que se apresentou. Assim, pode-se afirmar que a falha 

do Reino Unido para enfrentar tal contingência contribuiu para a gravidade do conflito. 

Restou evidente que as FA britânicas se encontravam concentradas sobremaneira em 

um determinado aspecto de sua missão, o que se mostrou tremendamente custoso 

quando foi necessário atender outras demandas (TAYLOR e ROBERTS, 1984, p. 4). 

 Nos planos de contingência britânicos, assumia-se como premissa que no 

caso do emprego da força em um conflito armado, poder-se-ia contar com o apoio de 

Estados aliados. Nesse contexto, grandes operações militares fora da área de interesse 

da OTAN só eram contempladas em um cenário de amplo esforço do bloco Ocidental, 

provavelmente em apoio aos EUA. Assim, o emprego de NAe de grande porte havia 

sido abandonado e encontravam-se degradadas as capacidades logísticas e de 
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inteligência para conduzir-se operações distantes da sede (FREEDMAN, 2005b, p. 

622). Nesse sentido, para Taylor e Roberts, a Guerra das Falklands/Malvinas deveria ter 

servido para tirar o foco dos estrategistas militares das preocupações da década anterior 

– voltadas para o conflito bipolar –, em direção a um futuro de possibilidades mais 

voláteis e de mais difícil compreensão (TAYLOR e ROBERTS, 1984, p. 5). No 

Capítulo 4 será possível observar como se comportou o pensamento naval brasileiro em 

relação a esse ponto. 

 No caso do Reino Unido, nota-se que, após o conflito, aquele governo 

conduziu uma ampla revisão sobre os procedimentos que haviam sido adotados, 

apresentando suas considerações ao Parlamento Britânico por meio do Command Paper 

8758 (The Falklands Campaign: The Lessons, Cmnd. 8758). A conclusão geral a que 

chegou esse estudo foi a de que a guerra não justificava uma mudança substancial nas 

políticas de defesa daquele Estado – a ameaça principal continuava a ser a URSS e, por 

conseguinte, o esforço principal deveria ser mantido na defesa do território nacional e 

nos compromissos junto a OTAN –, mas que deveriam ser incrementadas a mobilidade 

estratégica e a flexibilidade das forças. Dizia ainda o texto que as quatro tarefas 

definidas pelo Cmnd. 8288, citadas anteriormente, deveriam continuar sendo a 

prioridade no esforço de defesa britânico. A abordagem em relação às regiões além da 

área de interesse da OTAN permaneceu praticamente inalterada. Assim, segundo 

Jackling (2005), a guerra não levou a um reordenamento das políticas de defesa, nem 

anulou as conclusões e o planejamento que se originaram a partir do Nott Review. Não 

houve mudança fundamental em relação às percepções britânicas quanto ao seu 

contexto estratégico, à postura de defesa a adotar no SI, nem em relação às capacidades 

apropriadas ao porte do Reino Unido (JACKLING, 2005, p. 242; REINO UNIDO, 

1982). 

 Por outro lado, algumas alterações significativas foram realizadas em 

relação ao Cmnd. 8288, além da apresentação de novas propostas, que vieram a 

incrementar o poder de combate daquelas FA. Foi cancelada a intenção de venda do 

HMS Invincible para a Austrália, mantendo três NAe no inventário da Royal Navy 

(Hermes, Invincible e Illustrious), ao invés de dois, como havia sido proposto por Nott. 
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Os quatro escoltas perdidos na campanha deveriam ser substituídos por cinco Tipo 2276, 

e outros quatro escoltas, que seriam transferidos para a reserva, foram mantidos em 

operação. Mais uma orientação importante foi a de que os Sea King incorporassem os 

equipamentos necessários para prover a Força Naval de uma capacidade de AEW. Os 

navios anfíbios – Fearless e Intrepid – foram mantidos, mas a decisão pela sua 

substituição foi confirmada apenas em 1990, indicando que a guerra por si só não foi 

suficiente para motivar um programa imediato de reaparelhamento nesse segmento. 

Quanto a mobilização, cabe notar que a disponibilidade de recursos civis (uma marinha 

mercante forte e uma indústria de defesa capaz de rapidamente expandir a sua 

produção) foram fatores críticos para o sucesso britânico (JACKLING, 2005, p. 243; 

TAYLOR e ROBERTS, 1984, p. 3). 

 Como consequências imediatas da campanha, Jackling destaca a construção 

de um aeródromo em Mount Pleasant, na East Falkland/Isla Soledad, além do 

guarnecimento das ilhas com uma força de porte significativamente maior, com meios 

de superfície, Harriers e um batalhão de infantaria, sendo que, uma vez concluído o 

citado aeródromo, em 1986, foi reduzida a guarnição permanente. Após a guerra, o 

Ministério da Defesa britânico conseguiu a liberação de recursos significativos, 

permitindo a substituição de meios perdidos, além da implementação de diversas 

melhorias nas forças. Contudo, aquele autor destaca que não foi observada uma 

mudança de grande vulto no entendimento político, como também na visão do público 

em geral, em relação ao volume de gastos com defesa, que permitisse às FA o 

desenvolvimento de projetos que extrapolassem em grande margem a fatia orçamentária 

que vinha sendo destinada aos militares nos anos anteriores (JACKLING, 2005, pp. 

244-245). 

 Do lado argentino, o relatório Rattenbach aponta que ficou demonstrada a 

falta de preparação e organização daquele país para o caso de guerra, devido a carência 

de legislação específica em matéria de Defesa Nacional, a deficiência de estruturas 

orgânicas adequadas e a falta de procedimentos convenientes “que permitissem prever, 

planejar e executar, de forma oportuna e eficaz, a mobilização do Estado para atender as 

 
76  Três desses navios vieram a ser das novas Batch 3, que voltaram a dispor de canhão – ausente nas 

primeiras versões da Tipo 22 – e que possuíam maior capacidade de defesa de ponto (JACKLING, 

2005, p. 243). 

 O termo Batch refere-se a um determinado lote, tipo ou modelo. Dentro de uma mesma classe, é 

possível ter mais de um Batch, em função das alterações que eventualmente são incorporadas ao 

projeto original. 
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exigências de um conflito armado”. A Argentina não possuía oficialmente uma Política 

Nacional de Defesa, com fins e modos de ação claramente estabelecidos, “de forma a 

harmonizar pressupostos, estruturas e estratégias77 entre as três FA e entre estas e o 

conjunto de objetivos políticos, econômicos e sociais do Estado” – definidos no 

Capítulo 2 como Grande Estratégia. Dessa forma, por exemplo, notou-se a falta de uma 

política orçamentária que, devidamente integrada com a real capacidade tecnológica, 

econômica e industrial do país, poderia ter aumentado suas possibilidades em termos de 

defesa (RATTENBACH, 1983, pp. 284-285). 

 Contudo, Freedman destaca que, apesar da diferença de desenvolvimento e 

riqueza que havia entre os contendores (o que pode levar o observador incauto a 

conclusões precipitadas), não era possível precisar de antemão o resultado da guerra – 

não era uma vitória garantida para o Reino Unido –, restando evidente que um inimigo 

um pouco mais organizado teria sido capaz de produzir um resultado bem menos 

satisfatório para os britânicos (FREEDMAN, 2005b, p. 621). 

 

3.2.1.2 – DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PLANEJAMENTO DE 

FORÇAS 

 A esquadra argentina sofria de graves dificuldades de manutenção, o que 

limitava em grande medida seu poder de combate. Tais dificuldades tinham origem na 

idade avançada de seus navios e na diversidade de classes e de origem desses meios – 

adquiridos junto a países diferentes, cada um com seu modelo próprio de manutenção. 

No momento de crise, pesou contra os argentinos a falta de fontes diversificadas para a 

obtenção de armamento e de uma adequada capacidade de abastecimento, por ausência 

de tecnologia própria e de indústrias de material de defesa suficientes. Problemas como 

esses são comuns a diversos Estados em desenvolvimento, tornando-os dependentes de 

armas, munição, sensores e sobressalentes que, se em tempo de paz por vezes já são de 

difícil acesso, podem se tornar literalmente inacessíveis em tempo de guerra, a 

depender dos interesses políticos em jogo (FRIEDMAN, 1984, p. 24; RATTENBACH, 

1983, p. 288). 

 
77   Estratégia Naval é a arte de prever o emprego de meios navais, visando à consecução ou manutenção 

de objetivos fixados pela política e orientar a aplicação de tais meios durante os conflitos.  Nesse 

sentido, a estratégia naval representa uma linha mestra ordenada pela consecução dos objetivos 

estratégicos delineados nas concepções estratégicas navais (BRASIL, 2015, pp. 110-111). 
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 Por outro lado, a guerra trouxe também a lição de que a crescente 

sofisticação técnica dos Estados em desenvolvimento é capaz de afetar a capacidade de 

intervenção dos países desenvolvidos, especialmente quando distantes de suas bases. O 

conflito ressaltou a crescente competência tecnológica daqueles. Antes menosprezados 

por muitos, foi demonstrado que eles têm a capacidade de tornar a ação militar por 

parte das grandes potências crescentemente custosa. Nesse sentido, o conflito destacou 

mais do que a efetividade das armas de alta tecnologia; ficou evidente também a sua 

proliferação (FRIEDMAN, 1984, p. 31). Nesse passo, o conflito demonstrou a 

necessidade de manterem-se os instrumentos do Poder Nacional78 em paridade com as 

demandas geradas pelos compromissos internacionais. Os orçamentos de defesa, muitas 

vezes montados a reboque dos problemas de governo no curto prazo, não devem 

impedir a formulação de uma estratégia de Estado para o longo prazo (TAYLOR e 

ROBERTS, 1984, pp. 1-3). 

 Em relação ao Reino Unido, nota-se que a disponibilidade de meios da 

esquadra britânica foi crescentemente determinada, desde a crise em Suez (1956), pela 

tarefa da guerra antissubmarino no leste do Atlântico Norte. Assim, no irromper do 

conflito de 1982, aquela marinha era uma força inadequada ao desafio a enfrentar no 

cenário das águas do sul, distante do apoio de grandes forças aéreas baseadas em terra 

(FRIEDMAN, 1984, pp. 21, 33). 

 É importante reforçar que, às vésperas do conflito, a cobertura aérea de que 

dispunha a Royal Navy encontrava-se reduzida a dois NAe V/STOL79, os HMS Hermes 

e Invincible. Além disso, muitas das armas em que se baseava a força militar do Reino 

Unido – como os Harrier V/STOL e alguns sistemas de MSA –, nunca haviam sido 

testadas em combate. Era notável a ausência de um maior poder de apoio de fogo naval, 

reduzido a uns poucos canhões de 4,5 pol. Por outro lado, pesou a favor daquela 

marinha a sua longa experiência em operações distantes de sua terra natal, onde se faz 

necessário estruturar o suporte logístico adequado. Voltadas para o combate às forças 

da URSS – desde a sua concepção–, as forças britânicas mostraram-se inadequadas para 

 
78  Cabe aqui detalhar algumas definições sobre o Poder Nacional e o Poder Militar. O primeiro é a 

capacidade que tem a Nação para alcançar e manter os Objetivos Nacionais, em conformidade com a 

Vontade Nacional. Manifesta-se em cinco expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar 

e a científico-tecnológica. Já o segundo é a expressão do Poder Nacional, constituída de meios 

predominantemente militares de que dispõe a nação para, sob a direção do Estado, promover pela 

dissuasão ou pela violência a conquista dos Objetivos Nacionais ou sua manutenção (BRASIL, 2015, 

p. 212). 
79  Pouso e decolagem vertical/curta (do original vertical/short takeoff and landing). 
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o combate a uma força militar de um país em desenvolvimento, equipada – e em grande 

parte treinada – pelos próprios Estados do bloco Ocidental. Além disso, observa-se que 

a ausência de certas capacidades, como uma adequada defesa antimíssil para os navios; 

interceptadores de alta velocidade e de longo alcance; e aeronaves AEW, por pouco não 

custaram o conflito ao Reino Unido (FRIEDMAN, 1984, pp. 22, 27; TAYLOR e 

ROBERTS, 1984, p. 4). 

 Por outro lado, segundo Freedman, o desenrolar do conflito veio a ratificar o 

esforço realizado pela Royal Navy no sentido de manter uma marinha balanceada – um 

enorme desafio em uma época em que era progressiva a redução de seu orçamento –, 

capaz de realizar uma ampla gama de tarefas, não abrindo mão de possuir em seu 

inventário um número significativo de navios de superfície capazes de operar a longas 

distâncias e de um mínimo de capacidade aérea (FREEDMAN, 2005b, pp. 622-623). 

 

3.2.1.3 – INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 Antes da invasão, a Argentina não dispunha de uma análise mais profunda 

de inteligência e não foi capaz de melhor interpretar os dados que possuía, o que levou 

o governo daquele Estado a acreditar que o Reino Unido não reagiria militarmente e 

que os EUA iriam apoiar a causa argentina. É preciso destacar que as atividades 

próprias deste campo não recebiam o tratamento que a sua importância reclamava, 

mostrando assim graves vulnerabilidades ante a ação do Reino Unido, além de 

limitações quanto à obtenção oportuna das informações (BERRY, 1984, p. X; 

RATTENBACH, 1983, p. 286). 

 Os britânicos, por outro lado, tiveram à sua disposição uma grande 

quantidade de dados sobre as forças argentinas (capacidades, táticas, efetivos, 

desdobramento, materiais empregados etc.), no que em muito contribuíram os EUA e a 

França – até então fornecedores de armamento aos argentinos. Quanto à inteligência de 

imagens80, apesar de o Reino Unido ter tido acesso a imagens por satélite, cabe notar 

que esse material não foi fornecido durante todo o conflito, nem era tão detalhado e 

preciso quanto alguns relatos imediatamente após a guerra sinalizavam (CAMPOS, 

2011, p. 150).  

 
80  Fonte da inteligência que abrange as informações oriundas da exploração da coleta por satélite ou por 

outro tipo de plataforma por meio de fotografia visual, sensores infravermelhos, lasers, sensores 

eletro-ópticos e de radar, tais como  as  imagens  de  radares  de  abertura  sintética,  onde  os  objetos  

são  reproduzidos ótica ou eletronicamente em filme, display eletrônico, ou em outros meios 

(BRASIL, 2015, p. 149). 
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 Quanto a organização em si, os britânicos demonstraram possuir uma 

estrutura de comando mais eficiente. Assim que aquele governo decidiu pela retomada 

das ilhas, a Primeira-Ministra deixou a execução da missão com os militares, apoiando-

os amplamente, mas sem buscar o microgerenciamento das ações. Dessa forma, pode-se 

considerar que a campanha do Reino Unido foi bem conduzida no nível político-

estratégico: a cadeia de comando era clara até o mais alto nível e foi respeitada; o 

governo não foi chamado a resolver contendas entre as FA; e foi capaz de dar suporte 

às avaliações apresentadas pelos níveis subordinados, do Chefe do Estado-Maior de 

Defesa (Chief of the Defense Staff) aos Comandantes de Força-Tarefa. O exercício do 

controle político por meio das regras de engajamento (ROE, Rules of Engagement)81  

foi adequado e funcionou especialmente bem durante os primeiros estágios do conflito. 

Cabe notar que, no Reino Unido, somente após a guerra foram implementados 

comandos que passaram a operar de forma verdadeiramente conjunta. Se essa fosse a 

realidade antes de 1982, teria sido possível incrementar a coordenação entre as forças 

navais e em terra e também permitir um melhor entendimento e consequente melhor 

emprego em relação às questões mais relevantes que diziam respeito ao Poder Aéreo 

(BERRY, 1984, p. X; FREEDMAN, 2005b, pp. 622-623). 

 Cabe pontuar que, nos países desenvolvidos, as situações que envolvam a 

possibilidade de um conflito internacional são gerenciadas por meio de um Gabinete de 

Crise, que atua no sentido de atender as necessidades da condução do Estado, 

envolvendo todas as expressões do Poder Nacional. Contudo, na Argentina, a estrutura 

de comando militar estava dominada pelo foco na luta contra a guerra revolucionária e 

mal adaptada para a condução de operações conjuntas. Mais ainda, essa estrutura 

desenvolveu-se ao longo de gerações de rivalidade entre as forças singulares (BERRY, 

1984, p. XI; RATTENBACH, 1983, p. 285). Nas palavras de Campos (2011): “As 

recriminações entre os serviços impediam uma cooperação efetiva”. Essas tensões entre 

suas próprias FA, sofridas pelos argentinos, inevitavelmente afetaram o seu 

desempenho no conflito (CAMPOS, 2011, p. 151). 

 
81  Caracteriza-se por uma série de instruções pré-definidas que orientam o emprego das unidades que se 

encontram na área de operações, consentindo ou limitando determinados tipos de comportamento, em 

particular o uso da força, a fim de permitir atingir os objetivos políticos e militares estabelecidos pelas 

autoridades responsáveis. Dizem respeito à preparação e à forma de condução tática dos combates e 

engajamentos, descrevendo ações individuais e coletivas, incluindo as ações defensivas e de pronta 

resposta (BRASIL, 2015, p. 238). 
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 Nesse passo, o Informe Rattenbach observa que, na guerra moderna, 

somente a integração a nível conjunto entre as FA permite alcançar-se os objetivos 

propostos. É necessário desenvolver a doutrina conjunta, executar exercícios teóricos e 

práticos e implementar cursos de Comando e Estado-Maior que sejam também 

conjuntos. Fundamentalmente, é preciso fazer compreender a todos os integrantes de 

um Comando Operacional que a missão atribuída se encontra acima de toda 

consideração de ordem institucional. A guerra moderna não admite a possibilidade de 

triunfo por parte de uma força apenas. Por outro lado, é garantida a derrota se as forças 

atuarem de forma estanque. O Estado-Maior Conjunto deve ser o organismo 

fundamental para operar esta transformação. Para isso é necessário prestigiá-lo e dotá-lo 

dos homens mais aptos de cada Força. “Um sistema único de planejamento e um curso 

de guerra conjunto, com uma atenta e exigente seleção de pessoal, devem ser os 

primeiros passos”. Nesse ponto, foram significativas as deficiências observadas em 

relação à condução de Operações Conjuntas82 por parte da Argentina. Nesse sentido, 

não havia registro prévio de operações de adestramento ou de exercícios conjuntos de 

maior relevância (RATTENBACH, 1983, pp. 286-287). 

 

3.2.2 – ENSINAMENTOS NO NÍVEL TÁTICO-OPERACIONAL 

 Como será visto neste item, algumas das lições mais importantes do conflito 

sublinharam a capacidade da aviação baseada em terra contra a aproximação de uma 

Força Naval de porte considerável; onipresença e a efetividade dos submarinos 

nucleares de ataque; alguns aspectos relevantes em relação aos projetos de construção 

de navios; o valor e a robustez do Harrier; e a importância crítica dos helicópteros de 

apoio. Cabe destacar que muitos desses pontos foram registrados e perseguidos em 

programas de reaparelhamentos das FA britânicas nos anos seguintes ao conflito. Por 

outro lado, a Argentina, por razões que não cabe discutir neste trabalho, teve mais 

dificuldade de reestruturar suas forças militares no pós-guerra. 

 

3.2.2.1 – PLANEJAMENTO, APRESTAMENTO E LIDERANÇA 

 Campos (2011) nota que a invasão das Falklands/Malvinas já era planejada 

na Argentina desde janeiro de 1982, por um pequeno número de militares, em sigilo. 

 
82  Operação que envolve o emprego coordenado de elementos de mais de uma força singular, com 

propósitos interdependentes ou complementares, mediante a constituição de um Comando Conjunto 

(BRASIL, 2015, p. 190). 
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Se, por um lado, é natural que um plano dessa natureza fosse tratado de maneira 

reservada, o exagero no trato das informações impediu uma maior colaboração de 

outros setores do governo. Cabe ressaltar a ausência da diplomacia argentina no trato de 

questão tão sensível, sendo que o próprio embaixador argentino no Reino Unido não foi 

chamado a participar (CAMPOS, 2011, p. 145). Mais ainda, a precipitada antecipação 

da operação, do segundo semestre daquele ano para o início do mês de abril, teve como 

consequência uma série de inconvenientes: 

as FA ainda não tinham recebido equipamentos recentemente adquiridos no 

exterior (e que acabaram não sendo entregues, em função do embargo 
econômico; a época do ano não apresentava as melhores condições 

climáticas (tendendo a piorar, com a aproximação do inverno austral); e, 

finalmente, com relação à tropa, naquele momento o exército argentino 

estava concluindo a baixa da classe de 1962 e acabava de incorporar a de 

1963. Em consequência do decorrente encurtamento dos prazos para a 

execução da operação de reconquista das ilhas, etapas – e mesmo 

documentos importantes – teriam sido suprimidos ou elaborados 

superficialmente. Isso resultou na superposição de planejamento nos diversos 

níveis, que impediu que um escalão dispusesse dos planos completos do 

escalão imediatamente superior para embasar adequadamente os próprios; 

em falhas de coordenação entre os comandos para as ações posteriores à 

conquista das ilhas; nas já mencionadas falhas na preparação do pessoal (pela 
falta de tempo para o adestramento específico e conjunto) e do material das 

unidades chamadas a intervir no conflito (por deficiências logísticas); e em 

falhas nas apreciações nos diversos níveis de comando, pela falta de 

informações do inimigo e adequada elaboração de suas capacidades 

(CAMPOS, 2011, p. 146). 

 

 Nesse passo, fica por demais marcado o erro argentino, ao não ter se 

aproveitado do fator tempo de uma melhor forma. Afinal, já eram amplamente 

divulgadas as intenções britânicas de reduzir – ainda naquele ano – seu poderio militar, 

em especial no que concerne aos meios de superfície, de acordo com a Nott Defence 

Review, conforme já comentado. Assim, caso a Junta tivesse aguardado um pouco mais 

para iniciar as ações militares, teria enfrentado um Reino Unido sem meios que 

possibilitassem uma reação adequada (CAMPOS, 2011, pp. 147-151; RATTENBACH, 

1983). 

 Quanto a cadeia de comando, Freedman destaca que, se por um lado, 

considera-se que a condução do conflito por parte do Reino Unido foi exitosa no nível 

político-estratégico, no nível tático-operacional os problemas se apresentaram de forma 

mais contundente. No Atlântico Sul, a cadeia de comando foi marcada pela incerteza a 

respeito da autoridade e das responsabilidades entre diversos oficiais, como 
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Woodward83, Clapp84 e Thompson85, o que enfraqueceu a ascendência do Almirante 

Woodward sobre os comandantes em terra, ferindo o princípio da unidade de comando. 

Mais ainda, aquele Almirante não deveria ter sido sobrecarregado com demandas e 

questionamentos – vindos de Londres – a respeito de minúcias sobre o desenrolar das 

operações em terra. Outra interferência indevida foi o contato direto e inconveniente do 

alto-comando, no Reino Unido, com Thompson, desviando a atenção daquele 

comandante de suas atribuições no nível tático. Um oficial mais antigo teria tido mais 

condições de blindar seus subordinados desse tipo de intervenção. Ao chegar no TO, o 

General Moore86 foi capaz de cumprir esse papel (FREEDMAN, 2005b, p. 623). 

 A ARA, por sua vez, era considerada, à época, uma das melhores marinhas 

da América do Sul. Adestrada na condução de constantes operações no mar, mantinha 

seus navios prontos em função da longa disputa naval que travava com o Chile. Voltada 

para a guerra de superfície, dispunha de mísseis antinavio Exocet e de pilotos treinados 

para realizar ataques contra navios, tanto com esses mísseis, quanto com bombas. Cabe 

notar que o Poder Militar argentino, embora tecnologicamente estivesse em patamar 

inferior ao britânico, estava bem aprestado (FLORES, 1982, p. 70; FRIEDMAN, 1984, 

p. 22). 

 Mais ainda, enquanto a FT britânica aproximava-se das ilhas, as Forças 

Navais argentinas, aproveitando-se do período de calma resultante das grandes 

distâncias envolvidas, deram início a um intenso período de adestramento, que se 

estenderia até quase o fim do mês de abril, dedicado, principalmente, à realização de 

exercícios A/S e de tiro, enquanto as aeronaves da Força Aérea Argentina (FAA, 

Fuerza Aérea Argentina) ensaiavam ataques aos navios britânicos. Cabe notar que a 

ARA dispunha dos Contratorpedeiros Tipo 42 de origem britânica, o que contribuiu 

para a avaliação dos riscos de um ataque contra navios dotados de MSA Sea Dart e para 

a decisão de que as aeronaves deveriam voar a baixa altitude para a realização dos 

ataques. A 12 de abril chegava à Ilha de Ascensão a maior parte da FT britânica, e o 

tempo que passaram na ilha serviu para reorganizar aquela força e para a realização de 

 
83  Contra-Almirante John Forster Woodward (1932-2013) (OF-7), Comandante do Grupo-Tarefa 317.8 

(Grupo de Batalha), a bordo do HMS Hermes. 
84  Comodoro Michael Cecil Clapp (1932-) (OF-6), Comandante do Grupo-Tarefa 317.0 (Anfíbio), a 

bordo do HMS Fearless. 
85  Comodoro (FN) Julian Thompson (1934-) (OF-6), Comandante das Forças Britânicas em terra (até a 

chegada do General Jeremy Moore), Comandante da 3 Commando Brigade. 
86  General de Brigada (FN) John Jeremy Moore (1928-2007) (OF-7), Comandante das Forças Britânicas 

em terra. 
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uma série de exercícios, inclusive de assalto anfíbio (ARCRE, 2013; VIDIGAL, 1984, 

p. 11). 

 Cabe notar que os membros das tripulações aéreas e aeronavais dos dois 

lados demonstraram grande habilidade, coragem e tenacidade, o que reflete a validade 

de políticas rigorosas de seleção e treinamento e a elevada qualidade de suas lideranças. 

Mais ainda, seu sucesso demonstra a flexibilidade de pensamento que permitiu sua 

adaptação a circunstâncias imprevisíveis.  Cabe mencionar ainda que os 

aeronavegantes argentinos demonstraram elevado espírito de combate, refletido em sua 

determinação de manterem suas missões, a despeito da enorme quantidade de baixas e 

das dificuldades operacionais advindas das seguidas missões de ataque a longas 

distâncias. Assim, se faz importante reconhecer a habilidade dos pilotos argentinos 

(especialmente os da aviação de caça e de transporte de carga) e os sucessos alcançados 

por eles no conflito (BERRY, 1984, p. X; CAMPOS, 2011, p. 149; FRIEDMAN, 1984, 

p. 23). 

 A respeito do combate em terra, foi observado que os militares argentinos 

demonstraram deficiências tanto no preparo individual, quanto na liderança da tropa. 

Por outro lado, é preciso destacar que o bloqueio naval britânico limitou em muito o 

apoio do continente às ilhas, afetando o estado físico e psicológico da tropa, atingindo 

esse sensível princípio de guerra87, que é o do moral. Cabe pontuar ainda que, apesar 

dos reveses, os militares argentinos não deixaram de proceder de acordo com as normas 

da guerra e os preceitos do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), assim 

como o fizeram também os britânicos (CAMPOS, 2011, pp. 155-156; RATTENBACH, 

1983, p. 289). 

 Nesse ponto, outro fator que deve ser considerado é a retirada dos meios 

navais argentinos de superfície, após o afundamento do Cruzador Belgrano, o que 

contribuiu para afetar negativamente o moral da tropa terrestre daquele Estado, “por 

denotar uma não aceitação dos riscos inerentes ao combate por aquele componente do 

Poder Militar argentino” (CAMPOS, 2011, p. 149). Essa questão ganha relevância 

 
87  Princípios de Guerra são preceitos filosóficos decorrentes de estudos de campanhas militares ao longo 

da história e apresentam variações no espaço e no tempo. São pontos de referência que orientam e 

subsidiam os chefes militares no planejamento e na condução da guerra sem, no entanto, condicionar 

suas decisões. O glossário das FA brasileiras prevê os seguintes Princípios de Guerra: Economia de 

Forças ou de Meios; Exploração; Manobra; Massa; Ofensiva; Prontidão; Segurança; Simplicidade; 

Surpresa; Unidade de Comando; Moral; e Objetivo (BRASIL, 2015, pp. 220-223). 
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ainda maior quando se contrapõe a decisão argentina pela esquadra em potência88 com a 

cultura naval dos britânicos, impregnados que são por uma mentalidade voltada para a 

guerra, que se manifesta pela preferência por ações ofensivas, mesmo quando diante de 

oponentes de força superior, e um desejo inato pelo encontro decisivo (FINLAN, 2005, 

p. 206).  

 Cabe pontuar também que ambos os lados conseguiram improvisar soluções 

diante das necessidades e problemas que surgiram, porém, foi notada uma maior 

capacidade britânica nesse sentido, com mostras de engenhosidade e inventividade por 

parte tanto de seus militares, quanto do pessoal de seu parque industrial. A burocracia 

foi deixada de lado e processos que levavam meses, foram concluídos em dias. Alguns 

exemplos foram as rápidas modificações implementadas nos Harrier GR3, da RAF – 

originalmente configurados para missões de apoio de fogo aéreo –, bem como as 

alterações realizadas em diversas outras aeronaves, a fim de ampliar a capacidade de 

reabastecimento em voo dos meios aéreos britânicos. Essa pronta resposta foi 

conseguida, pelo menos em parte, porque as deficiências nas capacidades britânicas 

causaram poucas surpresas, sendo bem conhecidas quando do início do conflito. Já 

havia planejamento para a implementação de melhorias, mas as FA passavam por anos 

de rigor financeiro e não havia sido possível realizá-las (BERRY, 1984, p. XIII; 

FREEDMAN, 2005b, p. 621). 

 A respeito do papel e do valor do homem, ficou mais uma vez demonstrado 

que uma das lições imutáveis dos conflitos armados é a de que a qualidade individual 

do combatente é fundamental. Dessa forma, a guerra mostrou que é necessário manter-

se tropas bem preparadas, com alto grau de profissionalismo. A guerra destacou ainda o 

valor de forças profissionais e bem mantidas, capazes de responder rapidamente e de se 

adaptar a circunstâncias imprevistas (BERRY, 1984, p. IX; JACKLING, 2005, pp. 243-

244). Nesse passo, segundo Campos, o estudo do conflito destaca “o valor do homem, 

individualmente e em equipe, associado ao largo – e adequado – emprego da 

tecnologia”. Se, por um lado, não se pode afirmar qual é exatamente o peso do fator 

humano e do fator tecnológico na vitória em combate, pode-se dizer que ambos estão 

intimamente relacionados. Observa-se que, apesar de os dois Estados terem feito uso 

tanto de armas tradicionais, quanto outras de elevada tecnologia, “foi o soldado (às 

 
88  Esquadra ou força que evita uma ação decisiva, em razão da própria força e de sua localização, o que 

faz provocar ou requerer concentração, por parte do adversário, e, com isso, reduz o quantitativo de 

unidades oponentes disponíveis para realizarem operações em outros locais (BRASIL, 2015, p. 106). 
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vezes a pé) bem treinado, motivado e habilmente conduzido, a chave para a vitória, 

aproximando-se do inimigo e neutralizando-o pelo fogo e pela manobra” (CAMPOS, 

2011, p. 142). 

 Ainda sobre o aspecto humano, o Informe Rattebach enfatiza o conceito de 

que o homem é o elemento decisivo em toda batalha e, como tal, a qualidade dos líderes 

adquire grande importância. Os largos períodos de paz alteram frequentemente os 

critérios para a formação e a seleção de pessoal, prevalecendo as aptidões intelectuais 

sobre as de caráter e espírito militar. O valor – virtude intrínseca a profissão das armas – 

torna-se difícil de ser percebido e avaliado. Dessa forma, para que se tenha acesso ao 

exercício do comando e da condução superior da Força, “é imprescindível destacar-se a 

importância da aptidão para o mando efetivo de tropas e de unidades de combate, ao 

invés de apenas funções administrativas e de gabinete”. Mais ainda, é obrigação do 

militar, especialmente entre aqueles envolvidos na direção de alto nível da Força, expor 

e analisar com absoluta lealdade as divergências de posição e de opinião que puderem, 

eventualmente, afetar as operações planejadas. Aquele relatório defende que a 

independência de juízo e a honrada e leal franqueza intelectual devem constituir uma 

exigência entre as tarefas e as decisões de um Comandante. Visto isso, pode-se afirmar 

que o desenlace do conflito foi a consequência natural da relação de poder de combate 

entre as duas nações, considerada de forma integral, o que também inclui a grande 

capacidade de comando britânica no nível tático, além do valor e o adestramento de 

suas tropas (RATTENBACH, 1983, pp. 288-289). 

 Em relação às Operações Psicológicas, o Informe Rattenbach alertou que as 

falhas argentinas neste campo foram graves, e que o resultado do conflito não teria 

afetado tanto aquele Estado caso se tivesse disposto de uma ação eficaz nesse campo – 

antes, durante e depois da guerra. Isso teria permitido, ao menos, evitar o sentimento 

nacional de frustração produzido pelo desenlace do conflito. Cabe mencionar que a 

importância desse campo especializado da atividade humana se evidencia quando se 

considera que a derrota, em última instância, acontece quando um dos contendores 

perde a vontade de lutar. Isso envolve a influência do fator psicológico, que não 

dependente apenas do resultado das batalhas (RATTENBACH, 1983, p. 286). 
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3.2.2.2 – APOIO LOGÍSTICO, LOGÍSTICA MILITAR E MOBILIZAÇÃO89  

 Segundo Campos, o bloqueio britânico restringiu em muito o apoio 

logístico que a Argentina poderia prover às ilhas, a partir do continente, o que 

repercutiu sensivelmente na mobilidade, na defesa aérea, no poder de fogo da artilharia 

e na capacidade de combate das tropas em terra. No caso argentino, “a falta de uma 

estrutura e de um planejamento logístico adequados, inclusive para a distribuição dos 

estoques que se conseguiu levar para as ilhas foi um problema mais sério que o 

bloqueio britânico”, fazendo com que centenas de toneladas de equipamentos, 

suprimentos e alimentos permanecessem no continente, impossibilitados de serem 

transportados. Assim, “ficou evidenciada a incapacidade do comando logístico 

argentino nas ilhas de organizar um sistema efetivo de distribuição dos alimentos, 

estocados em centenas de contêineres” (CAMPOS, 2011, pp. 155-156). 

 Em relação ao abastecimento no mar, como a ARA só dispunha de um 

Navio-Tanque, dois desses navios de sua frota mercante foram requisitados para este 

fim, incorporando a Força Naval argentina, e tendo se desincumbido adequadamente 

para este fim. Os britânicos, por outro lado, tinham pela frente o desafio de operar a 

cerca de 8.000 milhas de distância, tendo sido fundamental a utilização da Ilha de 

Ascensão – a cerca de 3.900 milhas das Falklands/Malvinas –, como base de apoio. É 

importante notar que foi absolutamente fortuito que aquela ilha estivesse disponível 

para o emprego por parte do Reino Unido, possibilitando aos britânicos o uso de um 

terminal aéreo, um aeródromo, a instalação de uma base de comunicações e de uma 

área de treinamento (BERRY, 1984, pp. X-XI; FREEDMAN, 2005b, p. 622). 

 Cabe destacar que os britânicos foram capazes de empregar navios 

mercantes para o transporte da carga necessária à operação (sealift), realizando o 

transbordo navio-navio e navio-terra com o apoio de helicópteros. Foi notável a 

utilização da capacidade plena da Royal Fleet Auxiliary (RFA)90, que levou 22 navios 

ao conflito, e a utilização de meios da marinha mercante (Ships Taken up from Trade, 

STUFT)91, que contribuiu com 45 navios, cumprindo o transporte de 9.000 pessoas, 95 

 
89  Cabe notar que a mobilização é mais de natureza político-estratégica, do que tático-operacional. 

Porém, para um melhor entendimento das questões a ela relacionadas, este autor decidiu tratar do 

tema em conjunto com o apoio logístico e a logística militar. 
90  Esquadra Real Auxiliar, composta por navios pertencentes ao governo britânico, mas que não fazem 

parte da Royal Navy. 
91  Navios britânicos que tiveram o seu uso requisitado pelo governo do Reino Unido para o emprego no 

conflito. Em função das grandes distâncias envolvidas e das características da área de operações, esses 

navios precisavam possuir grande autonomia, capacidade de enfrentar mares revoltos e capacidade de 
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aeronaves e 100.000 toneladas. Através da extensa linha logística, foram fornecidas 

cerca de 400.000 toneladas de combustível. Os argentinos chegaram a infligir alguns 

danos aos navios de carga e transportes britânicos, mas não foram capazes de impedir o 

êxito da missão logística daquele Estado (BERRY, 1984, p. XII; FREEDMAN, 2005b, 

p. 623). 

 Até o início do conflito, o movimento de aviões em Ascensão era da ordem 

de 40 por mês. Poucos dias após a invasão das ilhas, esse movimento já era de 400 

aviões por dia. No dia 21 de abril teve lugar o primeiro lançamento de material, com 

paraquedas, por C-130 Hercules. Essas operações, que supriram a FT britânica de itens 

importantes, estenderam-se por todo o conflito – ao todo, foram feitos cerca de 40 

desses lançamentos. Nas missões das aeronaves de bombardeio, requereu-se o 

reabastecimento em voo, em missões aéreas que chegaram a durar 25 horas. Foi esse 

esforço que permitiu aos navios de guerra e às aeronaves daquela FT operar 

continuamente, sem a necessidade de retornar à distante base para reabastecimento 

(CAMPOS, 2011, p. 154; VIDIGAL, 1984, pp. 11-14).  Desse modo, em função das 

distâncias envolvidas, a capacidade de reabastecimento em voo foi fundamental. Ao fim 

da campanha, o Reino Unido computou o transporte de 5.500 pessoas e 6.300 toneladas 

de equipamentos, a partir da Ilha de Ascensão, (BERRY, 1984, p. XI; FREEDMAN, 

2005b, p. 624).  

 

3.2.2.3 – AÇÕES DE SUPERFÍCIE E BLOQUEIO NAVAL 

 Embora os Contratorpedeiros argentinos das Classes Allen Sumner e 

Gearing fossem oriundos da 2ªGM, esses meios haviam sofrido modernização recente, 

estando dotados do MSS Exocet, que também equipava as Fragatas A-69, o que dava à 

força argentina considerável capacidade para a condução de ações de superfície. Assim, 

em 27 de abril, após intenso período de adestramentos, a Força Naval argentina 

suspendeu de seus portos continentais com o propósito de opor-se a qualquer tentativa 

britânica de desembarcar nas Falklands/Malvinas ou de atacar o território continental 

argentino, o que corretamente era tratado como uma das possibilidades do inimigo 

(VIDIGAL, 1984, pp. 6, 16). 

 
permanecer afastados da sede por longos períodos. Assim, apenas 1 de cada 4 navios inspecionados 

foi aproveitado, sendo designado um oficial da Royal Navy para supervisionar as atividades de cada 

um deles. Ao longo do conflito, transportaram 9.000 pessoas, 95 aeronaves, 410.000 toneladas de 

combustível e 100.000 toneladas de carga (FREEDMAN, 2005b). 
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 Porém, após a perda do ARA General Belgrano, a armada argentina limitou-

se a situação de uma esquadra em potência. O Almirante Anaya até argumentou no 

sentido de empregar sua Força Naval, mas foi impedido pelos demais membros da Junta 

Militar daquele Estado, que entendiam que a esquadra argentina não poderia ser 

colocada em risco – pela ameaça que representavam os submarinos nucleares da Royal 

Navy e pensando-se também na economia de meios para emprego em um possível 

momento decisivo (CAMPOS, 2011, p. 149; FRIEDMAN, 1984, p. 23). 

 Em 07 de abril, o governo do Reino Unido havia declarado uma zona de 

exclusão marítima de 200 MN centradas nas Falklands/Malvinas. Tal zona foi efetivada 

no dia 12 daquele mesmo mês, simplificando a questão da identificação de alvos por 

parte dos meios britânicos. Os efeitos resultantes desse bloqueio naval britânico sobre 

as ilhas foram contundentes sobre o desempenho das tropas argentinas que lá operavam. 

O bloqueio afetou decisivamente as possibilidades do adequado reforço a essas tropas, a 

manutenção de sua capacidade de deslocamento e de ação tática de combate frente ao 

inimigo e, finalmente, limitou de forma quase total o transporte de abastecimento a 

partir do continente – apesar do árduo esforço que significou manter uma ponte aérea 

de suprimentos – impondo sérias restrições logísticas que afetaram sobremaneira o 

poder de combate das tropas argentinas (FRIEDMAN, 1984, p. 24; RATTENBACH, 

1983, p. 289). 

 A declaração da zona de exclusão ainda nos primeiros estágios do conflito 

demonstrou ser uma vitória tática, uma vez que essa manobra deu ao Reino Unido a 

iniciativa das ações, foi uma demonstração de firmeza de propósito e contribuiu para 

legitimar as ações daquele Estado. Por outro lado, criou expectativas irreais acerca da 

possibilidade de imposição de um bloqueio cerrado e encorajou o entendimento de que 

o combate poderia permanecer restrito àquela região, o que permitiu a percepção de que 

os britânicos teriam agido de maneira imprópria no caso do afundamento do Cruzador 

Belgrano (FREEDMAN, 2005b, p. 623). 

 

3.2.2.4 – AÇÕES DE SUBMARINOS E A GUERRA A/S 

 Neste item serão abordadas as questões que envolvem as ações de 

submarinos92 e a guerra A/S93. Nesse sentido, cabe notar que os primeiros navios 

 
92  As ações de submarinos são aquelas em que se exploram desses meios navais suas características 

intrínsecas de ocultação, relativa independência de condições ambientais da superfície, mobilidade 
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britânicos a chegar às ilhas foram os seus submarinos nucleares de ataque (SNA), 

comprovação da capacidade de mobilidade estratégica desses meios. Um dos eventos 

mais marcantes do conflito, o afundamento do General Belgrano, é uma confirmação 

da elevada capacidade da arma submarina. O HMS Conqueror, seu algoz, detectou e 

acompanhou o cruzador, realizando o ataque sem ser detectado, atingindo o navio com 

dois torpedos. Desse modo, a decisiva contribuição dos SNA comprova que essas 

unidades desbalanceiam qualquer confronto no mar (FRIEDMAN, 1984, pp. 24-25; 

NAGASHIMA, 2013). No lado oposto, apesar de não dispor a ARA de uma força de 

submarinos adequada, nota-se que um submarino argentino foi capaz de penetrar a 

cobertura britânica. Seu ataque, porém, não obteve sucesso devido a uma falha em seu 

sistema de controle de fogo (RATTENBACH, 1983, p. 288). 

 Quanto às operações antissubmarino, cabe notar que as águas no entorno 

das ilhas caracterizam-se pela grande quantidade de vida marinha, camadas térmicas 

não bem definidas e fundo muito irregular, fatores que, combinados, representam um 

cenário extremamente difícil para os operadores de sonar. Assim, desde a partida de 

Ascensão, em 16 de abril – pelo fato de os britânicos saberem que os argentinos 

possuíam quatro submarinos –, a FT passou a exercer um considerável esforço A/S, que 

se estenderia até o final do conflito. Além da proteção antissubmarino dada pelos 

Contratorpedeiros, foi feito uso intensivo dos helicópteros Sea King embarcados. Nesse 

sentido, as sonoboias desses helicópteros foram de grande valor em toda a travessia, 

como, posteriormente, o seria seu sonar de mergulho, na Área de Operações. Já nos 

primeiros dias de maio, os aviões Nimrod – adaptados para poderem ser reabastecidos 

em voo –, com base em Ascensão, vieram a reforçar o esquema A/S britânico, 

realizando operações de esclarecimento94 em proveito da FT (VIDIGAL, 1984, pp. 5, 

11). 

 
tridimensional, grande autonomia, capacidade de detecção passiva, poder de destruição e, no caso dos 
de propulsão nuclear, alta velocidade (BRASIL, 2017, cap. 3, p. 29). 

93  A Operação Antissubmarino é aquela executada contra submarinos, visando negar ao inimigo o uso 

eficaz desses meios. Pode-se dividir a Operação Antissubmarino em dois grupos: o primeiro visa aos 

submarinos em trânsito ou posicionados em áreas onde se constituam ameaça potencial, mas não 

imediata. O segundo grupo abrange operações a serem executadas contra submarinos com 

possibilidade de detectar ou que tenham detectado as unidades navais ou um comboio a ser protegido 

(BRASIL, 2017, cap. 3, pp. 3-4). 

 Sobre os tipos de Operações Navais e Ações de Guerra Naval, ver a nota nº 68. 
94  A Operação de Esclarecimento visa à obtenção de informações necessárias para orientar o 

planejamento e o emprego de forças. Comporta quatro modalidades: Busca, Patrulha, 

Acompanhamento e Reconhecimento (BRASIL, 2017, cap. 3, pp. 9-10). 

 Sobre os tipos de Operações Navais e Ações de Guerra Naval, ver a nota nº 68. 
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 A interação mais relevante nesse sentido ocorreu em 25 de abril, quando o 

submarino argentino ARA Santa Fe deixava as proximidades de Grytviken, na Geórgia 

do Sul, e foi detectado por helicópteros Wessex e Lynx. O Wessex atacou-o com duas 

bombas de profundidade, causando-lhe sérias avarias. O submarino retornou ao porto, 

sendo, porém, atacado por um helicóptero Wasp, com MAS-12, guiado a fio, afundando 

ao longo do cais (VIDIGAL, 1984, p. 16). 

 Cabe destacar que as forças britânicas não dispunham de um sistema de 

detecção antissubmarino de longa distância – o que limitava a sua capacidade de caçar 

os submarinos argentinos – nem de escoltas em número adequado para cumprir as 

coberturas A/S necessárias. Mais ainda, o consumo de munição divulgado evidencia 

uma grande quantidade de alarmes submarinos falsos. Desse modo, os submarinos 

argentinos foram capazes de afetar as operações britânicas apenas pela sua existência, 

mesmo que não tenham conseguido obter resultados mais significativos (FRIEDMAN, 

1984, p. 24). 

 

3.2.2.5 – O EMPREGO DE AERONAVES E A GUERRA AERONAVAL 

 Foi na Guerra das Falklands/Malvinas que, pela primeira vez, uma Força 

Naval Ocidental enfrentou uma maciça oposição aérea na era da aviação de ataque a 

jato, deixando importantes lições no que tange às ações de defesa aeroespacial95. Assim 

que a esquadra britânica chegou às ilhas, teve início um clássico embate ar-superfície e, 

com um limitado número de aeronaves de interceptação e não dispondo de aeronaves 

AEW, os navios da Royal Navy tiveram que contar em grande medida com seus 

sistemas de MSA. Ao fim, nenhum dos lados conseguiu a supremacia aérea sobre o 

campo de batalha, o que contribuiu para a perda de cinco navios britânicos. A 

Argentina contava com a aeronave de ataque norte-americana A-4 Skyhawk e havia 

recebido seis Super Etendard franceses – dotados de Mísseis Ar-Superfície (MAS) AM-

39 Exocet – pouco antes do conflito. Aquele Estado possuía ainda Mirages franceses e 

Daggers israelenses, alguns bombardeiros Camberra, a aeronave de treinamento Macchi 

 
95  As Ações de Defesa Aeroespacial são aquelas adotadas para se opor à ameaça aeroespacial, reduzir ou 

anular a sua eficácia. Compreende a defesa aeroespacial ativa e passiva. A defesa aeroespacial ativa é 

realizada contra os vetores aeroespaciais inimigos em voo. É composta pela defesa aérea e defesa 

antiaérea. A defesa aeroespacial passiva compreende o conjunto de medidas adotadas antes, durante e 

depois de um ataque para reduzir seus efeitos, sem atrição direta com o inimigo (sem o emprego de 

armas destrutivas contra o inimigo) 

 (BRASIL, 2017, cap. 3, pp. 20-21).  

 Sobre os tipos de Operações Navais e Ações de Guerra Naval, ver a nota nº 68. 
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MB-326 – de emprego limitado como caça-bombardeiro leve – e os Pucara argentinos 

(BERRY, 1984, p. IX; FRIEDMAN, 1984, pp. 21-22). 

 Nesse embate, cabe destacar as pequenas perdas de aeronaves Harrier, 

apenas cinco – ao longo da execução de mais de 1.650 missões –, todas destruídas por 

fogo de terra. O Harrier provou ser uma aeronave de elevado poder de combate – 

especialmente a baixa altitude –, tendo abatido vinte aeronaves argentinas (dezesseis 

com o MAA Sidewinder AIM-9L e quatro com seu canhão de 30 mm). Assim, nenhum 

Harrier foi perdido em combate aéreo e nenhum outro sistema de armas provocou tantas 

baixas à aviação argentina. Cabe destacar ainda a elevada disponibilidade dessa 

aeronave ao longo do conflito. Os Pucara argentinos (cerca de 40 em operação) também 

se revelaram muito úteis, especialmente pela sua capacidade de voar extremamente 

baixo, seguindo os acidentes do terreno. A despeito de seu grande envolvimento nas 

operações, apenas cinco foram eliminados pelo fogo do inimigo (BERRY, 1984, p. X; 

FRIEDMAN, 1984, pp. 28-29; VIDIGAL, 1984, p. 8). 

 Cabe notar que ambas as forças se ressentiram da falta de uma capacidade 

de alarme aéreo antecipado, assim como de uma maior capacidade de reconhecimento 

aéreo. Os britânicos sanaram parcialmente as suas deficiências com a instalação do 

radar Searchwater nos helicópteros Sea King e com a implementação de adaptações em 

suas aeronaves Victor e Nimrod. Os argentinos, por outro lado, recorreram ao uso do 

avião Boeing 707 para as missões de reconhecimento de longo alcance, obtendo 

também resultados limitados (BERRY, 1984, p. XIV; RATTENBACH, 1983, p. 288). 

 Algumas restrições no emprego do Sea King como aeronave AEW são a 

baixa autonomia característica dos helicópteros – quando comparados às aeronaves de 

asa fixa –, em conjunto com a limitação no volume de transporte de combustível pelos 

navios, o que reduziu sobremaneira a capacidade de manutenção do reconhecimento. A 

necessidade britânica por uma aeronave AEW se fazia ainda mais premente tendo-se 

em vista as deficiências de seus sistemas de MSA. Mais ainda, na falta dessas 

aeronaves, navios escolta na função de piquetes tornavam-se expostos em demasia ao 

ataque inimigo, como ocorreu com os HMS Sheffield, Coventry e Glasgow. A 

disponibilidade de um avião como o Grumman E-2C teria tornado possível a detecção 

de aeronaves voando a baixa altitude – mesmo sobre terra –, e o direcionamento de 

meios a bordo e no ar em direção à ameaça aérea (FRIEDMAN, 1984, pp. 33-34).
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 Nesse passo, Friedman observa que o maior inconveniente para os 

britânicos foi o reduzido número de aeronaves disponíveis. Assim, o emprego de 

Patrulha Aérea de Combate (PAC)96 mostrou-se bastante limitado, tanto pela ausência 

de aeronaves AEW e de Posto Diretor Aerotático no Ar (PDATAR), quanto pelo 

pequeno número de Harrier disponíveis para a composição dessas patrulhas. Apesar das 

qualidades demonstradas pelo Harrier, elas não se mostraram capazes de substituir a 

vantagem que teriam os britânicos a partir da disponibilidade de uma quantidade maior 

de aeronaves. Ou seja, é a possibilidade de dispor de um maior número de aeronaves o 

que garante uma reserva contra as surpresas e os imponderáveis da guerra. Mais ainda, 

os ataques de MAS Exocet demostraram que buscar a destruição de um míssil atacante 

após o seu lançamento é a pior das opções. Faltou à Royal Navy a capacidade de 

interceptar os Super Etendard argentinos antes que lançassem esses mísseis. Para tal, 

seria preciso dispor da combinação de interceptadores mais eficientes e de uma 

aeronave AEW (FRIEDMAN, 1984, pp. 26-27, 31-32).  

 Cabe notar que toda a gama de MSA de que dispunha então a Royal Navy 

estava presente no TO: o obsoleto Sea Slug, o Sea Dart (de defesa de área de médio 

alcance e guiagem semi-ativa), o Sea Wolf (de defesa de ponto, altamente 

automatizado) e o Sea Cat (também de defesa de ponto, porém mais antigo que o Sea 

Wolf; de guiagem do tipo command-guided). Em função das limitações do Sea Dart, a 

marinha britânica procurava posicionar os navios dotados desse míssil próximos de 

navios dotados de Sea Wolf. É importante destacar que os radares de busca aérea e de 

designação de alvos dos navios não possuíam a capacidade de indicação de alvo em 

movimento (MTI, Moving Target Indication), o que dificultava a detecção e o 

acompanhamento de alvos voando sobre terra e em baixa altitude. Tal limitação era do 

conhecimento argentino, uma vez que a ARA possuía em sua esquadra dois 

Contratorpedeiros Tipo 42 adquiridos do Reino Unido. Por outro lado, os argentinos 

ajustavam os detonadores de suas bombas com retardo – para que a explosão não 

atingisse a aeronave atacante em voo baixo –, fazendo com que muitas bombas não 

tivessem tempo de voo suficiente para que fossem armadas, atingindo o alvo sem 

detonar. Observa-se também que, como forma de se contrapor ao ataque dos MAS 

 
96  Aeronaves mantidas no ar, sobre Força Naval ou comboio, ou em suas proximidades, ou em alerta no 

convés, prontas para serem enviadas para interceptar as aeronaves inimigas detectadas, antes que 

atinjam seus alvos (BRASIL, 2015, p. 201). 
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Exocet argentinos, o lançamento de chaff97 foi largamente empregado pelos navios 

britânicos, bem como o transporte de refletores radar por helicópteros (BRITANNICA, 

2018; FRIEDMAN, 1984, pp. 27-28; FRIEDMAN, 2015). 

 Dentre os sistemas de MSA citados, faz-se necessário frisar que apenas o 

Sea Wolf possuía a capacidade de engajar mísseis sea-skimming98, como o Exocet. 

Friedman destaca que esses sistemas eram sujeitos à saturação, uma vez que tanto os 

Contratorpedeiros Tipo 42, quanto as Fragatas Tipo 22, possuíam apenas dois canais de 

direção de tiro, sendo necessário designar um desses canais para cada alvo que se 

aproximava do navio, permanecendo tal canal dedicado durante todo o engajamento. 

Essa fragilidade ficou evidenciada, por exemplo, no afundamento do HMS Coventry. 

Somado ao problema da saturação, o sistema Sea Dart demonstrou possuir um tempo de 

reação muito longo, não adequado ao enfrentamento de mísseis como o Exocet e 

mesmo à aproximação de aeronaves em baixa altitude, detectadas já nas proximidades 

do navio. A decisão britânica de instalar CIWS99 em diversos de seus meios após o 

conflito reforça o reconhecimento das debilidades aqui apontadas (FRIEDMAN, 1984, 

pp. 25-27). 

 Nesse confronto entre sistemas de combate, os mísseis do tipo fire and 

forget provaram a sua efetividade. Armas desse tipo podem ser lançadas a distância, 

fora do alcance do armamento de defesa do inimigo (standoff weapons), e permitem ao 

atacante a liberdade de engajar múltiplos alvos, ou de se evadir, sem a necessidade de 

acompanhar o alvo que está sendo engajado até a conclusão do ataque. O MAS AM-39 

Exocet – lançado dos Super Etendard – afundou dois navios britânicos, enquanto que o 

MAA AIM-9L Sidewinder – lançados dos Harrier – abateu nada menos que dezesseis 

aeronaves argentinas, desbalanceando o combate aéreo e sobrepujando inclusive os 

Mirage argentinos. Outro míssil que se destacou na guerra foi o MAS Sea Skua – de 

guiagem semi-ativa, lançado de Lynx e recém-incorporado ao inventário da Royal Navy 

– atingiu o alvo em todas as oito ocasiões em que foi lançado, ocasionando inclusive o 

 
97  Conjunto de tiras de metal, ou de fibras, cobertas de material metálico de dimensões adequadas para 

produzir alvos falsos ao refletir sinais de radar. O mesmo que “janela” (BRASIL, 2015, p. 62). 
98  Mísseis antinavio que voam a baixa altitude, a fim de forçar que os alvos a serem atacados só 

consigam detectá-los a curta distância, diminuindo seu tempo de reação. 
99  Close-in Weapon System. É um sistema de defesa de ponto contra mísseis antinavio e seus dois 

principais modelos são o Vulcan Phalanx (norte-americano, com 6 canos de metralhadora giratórios 

de 20 mm) e o Goalkeeper (holandês, com 7 canos de metralhadora giratórios de 30 mm). Ambos 

possuem fogo automatizado e guiado por radar. 
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afundamento de meios navais argentinos (BERRY, 1984, pp. X-XI; FREEDMAN, 

2005b, p. 624; FRIEDMAN, 1984, pp. 23-24). 

 Por outro lado, nota-se que os elementos componentes da defesa 

aeroespacial britânica – os Sea Harrier, as baterias de Rapiers e os navios dotados de 

MSA – demonstraram baixa capacidade de coordenação. Não havia nenhum contato 

entre os operadores dos mísseis em terra e a força no mar. À exceção dos NAe, era 

baixa a capacidade de comunicações entre os Harrier e a própria Força Naval. Assim, 

de modo a evitar a interferência mútua, os britânicos adotaram como regra de 

engajamento não abrir fogo com MSA enquanto os Sea Harrier estivessem operando 

dentro do alcance desses mísseis. Além da necessidade de proteger as aeronaves do 

fogo amigo, foi considerado ainda que os Harrier vinham sendo mais eficientes contra a 

aviação argentina do que os sistemas de mísseis britânicos. Por outro lado, tal limitação 

– não poder efetuar o lançamento de MSA quando da proximidade das aeronaves – 

contribuiu para a perda de meios navais britânicos. Desse modo, a experiência advinda 

do conflito sugere que sejam instalados nos meios de superfície tantos recursos de 

defesa de ponto quanto possível. Até mesmo aqueles de menor custo e sofisticação – 

como as metralhadoras de 20 mm –, podem contribuir para mitigar os problemas de 

saturação observados na operação dos sistemas de MAS. A pequena participação da 

Força Naval argentina no conflito impede que conclusões similares sejam retiradas 

acerca da coordenação entre os componentes de sua defesa aeroespacial (ARCRE, 

2013; FRIEDMAN, 1984, pp. 26-27; FRIEDMAN, 2015). 

 Logo, pode-se afirmar que a maior vitória do Reino Unido foi no exitoso 

emprego de seu poder aeronaval, “sem o qual a operação teria sido impensável”, 

segundo Freedman. Nesse sentido, o maior diferencial na guerra foi a disponibilidade de 

um NAe de grande porte, o HMS Hermes, capaz de operar com até 21 Harrier, 9 Sea 

King, 2 Lynx e 2 Hessex (O Invincible, significativamente menor, era limitado a operar 

com até 10 Harrier, 9 Sea King e 1 Lynx). Assim, após a guerra, a credibilidade 

conquistada pela Royal Navy foi capaz de reabilitá-la como elemento vital à segurança 

do Reino Unido. Mais ainda, restou comprovada a necessidade de que aquela marinha 

mantivesse seus NAe. Do outro lado do embate, nota-se que o NAe argentino tinha a 

capacidade de desbalancear o conflito, mas em nenhum momento chegou a se 

aproximar o suficiente das ilhas para que essa capacidade pudesse ser testada 

(FREEDMAN, 2005b, pp. 622-624; FRIEDMAN, 1984, p. 21). 
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 Outras deficiências que vale a pena registrar são: a reduzida capacidade de 

reabastecimento em voo das aeronaves argentinas, o que limitava a vaga de ataque a um 

pequeno número de aeronaves e que foi um dos fatores decisivos no conflito, uma vez 

que os sistemas de armas dos navios britânicos podiam ser saturados por uma 

quantidade de aeronaves de ataque relativamente baixa; e a falta, por ambos os 

contendores, de uma completa capacidade de operar à noite, em qualquer tempo, com 

suas aeronaves (BERRY, 1984, p. XI; FRIEDMAN, 1984, p. 22). 

 Ainda sobre o emprego de aeronaves, Berry (1984) nota que a interdição100 

dos aeródromos provou-se bastante difícil. Os argentinos continuaram a operar as 

aeronaves Pucara a partir de Stanley/Puerto Argentino e os britânicos, da mesma forma, 

não tiveram a operação dos Harrier interrompida a partir da cabeça de praia em San 

Carlos101, apesar das tentativas dos dois lados de impedir essas operações, por meio de 

bombardeio. Logo após o conflito, os britânicos ampliaram a pista de pouso em 

Stanley/Puerto Argentino e nela instalaram aparelhos de parada, a fim de permitir a 

operação de seus F-4 Phantom. Adicionalmente, instalaram também radares de 

vigilância e baterias de MSA (BERRY, 1984, pp. XII-XIII). Nesse passo, segundo 

Friedman, ficou demonstrado que a aviação de ataque baseada em terra é útil para 

perturbar o controle de área marítima pelo inimigo e sua exploração. Porém, para uma 

ação mais efetiva, é preciso: abundância de meios próprios, insuficiência de apoio aéreo 

e de defesa antiaérea por parte do inimigo e área de operações próxima (a cerca de 400 

milhas das Falklands/Malvinas, as aeronaves argentinas operavam no limite de sua 

capacidade) (FRIEDMAN, 1984, p. 23). 

 Mais ainda, a guerra deixou a lição de que os grandes navios de guerra 

continuavam aptos ao combate – mesmo diante de uma considerável ameaça aérea –, 

mas que é preciso equipá-los com sistemas de defesa antiaérea adequados a esse 

cenário. Até o conflito das Falklands/Malvinas, pouco se havia estudado sobre o 

complexo cenário de emprego de uma Força Naval operando com aeronaves – de asa 

fixa e rotativa –, próxima de terra, com a realização de Operações Anfíbias (OpAnf), 

contando com navios dotados de MSA e com o apoio de baterias de MSA em terra, sob 

ataque aéreo do inimigo. Após o conflito de 1982, tais operações passaram a ser 

 
100   Ato ou efeito de dificultar ou impedir, por qualquer meio, o uso, pelo inimigo, de uma área ou 

via, a fim de privá-lo da capacidade de prover os suprimentos e reforços para apoio das próprias forças 

(BRASIL, 2015, p. 150). 
101  Aquela localidade é chamada de “San Carlos” tanto pelos britânicos, quanto pelos argentinos, 

diferente de outros pontos nas ilhas, como Stanley/Puerto Argentino, por exemplo.  
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detalhadamente analisadas por diversas forças militares e suas escolas de guerra, em 

todo o mundo (ARCRE, 2013; FRIEDMAN, 1984, pp. 31-32; FRIEDMAN, 2015). 

 Sob outro prisma, não se pode desconsiderar o sucesso da aviação argentina, 

operando a partir de terra, contra a Força Naval britânica. Nesse sentido, Matassi (1994) 

alerta que em caso de um eventual novo enfrentamento entre a argentina e uma Força 

Naval que disponha de submarino nuclear, a operação de aeronaves de asa fixa ficaria 

restrita novamente ao lançamento a partir de bases em terra – pelo grau de ameaça que 

aquele submarino ofereceria a um NAe argentino no mar. Partindo dessas considerações 

e do excelente desempenho demonstrado pelo binômio Super Etendard-Exocet, aquele 

autor defende que seja reforçada na argentina justamente a capacidade de operar com 

aeronaves baseadas em terra contra Forças Navais, em contraposição ao investimento 

em uma Força Naval baseada em NAe. Cabe também a reflexão sobre o custo-benefício 

dos meios aqui em discussão – principalmente em um país com um histórico de 

investimentos em defesa relativamente modestos, como o Brasil –, sendo tal relação 

amplamente favorável ao emprego das aeronaves (MATASSI, 1994, pp. 123-125). Se, 

por um lado, a disponibilidade do NAe amplia em muito o leque de capacidades de uma 

Força Naval, as lições da guerra mostram a importância de se dispor de uma robusta 

força de aeronaves de asa fixa dotadas de MAS – não cabendo aqui a discussão se essas 

aeronaves deveriam estar subordinadas à marinha ou à força aérea – como forma 

eficiente de se contrapor à aproximação de uma força naval hostil. Também a partir das 

lições das Falklands/Malvinas, pode-se inferir que esse efeito dissuasório seria em 

muito ampliado se, além das aeronaves aqui propostas, o país dispusesse também de 

uma efetiva força de submarinos – nucleares e convencionais –, que seriam capazes de 

contribuir para manter afastados os NAe e os escoltas de grande porte do adversário. 

Por outro lado, cabe notar que os primeiros, caso disponham de grande número de 

aeronaves de alta tecnologia, poderiam disputar o controle do ar, mesmo contra uma 

força aeronaval baseada em terra de porte razoável. Já os segundos, poderiam projetar 

poder sobre terra por meio do lançamento de mísseis com capacidade de destruir as 

aeronaves em terra e suas bases.   
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3.2.2.6 – CAPACIDADE DE SOBREVIVÊNCIA DOS MEIOS NAVAIS, 

COMANDO E CONTROLE, COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA 

 Sobre a capacidade de sobrevivência dos meios navais, cabe notar que 

muito se escreveu acerca do afundamento do HMS Sheffield (Contratorpedeiro Tipo 42) 

pelo MAS Exocet, mas foi pouco comentado o fato de aquele mesmo míssil não ter 

afundado o HMS Glamorgan (Contratorpedeiro Classe County), navio de porte maior 

do que o primeiro. Friedman (1984) comenta que, na verdade, o Glamorgan em 

nenhum momento foi posto fora de combate, apesar do impacto do Exocet. Cabe 

destacar que as outras três perdas significativas da Royal Navy ocorreram devido a 

impactos de bombas convencionais: HMS Glasgow (Contratorpedeiro Tipo 42), HMS 

Ardent e HMS Antelope (Fragatas Tipo 21). Nesse passo, observa-se que os incêndios 

foram o inimigo mais mortífero, causando a destruição de três, entre os quatro escoltas 

britânicos perdidos: Sheffield, Ardent e Antelope (o Glasgow foi posto fora de combate 

em função de alagamento). Nesses incêndios, restaram evidentes algumas deficiências 

no Controle de Avarias (CAv) dos navios, como o emprego de materiais inapropriados 

na construção, bem como a inadequabilidade do Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) disponível para o Combate a Incêndio (CbInc). Navios de guerra do porte do 

Sheffield deveriam ser capazes de suportar pesado dano – como incêndios e 

alagamentos de grandes proporções – desde que possuíssem equipamentos de CAv 

suficientemente duplicados e bem distribuídos a bordo (FRIEDMAN, 1984, pp. 29-30). 

 Desse modo, o afundamento por incêndio das Tipo 21 levou ao 

questionamento de algumas características de construção desses navios, como sua 

superestrutura em alumínio e sua configuração de máquinas (mais especificamente as 

grandes entradas de ar para as turbinas a gás e a disposição das linhas de combustível). 

Friedman observa que essas fragilidades já eram conhecidas antes do conflito, mas que 

as medidas de controle foram implementadas apenas após a perda dos navios em 

combate – como a instalação de mantas de kevlar na parte interna das estruturas de 

alumínio (para prevenir e conter sua eventual fragmentação), o isolamento dessas 

estruturas (para minimizar a possibilidade de seu derretimento), e a instalação de 

sistemas de lançamento de gás halon em praça de máquinas (para permitir a extinção de 

incêndios por abafamento) (FRIEDMAN, 1984, p. 31). 

 Cabe observar ainda que houve quatro impactos de Exocet na guerra: um no 

Sheffield, dois no Atlantic Conveyor e um no Glamorgan. Entre os navios de combate, 
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apenas o menor foi afundado – e com evidências de que algumas modificações (como 

uma melhor descentralização na distribuição de energia e nos recursos de comando e 

controle) teriam permitido ao navio continuar combatendo. Friedman defende que uma 

lição importante trazida por esses incidentes – assim como pela perda das Tipo 21 – é a 

de que, quando se trata de sobrevivência em combate, não há substituto para um maior 

porte e para um projeto mais cuidadoso no que concerne ao CAv (que não deve ser 

sacrificado apenas pela ótica do custo do navio). Logo, a maior demonstração de força 

do Exocet foi contra um navio mercante que, sabidamente, não possui grande 

capacidade de sobrevivência (FRIEDMAN, 1984, pp. 32-33). Por outro lado, é preciso 

refletir sobre o impacto que uma maior disponibilidade de aeronaves argentinas 

armadas de mísseis antinavio teria no conflito. Com um investimento relativamente 

baixo seria possível dotar as FA argentinas de uma maior capacidade de operar 

aeronaves a partir de terra, o que teria como provável consequência o lançamento de 

uma quantidade significativamente maior de mísseis sobre a Força Naval britânica, que 

teria enorme dificuldade para se contrapor a um ataque aéreo de maior volume. Para se 

contrapor à possibilidade de tal ameaça, a Royal Navy seria forçada a mobilizar um 

número bem maior de meios, além de investir em sistemas de combate de maior 

complexidade, tudo isso a um custo muitas vezes maior que o custo assumido pelos 

argentinos. 

 Sobre a questão das comunicações, Berry (1984) nota que a falta de 

comunicações seguras dificultou as operações para ambos os contendores. Por um lado, 

os britânicos foram capazes de interceptar as comunicações entre as aeronaves 

argentinas, bem como de aumentar a capacidade de comunicações satelitais a bordo de 

seus navios, com a instalação de terminais adicionais, ao longo do conflito. Por outro 

lado, essas comunicações satelitais – que na época eram tidas como seguras – 

conseguiram ser interceptadas pela Argentina, o que tornou possível a detecção da 

Força Naval britânica, em trânsito para as ilhas102. Na época, o link de comunicações 

satelitais funcionava na mesma banda de frequência dos radares, o que levava os 

oficiais do Reino Unido a colocar em baixa seus equipamentos MAGE e radar quando 

empregando tais comunicações, abrindo mão de importantes ferramentas na compilação 

de seu quadro tático (BERRY, 1984, p. XII). 

 
102  Foi preciso quase uma década para que fossem desenvolvidas comunicações satelitais mais seguras, 

que vieram a ser empregadas na Guerra do Golfo, em 1991 (FRIEDMAN, 2015). 
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 Friedman (1984) observa que a Royal Navy mantinha rigorosa política de 

silêncio eletrônico, radar e rádio, além de dispor de link de dados, embora não 

aproveitasse todo o potencial desse sistema, que não era operado a contento e cujos 

benefícios não eram bem conhecidos pelo pessoal de bordo. Após a guerra, aquela 

marinha tornou-se mais consciente da importância do link, adotando um sistema de 

maior capacidade e revendo seus procedimentos de emprego (emulando práticas em uso 

na marinha norte-americana). Observa-se também que as forças britânicas foram 

incapazes de atingir um nível adequado de comando e controle na coordenação de sua 

defesa aérea, a fim de prevenir a saturação de seus sistemas, contra as aeronaves 

argentinas atacantes, o que culminou, por exemplo, no afundamento do HMS Sheffield 

(FRIEDMAN, 1984, p. 23).  

 Em relação à Argentina, é importante destacar a grande dificuldade de 

comando e controle que apresentou-se no seu relacionamento inter-forças – questão que 

era mais de fundo político que de natureza técnica –, e a falta de adestramento dos 

militares daquele Estado para a operação dos equipamentos eletrônicos que tinham a 

sua disposição, e que foram subutilizados, em todos os âmbitos da guerra. Por outro 

lado, cabe destacar que a escassez de recursos de guerra eletrônica por parte dos dois 

contendores não permitiu muito aprendizado nesse campo. A maior lição é justamente 

que os dois lados se ressentiram da falta dessa capacidade (BERRY, 1984, p. XIII; 

FRIEDMAN, 1984, p. 24; RATTENBACH, 1983, p. 288). 

 

3.2.2.7 – A RETOMADA BRITÂNICA 

 Em relação às ações que envolveram a retomada das ilhas por parte do 

Reino Unido, Campos (2011) destaca que, no ataque britânico para recuperar a Ilha 

Geórgia do Sul, cabe destacar que os defensores argentinos não esperavam que os 

militares do Reino Unido se arriscassem a cruzar o campo minado que os defendia, nas 

proximidades de Grytviken. Para aquele autor, a lição a extrair desse evento é a de que, 

por meio do reconhecimento – como fizeram os britânicos – é possível observar os 

locais que são evitados pelo próprio agente que plantou o campo, e simplesmente copiar 

as derrotas seguidas (CAMPOS, 2011, p. 150). 

 Sobre a retomada britânica das Falklands/Malvinas (figura 7), destaca-se 

que o Apoio de Fogo Naval provou o seu valor, mas a falta de um maior poder nesse 

quesito – contava a Royal Navy com poucos canhões por navio, e de calibre reduzido –, 
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congestionou a área de desembarque, expondo a Força Naval ao ataque aéreo argentino. 

Observa-se que a perda da capacidade de apoio de fogo na marinha britânica devia-se à 

concepção dos navios escolta de então, voltados para a guerra antiaérea e a guerra 

antissubmarino (FREEDMAN, 2005b, p. 624; FRIEDMAN, 1984, pp. 21-22). 

 Sobre os efetivos argentinos que combateram nas ilhas, Campos observa 

que a movimentação de tropas chilenas no sul do continente, em meados de abril de 

1982, “levou o governo argentino a ter que optar entre reforçar os efetivos terrestres nas 

Falklands/Malvinas ou manter uma força considerável no continente para fazer frente à 

ameaça chilena – opção que prevaleceu”. Mais ainda, a opção argentina por concentrar 

os meios de defesa em Stanley/Puerto Argentino e a carência de helicópteros que 

pudessem dar mais mobilidade aos defensores foram os maiores impedimentos a um 

contra-ataque argentino aos britânicos em San Carlos. Havia alguns poucos helicópteros 

disponíveis, mas se temia o voo diurno – pela facilidade com que essas aeronaves 

seriam abatidas –, e não havia como voar à noite, por falta de qualificação das 

tripulações e de equipamentos adequados para tal, conforme já comentado. Outra 

decisão argentina que é preciso comentar foi a imobilização de um grande efetivo de 

tropas na West Falkland/Isla Gran Malvina: 

em decorrência do domínio naval e da superioridade aérea local britânica, 

um contingente de cerca de 1.900 homens (955 em Howard e 930 na Baía 

Fox/Zorro), incapaz de socorrer as forças que defendiam a capital 

(ameaçando, por exemplo, a retaguarda  britânica  –  ideia  ventilada  em  

dado momento) acabaria por revelar-se inútil na fase decisiva do conflito 

(CAMPOS, 2011, p. 148). 

 

 Por fim, nota-se que o planejamento da OpAnf – a mais complexa entre as 

Operações Navais – deveria ter sido conduzido em paralelo ao planejamento das 

operações subsequentes ao desembarque, o que não foi cumprido. Mais ainda, as ações 

em terra deveriam ter sido coordenadas desde o início pelo General (FN) Moore, que só 

chegou às ilhas após o desembarque. Viu-se que logo após o desembarque começaram 

as pressões políticas – diretamente de Londres – por movimento em terra, interferência 

indevida do nível político-estratégico na condução das ações táticas no terreno. Ainda 

sobre as OpAnf, cabe notar que um fator essencial para a execução da campanha foi a 

disponibilidade dos dois Navio de Desembarque-Doca103 britânicos, HMS Fearless e 

Intrepid, sem os quais a Royal Navy não teria tido condição de projetar poder sobre 

terra da forma como foi feito (CAMPOS, 2011, p. 152; FREEDMAN, 2005b, p. 624). 

 
103  Landing Plataform Dock (LPD).  
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 O Capítulo 4 apresentará o pensamento naval nas páginas da RMB, 

abordando as reflexões tanto de nível político-estratégico, quanto aquelas no nível 

tático-operacional, destacando-se as alterações observadas no pós-Guerra das 

Falklands/Malvinas (1982), em relação ao período anterior ao conflito (a partir de 

1970). 
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A Marinha em tempo de paz é, antes de mais nada, uma escola 

 (Alte Hélio Leôncio Martins, 1980). 

 

 O preparo do Poder Naval brasileiro está submetido a uma dificuldade tão 

importante quanto a carência de recursos, a saber: a insuficiente consistência das  

convicções estratégicas que o orientam 

(Alte Esq Mário César Flores, 1988). 
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4 – O PENSAMENTO NAVAL NAS PÁGINAS DA REVISTA MARÍTIMA 

BRASILEIRA (1970-1982) 

  Chega-se, finalmente, ao capítulo que é o cerne deste trabalho. Após a 

apresentação da teoria realista estrutural de Waltz – que permitiu uma melhor 

compreensão sobre a Guerra Fria (elemento que, dentro de um contexto bastante 

complexo, foi o que mais se mostrou presente nas reflexões dos autores aqui retratados) 

–, e da teoria de Posen sobre os processos que permeiam as mudanças doutrinárias no 

meio militar, foram trazidas as lições aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas. 

Neste ponto do trabalho, passa-se a discorrer sobre o pensamento naval propriamente 

dito, na forma como ele se apresentou nas páginas da RMB, a partir dos artigos escritos 

pelos oficiais de Marinha, entre 1970-1990104, apontando-se as mudanças observadas 

entre os textos publicados antes e depois do Conflito no Atlântico Sul. 

  Para a coleta dos conhecimentos, informações e dados necessários ao estudo 

da evolução do pensamento naval entre 1970 e 1990, foram examinados os 661 artigos 

publicados ao longo das 84 edições da revista englobadas nessa janela temporal. Dentre 

esses artigos, uma maior atenção foi dedicada aos 493 textos escritos por oficiais da 

Marinha (129 de autoria de Almirantes, 353 de Oficiais Superiores e 11 de Oficiais 

Subalternos/ Intermediários), conforme detalhado nos Apêndices E a H. 

  Cabe notar que alguns artigos são citados em mais de um dos itens abaixo, 

uma vez que seus textos se mostraram abrangentes, englobando mais de um tema.  

 

4.1 – REFLEXÕES NO NÍVEL POLÍTICO-ESTRATÉGICO 

 Os textos de referência serão subdivididos e comentados por temas. Cabe 

notar que essa classificação foi feita pelo autor deste trabalho com o propósito apenas de 

facilitar as comparações entre os períodos estudados – antes e depois da Guerra das 

Falklands/Malvinas –, e sua relação com as lições aprendidas daquele conflito. Assim, a 

primeira parte do capítulo abordará as reflexões de níveis superiores – político e 

estratégico. Na sequência, se seguirão aquelas de nível operacional e tático. 

Naturalmente, nem todos os temas se encaixam perfeitamente nessa divisão entre os 

níveis de condução da guerra, mas procurou-se organizá-los de modo a facilitar o 

entendimento das temáticas abordadas e o encadeamento dos assuntos. 

 Nesse sentido, como uma breve introdução, apresentam-se alguns conceitos 

 
104  Para mais detalhes sobre os autores aqui referenciados, ver Apêndice H. 
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de estratégia naval que contribuirão para a compreensão do debate que se desenrolará ao 

longo do capítulo. Assim, segundo Costa (1985), estratégia naval é a arte que orienta o 

preparo e o emprego do Poder Naval para a conquista ou manutenção dos Objetivos 

Nacionais relacionados com o mar. Nesse sentido, o preparo e o emprego do Poder 

Naval são conduzidos por meio de Operações Navais, que, por sua vez, são 

influenciadas pela concepção estratégica naval. Ao longo da história, foram formuladas 

as concepções estratégicas clássicas, que influenciaram as condutas de guerra de 

diversos Estados. Algumas delas ainda encontram aplicação na atualidade, enquanto 

outras foram abandonadas em consequência do desenvolvimento tecnológico. A 

concepção estratégica da batalha decisiva de Mahan105, por exemplo, enfatizava o 

emprego de navios capitais para enfrentar diretamente o inimigo, vencendo-o numa 

batalha decisiva. A vitória nessa batalha conduziria ao efeito desejado – o domínio do 

mar –, levando ao colapso as LCM do oponente (COSTA, 1985, pp. 141-142). 

 Nesse passo, Costa defende que a concepção estratégica da esquadra em 

potência era, de certa forma, a concepção de batalha decisiva adaptada para um Poder 

Naval inferior e enfatizava o uso de grandes navios, pois objetivava a destruição do 

inimigo em batalha, quando ele não estivesse operando com seus meios concentrados. 

Assim, da mesma forma que na concepção de batalha decisiva, o efeito desejado era o 

domínio do mar. Por outro lado, surgia, na França, no fim do século XIX, a Jeune 

École106, uma escola original do pensamento naval. Naquela época, para os franceses, as 

comunicações marítimas não eram tão importantes quanto para os britânicos e, em 

consequência, o próprio domínio do mar. Nesse quadro, surgiu a concepção estratégica 

do corso, com operações de desgaste conduzidas por navios de pequeno porte – rápidos 

e bem armados –, que levavam ao estabelecimento do domínio do mar em áreas 

próximas às suas bases e à negação desse domínio ao inimigo, em áreas geográficas 

mais amplas (COSTA, 1985, pp. 143-144). 

 Neste item serão abordados os seguintes temas: o foco do pensamento naval 

 
105  Alfred Thayer Mahan (1840-1914), oficial da Marinha norte-americana, estrategista e historiador. 

Autor das obras The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783 (1890) e The Influence of Sea 

Power Upon the French Revolution and Empire, 1793–1812 (1892). 
106  Essa concepção foi uma tentativa de uma parcela da oficialidade da Marinha francesa, liderada pelo 

Almirante Theóphile Aube, de encontrar uma nova configuração para a Marinha de seu país, 

profundamente afetada pela carência de recursos em razão do desastroso resultado da Guerra contra a 

Prússia. Era baseada, em linhas gerais, no emprego do torpedeiro armado com o novo torpedo 

autopropulsado - como o principal meio para a defesa da costa francesa para enfrentar os grandes 

encouraçados britânicos – e na Guerra de Corso –, empreendida por cruzadores ligeiros, que se 

encarregariam de desgastar o Poder Marítimo do adversário (MATTOS, 2004). 
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no confronto Leste x Oeste; o relacionamento entre o Brasil e seus vizinhos; a situação 

política no Brasil, o regime militar e a redemocratização; a MB e uma Política Nacional 

para a Defesa; o emprego político do Poder Militar e do Poder Naval; a importância do 

Poder Marítimo e do Poder Naval para o Brasil e o Entorno Estratégico Brasileiro; a 

evolução do Poder Naval Brasileiro (considerando o pós 2ªGM e os Programas de 

Reaparelhamento de 1967 e de 1977/1979); o pensamento naval voltado para o futuro 

do Poder Naval Brasileiro (observando a questão da necessidade da nacionalização; do 

Poder Naval adequado ao cumprimento das Tarefas da MB, e do desenvolvimento da 

Propulsão Nuclear na Marinha). 

 

4.1.1 – O FOCO NO CONFRONTO LESTE X OESTE 

 A quantidade de artigos publicados a respeito do confronto entre as 

superpotências – a maioria sobre estratégia militar e estratégia naval – denota que, em 

grande medida, era a Guerra Fria que pautava o pensamento naval da época. Foram 45 

textos publicados antes da Guerra das Falklands/Malvinas, e 18 depois. Este ponto 

ganha ainda mais destaque quando se observa que aquele período (1970-1990) foi 

marcado por outras questões bastante significativas, como as crises do petróleo, as 

convulsões internas relacionadas com o regime militar que vigorava no país e o 

processo de redemocratização. Apesar disso, o acompanhamento e o estudo do conflito 

bipolar foi o tema que mais espaço obteve na RMB, entre os artigos da área dos Estudos 

Estratégicos107.  

 O número de artigos publicados na RMB antes e depois do conflito é quase 

o mesmo (338 e 323, respectivamente), conforme detalhado no Apêndice E. Ou seja, a 

redução do espaço cedido ao tema em lide no pós-conflito foi bastante significativa, 

com o pensamento naval se afastando consideravelmente daquela temática. Além dessa 

redução no número de textos, observa-se que, antes da guerra, foi grande a busca pelo 

assunto em traduções (25). Entre os oficiais da MB, quase todos os textos foram 

publicados por oficiais da Armada (17), com um texto publicado por oficial FN. Houve 

ainda a contribuição de dois textos por oficiais do Exército Brasileiro (EB). No pós-

guerra, o panorama mostrou-se bastante distinto, com apenas duas traduções. Entre os 

oficiais da MB, os oficiais fuzileiros passaram a dividir a responsabilidade com seus 

companheiros da Armada, com oito textos para cada Corpo. 

 
107  O que pode ser melhor compreendido a partir da observação dos gráficos apresentados no Apêndice E. 
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 Dentre tantos textos, os mais importantes para o desenvolvimento desta 

pesquisa serão aqui destacados, conforme será feito também nos itens seguintes deste 

capítulo. Nesse passo, Herrick (1970a e 1970b) – em dois artigos traduzidos de trechos 

de seu livro, originalmente publicado pelo U.S. Naval Institute – escreveu sobre a 

estratégia naval soviética durante o governo de Khrushchev, comparando a capacidade 

daquela Força Naval com as forças que a OTAN dispunha na época108. Para o Almirante 

José Maria do Amaral Oliveira, tradutor dos textos, a obra de Herrick representou, na 

época, a primeira tentativa séria de interpretar as motivações e os propósitos que 

levavam a União Soviética a buscar uma participação maior nas atividades marítimas, 

desde a pesquisa à exploração dos recursos do mar. De um crescimento acelerado de sua 

Marinha mercante, com um sofisticado sistema de controle, ao aparecimento cada vez 

mais rotineiro de novas classes de navios de guerra, em que predominavam novas 

técnicas e novas armas, especialmente os mísseis. 

 Moorer (1970), então Chief of Naval Operations (CNO)109 da USN – em 

tradução de texto publicado originalmente nos EUA –, escreveu sobre o 

desenvolvimento do Poder Marítimo110 soviético e sobre como a Marinha dos EUA 

vinha fazendo para enfrentar aquele adversário.  Dentro desse contexto, Nunes111 

(1973) escreve sobre o papel a ser exercido pela MB, defendendo que a Marinha tinha 

“a obrigação de se constituir com uma força nacional e não apenas como componente de 

uma força interamericana. Temos que crescer mais rápido do que cresce o Brasil. Temos 

que apoiar os interesses nacionais e atender aos compromissos internacionais” 

(NUNES, 1973, p. 26). 

 Na sequência, Gorshkov112 (1974a a 1974h; 1975a a 1975c), então 

Comandante em Chefe da Marinha da URSS, teve um conjunto de onze textos 

intitulado As Marinhas na Guerra e na Paz traduzido para a RMB, a partir de uma 

versão em inglês, publicada ao longo de onze edições da revista norte-americana 

 
108  Cabe destacar que o objeto aqui estudado é o pensamento do oficial de Marinha. Dessa forma, os 

textos produzidos por outros autores serão citados apenas com o fim de entender-se a amplitude dada 

pela RMB a determinados temas, mas esses artigos não serão tratados em detalhe.  
109  Membro da Junta de Chefes de Estado-Maior dos EUA, o Chief of Naval Operations (Chefe de 

Operações Navais) é o militar mais antigo na cadeia de comando da USN (USA, 2018).  
110  O Poder Marítimo é a projeção do Poder Nacional, resultante da integração dos recursos de que dispõe 

a Nação para a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e 

militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando a conquistar e manter os 

objetivos nacionais (BRASIL, 2017, cap. 1, pp. 1-2). 
111  Alte Esq Adalberto de Barros Nunes (1905-1984), Ministro da Marinha entre 1969-1974. 
112  Sergey G. Gorshkov (1910-1988), Comandante em Chefe da Marinha da URSS entre 1956-1985. 
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Proceedings. No Brasil, esses onze artigos foram publicados em quatro edições da 

RMB. No 4º trimestre de 1974, por exemplo, dentro de um espaço total de nove artigos, 

quatro foram reservados à obra daquele almirante. No texto, Gorshkov defende que as 

Marinhas são instrumentos políticos importantes para o Estado, tanto na guerra, quanto 

na paz. A fim de ilustrar a importância que era dada ao tema na época, reproduz-se 

abaixo uma nota publicada na revista do 1º trimestre de 1974, cujo título era 

simplesmente “Importante”: 

 A Revista Marítima Brasileira tomou conhecimento de que, no decorrer de 

1974, a revista Proceedings irá publicar uma série de onze artigos de autoria 
do Almirante Gorshkov, Comandante-em-Chefe da Marinha Soviética, 

exprimindo seus pontos de vista em assuntos relacionados ao Poder Naval e 

ao Poder Marítimo. Ao anunciar esse evento, acrescenta o United States 

Naval Institute que cada artigo será comentado por uma autoridade naval da 

Marinha Norte-Americana, de reconhecida capacidade. Sempre que possível, 

a Revista Marítima Brasileira procura incluir em suas edições a publicação de 

trabalhos relacionados à Marinha Soviética, considerando o seu contínuo 

crescimento e sofisticação e as possíveis consequências desses eventos vis-a-

vis o Poder Marítimo Brasileiro. Assim foi quanto à publicação da tradução 

da "Estratégia Naval Soviética", livro controverso quanto à validade de suas 

conclusões, discutido, inclusive, pela direção do Instituto Naval da Marinha 

dos Estados Unidos, quanto à validade de sua publicação. Ao tomar 
conhecimento da decisão do Naval Institute em publicar os referidos artigos, 

procurou o Serviço de Documentação Geral da Marinha, imediatamente, 

obter a autorização daquele órgão, para a reprodução desses artigos 

comentados, o que deverá ocorrer nas próximas edições (BRASIL, 1974, p.5, 

com grifos deste autor). 

 

 Olivé (1975), em busca de traduzir os eventos da época para os leitores da 

revista, defende que, após o fim da 2ªGM, a humanidade era vista como que dividida em 

dois campos rivais, liderados pelos EUA e URSS, inspirados por visões totalmente 

incompatíveis do que deveria ser a ordem mundial113. Para aquele oficial, enquanto a 

política norte-americana era a de desmobilizar suas tropas e reorganizar sua estrutura 

interna na transformação da economia de guerra para a de paz, a URSS de Stalin 

engrossava as fileiras de suas divisões terrestres nas fronteiras da Europa Ocidental (no 

Capítulo 2, foi visto que essa percepção não correspondia à realidade, mas é importante 

registrá-la porque ela contribui para resgatar a visão do oficial de Marinha da época). 

Para Olivé, foi sob tais circunstâncias que surgiram a Doutrina Truman – já comentada 

 
113  Em que pese a repetição de alguns relatos e conceitos sobre o pós-2ªGM e a respeito da Guerra Fria, 

em relação ao que foi exposto no Capítulo 2, este autor entende que é interessante pontuar algumas 

singularidades entre a exposição acadêmica – que se encontra no citado capítulo – e aquela que é aqui 

realizada, sob a ótica do oficial de Marinha. Compreendendo melhor qual era a visão de mundo que a 

revista transmitia naquele período, mais profunda será a análise sobre a produção do pensamento 

naval. 
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no Capítulo 2 –, o Plano Marshall114 (de auxílio à recuperação econômica da Europa 

Ocidental, assinado em 1948) e a estratégia de contenção periférica (containment), 

contra a URSS (OLIVÉ, 1975, pp. 121-126). 

 Nesse sentido, aquele autor relata que, em fevereiro de 1948, concretizou-se 

a queda da Tchecoslováquia, através de um golpe de Estado que transformou o país 

numa república socialista conforme o modelo soviético. Por sua vez, a Hungria, em 

1949, tornou-se uma república popular, seguindo o mesmo modelo da Tchecoslováquia. 

Para Olivé, a Guerra Fria nessa época “sofria novo e violento incremento, em face da 

estratégia expansionista soviética, que não se valia apenas de meios militares 

convencionais, mas da guerra no campo psicossocial, utilizando o processo de 

subversão das instituições locais para a conquista do poder” (conforme visto no 

Capítulo 2, era infundado esse temor pelo expansionismo soviético, tensão que era 

muitas das vezes gerada pelo próprio establishment norte-americano).  

 Dentro do contexto da disputa bipolar, Olivé destaca que a U.S. Navy 

mantinha três tipos essenciais de forças, em cumprimento à orientação de seu CNO de 

então, Almirante Zumwalt115: força estratégica de deterrência116, materializada e 

limitada pelo acordo SALT-I em 41 submarinos balísticos nucleares, capazes de inibir o 

inimigo de aplicar o primeiro golpe, além de assegurar a capacidade de desferir um 

second-strike, caso tenha falhado a dissuasão; forças destinadas à projeção de poder 

sobre terra e/ou controle marítimo, em áreas e períodos de tempo limitados, compostas 

de grupos de ataque de NAe, conjugados a forças de desembarque anfíbio e de uma 

força de submarinos de ataque, nucleares e convencionais; e forças de contenção ou de 

presença, compostas de esquadras em operações distantes, de prontidão para assistência 

antecipada e imediata em diversos pontos de interesse espalhados pelo mundo (OLIVÉ, 

1975, pp. 149-150; USA, 2016). 

 Segundo Olivé, uma vez que os EUA e seus aliados, nos mais diversos 

pontos da terra, dependiam da manutenção do fluxo do tráfego marítimo, as forças de 

projeção de poder sobre terra e/ou controle marítimo visavam basicamente atender às 

 
114  Em referência a George Marshall (1880-1959), Chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA durante 

a 2ªGM, entre 1939-1945; Secretário de Estado dos EUA entre 1947-1949; e Secretário de Defesa dos 

EUA, entre 1950-1951. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1953. 
115  Elmo R. Zumwalt Jr (1920-2000), CNO da Marinha norte-americana entre 1970-1974. 
116  O mesmo que “dissuasão” (BRASIL, 2015, p. 90). Apesar de tratar-se de um caso de barbarismo (a 

partir do original em inglês deterrence) – inadequado em se tratando de um trabalho acadêmico – este 

autor manteve o termo “deterrência” em algumas passagens, a fim de buscar uma maior fidelidade ao 

linguajar presente nos textos originais.  
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tarefas de manter as LCM e de destruir objetivos inimigos no mar ou em terra dentro do 

propósito de explorar o domínio das áreas marítimas vitais em áreas limitadas, e por 

períodos de tempo também limitados, de acordo com o conceito de domínio do mar. 

Para o aspecto ofensivo contribuía a maior força de NAe de ataque do mundo, com sua 

escolta de cruzadores, contratorpedeiros e fragatas, providos de MSA e foguetes 

antissubmarino (ou Anti-Submarine Rocket, ASROC). Além disso, a força de 

submarinos de ataque – progressivamente convertida para navios de propulsão nuclear – 

possuía enorme capacidade de permanência e mobilidade117 para combate aos 

submarinos inimigos, contribuindo desse modo para a manutenção das LCM. 

Contribuíam também, já com características defensivas, mais de 130 contratorpedeiros e 

outros escoltas armados com ASROC, que garantiam LCM livres para o tráfego 

marítimo. Quanto às forças de presença, seu propósito se resumia em manter o santuário 

dos EUA e de seus aliados, isto é, conservar o domínio de áreas marítimas vitais, 

através da ocupação preventiva de posições estratégicas, como o faziam a 7º Esquadra 

no Pacífico, em Formosa, e a 6º Esquadra no Mediterrâneo, em Creta e Nápoles 

(OLIVÉ, 1975, p. 151; USA, 2013). 

 Passando ao outro lado do embate, Olivé observa que, entre 1948 e 1954, 

iniciou-se um grande esforço soviético de construção naval, buscando a defesa de seus 

mares e canais, associado a ideia de uma esquadra em potência. Com a morte de Stalin, 

em 1953, e a assunção de Khruschev ao poder, surgiram os primeiros sintomas de 

mudança no conceito de emprego do Poder Naval soviético, em face da ameaça da 

utilização dos NAe norte-americanos como plataforma para ataques nucleares à URSS. 

Além disso, o desenvolvimento da tecnologia dos mísseis permitiu o renascimento da 

concepção da Jeune École, em detrimento da estratégia da esquadra em potência, em 

face do alto custo gerado por Forças Navais nucleadas em torno de poderosos navios de 

superfície. Destaca-se ainda a crise de Suez, em 1956, onde ficou patente a fraqueza 

soviética para intervir no mar, em função do pequeno número de unidades navais e de 

seu posicionamento em pontos muito distantes daquela região. Desse modo, até 1964, 

época da substituição de Khrushchev por Brezhnev, o programa de construção naval 

 
117  São características do Poder Naval a mobilidade, a permanência, a versatilidade e a flexibilidade: a 

mobilidade representa a capacidade de deslocar-se prontamente e a grandes distâncias, mantendo 

elevado nível de prontidão; a permanência indica a capacidade de operar, continuamente, com 

independência e por longos períodos, em áreas distantes e de grandes dimensões; a versatilidade 

permite alterar a postura militar, mantendo a aptidão para executar uma ampla gama de tarefas; e a 

flexibilidade significa a capacidade de organizar grupamentos operativos de diferentes valores, em 

função da missão, possibilitando seu emprego gradativo (BRASIL, 2017, cap. 1, pp. 4-6). 



111 

 

soviético sofreu profundas alterações, enfatizando a capacidade combatente dos navios 

e sua velocidade, para controle das águas adjacentes ao território russo. Enfatizavam 

também uma concepção estratégica naval orientada para a guerra de corso, com o 

emprego do submarino de ataque em ações contra o tráfego marítimo Ocidental, ao 

mesmo tempo em que buscariam empregar o desgaste contra possíveis forças de ataque 

de NAe norte-americanos. Esse propósito geral estava também presente na enorme força 

soviética de pequenos meios, tais como navios-patrulha, caça-submarinos, lanchas-

torpedeiras, varredores etc. Nota-se que, dessa forma, aquela Marinha, basicamente 

dividida em quatro esquadras – Norte, Báltico, Mar Negro e Pacífico – buscava manter 

um cordão sanitário naval em torno do território soviético (OLIVÉ, 1975, pp. 152, 155-

156; USA, 2017, pp. 7-11). 

 Nesse contexto, Olivé destaca que o impacto da crise cubana e do bloqueio 

naval norte-americano de 1962 determinou uma nova reformulação na concepção 

estratégica naval soviética. Sobreveio então a ideia de que as ações navais não seriam 

conduzidas apenas nos mares do país, mas nos oceanos de forma geral. Para tal, além da 

deterrência proporcionada por seus SLMB, a URSS lançou-se a um novo programa de 

construção naval com o propósito de negar ou eventualmente disputar o controle do mar 

nas áreas marítimas de seu interesse, evitando, entretanto qualquer confrontação direta 

com a USN. Dentro dessa disposição soviética de disputar o controle marítimo, surgiu 

em 1969 o programa de construção de dois porta-helicópteros e de um NAe (em adição 

ao Kiev, já existente), além da transformação progressiva dos Cruzadores Classe Kresta 

para a Classe Kresta II, que lhes possibilitou operar com helicópteros ou aeronaves 

V/STOL, evidenciando uma mudança importante de atitude no que tange ao 

desenvolvimento da aviação naval e à introdução dos NAe na Marinha Soviética, com 

profundas repercussões em sua concepção estratégica, quanto a seus propósitos e 

posturas. Cabe destacar o papel do Almirante Gorshkov, importante estrategista naval 

soviético, ao longo dessas transformações (HUCKABEY, 2014; OLIVÉ, 1975, pp. 153-

154). 

 Em complemento ao acima exposto, Magalhães (1977)118 nota que “a 

história, através dos séculos, tem comprovado a superioridade dos Estados ou dos 

Impérios alicerçados na aplicação do Poder Marítimo, o qual tem sido fator 

 
118  Em Aula Inaugural proferida na EGN por aquele Almirante, então Chefe do Estado-Maior da Armada, 

cargo que exerceu entre 1975-1978 (MAGALHÃES, 1977). 
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preponderante na expansão, consolidação e manutenção de áreas de influência política e 

econômica”. Aquele almirante defende que os Estados ou Impérios marítimos que 

perderam o status de poder dominante cederam-no a outros Estados ou Impérios 

também marítimos e que a disputa pela preponderância nos mares do mundo que se 

assistia entre o Ocidente e o Leste, na década de 1970, não fugia a essa regra. Assim, a 

URSS, potência tradicionalmente continental, compreendeu que, para alcançar seus 

propósitos expansionistas – políticos, econômicos, sociais e militares – precisava 

enfrentar, de igual para igual, seus oponentes no campo em que estes, durante muito 

tempo, mantiveram indiscutível supremacia. Desse modo, procurou desenvolver 

aceleradamente os meios flutuantes e aéreos de sua Marinha e estabelecer bases fora de 

seu território, que a pudessem apoiar tanto em suas atividades em tempo de paz, quanto 

de guerra (MAGALHÃES, 1977, pp. 11-12). Mais uma vez fica patente que o oficial de 

Marinha via uma URSS determinada em expandir-se mundialmente, conforme ditava a 

narrativa norte-americana.  

 Segundo Magalhães, naquele período, apenas as duas Marinhas mais 

poderosas do mundo – a norte-americana e a soviética – podiam ter a intenção de 

abranger toda a gama de responsabilidades das tarefas que podem ser atribuídas a uma 

Força Naval: controle de áreas marítimas; negação do uso do mar; projeção de poder 

sobre terra; ação de presença; e deterrência estratégica119. Aquele almirante explica que 

o controle de áreas marítimas é considerado como a principal tarefa das Marinhas, 

exercido sobre áreas marítimas limitadas e por tempo também limitado, destacando que 

a importância do controle de certas áreas marítimas é uma consequência da proteção 

necessária às facilidades que as LCM podem oferecer ao transporte comercial e militar; 

do interesse que cada vez mais se acentua na exploração e explotação dos recursos das 

águas, do solo e subsolo adjacentes; da influência que pode exercer no estabelecimento 

de um direito do mar e dos reflexos que tem sobre as demais tarefas das Marinhas e, em 

alguns casos, também sobre as operações pertinentes a outras forças singulares. Observa 

ainda que, para o Ocidente, a defesa das LCM era tratada como ponto vital, enquanto 

para o bloco comunista elas não possuíam o mesmo grau de importância, uma vez que 

delas dependiam em menor grau (MAGALHÃES, 1977, pp. 13-14). 

 Nesse passo, Magalhães destaca que a projeção de poder sobre terra foi 

desenvolvida na Marinha dos EUA como um complemento ao controle de áreas 

 
119  Sobre as Tarefas Básicas do Poder Naval, ver nota nº 146. 
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marítimas, empregando aeronaves baseadas em navios aeródromos ou forças anfíbias. 

Nesse contexto, o uso de forças anfíbias foi imaginado para apoiar forças aliadas 

baseadas em terra, ou capturar posições das quais fosse possível executar a vigilância e 

o controle sobre suas áreas marítimas adjacentes. Assaltos anfíbios executados por 

fuzileiros navais ou operações de ataque desfechadas por navios aeródromos foram 

visualizadas para a destruição de bases mantidas pelo inimigo, que representassem 

ameaças à USN, ou à sua capacidade para exercer o controle das áreas de seu interesse. 

Posteriormente, com o desenvolvimento dos mísseis balísticos e de cruzeiro 

embarcados, somou-se um novo elemento de projeção do poder sobre terra. Aquele 

almirante assinala que alguns aspectos da projeção de poder sobre terra são difíceis de 

distinguir de certas características presentes no controle de áreas marítimas. Isso porque 

muitas plataformas e armas são empregadas em ambas as tarefas. Por exemplo, assaltos 

anfíbios ou ataques aéreos a bases inimigas podem ser realizados em proveito do 

controle de áreas marítimas. Portanto, a distinção não reside no tipo das forças nem nas 

táticas que são empregadas, mas no propósito das operações. Assinala ainda que a 

infantaria naval soviética constava, em meados da década de 1970, de 12 mil homens, e 

sua capacidade de transporte era relativamente pequena e carente da organização 

necessária para capacitar a projeção de poder a longa distância.  Cabe notar que todas 

as nações têm acesso às águas internacionais. Dessa forma, Forças Navais podem ser 

posicionadas nessas águas, nas vizinhanças de áreas que se apresentem como críticas, 

prontas para agir, sem infringir os direitos soberanos dos Estados. As Marinhas 

cumprem essa tarefa aproveitando-se dessa circunstância e da característica de grande 

mobilidade de seus meios (MAGALHÃES, 1977, pp. 15-19). 

 Na sequência, Wegener (1977a, 1977b, 1978), almirante da Marinha da 

Alemanha, teve seu livro “A Ofensiva Naval Soviética” traduzido – a partir de um 

volume do U.S. Naval Institute – e publicado na RMB em três partes. Desse modo, 

tornou-se o terceiro livro acerca da estratégia naval soviética que foi traduzido e 

publicado na RMB, ao longo dos anos 1970. As palavras do Almirante José Maria do 

Amaral Oliveira, tradutor dos textos, contribuem para que se possa ter uma melhor 

compreensão sobre como os oficiais de Marinha daquela época viam a MB em relação à 

URSS e ao Poder Naval daquele Estado: 

 Novamente, o Instituto Naval dos Estados Unidos, ao publicar, em 1975, o 

livro “Ofensiva Naval Soviética” de autoria do Almirante (da Marinha da 

Alemanha Ocidental), Edward Wegener, possibilitou que houvesse 

continuidade na análise da evolução naval soviética, pois que são 
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apresentados, na obra, novos enfoques que poderiam contribuir de maneira 

significativa e atualizada para um melhor entendimento das motivações e 

propósitos que orientam o planejamento de nosso mais significativo 

antagonista (WEGENER, nota do tradutor, 1977a, p. 72, com grifos deste 

autor). 

  

 Flores120 (1980) também abordou essa questão, dizendo que, no caso da 

eclosão de uma guerra generalizada – quando as atenções seriam dirigidas 

prioritariamente para o Atlântico Norte –, o maior esforço brasileiro deveria se 

concentrar na parte Ocidental do oceano, em águas fronteiras ao Brasil, “onde a nossa 

atuação seria complementada por meio da cooperação com as nações aliadas. Em 

contrapartida, caberia também ao Brasil cooperar com o esforço aliado, onde fosse 

possível” (FLORES, 1980, pp. 69-70). 

 Hermes (1981) argumenta que, para o caso de um confronto entre os EUA e 

a URSS – que, certamente, envolveria outros Estados –, não poderia “haver dúvida do 

nosso alinhamento com a causa do mundo democrático” (em questões que não 

envolvessem essa confrontação, o Brasil deveria observar o contido nas Cartas da ONU, 

OEA e no TIAR). Caso esse confronto se desse por meio de guerra com armamento 

convencional, de longa duração – caso que aquele almirante entendia como de maior 

probabilidade de envolvimento brasileiro – haveria necessidade de que a base industrial 

dos EUA fosse alimentada das matérias-primas necessárias à manutenção do esforço de 

guerra. Aí se tornaria evidente a importância do Atlântico Sul e, de modo especial, do 

Brasil. Mais ainda, essa relevância cresceria paulatinamente, à medida que o conflito se 

prolongasse, consequência do incremento do tráfego marítimo que seria realizado pela 

região. Essa situação levaria a Marinha dos EUA a ter interesse direto na MB e na ARA, 

que suplementariam os meios navais norte-americanos designados a operar no Sul, 

sendo que a maior parte daquela esquadra estaria alocada a regiões de maior prioridade. 

A extensa costa brasileira, dotada de modernas pistas de pouso e de instalações de 

controle de voo com capacidade de operar aviões antissubmarino – que poderiam somar 

esforços com aeronaves operando a partir das Ilhas de Ascensão e de Santa Helena –, 

“permitiriam razoável grau de controle contra a ameaça submarina soviética ao tráfego 

marítimo no Atlântico Sul” (HERMES, 1981, pp. 57-58). 

 Assim, Hermes defende que, para os EUA, estreitar os laços com o Brasil 

seria uma questão de praticidade, pois as negociações seriam estabelecidas com apenas 

 
120  Alte Esq Mário César Flores (1931-), Diretor da Escola de Guerra Naval entre 1983-1986 e Ministro 

da Marinha entre 1990-1992.  
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um país, tradicionalmente amigo, em vez de ter que tratar com pelo menos 13 países da 

costa oeste da África, alguns inamistosos em relação aos EUA. Aquele almirante lembra 

ainda que o saliente do nordeste brasileiro, à semelhança do ocorrido na 2ªGM, 

continuava a ser uma posição de interesse estratégico para os norte-americanos. Desse 

modo, apesar da distância que a América do Sul manteria de um possível conflito 

global, não se pode ignorar que a posição geográfica brasileira conferiria a esse Estado 

“uma grande responsabilidade na proteção e controle do tráfego marítimo no Atlântico 

Sul”. Mais ainda, Hermes volta a defender que, na hipótese de ocorrer a confrontação 

militar entre EUA e URSS, “a posição brasileira deve ser ao lado da causa das 

democracias ocidentais” (HERMES, 1981, pp. 59-60). 

 Sob outro prisma, já no pós-Guerra das Falklands/Malvinas, Aquino (1984) 

publicou um artigo sobre as repercussões militares da expansão soviética na África e as 

ações do movimento comunista internacional, defendendo que “aquele movimento 

visava não menos que à conquista do poder, em termos mundiais”. Assim, a despeito 

dos antagonismos surgidos no seu interior, que lhes quebraram a estrutura monolítica 

antes obediente a Moscou, aquele autor defende que os grupos comunistas, de maneira 

geral, “orientam a sua ação para a destruição da sociedade democrática e capitalista e a 

erradicação do sentimento religioso do seio da humanidade”. Para Aquino, com relação 

aos países alinhados ao bloco Ocidental, “a ação soviética se manifesta através dos 

Partidos Comunistas caudatários e agentes simpatizantes”, seja por ações de guerra 

psicológica, que visam à “destruição dos valores e da juventude” dos países-alvo, seja 

pelo incentivo às ações armadas. No campo econômico, a URSS e seus seguidores 

incentivam greves, convulsões sociais e a "chantagem energética" sobre o Ocidente, 

altamente dependente do petróleo árabe. Em termos militares, Aquino entendia que os 

soviéticos haviam construído “a maior força militar que o mundo já conheceu”, com 

uma Marinha que navegava em todos os mares e que era uma ameaça notável às linhas 

de comunicações essenciais ao Ocidente. Aquele oficial defende que a estratégia militar 

soviética era a de obter supremacia total sobre os EUA, em termos nucleares e 

convencionais. Para Aquino, inexistia já naquela época o "equilíbrio do terror", pois a 

balança do poder pendia para a URSS não só nos aspectos militares como nos 

“decorrentes do tremendo assédio (tóxicos, pornografia, perversão de valores e 

costumes) sobre o psicossocial da nação americana e de todo o mundo livre” 

(AQUINO, 1984, pp. 17-19). Fica evidente no texto de Aquino o sentimento de 
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paranoia que pairava entre os oficiais, reflexo do discurso norte-americano, 

especialmente a partir do governo Reagan, conforme visto no Capítulo 2. Assim, 

mesmo após o Conflito no Atlântico Sul, recém-ocorrido, o foco se mantinha, em certa 

medida, no “inimigo” soviético. 

 Flores (1985) apresenta outra visão sobre os EUA, destacando o 

recrudescimento do posicionamento norte-americano sobre os países do continente, no 

início dos anos 1980, que voltava a empregar mecanismos intervencionistas como a 

ação armada e o apoio a movimentos armados, em conformidade com o endurecimento 

das relações EUA-URSS que ocorria naquele período, conforme comentado no 

Capítulo 2. Para aquele autor, esse retorno a uma política de intervenção por meio da 

força não afetou o uso de outras modalidades, sobretudo das econômicas, com realce 

para o papel exercido sobre as políticas financeiras dos países com elevada dívida 

externa pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), instituição em que a os EUA 

exerciam grande influência. “Vários países latino-americanos, entre eles o México, a 

Argentina, o Brasil e a Venezuela, vêm sendo alvos da ação do FMI”. Desse modo, e 

em conformidade com sua visão do problema da ameaça comunista na América Central 

e no Caribe – regiões a que os EUA atribuem alto valor estratégico –, Reagan determina 

a intervenção militar em Granada, em outubro de 1983. Mais ainda, “fica evidenciado o 

intervencionismo norte-americano pelo treinamento de forças antiguerrilha em El 

Salvador, pelo apoio ao governo de Napoleón Duarte (1925-1990) naquele Estado e 

pela ajuda aos Contras, que tentavam derrotar pela guerrilha o governo de Manágua” 

(FLORES, 1985, pp. 38-45). Assim, Flores destoa da visão comum – que pregava o 

alinhamento incondicional aos EUA –, sendo um dos poucos oficiais na revista a 

chamar a atenção para o caráter intervencionista norte-americano. 

 Sob outro prisma, Castro (1985) – observando as possibilidades de emprego 

das forças norte-americanas contra as forças soviéticas – argumenta que tanto o bloco 

Ocidental quanto o bloco comunista buscavam fortalecer e ampliar suas aptidões para 

pronta intervenção onde quer que prevalecessem seus respectivos interesses. Para 

aquele oficial, “a resposta estratégica norte-americana busca um nível consistente de 

flexibilidade global, como evolução de uma postura originalmente setorializada”. Desse 

modo, considerava improvável, à época, uma ação na direção da guerra nuclear 

intercontinental, bem como uma eventual reação norte-americana, integrada aos aliados 

da OTAN, a uma agressão soviética na Europa Central. Castro destaca dois 
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condicionantes essenciais para essa concepção. Primeiro, o próprio fato de que a URSS 

intensificava e ampliava, na visão daquele autor, sua influência internacional121. O 

outro era a crescente dependência quanto ao abastecimento de recursos naturais por 

parte de fornecedores situados em áreas quase sempre politicamente sob tensão, onde 

pressões políticas e econômicas levavam a crises para cuja solução poderia ser preciso 

fazer uso do recurso à ação armada (CASTRO, 1985, pp. 125-126). 

 Castro defende que, naqueles dias, se somava à ameaça soviética a 

possibilidade de irromperem crises, de intensidade variada, em áreas dispersas pelo 

globo. Destaca aquele autor que a probabilidade de ocorrência dessas últimas era maior 

do que a de um confronto direto entre EUA e URSS. “Com base nesta postura 

estratégica, assim orientada para uma condição de flexibilidade global, são projetadas as 

perspectivas genéricas de emprego de forças convencionais dos EUA”, aqui resumidas. 

A primeira hipótese implica na condução de tarefas de presença antecipada, em regiões 

críticas para os interesses norte-americanos, que variam da mostra ostensiva de força, 

em apoio a gestões diplomáticas, até a condução de ações “à guisa de ponta-de-lança de 

forças subsequentes”. A segunda é relativa ao cumprimento de missões que garantam a 

preservação dos interesses dos EUA, em qualquer parte do mundo, para o que se impõe 

a prontificação do que se pode designar como módulos operacionais, a serem 

organizados por tarefas. De uma forma ampla, as principais atribuições de tais 

elementos de combate podem implicar em proporcionar proteção a cidadãos e 

propriedades norte-americanos e aliados, inclusive a evacuação destes; em proteger 

áreas e recursos naturais; em apoiar, diretamente, governos aliados; e em atuar como 

força de paz. A terceira não deixa de ser uma variante da anterior, em caso de 

possibilidade de um confronto, direto ou indireto, com a URSS, fora dos limites da 

OTAN. As tarefas são idênticas às já mencionadas e visam dissuadir, obstar ou conter a 

ação daquela outra potência. Por fim, a quarta e última hipótese refere-se à guerra total 

convencional (CASTRO, 1985, pp. 127-128). 

 Gomes (1985) escreveu sobre a capacidade estratégica do Pacto de 

Varsóvia, defendendo que a análise comparativa entre ele e seu oponente, a OTAN, 

mostra que, devido à importância que a URSS dá a uma futura guerra convencional na 

Europa, os planos do Pacto para a guerra se mostram mais realísticos do que os da 

 
121  Pelo contrário, em março daquele ano Gorbachev havia assumido o poder na URSS, tendo como 

prioridade conduzir as necessárias reformas internas naquele Estado (ver Capítulo 2 e Apêndice A). 
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OTAN, o que resulta em adestramento mais eficaz, desenvolvimento de uma doutrina 

militar e fabricação de equipamentos e armamento mais adequados ao tipo de uma 

futura luta na Europa. A partir daí, aquele autor defende que o Pacto de Varsóvia está 

mais bem preparado para a guerra, contando com a vantagem de ter suas tropas 

dispostas em postura ofensiva, o que lhe dá, de início, a vantagem da surpresa e da 

iniciativa sobre o frágil e falho dispositivo defensivo da OTAN. O equilíbrio de forças 

nucleares estratégicas entre as duas alianças confere à superioridade nuclear tática do 

Pacto e à sua grande superioridade convencional terrestre um valor muito elevado, 

quando se projeta um confronto de forças na Europa. Para Gomes, a estrutura do Pacto 

lhe permite respostas mais rápidas, apoiadas por uma logística centralizada, mais 

padronizada e, portanto, mais eficaz (GOMES, 1985, pp. 110-112). 

 Mais uma vez, em Castro (1985) e em Gomes (1985) percebe-se o foco 

voltado para os fantasmas de um Pacto de Varsóvia militarmente superior, de uma 

URSS expansionista e de um eventual conflito nuclear. Ao invés de estudarem-se os 

problemas específicos do Brasil e da MB, procurava-se compreender as estratégias 

norte-americana e soviética para, a partir daí, extrair como deveria se dar a atuação da 

Marinha. 

 Para Santangelo (1987), no caso da deflagração de um conflito Leste x 

Oeste, o caráter convencional e de longa duração seria o mais provável de ocorrer, 

contrariando os defensores da tese de que as guerras modernas serão sempre rápidas e 

explosivas. Nesse último tipo, após a reposição inicial dos meios combatentes, motivada 

pelo enorme desgaste das forças em confronto, haveria necessidade, por parte dos 

Estados Unidos e das potências europeias, de receberem o apoio logístico de material 

estratégico imprescindível para o prosseguimento da luta. Nesse sentido, o petróleo, por 

exemplo, será necessário ao esforço de guerra e à manutenção da vida econômica dos 

países do hemisfério norte. “Aquelas nações hoje diversificam suas fontes de 

abastecimento, buscando alternativas, com vistas a reduzir a importação via Atlântico 

Sul”. Os Estados Unidos formam enorme reserva estratégica em seu território, 

proveniente do México e da Venezuela, o que, provavelmente, os tornará independentes 

do Oriente Médio. Os europeus, por sua vez, não medem esforços na exploração de 

petróleo do Mar do Norte, procurando minimizar suas deficiências em hidrocarbonetos. 

Mais ainda, o fluxo de petróleo oriundo do Golfo Pérsico pode facilmente ser 

interrompido por intermédio de operações militares na própria região, nem chegando ao 
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Atlântico Sul. Santangelo entende ser improvável a ocorrência de uma contenda que 

obrigue a utilização do Atlântico Sul como via alternativa, deduzindo que a importância 

desse oceano para as potências industrializadas do norte é bem menor do que aparenta à 

primeira vista e que , assim, o tráfego marítimo no Atlântico Sul deverá diminuir 

sensivelmente ao se irromper o referido conflito (SANTANGELO, 1987, p. 70). 

 Na sequência, Santangelo – analisando a capacidade naval e os objetivos 

prioritários soviéticos – afirma que a proteção de suas próprias forças estratégicas e a 

destruição das forças ofensivas da OTAN seriam as tarefas mais importantes da Marinha 

da URSS, admitindo-se que somente uma fração da frota submarina soviética seria 

empregada no ataque ao tráfego marítimo aliado, principalmente no Atlântico Norte, 

durante os estágios iniciais de um conflito Leste x Oeste de longa duração. Para aquele 

oficial, as forças de superfície soviéticas provavelmente não seriam empregadas em 

campanhas contra o tráfego marítimo. Nesse caso, a maior ameaça adviria de 

submarinos e da aviação baseada em terra utilizando torpedos, minas, bombas e mísseis. 

No Atlântico Sul, os locais visados seriam as áreas focais, em virtude da grande 

concentração de navios mercantes ali existentes. Na mais importante dessas áreas, ao 

largo do litoral da África do Sul, passavam em média, com o Canal de Suez operando 

normalmente, cerca de 20 a 25 mil navios por ano. Seguia-se a área existente ao largo 

de Cabo Verde, nas proximidades de Dacar. A seguir, a do Golfo da Guiné, ao largo da 

costa nigeriana, pois por ali passa a rota costeira da África, onde se desenvolve o 

comércio exportador africano de matérias-primas, especialmente o petróleo. No entorno 

da América do Sul, há Port of Spain, o saliente do Nordeste, a área Rio-Santos-Vitória e, 

mais abaixo, a área focal do Rio da Prata. Aquele autor nota que a área de Port of Spain 

e a do saliente do Nordeste têm importância vital para os Estados Unidos e para as 

potências europeias, razão pela qual, entendia que o Brasil poderia contar com um apoio 

substancial, em meios navais, dos EUA e de seus aliados para a proteção dessas áreas, 

no caso de um conflito generalizado, o mesmo acontecendo nas áreas ao largo de 

Capetown e Dacar, ambas também de grande importância para as potências ocidentais 

(SANTANGELO, 1987, pp. 72-74). 

 Na sequência, Veiga (1989) escreveu sobre a Crise dos Mísseis de Cuba 

(1962) e a relação que aquele evento teve com o desenvolvimento da Marinha Soviética. 

Por fim, Lima (1990) escreveu sobre o pensamento estratégico na era nuclear – em 

transcrição de palestra realizada por aquele oficial na EGN – discorrendo sobre o 
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desenvolvimento da Guerra Fria, a estratégia nuclear das superpotências, bem como 

sobre a deterrência, a estratégia da resposta flexível, as guerras limitadas e os principais 

acordos e tratados assinados ou em discussão naquele período. Aborda também a 

projeção do Poder Naval e suas implicações, vis-à-vis às duas principais Marinhas do 

mundo de então. 

 Hoje é fácil notar em textos como os de Aquino (1984) o exagero em 

relação ao grau de ameaça atribuído à URSS de então. Pontua-se que o acesso à 

informação, à época, era bem mais restrito que o de hoje. Dessa forma, textos dessa 

natureza podiam contribuir com muito mais facilidade para a manutenção de um clima 

de paranoia. Mais ainda, a divulgação em si do texto demonstra que a RMB – 

publicação oficial da Marinha – compactuava, ao menos em parte, com aquela visão do 

estado de coisas, que hoje sabemos que era por demais inflamada, conforme comentado 

no Capítulo 2. O texto de Castro (1985) mantém a mesma linha de exacerbação da 

ameaça comunista. 

  Cabe destacar a ausência na revista de textos a respeito da mudança de 

postura dos EUA após a chegada de Reagan ao poder, em 1981, com a devida exceção 

ao artigo de Flores (1985) que, mais uma vez, se posicionava além do pensamento 

corrente. Assim, conforme visto no Capítulo 2, o presidente norte-americano elevou o 

tom do confronto bipolar o que resultou, entre outros, na intervenção militar norte-

americana em Granada (1983) e no caso Irã-Contras. Ou seja, mesmo após a campanha 

militar conduzida por uma potência europeia no Atlântico Sul e os casos de intervenção 

norte-americana na América Central, os oficiais de Marinha hesitaram em tratar dessa 

questão diretamente. Ou seja, apesar da diminuição, pós-Falklands/Malvinas, do 

número de textos que tratavam sobre o conflito bipolar, o “inimigo” continuava, em 

dada medida, a ser a URSS. Nesse sentido, Santangelo, em 1987 – e, portanto, após a 

cúpula de Reykjavík, ocorrida no ano anterior – ainda demonstrava preocupação com a 

possibilidade do conflito generalizado, mais uma demonstração da inércia desses 

conceitos em meio ao pensamento militar, em consonância com os textos de Posen 

apresentados no Capítulo 2. Lima, já em 1990, permanecia focado nas possibilidades de 

projeção do Poder Naval entre os EUA e aquele Estado que, em breve, seria a ex-URSS.  

 

4.1.2 – O SISTEMA DE SEGURANÇA INTERAMERICANO 

 Após as breves considerações que foram feitas sobre o panorama da Guerra 



121 

 

Fria e do conflito bipolar entre os EUA e a URSS, neste item – que dá continuidade à 

análise da conjuntura –, o foco do estudo se aproxima mais do Brasil e do seu entorno, 

com alguns comentários acerca do sistema de segurança interamericano. 

 De início, o Almirante Mário Jorge da Fonseca Hermes pontua que a 

Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e da Segurança do Continente 

realizou-se, em 1947, no Rio de Janeiro, e culminou com a assinatura do TIAR, também 

conhecido como Pacto do Rio, “onde as altas partes contratantes reiteraram a vontade de 

manterem-se unidas, dentro de um sistema interamericano compatível com os 

propósitos da Carta das Nações Unidas, formando, assim, um sistema de segurança 

coletiva”. A 9º Conferência Interamericana, ocorrida em 1948, em Bogotá, na 

Colômbia, veio a consolidar a estrutura jurídica desse sistema, por meio da Carta da 

OEA, que marca a criação da organização em si (HERMES, 1981, p. 46; OEA, 1947). 

 Fazendo um pequeno relato dos eventos mais significativos, no âmbito da 

OEA, nos anos seguintes, tem-se que, em 1962, na 8º Reunião de Consultas, realizada 

em Punta del Este, no Uruguai, foi declarado que era incompatível com o sistema 

interamericano a adesão de qualquer país membro ao marxismo-leninismo. Dessa 

forma, o governo de Cuba foi excluído do sistema. Na sequência, foi criada a Comissão 

Consultiva de Segurança, na 10º Reunião de Consultas, em 1965, em Washington, nos 

EUA. Em virtude de uma tentativa de golpe militar ocorrida naquele ano, na República 

Dominicana, e da intervenção dos EUA no país – pelo receio de que surgisse ali uma 

nova Cuba –, a OEA tomou a medida sem precedentes em sua história de autorizar a 

organização de uma Força Interamericana de Paz. Já em 1969, a Comissão Consultiva 

reuniu-se com o propósito de solucionar o conflito entre Honduras e El Salvador e, em 

1975, na Costa Rica, foi assinado o protocolo de reforma do TIAR e dada liberdade aos 

Estados membros para que normalizassem suas relações com Cuba no nível e na forma 

que cada um considerasse conveniente (GLEIJESES, 2017; HERMES, 1981, p. 47). 

 Sobre o início da década de 1980, cabe destacar, em relação ao Brasil, que 

houve enorme pressão do governo Carter na tentativa de interferir no programa nuclear 

brasileiro, para que ele fosse submetido aos parâmetros de controle e acompanhamento 

que os EUA queriam impor. Em decorrência, houve um esfriamento nas relações entre 

esses dois países – em aditamento à questão da agenda norte-americana para os direitos 

humanos, já comentada. Hermes destaca que, até então havia sido o Brasil um “aliado 

constante e leal, como o provam a participação brasileira efetiva nas duas Guerras 
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Mundiais e no apoio importante que deu aos EUA ao fazer parte da Força 

Interamericana de Paz em São Domingos” (Inter-American Peace Force in the 

Dominican Republic), em 1965 (HERMES, 1981, p. 49; ONU, 2003). 

 Nesse ponto, passa-se a olhar a estrutura em si do Sistema Interamericano 

de Defesa, o qual se constituía, no início da década de 1980, de um conjunto de órgãos 

estabelecidos com o propósito de atender aos problemas de ordem política, econômica, 

social e militar do continente e que era composto pelos governos dos Estados 

americanos, pela OEA e por entidades interamericanas autônomas, entre essas, a Junta 

Interamericana de Defesa (JID), criada em 1942 (antes da própria OEA, fundada em 

1948, conforme já mencionado). A missão da JID é a de planejar a defesa do continente 

e atuar como órgão de preparação e recomendação para a legítima defesa coletiva do 

continente americano contra eventuais agressões, além de desempenhar ações 

consultivas que lhe competem, além daquelas que lhe possa delegar o Comitê 

Consultivo de Defesa. Hermes destaca que a JID possui ligações diretas com os 

governos dos Estados membros, mas não tem forças militares sob seu controle 

(HERMES, 1981, pp. 50-52; JID, 2018). 

 Sobre a OEA, cabe notar que suas principais funções são, em linhas gerais: 

garantir a paz e a segurança continentais; assegurar a solução pacífica das controvérsias 

que surjam entre seus membros; organizar ação solidária entre seus membros em caso 

de agressão; procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que 

surgirem entre os Estados membros; e promover, por meio de ação cooperativa, seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural. Em resumo, pode-se dizer que o 

propósito maior da OEA é assegurar a paz e a segurança do continente. O TIAR, por sua 

vez, foi formulado para a solução das controvérsias que fossem susceptíveis de ação na 

esfera regional. Basicamente, o TIAR regulamenta o exercício da legítima defesa 

individual e coletiva, em caso de agressão. Ocorre agressão, segundo o TIAR, quando 

se verifica um dos seguintes casos: um ataque armado a um Estado americano; um 

conflito extracontinental ou intracontinental; e qualquer outro fato que possa colocar em 

perigo a paz nas Américas. Cabe notar que o TIAR foi utilizado em outubro de 1962, na 

autorização fornecida pela OEA para a interdição imposta sobre o envio de armas a 

Cuba, com base no fato de que o carregamento de mísseis e outros armamentos 

enviados aquele país, pela URSS, poderia constituir ameaça à independência e à 

segurança dos demais Estados americanos (BRITANNICA, 2018a; HERMES, 1981, pp. 
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53-54; IAEA, 1967). 

 Por fim, Hermes ressalta que a modificação da posição internacional dos 

EUA, no processo de aproximação com a URSS da détente; a alteração da postura 

norte-americana em relação a Cuba; as decisões tomadas no início da década de 1970 

por Argentina, Chile e Peru, no sentido de reatar relações com Cuba; a intervenção dos 

EUA na República Dominicana (antes da decisão da OEA a respeito); e o aumento da 

probabilidade de conflitos entre os Estados do continente (como entre Argentina e 

Chile), foram fatores que implicaram na continuada perda de substância do sistema 

(HERMES, 1981, p. 55). O Conflito no Atlântico Sul veio a reforçar essa percepção, 

uma vez que o sistema de segurança do continente não foi mobilizado, mesmo diante da 

ocorrência de um conflito armado envolvendo um Estado-membro e uma potência extra 

regional.  

 

4.1.3 – O RELACIONAMENTO ENTRE O BRASIL E SEUS VIZINHOS 

 Segundo Nunes (1973)122, no início da década de 1970, o ambiente era de 

otimismo em relação ao futuro da nação brasileira: “a certeza de que o Brasil terá de 

prosseguir em sua escalada de desenvolvimento econômico acelerado”. Nesse cenário, a 

MB buscava aprimorar seus processos de gestão, com destaque para a implantação do 

Plano Diretor, um sistema de planejamento administrativo posto em execução na 

Marinha em 1963. Esse plano, “instrumento administrativo em boa hora adotado em 

benefício das Forças Navais”, procurava, através de seus programas e projetos, definir 

metas adequadas às responsabilidades da Marinha e fixar os caminhos para alcançá-las, 

atualizando sempre o levantamento das necessidades gerais e específicas, integrando-as 

e compatibilizando-as, dentro de prioridades, “para execução harmônica com os 

programas do governo, evitando a dispersão de esforços e investimentos”123 (NUNES, 

1973, pp. 25-28). 

 Olivé (1975) destaca que, naquela época, o Brasil já fazia parte do grupo de 

nações emergentes do Hemisfério Sul, com baixo potencial de eventuais crises 

envolvendo os demais expoentes e o Estado brasileiro – mais especificamente na 

América do Sul, destacava-se a tensão entre a Argentina e o Chile, que poderia trazer 

 
122  Em aula inaugural proferida na EGN, em 9 de março de 1973. 
123  Um aspecto interessante a se notar é que a técnica de planejamento do Plano Diretor da MB antecede 

à técnica de orçamentação por programas que foram implantados na esfera federal, a partir de 1964. 

Anteriormente ao orçamento por programas, na área federal, a planificação era feita por despesas e 

não por resultados a serem alcançados (NUNES, 1973, p. 28). 
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implicações para o país. Nesse sentido, o que mais caracterizava a porção Sul do mundo 

era a ausência de grandes antagonismos políticos ou ideológicos entre os países nele 

localizados, não havendo termo de comparação com as permanentes tensões presentes 

no Hemisfério Norte. Pode-se assim afirmar que o Hemisfério Sul era um hemisfério de 

paz. Entretanto, Olivé argumenta que, com o crescimento do Poder Nacional em um 

Estado, certamente passariam a surgir disputas, óbices e eventualmente antagonismos 

políticos, econômicos ou ideológicos, dos outros Estados, em relação àquele que cresce. 

Assim, o Brasil, “em sua determinação de vencer o desafio da passagem para o nível de 

país desenvolvido”, talvez viesse a ser visto por outras nações como “um novo 

imperialista e conquistador da hegemonia sul-americana-africana”, o que poderia 

provocar um clima indesejável de antagonismos124 (OLIVÉ, 1975, pp. 162-163), 

ficando aqui claramente demonstrada a visão de “Brasil grande”, comum à época  

 Sobre o relacionamento Brasil-Argentina, Ungerer sugeria, em 1975, que 

seria “preciso contrapor a atitude de cooperação em lugar de competição” e que, para 

tal, existiria um enorme campo de possibilidades, uma vez que as duas economias 

seriam, em larga escala, complementares, lembrando que a Argentina era, na época, o 

maior comprador dos manufaturados brasileiros. Nesse sentido, a construção conjunta 

de uma hidrelétrica no Rio Uruguai seria outro fator de união de peso. Para aquele 

oficial, a falta de identidade das diversas correntes políticas argentinas, em face da crise 

econômica e social que assolava o país, redundava em desordens generalizadas, das 

quais o terrorismo era a maior expressão. Para Ungerer, “esse fato pode e tem levado o 

governo platino, na ausência de elementos aglutinadores no campo da política interna, a 

buscar um derivativo no exterior”, imputando ao Brasil a responsabilidade pela má 

situação argentina e, dessa forma, “unindo o povo em prejuízo dos projetos conjuntos e 

pondo em risco a confiança entre as duas nações”125 (UNGERER, 1975, pp. 116-117). 

 
124  Mais especificamente sobre a Bacia do Prata – formada pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e 

Uruguai e compartilhada entre Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai – nota-se que essa 

região demonstrou ser sensível para a manutenção do equilíbrio de poder na América do Sul. Nesse 

sentido, a construção da usina binacional de Itaipu, entre Brasil e Paraguai, foi questão “de destaque 

na agenda das relações internacionais platinas em um período marcado por um perfil comportamental 

hegemônico por parte do Brasil”. Para a Argentina, esse empreendimento sinalizava a expansão da 

influência geopolítica brasileira no Cone Sul (QUEIROZ, 2012, pp. 584-589). 
125  Em meados da década de 1960, as hostilidades prevalecentes entre Brasil e Argentina quanto à 

incompatibilidade de seus projetos de aproveitamento hidrelétrico contribuíram para marcar o período 

como uma fase predominantemente tensa nas relações platinas, com o Paraguai atuando como 

mediador. Contudo, apesar de perceberem-se como ameaças, buscavam esses Estados evitar a 

escalada do conflito por meio da cooperação. Já em meados da década de 1970, o clima amistoso das 

relações não encobria completamente a rivalidade e desconfiança recíproca que havia entre o Brasil e 
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 Mais ainda, Ungerer nota que as relações comparativamente harmoniosas na 

América do Sul deviam-se, principalmente, a um nível relativamente baixo de atritos 

entre as nações envolvidas – à exceção da já citada tensão entre Argentina e Chile –, 

que se combinava com interesses e capacidades igualmente baixos para afetar os 

objetivos nacionais uns dos outros. A alteração desse estado de coisas com o 

desenvolvimento brasileiro poderia constituir-se, na visão daquele oficial, em um fator 

de discórdia que deveria ser evitado pelo emprego de uma estratégia desinibida de 

cooperação126 (UNGERER, 1975, p. 118). 

 Quanto ao posicionamento brasileiro acerca do Conflito no Atlântico Sul, 

Vidigal observa que, na reunião de consulta do TIAR, o Brasil insistiu no caráter 

obrigatório da Resolução 502 da ONU, nos seus três aspectos básicos – a imediata 

cessação das hostilidades, a retirada das tropas argentinas das ilhas e o início das 

negociações –, demonstrando firmemente seu repúdio a qualquer solução de força. 

Politicamente, segundo aquele autor, o Brasil apoiou integralmente a Argentina, 

reconhecendo sua pretensão ao Arquipélago das Falklands/Malvinas, embora não se 

manifestando no que diz respeito às Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul. No 

terreno militar, a atitude brasileira foi de neutralidade, não dificultando, entretanto, a 

venda de equipamento bélico para a Argentina (VIDIGAL, 1984, pp. 4, 9). 

 

4.1.4 – A SITUAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL, O REGIME MILITAR E A 

REDEMOCRATIZAÇÃO 

 A política nacional pouco foi abordada pelos oficiais de Marinha que 

publicaram na RMB, no período aqui considerado. Apesar das turbulências que 

caracterizaram o processo de redemocratização do país, a revista manteve-se focada nos 

assuntos profissionais e afetos à Marinha, conforme demonstrado abaixo, nas palavras 

dos chefes navais da época. 

 Nesse passo, vale aqui destacar as palavras de Nunes (1973), defendendo 

 
a Argentina. Naquela época, era latente o temor argentino por uma hegemonia brasileira no continente 

sul-americano, imposta pela força da economia do Brasil, que se encontrava em expansão. O país 

apresentava sinais de forte crescimento pela grande entrada de capital internacional e pela expansão de 

seu parque industrial e de sua infraestrutura de base (BRASIL, 2018b; QUEIROZ, 2012, p. 590-596). 
126  Ao longo da década de 1970, a diplomacia brasileira teve de administrar a sensível crise com a 

Argentina, que se mobilizou em diversas instâncias, inclusive na Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 1972, para impedir a construção de Itaipu enquanto, paralelamente, articulava o projeto da 

hidrelétrica de Corpus com o Paraguai. Tal quadro só alcançou um bom desfecho em 1979, com a 

celebração do Acordo Multilateral Corpus-Itaipu, tratado tripartite que normatizou o aproveitamento 

do rio Paraná entre Argentina, Brasil e Paraguai (QUEIROZ, 2012, pp. 597-599). 
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que “temos que participar da política de desenvolvimento da integração nacional, da 

prosperidade nacional e, particularmente, da política de segurança, para que novas 

metas sejam atingidas e que sejam preservados os objetivos já alcançados”. Para aquele 

oficial, então Ministro da Marinha, a paz e a ordem eram requisitos fundamentais ao 

processo de desenvolvimento do país e a Marinha carregava “grande parcela de 

responsabilidade na manutenção da ordem democrática, na preservação dos valores 

morais e espirituais e na paz social de nosso povo, na manutenção da independência e 

soberania, da integridade territorial e na afirmação do prestígio internacional da nação” 

(NUNES, 1973, p. 27). 

 Mais ainda, Henning127 (1975) – que substituiu Nunes na pasta da Marinha 

– declarou que as Forças Armadas vinham cumprindo, “sem desvelo, a sua missão 

precípua, ao garantir a lei, a ordem e os poderes constituídos. O mundo de hoje enfrenta 

difícil situação, gerada pela inflação monetária, pela crise no setor energético e pela 

instabilidade no quadro das relações internacionais”. Aquele almirante entendia que a 

luta pela independência brasileira prosseguia, “não somente escudada nas armas, mas a 

exigir do povo brasileiro a capacidade moral e pragmática de sobrepor-se às forças 

antagônicas que lhe tolhem a senda do bem-estar e da grandeza”. Mais ainda, pregava 

“a união de todos os bons brasileiros, animados pela fé nos nossos valores cívicos e 

sociais e pela crença na construção do Brasil futuro – justo, magnânimo e democrático”. 

Nesse contexto, Henning afirmava que o povo brasileiro esperava que os militares da 

Marinha, “livres da prepotência e das ambições ilegítimas, sensíveis ao cumprimento do 

dever e protagonistas atuantes do trabalho hercúleo que ora se empreende e que, mercê 

de Deus, trará em breve melhores condições de vida aos nossos patrícios e haverá de 

conduzir a Nação ao seu magnífico destino” (HENNING, 1975, pp. 3-4). 

 Para Flores (1980) – que também exerceu o cargo de Ministro da Marinha, 

entre 1990 e 1992 –, a influência da USN no pós 2ªGM (ao direcionar a Marinha para a 

atuação na proteção do tráfego marítimo), manteve a MB objetivamente voltada para as 

operações de guerra naval, ajudando a conservá-la fiel à sua tradição profissional, 

mesmo em tempos conturbados, como os que antecederam à crise de 1964 (FLORES, 

1980, p. 68). Nesse sentido, Fonseca128 (1981) – ministro que sucedeu a Henning – 

defendia que o Brasil vivia um momento de transição em seu regime político, 

 
127  Alte Esq Geraldo Azevedo Henning (1917-1995), Ministro da Marinha entre 1974-1979. 
128  Alte Esq Maximiano Eduardo da Silva Fonseca (1919-1998), Ministro da Marinha entre 1979-1984. 
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“caminhando lenta, mas seguramente para estabelecer em nossa pátria uma verdadeira 

democracia, da qual possamos nos orgulhar perante todos os países do mundo”. Aquele 

oficial entendia que o caminho a ser seguido pelo pessoal da MB deveria ser o de “agir 

com elevada serenidade, ilimitada lealdade, rigorosa disciplina, trabalhando com total 

dedicação, entusiasmo e espírito de sacrifício, unicamente na execução das verdadeiras 

tarefas precípuas da missão constitucional da nossa instituição”. Em uma demonstração 

de lealdade ao Presidente Figueiredo129, Fonseca declarou que agir com a correção por 

ele conclamada seria 

a melhor forma que nos oferece a situação atual, para demonstrarmos, não só 

nosso patriotismo, mas também nossa irrestrita solidariedade e apoio a nosso 

Comandante Supremo, no esforço que vem fazendo, sem medir sacrifício de 

variadas espécies, para cumprir sua sincera promessa de transformar nossa 

Pátria na democracia tão sonhada por todos os bons brasileiros (FONSECA, 
1981, p. 166). 

 

 Alguns anos depois, após o fim do regime militar, Sabóia130 (1987), então 

Ministro da Marinha, reforçava a orientação de que a MB deveria estar atenta à 

hierarquia e à disciplina – pilares das Forças Armadas –, e voltada à atividade fim:  

 O cenário de paz, que ora desfrutamos, não reduz nossa 

responsabilidade perante os heróis de Riachuelo. Lembremo-nos que o 

juramento de hoje é o mesmo dos que ficaram nas águas barrentas do 
Rio Paraná: defender a honra, a integridade e as instituições da pátria, 

mesmo com o sacrifício da própria vida. Para isso é fundamental que 

nos dediquemos, em todas as circunstâncias, com disciplina e absoluto 
respeito à hierarquia, ao cumprimento exato e correto de nossas 

responsabilidades, deveres e atribuições (SABÓIA, 1987, pp. 158-

159). 

 

4.1.5 – A MB E UMA POLÍTICA NACIONAL PARA A DEFESA 

 Neste tópico serão comentados alguns pontos concernentes à importância do 

desenvolvimento do Poder Militar e do Poder Naval para o Estado brasileiro, além de 

outras reflexões que envolvem a defesa nacional, presentes nos artigos pesquisados. 

 Os primeiros textos aqui trazidos se voltam para a questão amazônica. Para 

Nunes (1973), “temos de nos fazer presentes na Amazônia, procurando a fixação nesta 

área e ali valorizar o homem pela atenção devida aos núcleos populacionais, localizados 

nas fronteiras fluviais e vias de penetração” (NUNES, 1973, p. 27). Nesse sentido, 

Castro (1975) via aquela região ingressar “na pauta das nossas preocupações maiores e 

 
129  João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), Presidente do Brasil entre 1979-1985. 
130  Alte Esq Henrique Sabóia (1925-2005), Diretor da Escola de Guerra Naval entre 1977-1980 e 

Ministro da Marinha entre 1985-1990. 
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de nossas realizações transamazônicas131” (CASTRO, 1975, pp. 53-55). Nos anos 

seguintes, pouco voltou a revista ao trato desse tema. 

 Na sequência, iniciando a discussão sobre o dimensionamento do Poder 

Militar e do Poder Naval brasileiros, Vidigal (1980b) alerta que é falso o raciocínio de 

que, em face de um suposto baixo nível de ameaça externa à segurança das nações em 

desenvolvimento, se pode adiar para um futuro mais ou menos remoto o 

desenvolvimento do Poder Militar desses Estados, de forma a facilitar o crescimento 

dos demais campos de seu Poder Nacional. Aquele almirante defende que, mesmo que 

se parta da premissa do não envolvimento do Brasil em quaisquer espécies de conflitos 

nas próximas décadas – o que seria extremamente temerário – ainda assim seria 

indispensável que o país dispusesse de um Poder Militar consentâneo com os demais 

campos de seu Poder Nacional. Assim, para aquele autor, um desenvolvimento 

acentuado nas demais expressões do Poder, que viesse em detrimento do setor militar, 

geraria desequilíbrio e, a partir de um determinado nível, coibiria o crescimento do país 

e estreitaria seu campo de possibilidades de atuação política, com consequências 

negativas que se fariam sentir também no setor econômico. Nesse sentido, “percebe-se 

que há uma tendência inequívoca – principalmente em países que não se sentem 

ameaçados, como é o caso do Brasil – para considerar irracional qualquer emprego da 

força”. Aquele almirante nota que conceitos dessa natureza podem ser bastante 

perigosos para quem os aceitar, uma vez que se tira do Estado, em grau elevado, a 

capacidade de influir sobre os demais e, também, torna-o vítima potencial de outros 

Estados que não venham a observar a mesma conduta (VIDIGAL, 1980b, pp. 63-67, 

75). 

 

 
131  A Transamazônica, ou Rodovia Transamazônica (BR-230), foi construída no decorrer do governo do 

General Emílio Garrastazu Médici, entre os anos de 1969 e 1974. Para o desenvolvimento da obra, o 

governo conduziu para a região aproximadamente quatro mil homens (entre 1970 e 1973), isso com o 
intuito de abrir estradas e estabelecer a comunicação entre as cidades. A rodovia tornou-se a terceira 

maior do país, com quatro mil quilômetros, percorrendo os estados da Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará 

e Amazonas. A Transamazônica corta o Brasil no sentido Leste-Oeste, por isso é considerada uma 

rodovia transversal, no entanto, em grande parte, não é pavimentada. Os extremos da rodovia são 

respectivamente em Cabedelo (Paraíba) e Lábrea (Amazonas). O objetivo de se construir uma rodovia 

dessa proporção era para interligar as regiões, especialmente a região Norte, com o restante do Brasil, 

e povoar aquela área tão desabitada. A inauguração aconteceu no dia 30 de agosto de 1972, a intenção 

original era que a rodovia fosse pavimentada, ligando a região Nordeste e Norte, além do Peru e o 

Equador, somando oito mil quilômetros. Como a rodovia Transamazônica não é pavimentada, fica 

intransitável entre outubro e março, período que determina a época chuvosa na região. Sua construção 

provocou diversos questionamentos, entre eles o desmatamento que ocorre nas áreas próximas 

(FREITAS, 2018). 
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 Reforçando o conceito exposto por Vidigal, Flores (1985) – já no pós-

Guerra das Falklands/Malvinas, defende que 

 no mundo de interesses competitivos em que o direito internacional 

não dispõe de apoio em uma autoridade comum coercitiva, o 

exercício do Poder Nacional pelos Estados, em proveito de seus 
interesses, é um ato de rotina em que as preocupações éticas não 

costumam gozar de precedência, sobretudo quando estão em jogo 

interesses considerados vitais. A lei ideal (que não responde ao poder 
nem é por ele amparada) e o próprio poder são aspectos conflitantes 

da sociedade internacional. Assim, é improvável que, no horizonte 

histórico previsível, possa haver uma suave harmonização de uma e 

outra num produto final de elevado conteúdo ético, válido para 
quaisquer circunstâncias (FLORES, 1985, p. 27). 

 

 Fica evidente, nas proposições dos dois Almirantes, a influência dos 

conceitos realistas de anarquia internacional e self-help, comentados no Capítulo 2. 

Flores (1988b) retorna para alertar que faltava ao Brasil uma política de defesa (que 

conteria uma parcela marítima-naval) formulada com assessoramento e influência 

militar, e alinhada com a percepção nacional de segurança do país, cujas diretrizes 

balizariam o preparo militar-naval. Ou seja, “falta-nos a macro-inspiração do que deva 

ser o Poder Militar em geral e a Marinha do Brasil, em particular”. Mais ainda, segundo 

aquele oficial, era preciso identificar os cenários de segurança presumíveis como 

prioritários para os próximos decênios e que papel e objetivos caberiam à ação militar-

naval em tais cenários. Ademais, a ausência dessa orientação básica contribuía para 

gerar a fragilidade do compromisso político, administrativo e público com o preparo 

militar, além da desarmonia entre as FA, que disputavam por espaço, prioridades e 

recursos. “Resulta disso tudo uma associação deficiente entre as estratégias das três 

Forças Armadas, com reflexos sobre o nível operativo, bem como uma falta de clareza 

sobre o relacionamento entre o preparo militar, a política externa brasileira e a ordem 

interna”. Da mesma forma, continua Flores, ocorre com o relacionamento entre o 

preparo do Poder Militar e o desenvolvimento industrial, científico-tecnológico e dos 

transportes (que se mostrava um pouco melhor estruturado no setor aeronáutico). Mais 

ainda, a solução do problema da falta de orientação nacional era dificultada pelo 

alheamento civil pelos assuntos militares e pela autonomia corporativa militar nesses 

assuntos – motivada, entre outros, pela ausência de uma ameaça externa bem definida, 

desde o término das questões da Bacia do Prata, e pelo relacionamento civil-militar 

viciado por questões internas havia mais de 100 anos. Ou seja, “é preciso evoluir desta 
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situação, sem o que não será viável estabelecer e praticar uma política de defesa bem 

entendida e apoiada pela nação” (FLORES, 1988b, pp. 15-16). 

 Luz (1990), volta a um dos pontos abordados por Vidigal, o da decisão 

sobre o quanto investir em defesa, no Brasil, em meio à necessidade do 

desenvolvimento econômico-social. Defende aquele oficial que as diferenças de níveis 

de força entre os povos passaram a ser mais marcantes após o advento da revolução 

industrial, que reforçou a necessidade de que os Estados desenvolvessem meios cada 

vez mais sofisticados para garantir a sua segurança. Para Luz, em termos gerais, 

constata-se que, quanto mais desenvolvida for uma nação, maior será a sua demanda por 

investimentos em defesa; e, por outro lado, tanto maior será a sua segurança, quanto 

maior for o seu estágio de desenvolvimento, tornando disponíveis tecnologias mais 

avançadas para utilização pelas FA. Não existiria, portanto, o binômio do "máximo de 

desenvolvimento com o mínimo de segurança", por vezes invocado para justificar os 

baixos recursos destinados ao setor de defesa. Nesse sentido, o Poder Militar não 

dependeria tanto do que as Forças Armadas possuíssem, mas, principalmente, do que o 

parque industrial nacional fosse capaz de produzir. No Brasil, para aquele autor, é 

comum assumir-se que as hipóteses de conflito possuem baixa probabilidade de 

ocorrência. Em um cenário em que grande parcela do povo ainda vivia na pobreza, e 

onde os riscos de conflito aparentam ser remotos, Luz reconhece as dificuldades de se 

conseguir investimentos em segurança. “Segurança contra o quê, se a sobrevivência 

depende mais da obtenção de alimentos do que da destruição do inimigo?” (LUZ, 1990, 

pp. 85-89). 

 Assim, após breves reflexões sobre a questão da Amazônia, feitas por Nunes 

(1973) e Castro (1975), Vidigal (1980b) alerta para o perigo de postergar-se o 

desenvolvimento do Poder Naval necessário à proteção dos interesses nacionais, por 

acreditar-se que não há risco iminente à soberania do Estado. Defende ainda que, 

mesmo que tal postergação se faça em nome de outras prioridades – como o 

desenvolvimento social –, o consequente desbalanceamento no Poder Nacional limitará 

a atuação do Estado no Sistema Internacional. No pós-guerra, Flores (1985) reforça a 

visão realista de Vidigal quanto à necessidade do emprego do Poder Nacional e alerta 

para a necessidade de uma política de defesa para o Estado (1988b), que incluiria, em 
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seu escopo, uma política para o preparo e o emprego da Marinha132. Nesse sentido, não 

se furtou de criticar a falta de envolvimento do poder político nos assuntos de defesa e a 

exagerada autonomia que as Forças Armadas detinham nas decisões afetas à área. Por 

fim, Luz (1990) volta à questão dos investimentos em defesa, em meio às demandas 

sociais de um país em desenvolvimento, demonstrando que, mesmo entre os militares, 

não há consenso em relação a esse ponto. 

 

4.1.6 – EMPREGO POLÍTICO DO PODER MILITAR E DO PODER NAVAL 

 Para Vidigal (1980b), a eficiência do emprego do Poder Militar com 

propósitos políticos, que evidentemente depende de condicionantes fora do campo 

militar, é influenciada por uma série de outras variáveis, que têm de ser levadas em 

consideração em qualquer análise de uma dada situação: o grau de determinação de 

cada Estado em defender sua posição e a maneira como o outro percebe essa 

determinação; os valores em jogo – reais ou imaginados –, e o seu confronto com os 

riscos envolvidos; a importância da questão para outros Estados não diretamente 

envolvidos, o nível esperado de reação internacional, tendo em vista o tipo de pressão 

que terá de ser desenvolvida; o ambiente psicológico reinante entre os dirigentes e os 

grupos de opinião mais importantes etc. Nenhum desses fatores é independente; uns 

influem sobre outros, num processo contínuo e muito complexo. Aquele almirante nota 

que outros aspectos, ligados à percepção que cada contendor tem da situação, também 

merecem consideração nessa análise do emprego político do Poder Militar. Deve-se, 

assim, “distinguir o valor real da força usada, do seu valor percebido”. Ou seja, a 

mensagem que se teve intenção de transmitir, da mensagem realmente recebida. Desse 

modo, a importância do emprego do Poder Militar para fins políticos não deve conduzir 

à preparação de um poder apenas aparente. Ou seja, “as FA devem ser desenvolvidas e 

preparadas sempre se tendo em mente o combate. Na verdade, sua eficiência como arma 

política depende, essencialmente, de sua credibilidade como instrumento para a guerra” 

(VIDIGAL, 1980b, pp. 70-72). 

 Mais especificamente sobre o papel da Marinha, Pinto (1984) argumenta 

que há, na realidade, atividades que, mesmo em períodos de paz, só podem ser 

realizadas por Forças Armadas. E, nesse contexto, sobressai a Marinha como a força 

 
132  Cabe aqui destacar que foi aprovada, pelo Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005, a Política de 

Defesa Nacional (PDN). Atualizada em 2012, passou a se chamar Política Nacional de Defesa (PND) 

(BRASIL, 2012b). 
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detentora das melhores condições para ser empregada, militarmente, em tempo de paz. 

“Isto porque as Forças Navais desfrutam da liberdade dos mares, constituindo-se nos 

únicos dispositivos militares capazes de se locomoverem livremente por todo o mundo, 

sem ferir a soberania das nações”. Neste particular, as grandes Marinhas sempre se 

constituíram em valiosos instrumentos da política externa, sendo preparadas e 

empregadas com a finalidade de emprestar à diplomacia a força necessária para a 

concretização dos objetivos em vista. Aquele oficial nota que o mais tradicional 

emprego das Forças Navais em tempo de paz está inserido na clássica atividade de 

mostrar a bandeira. Consiste essa tarefa na realização de visitas a portos estrangeiros, e 

pretende-se com ela ativar ou estimular o relacionamento entre as nações em causa, 

angariar prestígio, promover alguma forma de intercâmbio e mostrar o nível de 

desenvolvimento tecnológico do Poder Militar nacional. Outra forma de emprego é a 

realização de exercícios em áreas de interesse nacional. Essa é uma forma até certo 

ponto discreta de mostrar a bandeira, ou seja, uma Força-Tarefa operando em área 

próxima ao país ou região-alvo – que tomará conhecimento de tal atividade –, sem, 

contudo, atracar ou fundear em porto algum. A finalidade maior dessa tarefa é a de 

demonstrar o interesse nacional quanto à área marítima ou em relação ao país em causa 

(PINTO, 1984, pp. 99-102). 

 Normalmente, em conflitos que desestabilizam uma dada região, as 

potências marítimas com interesses naquela área enviam Forças Navais para as suas 

proximidades. Como exemplos, Pinto cita que, nas primeiras fases da Guerra Irã-Iraque 

(1980-1988), uma força composta de navios norte-americanos, britânicos, franceses e 

australianos se posicionou próxima ao Golfo Pérsico, em clara demonstração de que 

estaria pronta a intervir para impedir a expansão do conflito aos países vizinhos, 

garantindo, assim, o fluxo de petróleo para o Ocidente. De forma similar, o agravamento 

da crise política na América Central, em meados dos anos 1980, motivou a presença de 

duas FT norte-americanas em áreas marítimas próximas às regiões sob tensão, sendo 

uma força no Pacífico, e outra no Atlântico. Em nenhum momento se registrou qualquer 

ação direta daqueles meios navais contra os grupos em disputa, mas certamente o 

conhecimento da presença desses poderosos meios provocou alterações políticas e 

militares no desenvolvimento das crises em questão. O mesmo ocorreu em Angola, 

quando a União Soviética enviou uma Força Naval em apoio a Agostinho Neto (1922-
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1979)133. Sem disparar um tiro sequer ou ser obrigada a um envolvimento direto com o 

grupo oponente, aquela força contribuiu para que fosse possível a posse do primeiro 

presidente daquele Estado, em 1975. Assim, o objetivo essencial é divulgar a presença 

da Força Naval, demonstrando o quanto representa aquela área para o Estado. Nesse 

sentido, na medida em que o tráfego marítimo ou o comércio com determinado Estado 

tem importante significado para a nação, a presença de uma força naquela região poderá 

persuadir as partes envolvidas, a fim de evitar eventuais interferências ou prejuízos nas 

questões de interesse nacional. Aquele autor defende que, mesmo na hipótese de não 

haver anormalidade alguma, ainda assim a presença de uma Força Naval será um meio 

adequado de demonstrar o interesse nacional em relação a uma determinada área. Pelo 

menos, fica exposta uma possível intenção de salvaguardar os interesses nacionais 

naquela região, caso lá surja uma crise. Assim, a simples presença de navios realizando 

exercícios, por certo período, em área marítima mais ou menos distante de suas bases 

continentais, já será suficiente para representar um fator de força quanto à capacidade da 

Marinha em operar em áreas mais ou menos afastadas (PINTO, 1984, p. 103). 

 Fazendo aqui uma ligação com a Guerra das Falklands/Malvinas, Vidigal 

(1984) lembra que “a demonstração de vontade política é também um aspecto da 

preparação, e os britânicos relegaram a uma prioridade muito baixa a presença naval em 

uma região que servia como um símbolo do compromisso daquele Estado com a defesa 

de seus interesses no Atlântico Sul” (VIDIGAL, 1984, p. 3). Outra forma de empregar 

politicamente uma Força Naval, segundo Pinto, é na sua participação em operações 

combinadas com forças do país-alvo. Essa forma de emprego engloba os dois modelos 

anteriores, agregando vantagens adicionais. Ou seja, a participação de navios de guerra 

brasileiros em operações com outra força assegurará a presença em área marítima de 

interesse, além de proporcionar a oportunidade de visita a portos estrangeiros. Mas, é 

preciso buscar o atingimento de alguns requisitos fundamentais, como a troca de 

informações com a outra Marinha; o conhecimento acerca de sua situação e nível de 

adestramento; a demonstração de eficiência da MB; e o estreitamento de laços com a 

força visitada. Assim, através de organizações, tratados e alianças, as grandes Marinhas 

procuram manter outras forças sob sua influência, planejando exercícios conjuntos com 

razoável frequência. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, realiza a Operação 

Unitas com as Marinhas sul-americanas desde 1959, angariando prestígio político junto 

 
133  Presidente de Angola entre 1975-1979. 
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aos países participantes e demonstrando sua superioridade material e tecnológica. A 

MB, por outro lado, somente a partir do final da década de 1970 veio a incrementar a 

sua participação em exercícios combinados com as Marinhas vizinhas, como a 

Operação Fraterno, com a Argentina (iniciada em 1978); a Operação Amigo, com o 

Uruguai; e a Operação Ninfa, com o Paraguai (PINTO, 1984, p. 104). 

 Na sequência, Pinto aborda ainda a questão da prestação de serviços, última 

tarefa relacionada, que diz respeito à realização de atividades e serviços solicitados pela 

Marinha a ser apoiada. Nesse sentido, um dos serviços que a MB pode oferecer é a 

realização de levantamentos hidrográficos e a confecção de cartas náuticas, uma vez que 

o nível alcançado pela hidrografia brasileira permite a possibilidade de ofertá-la a países 

desprovidos dessa capacidade. Tal atividade demanda a presença de um navio 

hidrográfico por considerável período no país em causa, possibilitando um estreito e 

proveitoso relacionamento. Além disso, as cartas náuticas a serem confeccionadas, 

retratando o serviço realizado, persistirão em uso por muito tempo, podendo ser 

utilizadas por marinheiros – civis e militares – de diversos países. Assim, observa-se 

que, além da presença do navio hidrográfico, as cartas náuticas se constituirão em 

verdadeiros símbolos do profissionalismo da MB junto ao setor marítimo. 

Levantamentos de Mar Territorial (MT), Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e 

Plataforma Continental (PC) são outro exemplo de serviços que a Marinha tem 

capacidade de oferecer e que podem também propiciar oportunidades de angariar 

admiração e influência junto à comunidade marítima. Essas atividades exigem a 

presença de um navio oceanográfico, com todas as vantagens já comentadas. Além 

disso, podem possibilitar empreendimentos conjuntos de ordem econômica, 

especialmente no que tange à exploração ou explotação dos recursos existentes no mar e 

na plataforma continental sob jurisdição do país em vista134 (PINTO, 1984, p. 105). 

 Assim, Vidigal (1980b) consegue resumir de forma singular as variáveis que 

interferem no emprego político do Poder Militar. Escrito pouco antes do conflito, caso 

esse texto tivesse sido lido pela liderança argentina, poderia ter levado a importantes 

 
134  Cabe aqui destacar que ao longo das décadas de 1990 e 2000, foram assinados diversos acordos – 

como o Acordo de Cooperação Naval (1994), o Acordo Básico de Cooperação Técnica (1995) e novo 

Acordo de Cooperação Técnica (2001) entre o Brasil e a Namíbia. A cooperação naval é um dos eixos 

das relações entre esses Estados, envolvendo treinamento de pessoal, construção naval e apoio técnico 

para o processo de levantamento da plataforma continental do país africano. Ao longo dos últimos 

anos, aproximadamente 600 oficiais e praças namibianos foram formados e completaram estágio em 

diversos estabelecimentos de ensino e navios da Marinha do Brasil, e muitos ocupam postos de 

comando nas Forças Navais da Namíbia (BRASIL, 2019e). 
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considerações a respeito da decisão daquele Estado pelo uso da força. Na sequência, 

Pinto (1984) trata das questões afetas especificamente à Marinha, em especial a 

capacidade que o Poder Naval deve ter de levar a bandeira do Estado aonde quer que 

estejam os seus interesses. Aquele oficial defende ainda a manutenção de Forças Navais 

brasileiras operando nas áreas marítimas de interesse para o Estado. É possível conectar 

as preocupações expostas pelo autor com as lições da guerra, no que tange ao descuido 

que teve o Reino Unido em não manter uma maior presença militar-naval no entorno 

das Falklands/Malvinas, o que teria contribuído para reafirmar a decisão britânica pela 

posse daquelas ilhas, conforme destacou Vidigal (1984). 

 

4.1.7 – A IMPORTÂNCIA DO PODER MARÍTIMO E DO PODER NAVAL PARA O 

BRASIL E O ENTORNO ESTRATÉGICO BRASILEIRO 

 Ungerer (1975) defende que o Brasil deveria dispor de uma grande e 

moderna Marinha, uma vez que esse Estado entrava em um período de competição 

comercial global, expandindo sua Marinha Mercante para o transporte de cargas de 

importação e exportação (UNGERER, 1975, p. 118). Mais ainda, Sabóia (1977) 

propunha que o navio de guerra, desfrutando das vantagens decorrentes de sua 

mobilidade, versatilidade e flexibilidade, amplia sua capacidade de exercer influência 

política a longa distância. Assim, “a história continua comprovando a superioridade dos 

Estados cuja pujança é alicerçada em um Poder Marítimo equilibrado e forte”. Países 

com ideais de grandeza, que dependem do mar para seu progresso e sua sobrevivência, 

“têm que saber e querer responder ao desafio do mar, construindo, em cada momento 

histórico, um Poder Marítimo equilibrado e adequado aos seus interesses fundamentais” 

(SABÓIA, 1977, pp. 9-12). 

 Sabóia, em 1980, escreve novamente sobre o tema, destacando que a 

utilização cada vez maior dos oceanos e de suas riquezas, ao longo do tempo, fez 

aumentar os interesses e preocupações comuns entre os Estados, além de “intensificar o 

relacionamento social, econômico, político e estratégico entre nações outrora separadas 

pelas massas líquidas”. Assim, o mar se converteu, em nossa época, em um “imenso 

campo de contenda, para onde convergem as ambições e as aspirações de quase todos os 

povos, a cada dia aumentando a disputa em torno da sua posse e pelo seu controle”. Para 

aquele Almirante, historicamente, o Brasil sempre teve o mar como essencial para a sua 

prosperidade em tempo de paz, para sua afirmação como nação soberana, e para sua 
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sobrevivência em tempos de guerra, “agora, quando o Estado se projeta com interesses 

mais amplos, o oceano passa a representar, mais do que nunca, elemento essencial para 

a conquista de suas mais importantes aspirações”. Assim, à medida que o país crescer, 

“ampliar-se-ão as suas necessidades de intercâmbio e, ao mesmo tempo, também 

aumentarão as áreas de possível conflito”. Por isso, o Brasil deveria possuir, em cada 

etapa desse crescimento, “os meios de toda ordem que possibilitassem a utilização dos 

mares de modo compatível com seus interesses, bem como os recursos imprescindíveis 

para proteger esses meios, a fim de garantir sua plena utilização, em todas as 

circunstâncias”. Essa garantia somente poderia ser obtida, segundo Sabóia, se a nação 

dispusesse de um Poder Naval proporcional aos seus interesses marítimos, apto a ser 

empregado, com rapidez e eficiência, em defesa desses interesses. Como o Poder Naval 

é um instrumento militar complexo, que requer apurada preparação e não pode ser 

improvisado – e até mesmo ampliado –, em épocas de crise, há necessidade de tê-lo 

sempre em condições de pronto emprego. Para isso, impõe-se a existência, a qualquer 

tempo, dos meios materiais necessários ao cumprimento de sua missão (SABÓIA, 1980, 

pp. 21-22). Para Flores (1981), a evolução da tecnologia e os fenômenos políticos e 

estratégicos mais relevantes à época, como a descolonização, o confronto entre o Leste 

e o Oeste, e a bipolarização militar de nível global não alteram em nada “a verdade 

histórica fundamental de que o mundo continuará a ser marítimo e dependente do mar” 

(FLORES, 1981, pp. 41-66). 

 No pós-guerra de 1982, Silva (1989) destaca a extensão e as riquezas do 

mar brasileiro, hoje chamado de Amazônia Azul135, defendendo que “somos um país 

debruçado sobre o Oceano Atlântico”, com 7.408 km de extensão de costa. De uma 

população que à época possuía aproximadamente 145 milhões de habitantes, cerca de 

105 milhões, ou 72,4%, residiam numa faixa litorânea de até 100 km da costa. Mais de 

90% do comércio exterior do país se fazia por via marítima. Consideradas apenas as 200 

MN de ZEE, tem-se 2.750.000 km², que equivalem a 32,3% da área continental. Na 

realidade, porém, segundo o consenso internacional que se formava, esta zona de 

influência econômica compreende toda a plataforma continental, que, no caso brasileiro, 

em alguns trechos, é superior a 200 milhas. Dessa plataforma extraía-se 66,3% da 

produção petrolífera do país, sendo a mesma sabidamente muito rica também em outros 

 
135  Para mais detalhes sobre a Amazônia Azul e sua importância para o Brasil, ver a entrevista cedida 

pelo Alte Esq Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior ao jornal “O Globo”, de 30/11/2018 (O 

GLOBO, 2018). 
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recursos minerais (SILVA, 1989, p. 15). 

 Para Olivé (1975), a Marinha constitui a primeira e básica linha de 

segurança externa da nação, pois, para garantir a soberania e a integridade territorial do 

país, a Marinha tem que atuar nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), ao longo de 

mais de quatro mil milhas de costa, além de contribuir para o cumprimento de 

compromissos internacionais que trazem implicações para a MB, assumidos junto a 

ONU e a OEA, entre outros. Entretanto, aquele autor observa que a defesa dos 

interesses nacionais no mar é a primeira obrigação da Marinha, que deve ser capaz de 

operar no alto-mar, principalmente no Atlântico Sul, no Pacífico Ocidental e no Caribe, 

com vistas a América do Sul, Central e África Ocidental, projetando o Poder Nacional 

além-fronteiras, por meio do Poder Naval (OLIVÉ, 1975, pp. 157-161). Nesse sentido, 

para Ungerer (1975), um grande Poder Naval seria necessário não só para garantir a 

segurança da nação na eventualidade de um conflito, mas também como elemento de 

dissuasão e de implementação de uma estratégia de aproximação junto aos Estados mais 

próximos, com viagens frequentes aos países vizinhos, a fim de demonstrar as boas 

intenções brasileiras e difundir, pela presença, a tese da cooperação em contraposição à 

da competição (UNGERER, 1975, p. 117). Mais ainda, para Flores (1975), o Atlântico 

Sul – com limites estratégicos não necessariamente coincidentes com os geográficos – 

representa um interesse especial para o Brasil, em qualquer configuração de conflito, 

pois ele é trânsito obrigatório do tráfego marítimo de interesse para o país e de qualquer 

ameaça naval sobre o território nacional. Isso não impõe a necessidade de se controlar 

toda essa vasta extensão oceânica, o que seria um encargo inexequível, mas nela está 

localizada a parcela de mar que interessa objetivamente ao Estado brasileiro (FLORES, 

1975, pp. 15-19). 

 Nesse passo, segundo Fonseca (1979), a Marinha deveria – sem ferir a 

soberania de outras nações e sem depender de apoio externo –, manter a presença de 

nossa bandeira em todas as águas e rotas oceânicas que forem do interesse político ou 

econômico da pátria, tarefa essa cuja importância vinha crescendo na proporção que 

crescia a importância do Brasil no contexto das nações (FONSECA, 1979, p. 14). 

Flores (1980) amplia e vai mais amiúde nessa questão, defendendo que não caberia ao 

Poder Naval brasileiro ter condições para atuar nos vários oceanos do mundo, no futuro 

previsível. Desse modo, seria necessário que fosse estabelecida uma área de atuação 
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prioritária para o seu emprego. Em princípio, esse entorno estratégico136 deveria 

abranger o Atlântico ao sul de um paralelo entre 10 e 15ºN, o qual conteria a parcela sul 

atlântica das rotas transoceânicas de interesse brasileiro, o tráfego de cabotagem do 

país, a área de interesse mais imediato para a defesa da fronteira marítima brasileira e as 

águas sob jurisdição nacional. Essa área banharia ainda países sul-americanos e 

africanos, cujo relacionamento com o Brasil tenderia a ser cada dia mais importante. 

Segundo aquele oficial, o Poder Naval brasileiro poderia ter que atuar também fora 

dessa área, sobretudo sob a forma de cooperação na manutenção da ordem marítima 

(FLORES, 1980, p. 69). 

 Para Sabóia (1980), destacando a importância do posicionamento 

geográfico do país, o Brasil ocupa uma posição privilegiada em um dos oceanos mais 

importantes do globo terrestre. A parte norte de sua costa abre portas para o Hemisfério 

Norte, onde se situam os grandes pólos do poder mundial. Nela, o Rio Amazonas leva a 

influência marítima aos países andinos. Já o saliente nordestino, que aproxima o país do 

continente africano, oferece a oportunidade para controlar uma das mais importantes 

passagens oceânicas. Mais ainda, pelos portos das costas leste e sul, entravam e saíam a 

quase totalidade do intercâmbio comercial brasileiro com o resto do mundo. Embora a 

imensa fronteira marítima de 7.400 km represente menos da metade do total da 

extensão das fronteiras do Estado, “ela é inegavelmente a sua parte mais vivificada”. 

Por isso mesmo, o acesso aos países do outro lado do Atlântico é bem mais fácil que a 

comunicação com os vizinhos terrestres do Norte e do Oeste, separados pela Amazônia 

e pelos Andes (SABÓIA, 1980, p. 20). 

 Sob outro prisma, na visão de Freitas (1981), o mundo bipolar se esgotava. 

Para aquele oficial, “as duas superpotências atuais, os EUA e a URSS, estão se 

aproximando do eclipse de suas fases de supremacia sobre os mundos ocidental e 

oriental”. Mais ainda, Freitas vislumbrava um destino glorioso para a nação brasileira 

no cenário internacional. Assim, os “problemas econômicos e financeiros que o Brasil 

 
136  O uso da expressão “entorno estratégico” (strategic encirclement) é encontrado em documentos 

oficiais produzidos na Índia, China e Rússia, no início do século XXI, ao referir-se à região em que 

estão inseridos e onde projetam seus interesses. O interesse do Brasil pela cooperação Sul-Sul, a 

abertura de embaixadas na África e na Ásia nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff e as 

cimeiras regulares entre os “emergentes” através do IBAS (Índia, Brasil e África do Sul) e BRICS 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) podem ter influenciado na incorporação da expressão 

aos documentos oficiais da política externa e da defesa do país. O termo “vizinhança”, referente ao 

espaço sul-americano, passa a ser substituído por “entorno estratégico” à medida que se amplia a 

região de interesse do Brasil (AQUINO, 2018, p. 410). 
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enfrenta no momento serão seguramente superados, pela inexorabilidade de seu 

destino”. O Estado brasileiro não seria apenas uma das forças a dividir os espólios da 

Guerra Fria, na verdade, “seremos a Superpotência Ocidental, dentro do próximo 

século”. Nesse contexto, o Brasil deveria voltar-se para o mar. Ou seja, “nossa 

maritimidade geoestratégica já deveria estar dominando a Estratégia Nacional”. Mas, 

para Freitas, esse seria um caminho pré-determinado para o país, pois “essa 

maritimidade acabará se impondo, com o desenvolvimento nacional”. O Brasil, 

portanto, deveria partir para uma postura mais assertiva no ambiente externo. “Teremos 

que influir e lutar, além do horizonte visual de nossas praias, para assumirmos a 

hegemonia do Mundo Ocidental” (FREITAS, 1981, pp. 19-22). 

 Dessa forma, para Freitas, um dos objetivos que o Estado deveria perseguir 

seria o da conquista de posições estratégicas no Atlântico Sul. Aquele almirante defende 

que a estratégia naval responsável por delinear a defesa do território nacional contra 

ataques que o Brasil pode receber pelo mar, já deveria ter empregado a diplomacia para 

obter posições estratégicas que permitissem montar, no futuro, um sistema de defesa 

avançada sobre o Atlântico Sul. Freitas pontua que essas posições estratégicas já 

existem e que o Brasil já deveria ter negociado sua aquisição para incorporá-las sob a 

soberania nacional, “já que o país ao qual pertencem hoje jamais terá capacidade de 

utilizá-las como apoio à sua estratégia”. Tais posições são as Ilhas de Ascensão, Santa 

Helena, Tristão da Cunha e Geórgia do Sul, todas elas sob domínio do Reino Unido, 

como resíduos do Império Britânico. “A posição dessas ilhas, e mais a de Fernando de 

Noronha, no Atlântico Sul, forma uma linha natural de defesa avançada, para as costas 

brasileiras e da América do Sul, a partir do saliente nordeste até a Antártica”. Aquele 

oficial acreditava que seria possível instalar, nessas ilhas, sistemas de detecção – de 

superfície, submarinos e aéreos – que, alcançando a metade da distância entre cada duas 

delas, e entre seus extremos e o continente, constituiriam um sistema de defesa 

avançada para toda a costa leste da América do Sul (FREITAS, 1981, pp. 25-26). Em 

breve o Reino Unido mostraria o quanto estava enganado aquele Almirante sobre a 

disposição daquele Estado em defender os seus interesses, mesmo que fossem tão 

distantes da terra natal.   

 Nesse mesmo ano de 1981, Flores retorna ao tema, argumentando que o 

Brasil, associado a nações amigas, não deve se eximir da responsabilidade pela 

proteção de seu tráfego marítimo e o de seus aliados, no Atlântico Sul. Em relação a 
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ameaça da guerra generalizada entre os blocos ocidental e comunista, aquele almirante 

observa que o Brasil e seus prováveis parceiros regionais não podem prescindir da 

decisiva contribuição dos EUA. O alinhamento apropriado e oportuno com os norte-

americanos, em cujo campo estratégico caberá ao Brasil uma participação 

complementar, não implica, porém, “na inexorabilidade de compromissos prematuros 

com sabor de conflito global”, pois, a despeito da nossa inequívoca “inserção no mundo 

Ocidental de cultura e valores, a prudência no campo desse conflito é indispensável 

para que não agravemos as dificuldades que afligem o país” (FLORES, 1981, pp. 41-

47). Para aquele Almirante, o Brasil deveria dispor de uma Marinha capacitada para 

responder às necessidades de segurança de um país “dependente do mar, e vulnerável 

no mar e pelo mar”. Essa Marinha deveria ser capaz de “contribuir para neutralizar, no 

Atlântico Sul, a ameaça inerente à guerra envolvendo as superpotências, contribuição 

que, embora complementar, precisa ser compatível com o status regional do Brasil”; 

além de ser também capaz de “superar ameaças limitadas em intensidade e área 

geográfica, sem a interveniência direta das superpotências” (FLORES, 1981, pp. 48-

54). 

 Há que se considerar também, segundo aquele oficial, a provável 

necessidade de apoio na parte oriental do Atlântico Sul. Nesse sentido, cabe à Marinha 

exercer ação de presença naquela região, cooperando, dessa forma, para o bom 

relacionamento entre o Brasil e a África atlântica. Assim, é lícito realçar também o 

muito que significam nossos vizinhos mais próximos, para a segurança do Brasil e de 

seus interesses no mar. Deveria ser estimulado, portanto, o crescimento e a 

consolidação de todos os tipos de interesses mútuos, em grande parte já existentes 

naquela época, “única forma eficaz para exorcizar os fantasmas de antagonismos 

regionais e para reforçar a estrutura de segurança coletiva, uma vez percebida a 

iminente concretização de ameaça comum” (FLORES, 1981, pp. 55-66). 

 Pinto (1984), no pós-guerra, se aprofunda na questão do relacionamento do 

Brasil com o seu entorno, argumentando que o cenário indicava que o país pretendia 

cativar futuros parceiros, angariar prestígio e consolidar as alianças conquistadas ao 

longo dos anos, junto aos Estados mais próximos. Nesse sentido, buscava o país abrir 

novas alternativas de mercado externo, incrementar o relacionamento com as nações do 

chamado Terceiro Mundo e efetivar a sua posição em áreas das quais tradicionalmente 

faz parte. Nesse sentido, o primeiro grupo de nações que mais de perto o país influencia 
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é o sul-americano. Gozando de privilegiada situação no continente, o Brasil mantém 

fronteiras com todos os demais países, à exceção de Chile e Equador, embora este 

último esteja ligado à Bacia Amazônica, por onde se comunica diretamente com a nação 

brasileira. Não possuindo problemas de fronteiras, nem outra questão mais séria com os 

vizinhos, o Brasil, na realidade, usufrui de uma situação tranquila e propícia a um 

relacionamento bastante proveitoso com seus vizinhos. Para aquele oficial, faltava um 

pouco mais de ousadia e coragem para incrementar o comércio continental, o 

intercâmbio turístico e cultural e, acima de tudo, o relacionamento militar. Sendo, de 

fato, o mais industrializado e possuidor da mais desenvolvida e ampla indústria bélica, 

“o país deveria tentar a todo custo a conquista do mercado de armas sul-americano”. Na 

época, na América do Sul, eram despendidos alguns bilhões de dólares por ano em 

armamento, ficando o Brasil com uma fatia irrisória desse faturamento, que não 

ultrapassava os 2%. Mesmo em termos comerciais mais amplos, as trocas brasileiras no 

continente estavam muito aquém do potencial existente, em que pese a carência de 

recursos econômicos dos países sul-americanos. Vale observar que nos anos anteriores 

havia sido registrado um aumento real do comércio externo do Brasil com a América do 

Sul, que já representava cerca de 20% da balança comercial. Segundo Pinto, poderiam 

ser citados ainda um sem-número de outros aspectos que indicavam a conveniência de 

integrar totalmente o país ao continente. “Basta, contudo, frisar que os fatores 

geopolíticos, geoestratégicos e, principalmente, geoeconômicos são indicadores 

significativos do rumo a ser adotado pela política externa brasileira em relação à 

América do Sul”. Aquele autor entendia que a tendência da Chancelaria brasileira era a 

de fundamentar a política externa do país na América do Sul, numa demonstração 

inequívoca de que é esta a região mais importante e básica aos objetivos brasileiros 

(PINTO, 1984, pp. 100-103). 

 Saindo do entorno imediato do país, Pinto passa a analisar a continuação 

natural do continente sul-americano – a América Central e o Caribe – argumentando 

que, embora as nações daquela região pertençam também ao Terceiro Mundo, sua 

situação política é muito diferente da encontrada ao sul. Além da instabilidade política 

reinante e das guerrilhas em desenvolvimento naquela época, a área se encontra 

tradicionalmente sob a hegemonia direta dos Estados Unidos, em que pese a infiltração 

comunista que Cuba então proporcionava. Naquele período, a América Central vinha se 

constituindo em palco de confrontação norte-americana/soviética, com lamentáveis 
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consequências para os países ali situados. Pinto via a política externa brasileira em 

relação à região como sendo cautelosa, de modo a não ser comprometida 

prematuramente numa possível crise. Sobre a Antártica, aquele autor defendia que, 

diferentemente dos demais continentes, aquele ainda era como que um grande deserto, 

onde se observava um pequeno intercâmbio científico e um pré-posicionamento dos 

países que aspiravam futuros direitos sobre aquele território. A política nacional, para 

aquele oficial, estava sendo conduzida de modo a resguardar os interesses nacionais 

naquela região, já assegurando ao país a condição de membro pleno do Tratado da 

Antártida, desde setembro de 1983. Não obstante, “continuavam em andamento as 

providências relativas ao estabelecimento de uma base científica brasileira no continente 

austral”137 (PINTO, 1984, pp. 104-105). 

Sobre a África, Pinto defende que aquele continente representava, na época, 

uma região onde os interesses nacionais se intensificavam. “Não só a proximidade do 

continente africano, mas, sobretudo, as ligações históricas que tanto influenciaram os 

costumes e hábitos brasileiros, motivam uma política externa de maior aproximação 

com as jovens nações africanas”. Salienta-se, ainda, a presença de cinco países de 

língua portuguesa, o que, certamente, incentiva um maior convívio entre esses povos. A 

par disso, deve ser realçado o incremento comercial ocorrido nos anos anteriores e o 

peso político representado pelo significativo bloco africano nas organizações 

internacionais. Assim, “a presença brasileira é importante, uma vez que não poderia se 

omitir perante um grupo de nações a que, politicamente, também pertence”. Para aquele 

oficial, as nações africanas fazem parte do Terceiro Mundo, compartilhando aspirações 

comuns com o Brasil. Vale recordar que a Declaração sobre a Outorga da 

Independência aos Países e aos Povos Coloniais, aprovada em 14 de dezembro de 1960 

na ONU, contou com o resoluto apoio brasileiro. E, desde então, o intercâmbio afro-

brasileiro tem sido intensificado. Em 1982, o país mantinha 19 embaixadas residentes 

na África e já programava uma elevação desse número. Quanto ao Segundo Mundo, 

Pinto entende que “fortes razões nos afastavam daquelas nações comunistas”. Para 

aquele autor, “incorporando princípios cristãos e democráticos, a sociedade brasileira 

repudia qualquer outra ideologia, ou política, ou forma de governo, que confronte com 

os valores aceitos e assimilados pelo povo”. De qualquer modo, constatava-se algum 

 
137  Cabe destacar que a Estação Antártica Comandante Ferraz foi inaugurada em fevereiro de 1984. 

Apesar de ter sido publicado no início do segundo trimestre daquele ano, há de se supor que o texto 

foi escrito antes da inauguração daquela base.  
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intercâmbio com o mundo comunista, embora pouco intenso (PINTO, 1984, pp. 106-

107). 

Dentro do quadro exposto, nota-se que a política externa brasileira, segundo 

Pinto, se dirigia prioritariamente para a América do Sul, com simpatia também para a 

América Central e Caribe. Em seguida guinava para o leste e procurava uma maior 

aproximação com os países africanos. Assim, ao olhar para um mapa do mundo, 

constata-se que as áreas-alvo da política externa brasileira eram justamente aquelas 

onde se encontravam os países subdesenvolvidos ou do Terceiro Mundo. Observa-se 

também que elas se restringiam a uma pequena parte do globo, compreendida entre a 

América do Sul e África. Essa pequena parte, contudo, corresponde a áreas marítimas 

extensas e bem afastadas do país. Logo, pode-se afirmar que o continente sul-americano 

corresponde à região prioritária ao Brasil, incluindo, logicamente, as áreas marítimas e 

terrestres que o circundam. Por essa razão, a política externa brasileira, em relação aos 

países da América do Sul, vinha se desenvolvendo intensamente, através de visitas 

presidenciais, gestões diplomáticas, viagens de navios de guerra e intercâmbios 

culturais e comerciais (PINTO, 1984, pp. 108-109). 

 Mais especificamente sobre as áreas marítimas de interesse nacional, 

Pinto afirma que “o Atlântico Sul representa o mar que une, separa, defende, ameaça, 

enriquece e projeta o país”. É, portanto, a área marítima mais importante, onde os 

interesses nacionais são, sobremaneira, acentuados. Assim, tanto sua utilização quanto 

sua proteção são vitais à nação, não podendo ser negligenciadas pelo Brasil. Nesse 

passo, aquele oficial defende que “a presença brasileira no Atlântico Sul é mandatória, 

pois representa a sua própria sobrevivência. A sua omissão será um suicídio”. Mais 

ainda, a construção dos superpetroleiros e graneleiros – que, pelas suas dimensões, não 

podem navegar pelo Canal de Suez –, e a instabilidade no Oriente Médio, onde 

sucessivas guerras vinham impedindo a utilização normal do canal, concorreram para o 

aumento do tráfego marítimo pelo sul da África, impondo novamente ao Atlântico Sul 

um papel vital no abastecimento de petróleo ao Ocidente. Acrescenta-se, ainda, a 

descolonização do continente africano, com a “sovietização” de alguns países, o que 

provocou uma presença significativa e atuante de unidades navais soviéticas nas costas 

oriental e ocidental daquele continente. Dessa forma, “as águas do Atlântico Sul 

deixaram de ser tranquilas, para se agitarem ante a presença conflitante de navios de 

guerra oponentes”, além da grande importância com que se revestiram as rotas 
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marítimas provenientes do Golfo Pérsico para o abastecimento de petróleo do Ocidente 

(PINTO, 1984, p. 110). 

 Assim, diante do cenário estabelecido para o Atlântico Sul, “torna-se 

obrigatória a presença mais atuante da Marinha, com a finalidade de demonstrar 

claramente que os interesses nacionais se estendem a essa área”. Vale registrar que um 

conflito de maiores proporções – não alcançado pela Guerra das Falklands/Malvinas –, 

certamente implicaria em restrições ao tráfego marítimo sul-atlântico, o que poderia 

gerar situações indesejáveis aos interesses brasileiros. Nota-se, então, que o Atlântico 

Sul “é vital ao Ocidente e representa, sob todos os aspectos, parte indissolúvel do 

Brasil”, seja quanto a sua segurança, seja quanto ao seu desenvolvimento econômico e a 

sua expansão comercial. Verifica-se, pois, que as áreas marítimas de interesse nacional 

são as que circundam os continentes sul-americano e africano, com extensões ao Caribe 

e à Antártica. “Nessas áreas devem se fazer presentes Forças Navais brasileiras, de 

modo a demonstrar até onde se estendem os interesses do país e, principalmente, a 

capacidade de atuação do nosso Poder Naval” (PINTO, 1984, p. 111). 

 Para Santangelo (1987), o Atlântico Sul é vital para o Brasil, tendo em vista 

a importância do comércio marítimo para o país. Ademais, dele depende também a 

nação em função do petróleo que aqui chega, não só o importado, como também o 

extraído da plataforma continental. “Torna-se necessário, então, no caso de um conflito 

Leste/Oeste, estudar sua importância estratégica, tanto em termos de interesses 

brasileiros que nele se projetam como em relação aos interesses de outros países”. 

Nesse sentido, destaca-se que as Ilhas de Fernando de Noronha e Trindade, por seus 

posicionamentos e condições topográficas, podem se constituir em excelentes bases 

avançadas para operações aeronavais e de alarme aéreo antecipado. Aquele autor nota 

ainda que a delimitação das áreas marítimas de interesse brasileiro deve compreender 

todo o Oceano Atlântico, entre a Antártica, a América do Sul, a África e o Trópico de 

Câncer. Daí deveria excluir-se o Mar do Caribe, pois as situações político-estratégicas 

naquela área evoluem submetidas a estímulos que não são, necessariamente, os mesmos 

encontrados no Atlântico Sul (SANTANGELO, 1987, pp. 69, 76). 

 Desse modo, destaca-se que Olivé (1975) defende a importância da Marinha 

como primeiro pilar na defesa da nação contra as ameaças externas, frisando que a MB 

deve ter capacidade de operar no alto-mar, especialmente com vistas a América do Sul, 

Central e África Ocidental, enquanto Ungerer (1975) argumenta quanto à necessidade 



145 

 

de uma presença naval maior junto aos países vizinhos e Flores (1975) alerta para a 

importância do Atlântico Sul, como rota obrigatória do tráfego marítimo de interesse 

para o Brasil. Para Fonseca (1979), o crescimento do Estado brasileiro fazia com que os 

interesses nacionais se projetassem cada vez mais, tornando necessário que o Poder 

Naval fosse capaz de acompanhar esse robustecimento da nação. Flores (1980) é mais 

incisivo, defendendo a necessidade de ser estabelecida uma área de prioridade para o 

emprego do Poder Naval brasileiro138. Sabóia (1980) fala da importância dos aspectos 

geográficos, que trazem preponderância para o Atlântico Sul nas relações do Brasil com 

seus vizinhos. Já Freitas (1981) traz a visão de um futuro de glórias para o Brasil – país 

destinado a assumir a liderança do Ocidente –, argumentando inclusive que o Estado 

deveria buscar a posse de posições estratégicas no Atlântico Sul. Flores retorna ao tema 

em 1981, tendo em mente a possibilidade de eclosão da guerra generalizada entre as 

superpotências. Não deixando dúvidas quanto ao alinhamento do Brasil e ao papel que 

caberia à Marinha – a defesa das LCM no Atlântico Sul –, adverte quanto ao perigo de o 

país assumir compromissos estratégicos precipitados. Destaca-se a defesa que fez 

aquele Almirante pelo desenvolvimento de capacidades que permitissem à Marinha 

atuar nas regiões de maior interesse para o Brasil, de forma autônoma e independente. 

Ou seja, apesar de inserido no contexto da disputa bipolar – que tendia a limitar e a 

balizar o pensamento –, Flores, antes do conflito de 1982, já se apresentava como um 

pensador que propunha uma Marinha que não servisse apenas de coadjuvante na disputa 

global. Aquele almirante defende também uma maior aproximação com a África 

Ocidental e com os países vizinhos da América do Sul, a fim de suavizar as disputas 

internas ao continente, além de reforçar a segurança coletiva desses Estados contra 

ameaças externas. A Guerra das Falklands/Malvinas veio a corroborar suas proposições 

nesse sentido, pois o processo decisório britânico a respeito da resposta militar à 

agressão argentina teria envolvido bem mais variáveis, caso tivesse tido que lidar com 

uma América do Sul unida em um bloco de segurança. 

 Pinto (1984), escrevendo após o Conflito no Atlântico Sul, reforça a 

necessidade de um estreitamento do Brasil com seus vizinhos, nas mais diversas áreas e, 

especialmente, no campo militar. Aquele autor analisa a relação do país não apenas em 

 
138  Cabe notar que a Política Nacional de Defesa veio a abordar essa questão, dizendo que “a América do 

Sul é o ambiente regional no qual o Brasil se insere. Buscando aprofundar seus laços de cooperação, o 

País visualiza um entorno estratégico que extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e 

os países lindeiros da África, assim como a Antártica. Ao Norte, a proximidade do mar do Caribe 

impõe que se dê crescente atenção a essa região” (BRASIL, 2012, item 4.1). 
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relação ao seu entorno imediato, passando pelo Caribe, pela Antártica e pela África. É 

mais uma voz a pregar que o país se volte com maior força para a sua vizinhança – o 

que ele entendia já estar em curso – e em busca de seus próprios objetivos. Sua visão 

sobre o bloco comunista e sobre a presença soviética na África bem representam o 

sentimento daquele período, presente nos textos de diversos oficiais. Por fim, 

Santangelo (1987) – também preocupado com as consequências de um eventual conflito 

Leste/Oeste – reforça a defesa por uma presença maior da Força Naval brasileira no 

Atlântico Sul. 

 

4.1.8 – A EVOLUÇÃO DO PODER NAVAL BRASILEIRO 

 Neste tópico, serão apresentadas algumas reflexões acerca do Poder Naval 

brasileiro e sua evolução ao longo do tempo. Em que pese a janela temporal desta 

dissertação englobar o período entre 1970-1990, será necessário olhar brevemente para 

a Marinha do pós-2ªGM, a fim de facilitar o entendimento sobre a constituição da MB 

dos anos 1970 e 1980. 

 

4.1.8.1 – O PODER NAVAL BRASILEIRO NO PÓS-2ªGM 

 Ilustrar-se-á aqui brevemente como evoluiu o Poder Naval brasileiro, a 

partir da 2ªGM. Vidigal (1980a) nota que, com o fim daquele conflito, veio a modificar-

se a natureza da cooperação entre os EUA e o Brasil. Finda a guerra, esse último perdeu 

a condição de aliado privilegiado, importante para o esforço norte-americano, em face 

de sua posição geográfica e da sua situação como fornecedor de matérias-primas vitais. 

Desse modo, a política clássica dos Estados Unidos com relação ao cone sul – 

manutenção do equilíbrio de poder entre a Argentina, o Brasil e o Chile (ABC) – voltou 

a orientar a atitude norte-americana com relação a esses países, de forma bastante 

pragmática, independente da postura que eles haviam assumido durante a guerra. Assim, 

a Argentina, apesar de sua neutralidade pró-Alemanha, e o Chile, neutro até 1943 – 

quando a guerra já estava definida –, passaram a receber o mesmo tratamento do Brasil. 

Assim, a cessão de cruzadores, contratorpedeiros e submarinos dos EUA, no pós-2ªGM, 

obedeceu rigorosamente ao conceito de equilíbrio naval no ABC. A constatação desse 

fato iria levar o Brasil a voltar suas vistas, uma vez mais, para a Europa, em busca de 

meios para o desenvolvimento de seu Poder Naval (VIDIGAL, 1980a, pp. 42-43). 
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 Em meio a Guerra Fria, os EUA procuraram ajudar os países do cone sul na 

manutenção e no adestramento de suas Forças Navais, já que elas poderiam ser úteis no 

caso de um conflito generalizado contra o bloco liderado pela União Soviética. Para 

Vidigal, o Programa de Ajuda Militar Americana (Military Aid Program, MAP)139 de 

1952, fornecendo material excedente da 2ªGM a preços simbólicos, simplificou, para o 

Brasil, o problema da manutenção dos navios oriundos dos EUA e anestesiou a vontade 

nacional, ao fornecer incentivos para que se perpetuasse a dependência externa, que foi 

se tornando cada vez maior. Na verdade, “essa anestesia não se limitou ao terreno do 

material, mas estendeu-se ao campo intelectual, criando-se uma total subordinação à 

concepção estratégica norte-americana. O Brasil passou a se identificar como o parceiro 

automático dos EUA no campo externo” (VIDIGAL, 1980a, p. 44). Nesse sentido, 

Martins (1980) destaca que, dentro de uma estratégia global de defesa antissubmarino 

do tráfego marítimo no Atlântico, “imposta pela Guerra Fria, os chamados Grupos de 

Caça e Destruição – aeronaves e contratorpedeiros nucleados por um navio-aeródromo 

– eram considerados, na década de 1960, a mais efetiva das armas” (MARTINS, 1980, 

p. 159). 

 Mais ainda, Vidigal observa que o recebimento de navios norte-americanos 

pelo Brasil, acompanhados de larga dotação de sobressalentes para sua manutenção, 

contribuiu para desestimular a iniciativa brasileira no desenvolvimento desse setor, 

especialmente em relação aos equipamentos eletrônicos que, à época, eram novidade 

para o pessoal da força. Assim, durante cerca de vinte anos, parou, quase que por 

completo, o esforço feito nesse sentido, e foi somente por volta de 1965 que a Marinha 

voltou a preocupar-se com a nacionalização de seu material. Naquela altura, “tornou-se 

evidente que os equipamentos de que dispunha a força eram irremediavelmente 

obsoletos e que não seria mais possível obterem-se peças de reposição, pois a Marinha 

norte-americana já usava equipamentos de outra geração”. O desenvolvimento 

tecnológico que ocorreu no setor de eletrônica naquele período contribuiu sobremaneira 

 
139  Acordo assinado em 15 de março de 1952 pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, chefiados, 

respectivamente, por Getúlio Vargas e Harry Truman, com o objetivo de garantir a defesa do 

hemisfério Ocidental. Com o título oficial de Acordo de Assistência Militar entre a República dos 

Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da América, estabeleceu, entre outros, o fornecimento 

de material norte-americano para as Forças Armadas brasileiras em troca de minerais estratégicos. Foi 

denunciado em 11 de março de 1977 pelo governo do presidente Ernesto Geisel, deixando de vigorar 

um ano depois. O Acordo Militar vigorou sem provocar grandes polêmicas até 1977, quando a 

administração do presidente Jimmy Carter levantou a questão do respeito aos direitos humanos, o que 

não foi aceito pelo governo brasileiro, uma vez que foi entendido como uma forma de ingerência nos 

assuntos internos do Estado (D’ARAÚJO, 2009). 
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para a obsolescência de tudo que datava da 2ªGM e veio a aprofundar o abismo 

tecnológico existente entre os países industrialmente avançados e os subdesenvolvidos 

(VIDIGAL, 1980a, pp. 47-48). 

 Sobre esse período, meados da década de 1960, Vidigal destaca um ponto 

em especial, sobre a fabricação de munição, a fim de reforçar a argumentação 

apresentada anteriormente. Aquele almirante comenta que, por força de seu 

envolvimento na Guerra do Vietnã, os EUA viram seu estoque de munição cair em 

demasia e, consequentemente, reduziram o fornecimento desses itens aos países aliados. 

Essa restrição impulsionou o desenvolvimento de um programa de fabricação no Brasil, 

tendo a Missão Naval norte-americana fornecido a orientação técnica necessária para o 

desenvolvimento da empreitada. Foi assim iniciada a nacionalização da munição para a 

MB, fator crucial no setor militar, não só por ser um item de alta taxa de consumo – 

conforme ficou demonstrado no conflito de 1982 – como, também, pelo fato de ser 

necessária uma elevada reserva, quando esse item não é fabricado localmente. Partindo-

se do princípio de que a munição tem uma determinada vida útil – em função da 

matéria empregada na sua fabricação e de suas condições de armazenagem –, 

compreende-se como a manutenção de uma elevada reserva pode ser dispendiosa para 

uma força do porte da MB (VIDIGAL, 1980a, p. 50).  

 Nesse passo, segundo Flores (1980), após a 2ªGM, encontrava-se 

consolidada na MB a prioridade aos meios antissubmarino, estando o Brasil 

estreitamente vinculado à estratégia naval norte-americana para o Atlântico Sul, tendo 

aquela nação equipado e adestrado a Marinha brasileira, além de orientado o seu 

emprego. Aquele autor pontua que a Marinha, cerceada na concretização do programa 

de reaparelhamento da década de 1930 – pelas dificuldades derivadas da crise 

econômica mundial nos primeiros anos daquela década e pela inércia residual inerente à 

esquadra que havia sido mobiliada no início do século –, embora já ciente da ameaça 

submarina, encontrava-se demasiado despreparada em 1942. “O preço desse despreparo 

foi a tutela e a sujeição à orientação norte-americana, que se estendeu até a década de 

1970”. Aquele Almirante entende que, no quadro do confronto entre os blocos ocidental 

e comunista, era natural que a força de submarinos soviética polarizasse as atenções das 

Marinhas secundárias do Ocidente, cuja tarefa mais destacada seria a proteção A/S do 

tráfego marítimo. Essa polarização era estimulada por programas de treinamento e de 

cessão de unidades de escolta que, embora usadas e mais ou menos obsoletas, ainda 
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eram úteis, ao menos na defesa das rotas de menor valor estratégico para o bloco 

ocidental. Assim, a preocupação quase que exclusiva com a proteção do tráfego 

marítimo explica até mesmo a obtenção dos Cruzadores Barroso e Tamandaré, úteis 

contra eventuais “corsários de superfície – uma variação do corso mais verossímil nos 

anos 1950 do que no início da década de 1980 –, dos submarinos de procedência norte-

americana destinados ao adestramento antissubmarino e do NAeL Minas Gerais, em 

versão A/S” (FLORES, 1980, pp. 65-66). 

 Cabe notar que, segundo Flores, a exceção mais destacada à preocupação 

preponderante com a guerra antissubmarino foi o desenvolvimento de uma certa 

capacidade anfíbia, sendo que o apoio dos Estados Unidos a esse desenvolvimento pode 

ser atribuído mais ao entendimento norte-americano de que “uma força de fuzileiros 

navais poderia ser útil na preservação da segurança interna brasileira, do que à 

visualização de seu emprego em uma operação anfíbia clássica”. Em síntese, a 

orientação estratégica imposta pelos EUA e a consequente transferência de unidades 

obsoletas, sob os auspícios do MAP, criou, entre outros, os seguintes problemas para a 

MB: um foco excessivo na guerra antissubmarino, “que deixou a Marinha despreparada 

para enfrentar outros tipos de problemas”; um atraso tecnológico demasiado grande, 

“desacompanhado de um esforço visando à substituição das unidades usadas, por outras 

produzidas no país”; e uma incidência elevada de unidades atingindo ao mesmo tempo a 

fase final de sua vida útil (FLORES, 1980, pp. 67-68). Flores (1988) volta à questão do 

MAP, reafirmando que o foco limitado na guerra antissubmarino teve como 

consequência o atraso no desenvolvimento naval brasileiro e o despreparo da Marinha 

para o enfrentamento de outras ameaças (FLORES, 1988, p. 18).  

 Nesse sentido, Pinto (1982) relembra que o lançamento ao mar do Cruzador 

Tamandaré – o maior navio de guerra até hoje construído no país –, em 1890, foi o 

marco final de um período de intensa construção naval no Brasil. A partir daí, foi 

observado o declínio nessa atividade, com consequências importantes para as 

possibilidades do Poder Naval brasileiro. De acordo com aquele oficial, tais 

acontecimentos, ao lado de inúmeros outros fatores condicionantes, “foram o resultado 

de uma nova mentalidade implantada à época no Brasil, que virou de costas para o 

mar”. Assim, desde o primeiro programa de renovação dos meios flutuantes da 

Marinha, datado de 1850, até o último Programa de Reaparelhamento da Marinha 

(PRM) havido à época em que aquele oficial escrevia – o de 1977/1979 –, todos os 
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planejamentos morreram prematuramente. Tal fato, por si só, “deveria servir de 

inspiração e de reflexão para que se assumisse outro rumo que conduza a Marinha ao 

destino almejado” (PINTO, 1982, pp. 99-100). Flores (1988) contribui ainda para uma 

melhor compreensão sobre o estado das forças militares brasileiras naquele período – 

décadas de 1950 e 1960 –, ao afirmar que a falta de harmonia transparecia quando “a  

Marinha, obcecada com a ideia  de  uma  nova Batalha  do  Atlântico,  se preparava 

para a guerra  antissubmarino, o  Exército  para  a  segurança  interna  e  a  Força  Aérea  

se  dividia  entre  a  integração  nacional,  a  segurança  interna  e  a  defesa  externa” 

(FLORES, 1988, p. 15). 

 Concluindo, observa-se que, segundo Vidigal (1980a) e Martins (1980), o 

MAP, no pós-2ªGM, contribuiu para a acomodação da Marinha, que deixou de buscar o 

desenvolvimento e a construção de meios via o esforço nacional. Mais do que isso, a 

MB permitiu que essa parceria limitasse a concepção estratégica da força, que assumiu 

papel de apoiadora inconteste da estratégia naval dos EUA. Como consequência, viu-se 

uma Marinha, em meados da década de 1960, voltada apenas para a defesa A/S do 

tráfego marítimo no Atlântico, com inventário ultrapassado e de difícil manutenção 

(uma vez que a USN já operava navios de outra geração). Flores (1980) ratifica as ideias 

anteriormente expostas e soma forças nesse resgate histórico ao observar que o 

despreparo da MB para lidar com a ameaça submarina ao iniciar-se a Segunda Guerra 

contribuiu para a subordinação às diretrizes norte-americanas. Mais ainda, Pinto (1982) 

relembra que todos os programas de reaparelhamento conduzidos pela Marinha até 

então não haviam sido concluídos. Por fim, nas palavras de Flores (1988) se reafirma o 

engajamento da Marinha daquele período na guerra A/S, bem como se pode notar uma 

maior orientação da força para as questões profissionais – a guerra propriamente dita – 

quando comparada ao Exército, mais envolvido com os problemas da segurança interna. 

 

4.1.8.2 – OS PROGRAMAS DE REAPARELHAMENTO DE 1967 E DE 1977/1979 

 Segundo Costa (1979), pode-se afirmar que a história contemporânea da 

construção naval no país teve início em 1967 – com o programa de renovação de meios 

lançado naquele ano –, resultado do desejo de retomar esforços no sentido de implantar 

efetivamente a construção naval militar no Brasil; totalizava 66 navios – sendo que a 

proposta inicial da Marinha era a aquisição de 160 novas unidades. Mesmo não 

chegando a ser totalmente cumprido – devido principalmente às restrições financeiras 
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observadas ao longo da vigência do programa –, deixou resultados expressivos no 

campo técnico-administrativo, como a experiência advinda da discussão de contratos 

para o projeto e a construção de navios, além da necessária preparação técnica pela qual 

passou o pessoal envolvido nessas atividades. Desse programa, resultaram a construção, 

no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), de seis Navios-Patrulha Costeiros 

(NaPaCo, com construção iniciada em 1968), de dois Navios-Patrulha Fluvial (NPaFlu) 

Classe Pedro Teixeira, de 62 metros de comprimento – ambos projetados naquele 

arsenal – e de duas Fragatas Classe Niterói (FCN) (de um total de seis adquiridas, em 

contrato assinado em 1970, com o Reino Unido). Em estaleiros particulares, foram 

construídos navios menores e de menor complexidade, como os NPaFlu Classe 

Roraima, de 45 metros, e o Navio-Tanque Marajó (incorporado ao serviço ativo em 

1969). O programa possibilitou ainda a experiência com contratos e a supervisão da 

construção de navios sofisticados no exterior, como as Fragatas Classe Niterói (as 

quatro primeiras, construídas no Reino Unido), os dois primeiros submarinos Classe 

Humaitá140 (construídos também no Reino Unido, posteriormente foi encomendada 

mais uma unidade) e os seis Navios-Varredores Classe Aratu (construídos na Alemanha) 

(COSTA, 1979, p. 23). 

 Pinto (1982) é mais um autor a confirmar que, até o início da década de 

1980, planos amplos e globais de reaparelhamento da Marinha não haviam logrado 

sucesso, destacando que, em 1965, os navios da Força Naval brasileira eram, em sua 

maioria, oriundos da 2ªGM, velhos e obsoletos em comparação às unidades dotadas de 

mísseis e sensores sofisticados, já presentes em outras Marinhas (tabela 1). Mais uma 

vez, segundo aquele oficial, a MB se mantinha indiferente ao desenvolvimento do 

material naval e à evolução estratégica e tática que ocorria no mundo. “Estagnávamos 

passivamente, cobrindo os olhos a uma realidade desafiadora”. Como exemplo, cita a 

pouca importância que era dada às pequenas Lanchas Lança-Míssil (LLM), não 

reconhecidas como eficazes pela oficialidade brasileira. “Ainda adormecida, 

permanecia a Marinha a se adestrar para uma guerra que ocorrera vinte anos antes, sem 

desenvolver esforços para a sua modernização e atualização”. Em uma tentativa de se 

contrapor a essa realidade, foi delineado o plano de renovação de 1967 (PINTO, 1982, 

pp. 103-107). 

 
140  Classe Oberon, na Royal Navy. 
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  Porém, Pinto observa que a escassez de recursos, agravada pela crise do 

petróleo de 1973, fez com que o programa fosse paralisado e, posteriormente, 

abandonado. Em que pese o irrealismo desse programa, aquele autor destaca que a 

administração do Alte Esq Adalberto de Barros Nunes (1969-1974) teve o mérito de 

iniciá-lo, procurando dar impulso à construção de navios de guerra no país. Ainda nessa 

administração, foram adquiridos, dos EUA, oito contratorpedeiros usados, oriundos do 

final da 2ªGM e revitalizados no final da década de 1960. Assim, em meados da década 

de 1970, verificava-se uma melhoria na composição da Força Naval brasileira, pela 

incorporação dessas unidades. Contudo, é importante destacar que a participação de 

navios construídos no exterior dominava amplamente a configuração das Forças Navais 

do país (tabela 2). Mais ainda, com a paralisação do programa de 1967, reduziram-se as 

perspectivas para a expansão dessas forças (PINTO, 1982, pp. 108-111). 

 Na sequência, durante o governo Geisel141, em março de 1977, houve uma 

reavaliação do alinhamento aos EUA, tendo como resultado a denúncia do Acordo 

Militar Brasil-EUA de 1952, com o decorrente fechamento da Missão Naval norte-

americana no país, conforme já comentado no Capítulo 2. Segundo Costa, o Programa 

de Reaparelhamento aprovado naquele mesmo ano, 1977, visava à continuidade do 

esforço da MB quanto à renovação do seu material e enfatizava a construção naval 

militar no país. Previa a construção de 45 navios em dez anos, a partir de 1979, tanto de 

meios tipicamente militares, quanto outros assemelhados a navios mercantes. Os 

projetos deveriam ser elaborados no país, e havia a previsão da possibilidade de 

participação de empresas estrangeiras. Um dos propósitos desse PRM era a implantação 

de uma indústria naval militar capaz de produzir os navios de que precisava a Marinha, 

de uma maneira continuada e com sofisticação tecnológica crescente, visando 

primordialmente, a padronização e a nacionalização. Assim, esse Programa de 

Reaparelhamento constituiu o investimento financeiro mais expressivo da Marinha para 

os anos seguintes. Para aquele oficial, tal programa seria de importância capital no que 

concerne ao “estabelecimento de bases sólidas para a implantação da construção naval 

militar no país, através de um processo sistemático que vise à padronização e 

nacionalização dos equipamentos e materiais de construção naval empregados nos 

navios da MB”. Dessa forma, esse PRM teria como propósito implantar as bases de 

obtenção desses meios, o que levaria, com o tempo, a uma indústria naval militar 

 
141  Ernesto Beckmann Geisel (1907-1996), Presidente do Brasil entre 1974-1979.  
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apoiada em fundamentos sustentáveis (COSTA, 1979, pp. 24-25). 

 Nesse passo, Fonseca (1979) destaca que o PRM de 1977 – revisto e 

atualizado em 1979, prevendo uma segunda fase para o programa de reaparelhamento, 

constituída integralmente de navios a serem construídos e projetados no Brasil –, definia 

os meios flutuantes, aéreos e anfíbios a serem desenvolvidos até 1994. Em relação ao 

programa anterior, de 1967, previa maior ênfase na nacionalização, em consonância 

com a expectativa de desenvolvimento industrial que a Alta Administração Naval142 

vislumbrava para o país, nesse período de 15 anos. Entre os projetos decorrentes desse 

programa, destacam-se como de maior relevância o de construção do Navio-Escola 

Brasil143, das Corvetas Classe Inhaúma (CCI)144, e dos Submarinos Classe Tupi. Esse 

último, apesar de não ter sido desenvolvido no país – em face de sua complexidade e 

por ser bastante longa a assimilação das técnicas de projeto para um navio desse tipo –, 

permitiu, por meio de assessoria especializada, a construção de submarinos no Arsenal 

de Marinha. Foram desenvolvidos também outros projetos e a maior parte deles deu 

lugar apenas à construção de um número reduzido de unidades, contrariando um dos 

princípios básicos do programa, o de reduzir o número de classes de navios. Tal redução 

permitiria a construção de um maior número de unidades de cada classe, 

proporcionando ganhos em escala que facilitariam o processo de nacionalização e 

simplificariam a questão da manutenção dos meios (FONSECA, 1979, p. 15). 

 Confrontando o dimensionamento da Marinha, no final dos anos 1970, com 

suas tarefas, Fonseca conclui que existia uma considerável distância entre os meios de 

que a força dispunha e aqueles que realmente atenderiam às suas necessidades mínimas. 

“A grande decisão será, portanto, definir a partir de que momento os recursos para o 

fortalecimento do nosso Poder Naval devam ser substancialmente aumentados, mesmo 

com sacrifícios de outros setores.” Para aquele oficial, caberia interpretar o 

reaparelhamento da Marinha num sentido amplo e não apenas quanto aos recursos 

materiais, pois, na realidade, o homem deveria constituir a meta prioritária dos PRM, 

não só no que se referiria ao preparo profissional, exigido pelo constante avanço 

tecnológico dos meios, mas também no campo social, exigência do exercício da 

 
142  Expressão utilizada na MB para referir-se ao Alto Comando da força, em especial ao Almirantado, 

Órgão de Assessoramento Superior da Marinha, formado pelos Almirantes de Esquadra, oficiais 

generais do último posto da carreira (BRASIL, 2018f). 
143  Teve sua construção iniciada em 1981, tendo sido incorporado à Armada em 1986 (PODER NAVAL, 

2018). 
144  A Corveta Inhaúma, primeiro navio da classe, teve sua construção iniciada em 1983 e foi incorporada 

à Armada em 1989 (PODER NAVAL, 2018). 
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profissão do militar da Marinha. Por outro lado, aquele autor observa que, na segunda 

metade da década de 1970 – gestão do Alte Esq Geraldo Azevedo Henning como 

Ministro da Marinha –, apesar das sérias restrições de consumo de combustível pós-

crise do petróleo de 1973, o total de dias de mar feitos anualmente pelos navios da MB 

foi, em média, superior a quatro mil, o melhor resultado obtido pela Marinha até então. 

Fonseca relata ainda que, naquele período, foram cumpridos todos os compromissos 

financeiros assumidos pela MB – relativos, entre outros, à construção das fragatas, dos 

submarinos, de navios auxiliares e de helicópteros, no exterior e no Brasil (FONSECA, 

1979, pp. 16-17). 

 Sob outro ponto de vista, Pinto defende que o programa de 1977 esbarrava 

no comprometido orçamento naval da época, e dificilmente poderia ser viabilizado em 

curto prazo. “Voltava-se, portanto, a uma situação indesejável, fruto da insistência em 

querer, rapidamente e através de aquisições externas, redimensionar o Poder Naval 

brasileiro”. Para aquele oficial, a ausência de um programa realista e que fosse baseado 

na construção de navios de guerra no país, o consequente despreparo dos órgãos 

responsáveis pela construção naval e a falta de atividades relacionadas à pesquisa e ao 

desenvolvimento – voltadas para o projeto de navios –, levaram a um novo período de 

adormecimento da Marinha (PINTO, 1982, pp. 112-114). 

 Vidigal (1980a) aborda também a questão dos programas de renovação, 

agregando outras considerações. Segundo aquele almirante, no período em que a 

construção naval no Brasil foi bastante modesta (do pós 2ªGM até o programa de 1967), 

a Marinha adquiriu uma série de navios novos no exterior: corvetas na Holanda, navios-

transporte no Japão, além do NAeL Minas Gerais, no Reino Unido, além dos 

excedentes norte-americanos do pós-Segunda Guerra – cruzadores, contratorpedeiros, 

varredores, submarinos e NDCC –, conforme já comentado. Para Vidigal, o 

renascimento da construção naval brasileira a partir de 1967, dá-se inicialmente de 

forma muito limitada, tanto quanto ao porte dos navios, como em relação ao seu grau de 

sofisticação. Aquele almirante destaca que a construção de navios da complexidade das 

fragatas marcou o ingresso do Arsenal de Marinha numa nova era no que diz respeito à 

construção naval, uma vez que ele foi modernizado em muitos setores e preparou 

engenheiros e operários para a construção de navios modernos, dotados de sistemas de 

armas integrados (VIDIGAL, 1980a, pp. 44-45). 

 Vidigal observa ainda que, embora as fragatas pouco tenham representado 
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em termos de nacionalização de equipamentos, muito significaram em termos de 

absorção de tecnologia. Ou seja, a construção desses navios no país foi válida, “como 

uma etapa inicial num processo de nacionalização, mas era preciso ter continuidade e, 

principalmente, buscar uma progressiva preocupação com a nacionalização nas etapas 

seguintes”. Mais ainda, a manutenção dos navios mais complexos à época – as fragatas 

e os submarinos – exigiram o desenvolvimento de novas oficinas no AMRJ, além do 

reaparelhamento e modernização de outras já existentes. Frisou ainda que esses esforços 

para “a nacionalização do reparo e da manutenção de submarinos constituem um 

importante passo no caminho que levará à construção dessas unidades no Brasil”145 

(VIDIGAL, 1980a, pp. 46-47).  

 

Tabela 1 – Composição da Força Naval Brasileira em 1965 

TIPO NOME QTDE ORIGEM IDADE 

NAe Minas Gerais 1 GB/Holanda 6 (I) 

Cruzadores Tamandaré e Barroso 2 EUA 27 

CT Classe M Mariz e Barros 1 Brasil 25 

CT Classe A Amazonas, Araguari, Araguaia e 

Acre 

4 Brasil 20 

CT Classe P Pará, Paraíba, Paraná e 

Pernambuco 

4 EUA 23 

Submarinos Humaitá e Riachuelo 2 EUA 22 

Aviso-

Oceânico 

Bracuí, Benevente, Bauru, 

Bocaina e Baependi 

5 EUA 21 

Navios-

Patrulha 

Piraju, Piranha e Piraquê 3 Brasil 17 

Navios-

Varredores 

Juruena, Javari, Jutaí e Juruá 4 EUA 20 

Corvetas Imperial Marinheiro, Caboclo, 

Purus, Ipiranga, Angostura, Forte 

de Coimbra, Solimões, Iguatemi, 

10 Holanda 10 

 
145  O que se concretizou com os Submarinos Classe Tupi (baseados no modelo alemão IKL-209). O Tupi, 

primeiro da classe, foi construído na Alemanha, a partir de 1985, tendo sido incorporado em 1989. A 

partir do segundo submarino, o Tamoio, a construção se deu no AMRJ (BRASIL, 2017).  
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Mearim e Baiana 

Monitores- 

Fluviais 

Parnaíba e Paraguaçu 2 Brasil 28 

Navio-Oficina Belmonte 1 EUA 22 

Navios-

Transporte 

Soares Dutra, Ari Parreiras e 

Barroso Pereira 

3 Japão 10 

Navio-Escola Custódio de Mello 1 Japão 10 

Rebocadores Tridente, Tritão e Triunfo 3 EUA 18 

Navios-

Tanque 

Rijo e Rasa 

Marajó 

Potengi 

2 

1 

1 

EUA 

Brasil 

Holanda 

17 

(II) 

8 

Navios-

Hidrográficos 

Canopus e Sírius 

Argus, Taurus e Orion 

2 

3 

Japão 

Brasil 

8 

7 

Navio-

Oceanográfico 

Almirante Saldanha 1 GB/Brasil 32 

Embarcações-

Auxiliares 

Avisos, Rebocadores, Diques-

Flutuantes etc. 

15 - - 

 Total 71   

Obs.: 

I – Foi modernizado na Holanda, sofrendo total remodelação em 1959.  

II – Encontrava-se em construção. 

Fonte: PINTO, 1982, p. 115-116. 

 

Tabela 2 – Composição da Força Naval Brasileira em 1975 

TIPO NOME QTDE ORIGEM IDADE 

NAe Minas Gerais 1 GB/Holanda 16 (I) 

Cruzador Tamandaré 1 EUA 37 (II) 

Fragatas A/S Niterói e Defensora 

Independência e União 

2 

2 

GB 

Brasil 

0 

(I) 

Fragatas E/G Constituição e Liberal 2 GB (II) 

Contratorpedeiros Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí e Santa 

Catarina 

6 EUA 33 

Contratorpedeiros Maranhão, Mato Grosso, 8 EUA 30 
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Sergipe, Alagoas, Rio Grande 

do Norte, Espírito Santo, 

Marcílio Dias e Mariz e 

Barros 

Submarinos Humaitá 

Tonelero e Riachuelo 

Guanabara, Rio Grande do 

Sul, Bahia, Rio de Janeiro, 

Ceará, Goiás e Amazonas 

1 

2 

7 

GB 

GB 

EUA 

0 

(III) 

30 

Aviso-Oceânico Bauru 1 EUA 31 

Navios-

Varredores 

Juruena, Javari, Jutaí e Juruá 

Aratu, Anhatomirim, Atalaia, 

Araçatuba, Abrolhos e 

Albardão 

4 

6 

EUA 

Alemanha 

30 

4 

Corvetas Imperial Marinheiro, Caboclo, 

Purus, Ipiranga, Angostura, 

Forte de Coimbra, Solimões, 

Iguatemi, Mearim e Baiana 

10 Holanda 20 

Monitor-Fluvial Parnaíba 1 Brasil 38 

Navio-Oficina Belmonte 1 EUA 32 

Navios-

Transporte 

Soares Dutra, Ari Parreiras e 

Barroso Pereira 

3 Japão 20 

Navio-Escola Custódio de Mello 1 Japão 20 

NDCC Duque de Caxias e Garcia 

D’Ávila 

2 EUA 30 

Navios-Tanque Marajó 

Potengi 

1 

1 

Brasil 

Holanda 

7 

37 

Rebocadores Tridente, Tritão e Triunfo 3 EUA 28 

NaPaCo Piratini, Pirajá, Pampeiro, 

Parati, Penedo e Poti 

6 Brasil 5 

NaPaFlu Pedro Teixeira e Raposo 

Tavares 

2 

3 

Brasil 

Brasil 

2 

0 
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Roraima, Rondônia e Amapá 

Navios-

Hidrográficos 

Canopus e Sírius 

Argus, Taurus e Orion 

2 

3 

Japão 

Brasil 

18 

17 

Navio-

Oceanográficos 

Almirante Saldanha 

Almirante Câmara 

1 

1 

GB/Brasil 

EUA 

42 

15 

Navio-Faroleiro Graça Aranha 1 Brasil 0 

NSS Gastão Moutinho 1 EUA 20 

Embarcações-

Auxiliares 

Avisos-Hidrográficos e 

Balizadores 

Diques-Flutuantes 

10 

3 

Brasil 

EUA 

- 

- 

 Total 97   

Obs.: 

I – Encontrava-se em fase de modernização no AMRJ. 

II – Encontrava-se em fase de desativação. 

Fonte: PINTO, 1982, pp. 117-118. 

 

Cabe destacar ainda que, no pós-conflito – entre 1982-1990 –, as 

incorporações de meios navais e aeronavais mais significativas, em ordem cronológica, 

foram as da versão ASH-3H do helicóptero Sea King (SH-3A, na MB) – capaz de 

lançar o MAS AM-39 Exocet –; do Submarino Tupi (construído na Alemanha, foi o 

primeiro de quatro navios baseados na Classe IKL-209 adquiridos pela MB); dos quatro 

Contratorpedeiros da Classe Pará (de procedência norte-americana, Classe Garcia); do 

NDD Ceará (de procedência norte-americana, foi o primeiro de dois navios da Classe 

Thomaston adquiridos pela MB); da Corveta Inhaúma (construída no Brasil, foi o 

primeiro de quatro navios dessa classe adquiridos pela MB); e do NDD Rio de Janeiro 

(de procedência norte-americana, o segundo da Classe Thomaston). Por outro lado, 

deram baixa, nesse mesmo período (também em ordem cronológica), os 

Contratorpedeiros Paraná e Pernambuco (de procedência norte-americana, Classe 

Fletcher); o Submarino Guanabara (procedência norte-americana, Classe Guppy III); o 

NDCC Garcia d’Ávila (procedência norte-americana, Classe LST-542); os 

Contratorpedeiros Maranhão e Matogrosso (procedência norte-americana, Classes 

Fletcher e Allen Summer, respectivamente); e o Submarino Goiás (procedência norte-

americana, Classe Guppy III) (para mais detalhes, ver Apêndice A). Assim, conforme 

alertou e antecipou Pinto (1982), a Esquadra Brasileira, até 1990, permanecia composta, 

em sua maioria, por meios construídos no exterior. 
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 Concluindo este ponto, nota-se que, passado o período de estagnação pós-

2ªGM, o programa de renovação de 1967 representa a retomada da construção, no país, 

de meios para a Marinha. Esse programa rendeu frutos como a construção dos NPaFlu 

Classes Pedro Teixeira e Roraima, do Navio-Tanque Marajó e das Fragatas Classe 

Niterói. O passo seguinte, o PRM de 1977 (revisto em 1979, quando foi dada ênfase 

ainda maior à questão da nacionalização) representou a continuidade do esforço no 

sentido do fortalecimento do setor de construção de meios navais para a Marinha com a 

previsão, inclusive, de que os projetos fossem elaborados no Brasil. Desse programa 

resultaram a construção do Navio-Escola Brasil, das Corvetas Classe Inhaúma e dos 

Submarinos Classe Tupi (de projeto alemão). Esse programa de 1977/1979 foi baseado 

em projeções de que a economia do país continuaria a apresentar bons níveis de 

crescimento, o que não se confirmou, limitando o número de unidades que puderam ser 

efetivamente construídas. A MB, à época, não dispunha de meios suficientes para o 

cumprimento de suas tarefas, mas a força ainda conseguia se fazer ao mar com 

frequência, permitindo a manutenção de seu adestramento. Nesse passo, a incorporação 

das FCN representou uma elevação de patamar para o AMRJ, em relação à capacidade 

de construir meios navais modernos, dotados de sistemas de combate integrados. 

Porém, era preciso dar continuidade à construção de meios desse tipo, mantendo o foco 

na busca por maior grau de nacionalização. Observa-se ainda que a capacitação da 

Marinha no reparo e na manutenção dos Submarinos Classe Humaitá veio a permitir a 

construção desses meios no Brasil, materializada pela incorporação dos Classe Tupi, 

construídos no AMRJ. Destaca-se também que, em meados da década de 1970, a 

Esquadra brasileira era constituída, quase que por completo, por navios oriundos do 

estrangeiro e que, ao analisarem-se os meios incorporados posteriormente, até 1990, 

confirma-se que a Marinha continuaria a depender da aquisição de meios do exterior.   

 

4.1.9 – PENSANDO O FUTURO DO PODER NAVAL BRASILEIRO 

 Após apresentar brevemente a situação do Poder Naval brasileiro no pós-

2ªGM e os planos de reaparelhamento de 1967 e de 1977-79, passa-se aos textos que 

apresentaram reflexões sobre o futuro da Força Naval. Assim, para Sabóia (1978), 

novos meios e sistemas de combate não poderiam ser adquiridos em grande escala – em 

função de sua complexidade, que elevou em muito os custos unitários de construção e 

manutenção –, a não ser por poucos Estados, como, naquela época, EUA e URSS. Desse 
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modo, “essa limitação quantitativa impõe que o seu emprego seja atividade exclusiva de 

profissionais preparados e conscientes”. Para aquele Almirante, os tempos e os custos 

envolvidos são de tal magnitude, que não se poderiam admitir tentativas, aproximações 

sucessivas, improvisações, indecisões, erros ou enganos. Todavia, ainda que se 

considerem as dificuldades de definir-se no presente o que se deverá ter no futuro – 

entre tantas incertezas, recursos financeiros limitados e sendo desconhecidas as 

próximas evoluções –, “as decisões têm que ser tomadas. O resultado será a Marinha do 

amanhã, cuja adequação será proporcional ao acerto das decisões de hoje”. Em 

complemento, aquele oficial defende que a existência de meios, sensores e sistemas de 

combate modernos, eficientes e precisos, não diminui a importância do homem – bem 

preparado –, como fator decisivo na guerra naval. Nesse sentido, a melhor referência 

para a medida da eficiência de uma Marinha “é a qualidade de seus Chefes, 

Comandantes e oficiais de Estado-Maior; e que é durante a calmaria relativa dos tempos 

de paz que se tem as melhores condições – e, portanto, a responsabilidade –, de preparar 

esses militares para tal” (SABÓIA, 1978, pp. 11-14). Nesse sentido, mas em relação à 

formação do pessoal subalterno, Martins (1980) argumenta que, além do preparo para a 

guerra no mar e para a execução das tarefas subsidiárias da MB – como a hidrografia e a 

oceanografia; a segurança da navegação; o controle da Marinha Mercante; o socorro no 

mar; e o preparo anual de recrutas que, “vindo meninos de seus lares, são restituídos à 

sociedade em poucos anos, física e moralmente formados e donos de técnicas 

profissionais variadas –, a Marinha em tempo de paz é, antes de mais nada, uma escola” 

(MARTINS, 1980, pp. 157-158).  

 Sob outro prisma – o da necessidade de se desenvolver um pensamento 

próprio – Flores (1988b) afirma que o “preparo do Poder Naval brasileiro está 

submetido a uma dificuldade tão importante quanto a carência de recursos, a saber: a 

insuficiente consistência das convicções estratégicas que o orientam”. Assim, resulta ser 

difícil estabelecer um entendimento “de amplo consenso, duradouro e objetivamente 

seletivo”, sobre o que deve ser a Marinha das próximas décadas. As ideias sobre o 

emprego da Marinha que condicionam a configuração do Poder Naval – a construção de 

meios, por exemplo –, são adotadas e desenvolvidas sem a orientação de uma política de 

defesa a que elas serviriam, no nível estratégico. Além disso, essas possibilidades de 

emprego são estruturadas na pressuposição de que continuam válidas as concepções 

clássicas da guerra naval, “formuladas em função de cenários políticos, estratégicos e 
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tecnológicos do passado, e de outros países.” Além disso, segundo aquele Almirante, o 

estudo que apoia a definição do que entendemos como necessário é fundamentado em 

dados estimados para o curto prazo. Contudo, qualquer projeto de construção naval só 

se materializa anos depois. Daí, Flores sugere que esses programas se apoiem sobre 

prospecções de mais longo alcance. Por influência de ideias navais que tiveram – e têm 

até hoje – grande aceitação entre as potências marítimas, “repete-se, por exemplo, que o 

Brasil precisa dispor de uma Marinha balanceada, expressão muito citada, mas pouco 

analisada em profundidade”. Para aquele autor, a MB nunca estudou com profundidade 

se o conceito de balanceamento deve implicar necessariamente em equilibrar as tarefas 

clássicas do Poder Naval, como o controle de áreas marítimas, a negação do uso do mar 

e a projeção de poder sobre terra. Flores acredita que, superada a tendência brasileira à 

conciliação de perspectivas, “que é sempre um risco no campo militar, provavelmente 

concluiremos não ter cabimento o conceito abstrato de balanceamento”. Ou seja, 

  a ausência de uma política de defesa que reflita o entendimento nacional 

sobre os problemas brasileiros de segurança, a natural inclinação humana no 

sentido de serem evitados os riscos inerentes às previsões de maior prazo e a 

força conservadora de conceitos e modelos estrangeiros, clássicos e  atuais,  

nem  sempre  coerentes com nossos problemas, tendem a debilitar o apoio 

conceitual do preparo da Marinha (FLORES, 1988b, p. 14). 
 

 Para Flores, a tendência tradicionalista das ideias profissionais da 

oficialidade faz com que sejam cerceadas as concepções menos ortodoxas – por meio da 

estrutura profissional hierarquizada e por uma doutrina que é pouco questionada. Aquele 

almirante defende que, nesse cenário, em que a hierarquia prestigia a tradição 

conceitual, dificilmente surgem alternativas para o modo de ver e resolver as questões 

que envolvem a segurança do Brasil no mar. Dessa forma, embora existam oficiais 

capazes de formular revisões conceituais, o normal é que eles se submetam à 

conciliação com a ortodoxia, em razão de alguns fatores como “a disciplina assimilada 

até em nível do inconsciente, o fascínio da formação clássica de inspiração externa, o 

costume conformado que advém do exercício contínuo das mesmas ideias e, admitamos, 

a compreensível prudência com a carreira”. Flores acredita que a MB 

  tem sido muito influenciada pela atração exercida por concepções 

estratégicas ou modelos estrangeiros bem-sucedidos algures, em alguma 

época, quer porque os julgamos corretos (mais ou menos à revelia das 

situações específicas que possam vir a exigir o emprego do nosso Poder 

Naval). Tal como ocorreu com os ingleses que o inspiraram e com os 

alemães, norte-americanos e russos, que procuraram segui-lo, cultivamos no 

Brasil o ideário de Mahan, fundamentado na era imperial-marítima dos 

séculos passados. Esse cultivo talvez não mereça a fé que lhe é dedicada por 
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nós, pois o problema marítimo inglês dos 1600 ao início dos 1900, o desafio 

alemão à supremacia inglesa no mar no início do século XX, a ascensão 

global dos EUA, posterior à guerra com a Espanha, e as presentes injunções 

marítimas das pretensões mundiais da URSS não correspondem aos 

problemas navais previsíveis para o Brasil (FLORES, 1988b, p. 17). 

 

 Ademais, Flores entende que a Marinha continua a aceitar as teorias 

estratégicas da batalha decisiva (que traz consigo a ideia da esquadra em potência), da 

Jeune École e da guerra de corso, com pouco empenho em questionar o que se pode 

inferir de concreto dessas teorias para orientar o preparo naval brasileiro, em face do 

que se imagina sobre o futuro do Brasil e da sua segurança no mar. Aquele oficial 

acredita que o estudo dessas teorias tem sido mais útil para formar “uma moldura 

cultural, uma abstração pouco objetiva, do que para ajudar a configurar racionalmente 

nossa Marinha em função de estratégias necessárias e praticáveis”. Mais ainda, ele 

relembra que as teorias clássicas foram formuladas sobre quadros políticos, estratégicos 

e tecnológicos que facilitavam a distinção estratégico-operacional entre as guerras 

naval, terrestre e aérea. Como forma de evidenciar os riscos associados à dependência 

doutrinária, Flores relembra as lições aprendidas com o MAP, defendendo que, durante 

várias décadas, a Marinha “viveu obcecada com a ameaça submarina (alemã e soviética) 

vinculada à visão mahaniana do mundo marítimo”, tendência que foi em muito 

incentivada pelo “proselitismo doutrinário e material das potências predominantes”. Ao 

fim dos anos 1970, descobriu a MB que essa obsessão havia ajudado “a retardar o 

desenvolvimento naval brasileiro e prejudicara o preparo da Marinha para qualquer 

outra ameaça” (FLORES, 1988b, p. 18). 

Nesse passo, Flores afirma que demorou a Marinha a considerar, e apenas no 

nível do debate, a multiplicidade de tarefas e de capacidades exigidas diante de conflitos 

limitados, controle de crises e proteção de interesses marítimos. Ou seja, “nas várias 

hipóteses de emprego do Poder Naval de ocorrência mais provável e mais condizente 

com as possibilidades e limitações do Brasil, no horizonte temporal do aprestamento 

hoje esboçado”. Aquele autor via uma lenta evolução se processando, mas alertava que 

ela se devia apenas “por inspiração das discretas mudanças no pensamento naval”, 

voltando à questão da falta de orientação político-estratégica, que deveria condicionar o 

preparo naval. Por fim, alerta que os oficiais da MB precisam ser prudentes “com o 

fascínio da grandeza, inócuo porque desprovido de alicerces reais” e corajosos 

intelectualmente, para que seja possível definir, “sóbria e realisticamente”, as 
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prioridades para a Marinha do amanhã (FLORES, 1988b, p. 19). 

 

4.1.9.1 – A NECESSIDADE DA NACIONALIZAÇÃO 

 Este item aborda a questão da necessidade de uma maior nacionalização em 

relação ao projeto e à construção de meios, sistemas e equipamentos para a Marinha, 

preocupação que transpareceu em outros pontos do trabalho, como no item que tratou 

dos Programas de Reaparelhamento. Assim, para Brick (1980), não é suficiente possuir 

sistemas de armas no estado da arte, “se eles não estiverem operativos quando 

solicitados, se não forem adequados à tarefa ou missão em que se pretende usá-los ou, 

ainda, se não se conhecer a maneira mais eficiente de empregá-los” (BRICK, 1980, pp. 

105-106).  

 Nesse passo, Vidigal (1980a) observa que, ao longo do tempo, inúmeras 

tentativas foram feitas no Brasil para a implantação definitiva de um processo de 

nacionalização para o setor naval militar, mas, “apesar de alguns sucessos eventuais, 

encontra-se a Marinha, no início da década de 1980, quase totalmente dependente do 

exterior no que diz respeito às armas, equipamentos e unidades navais”. Para aquele 

oficial, a criação de uma Marinha verdadeiramente nacional exigia “competência, 

método e, acima de tudo, decisão” (VIDIGAL, 1980a, p. 19). Sobre os decorrentes 

investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), Vidigal nota que “a falta 

crônica de recursos com que se debate a Marinha faz com que a disponibilidade 

financeira para pesquisa seja insignificante”. Como exemplo, para que fosse possível 

manter seu pessoal em atividades de pesquisa e desenvolvimento, o Instituto de 

Pesquisas da Marinha (IPqM)146 buscava obter verbas em outros setores, conduzindo 

 
146  O avanço tecnológico experimentado pelo material de emprego militar, ocorrido durante e logo após a 

2ªGM, levou a MB, motivada pelo anseio de dotar-se de equipamentos mais modernos, a sentir a 

necessidade de acompanhar, de forma autóctone, o desenvolvimento tecnológico iniciado naquela 

época. Assim, em outubro de 1953, a ideia de criação de um laboratório de pesquisas científicas e 

tecnológicas para a Marinha foi formalmente levada, pela primeira vez, à consideração da Alta 
Administração Naval, pelo ofício do Diretor-Geral de Eletrônica da Marinha, Almirante Paulo 

Nogueira Penido, ao Ministro da Marinha, Almirante Renato de Almeida Guillobel. Após vários 

estudos, no dia 27 de dezembro de 1955, por determinação do Ministro da Marinha, Almirante de 

Esquadra Antônio A. Câmara Junior, era lançada a pedra fundamental do futuro laboratório de 

pesquisas tecnológicas da MB, que viria a ser o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). Em 14 de 

julho de 1959, era criado o Instituto, pelo Decreto do Poder Executivo nº 46.426, com pesquisas 

concentradas nas áreas de armamento, biologia Marinha, bioquímica, oceanografia física, eletrônica, 

química e acústica submarina. Na década de 70, o Instituto, paralelamente às pesquisas relacionadas 

ao material de emprego militar, intensificou sua atuação nas áreas de biologia Marinha (Projeto Cabo 

Frio), energia solar, biomassa, alimentação e saúde, todas de grande alcance social, levando-se em 

consideração as carências do país. Em 26 de abril de 1984, foi criado o Instituto Nacional de Estudos 

do Mar (INEM), atual Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), que assumiu a 
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diversos projetos na esfera não militar (VIDIGAL, 1980a, p. 52). 

 Voltando à questão da obsolescência dos meios navais, Vidigal (1981b) 

destaca que, naquela década de 1980 – à exceção das Fragatas Classe Niterói, dos 

Navios-Varredores Classe Aratu e dos Submarinos Classe Humaitá –, todos os navios 

da força teriam que dar baixa do serviço ativo, caso fosse cumprida à risca a vida útil 

esperada para aqueles meios. Ele afirma que somente é possível a criação e a 

manutenção de uma Força Naval adequada às necessidades brasileiras através de um 

amplo programa de nacionalização que compreenda toda a indústria naval militar. 

Obviamente, a completa autonomia nesse campo não é exequível no horizonte 

vislumbrado, mas, para Vidigal, o nível de dependência externa que observava era 

inaceitável, especialmente com relação aos itens de altas taxas de consumo, tais como 

munição, peças de reposição etc. Cabe pontuar que a definição da Força Naval a ser 

mantida para assegurar o cumprimento das tarefas que cabem à Marinha, na paz e na 

guerra, é fator essencial para o êxito de um programa como esse. Para aquele autor, o 

conceito e o projeto de nacionalização não podem se restringir apenas ao setor do 

material. Ele deve estender-se também ao setor do pessoal, uma vez que “um processo 

de formação e aperfeiçoamento dos militares da MB, com identidade própria, é tão ou 

mais importante”. Mais ainda, esse processo deve incluir também o campo das ideias e 

da reflexão, já que “a pior dependência é a de natureza intelectual”. Nesse sentido, “a 

fixação da Marinha – por falta de pensamento original –, em concepção estratégica que 

não corresponda às realidades do país, dará orientação errada a todo o esforço para o seu 

desenvolvimento, tornando-a inadequada para as tarefas reais que ela terá de executar” 

(VIDIGAL, 1981b, pp. 106-107).  

 Mais ainda, Vidigal destaca que há íntima relação entre o grau de 

desenvolvimento industrial do país e seu Poder Naval efetivo. “Dissociação muito 

grande, como a resultante de importação de equipamentos de alta tecnologia, cria uma 

série de dificuldades que acabam por comprometer a eficácia da Força Naval”. Como 

 
responsabilidade de conduzir os trabalhos relativos à biologia Marinha, até então desenvolvidos no 

IPqM. A partir de então, o Instituto passou a priorizar esforços em projetos atinentes a material de 

emprego militar, com possibilidade de emprego dual. Atualmente, subordinado à Diretoria-Geral de 

Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), o IPqM trabalha em parceria com 

universidades, empresas e centros de pesquisas civis e militares, nas atividades de pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico nas áreas de Armamento, Guerra Eletrônica, Acústica Submarina, 

Controle e Monitoração, Materiais e Navegação Inercial, desenvolvendo material de defesa e 

contribuindo, também, para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do Brasil 

(BRASIL, 2018g). 
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exemplos dessas dificuldades, aquele autor cita os problemas de operação e de 

manutenção dos equipamentos e meios, além do seu emprego inadequado em função de 

conceitos não compreendidos ou mal assimilados pelos militares brasileiros, que não 

receberam preparo adequado para tal. Assim, é essencial, para o êxito de um programa 

de nacionalização, a determinação da Alta Administração Naval em fazer com que ele 

seja cumprido, apesar das numerosas objeções e resistências que surgirão ao longo do 

tempo”. Para Vidigal, a falta de resultados, em curto prazo, de uma proposta dessa 

natureza, aliada à constatação, pelo profissional do mar, das limitações em relação aos 

meios de que se dispõe, e sua consciência do risco que isso representa para a segurança 

do Estado, geram pressões muito fortes para que, rapidamente, seja aumentado o Poder 

Naval, através da compra de unidades e equipamentos que estejam disponíveis para 

venda no mercado externo, novos ou usados. A nacionalização não pode, portanto, “ser 

apenas a expressão de um vago desejo; ela tem que refletir a madura decisão dos chefes 

e a vontade de todos os escalões em ver essa decisão implementada” (VIDIGAL, 1981b, 

pp. 108-109). 

 Nesse passo, para Vidigal, o projeto das Corvetas Classe Inhaúma – em 

desenvolvimento naquele período – poderia produzir o navio para substituir os 

contratorpedeiros obsoletos que se encontravam em operação, desde que certas 

limitações fossem aceitas, de forma a não encarecer em demasia o custo da construção. 

Do contrário, “o projeto não sairá da mesa dos projetistas ou serão construídas unidades 

em número insignificante, pouco propício à nacionalização”. Por esse prisma, o excesso 

de sofisticação e a multiplicidade de armas na dotação do navio seriam óbices enormes 

ao desenvolvimento local, que deveriam ser evitados ao máximo147. Nessas condições, 

“navios-escolta com deslocamento não muito superior a mil toneladas pareciam ser 

inteiramente satisfatórios.” Especificamente sobre a questão do NAe, bastante sensível 

para a força, Vidigal alertava que a substituição do Minas Gerais por um navio 

nacionalizado de controle de área marítima seria possível, mas que exigiria enorme 

investimento – que precisaria começar de imediato –, em termos de projeto. Para aquele 

autor, partindo-se do princípio de que a Marinha manterá apenas um navio-aeródromo, 

seria aceitável dar a esse meio um tratamento diferente, admitindo-se a compra no 

exterior, em época oportuna, “se as condições estratégicas indicassem a conveniência 

 
147  Nesse ponto – o da simplificação dos sistemas e do armamento –, não foi observado o alerta de 

Vidigal. Ao fim, foram incorporados apenas quatro navios dessa classe.  
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dessa medida e as condições econômicas permitissem não só a construção, mas também 

a dotação de aeronaves adequadas à sua missão” (VIDIGAL, 1981b, pp. 110-111). 

 Para Vidigal, não se pode perder de vista que a substituição de unidades 

obsoletas, e de alto custo de manutenção, por navios também antigos, porém em 

melhores condições – como ocorre frequentemente nas chamadas “compras de 

oportunidade” –, pode ser uma medida necessária, e até mesmo indispensável, em 

determinadas fases da evolução naval de um país. Porém, “quando se considera que tal 

solução dá início a um processo de dependência que tende a se transformar em 

endêmico, tornando praticamente impossível qualquer tentativa mais séria de 

nacionalização, é forçoso reconhecer que ela deve ser evitada, tanto quanto possível”. 

Nesse sentido, aquele autor argumenta que uma Força Naval reduzida, eficiente e bem 

mantida, operada e empregada, é muito mais útil que uma força composta de número 

maior de unidades, mas que apresente restrições operativas, por problemas de condução 

e de manutenção, ou que seja mal utilizada, pela falta de qualificação e preparo dos 

responsáveis pelo seu emprego. Vidigal defende ainda que a análise estratégica é que 

deveria fixar as prioridades dentro dos recursos financeiros que fossem disponibilizados 

para a força. Assim, o programa de renovação de meios – a ser buscado prioritariamente 

por meio da nacionalização – deveria ser cumprido, ainda que fosse à custa de outros 

projetos da Marinha que não fossem ligados diretamente à Força Naval. “Se tudo que 

não é essencial, em termos de eficiência da força, for cortado, será possível iniciar um 

programa de novos meios”. Na visão daquele oficial, a manutenção dessa força em 

condições operativas adequadas, através de eficiente sistema de reparos e programa de 

adestramento bem elaborado, deveria ser a prioridade imediata. A ela seguir-se-iam a 

formação de pessoal e a pesquisa e desenvolvimento, tudo voltado para a eficiência da 

MB como força de combate (VIDIGAL, 1981b, pp. 112-113). 

 Sob outro prisma, Fonseca (1982) – em texto publicado logo após o conflito 

de 1982 – defende que “decidimos, sem vacilos ou possibilidades de retrocesso, 

construir nossos navios no Brasil. E, ao fazê-lo, sabíamos que não eram possíveis 

resultados rápidos e numerosos”. Para aquele oficial, a construção naval de guerra no 

país seria a única via para uma substancial redução da dependência tecnológica na 

Marinha, para a formação gradual de mão-de-obra especializada brasileira no setor, 

para dinamizar a capacidade ociosa dos estaleiros nacionais, para incentivar a 

promissora indústria nacional, enfim, para a criação de uma Força Naval 
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realisticamente nacionalizada e dimensionada às características do modelo de 

desenvolvimento brasileiro. Para aquele Almirante, os primeiros resultados, embora 

modestos à vista das reais necessidades da MB, já se apresentavam promissores, pois 

entre outros sucessos alcançados, deveria iniciar-se, “em futuro próximo, a construção, 

no Brasil, de quatro modernos navios de guerra totalmente concebidos por engenheiros 

brasileiros.”148 Assim sendo, “uma vez vencidas as atuais dificuldades financeiras – e 

não temos dúvida que venceremos – estaremos preparados para intensificar tais 

construções utilizando inclusive, o que é muito importante, os serviços de nossos 

estaleiros particulares” (FONSECA, 1982, pp. 174-175). 

 Nesse sentido, conectando este tópico às lições aprendidas com a Guerra 

das Falklands/Malvinas, Flores (1982) destaca que aquela crise alertou para a 

“conveniência de compatibilizar a desejada e necessária nacionalização militar em 

função também das ameaças e riscos, para que, caso sejamos compelidos a um conflito, 

nele engajemos com um Poder Militar tão nacionalizado quanto possível, mas ainda 

assim eficaz”. Pontua também que a superioridade tecnológica britânica facilitou “o 

exercício de um esforço controlado e dosado, sem excessos que conflitassem com as 

limitações a que esteve sujeita a estratégia daquele Estado”. Para aquele autor, a 

ausência de tal superioridade poderia ter provocado ações indiscriminadas, como, por 

exemplo, o ataque ao território continental argentino, com as indesejáveis 

consequências políticas que viriam a reboque de tal atitude (FLORES, 1982, pp. 70-71). 

Na sequência, Pinto (1982) defende que a escolha de uma determinada classe de navio 

– entre aquelas que forem avaliadas como as mais necessárias –, a sua produção em 

quantidade razoável (de modo a manter durante um período considerável essa 

atividade), e o seu aperfeiçoamento, seriam as ações mais importantes no caminho para 

a construção de um Poder Naval à altura das necessidades do país (PINTO, 1982, pp. 

101-102). Reforçando a necessidade da independência externa em relação ao material 

militar, Vidigal (1984) observa que, durante o conflito de 1982, o boicote da 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) à Argentina (anunciado em 5 de abril daquele 

ano) barrou-lhe o acesso a suprimentos vitais para a continuidade de seu esforço de 

guerra, ao suspender todas as entregas de armas para aquele Estado e impor-lhe um 

embargo total de exportações. Essa decisão restringiu, de maneira sensível, a reposição 

 
148  Em referência às Corvetas Classe Inhaúma (ver nota nº140). 
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de armamento e munição despendidos nos combates, bem como a aquisição de 

equipamentos novos (VIDIGAL, 1984, p. 10). 

 Flores (1985), fazendo uma ligação entre a necessidade da nacionalização e 

a questão da subordinação estratégica nacional aos interesses dos EUA, defende que  

 qualquer política de paulatina e controlada redução de influência norte-

americana será melhor apoiada por aparelho militar inspirado e preparado em 

função da visão de segurança nacional do próprio país latino-americano, sem 

influência de tutela estratégica dos EUA. Essa medida é em muito ajudada 

pelo aumento da independência logística militar e pela diversificação de 
fontes doutrinárias, complementada pela necessária compatibilização com os 

problemas militares próprios (FLORES, 1985, pp. 46-47). 

 

 Na sequência, Silva (1989) afirma que, como um segmento atuante na 

sociedade nacional, a Marinha tem procurado cumprir sua missão de defesa dos 

interesses brasileiros no mar, compatibilizando a intensidade do cumprimento dessa 

missão com os demais interesses e possibilidades da sociedade. Ou seja, segundo aquele 

almirante, a Marinha tem consciência de que para cumprir sua missão “precisaria estar 

muito melhor aparelhada do que se encontra, porém manteve, ao longo de suas 

administrações, a atitude de disciplina e profissionalismo, reconhecendo a condição do 

Brasil de país ainda emergente, com muito por construir”. Por essa razão, se acordo com 

Silva, a MB tem procurado administrar os pequenos recursos que a ela são alocados, 

maximizando sua capacidade de defesa dentro de um “estrito critério de economia e 

organização, com criatividade e coerência”. Para aquele autor, nessa questão da 

criatividade se insere o esforço de participação no desenvolvimento científico e 

industrial brasileiro, sempre de forma associativa, e em harmonia com os demais 

segmentos da sociedade. Assim, apostar no desenvolvimento científico e tecnológico do 

país, e dele participar, “é a única opção da Marinha para entrar em sintonia com os 

demais interesses de nossa sociedade e ter esperança de contar com o material 

necessário para executar de forma adequada sua missão de defesa”. Material que é, de 

maneira geral, caro, tecnologicamente avançado, e que entra rapidamente em 

obsolescência. Logo, depender de material e equipamentos importados para o 

cumprimento da missão implicaria não só em condenar o país a um contínuo dispêndio 

de vultosos recursos, mas também admitir limitações de ordem estratégica, que podem 

restringir ou impedir a execução da missão da força (SILVA, 1989, pp. 13-14). Para 

aquele almirante,  

  não contar com meios próprios de defesa é ignorar a história e a realidade, é 

comprometer o futuro. Logo, não pode existir esperança de melhores dias 
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para nosso povo sem o aporte de tecnologia. O povo que não tiver a 

capacidade de transformar aquilo que a natureza nos deu nos produtos 

necessários à sua subsistência e utilização estará condenado a ter um padrão 

de vida inferior, com seus destinos definidos além de suas fronteiras; será 

eternamente zona de influência de um ou diversos estados tecnologicamente 

mais avançados. Sem tecnologia, não teremos produtividade e poder de troca. 
Sem poder de troca, seremos eternos devedores (SILVA, 1989, p. 15). 

 

 Reforçando esse ponto e relembrando o caso de 1982, Luz (1990) afirma 

que o Poder Militar depende da capacidade tecnológica da nação, do seu parque 

industrial, e que aquisições externas pouco acrescentam a esse poder. Assim, a um 

melhor desempenho, seriam subtraídas as dificuldades de manutenção e de emprego, 

além da dependência, “uma eterna interrogação para a hora da necessidade”. Aquele 

oficial comenta que “ainda estão recentes na memória os problemas logísticos 

vivenciados pela Argentina, que acabaram por definir o epílogo no episódio das 

Malvinas”. Nesse sentido, cita o Almirante Mário Jorge Ferreira Braga, ex-Diretor do 

Instituto de Pesquisas da Marinha: "Não adianta ter o que não se pode manter, nem ter e 

manter o que não se sabe empregar." Para Luz, se as Forças Armadas podem contribuir 

decisivamente para a obtenção de novas tecnologias; se as ameaças ao país são remotas; 

e se o desenvolvimento promovido pelas forças pode trazer benefícios para a sociedade, 

não há sentido em utilizar parcela substancial dos recursos de que dispõem na 

“aquisição externa de tecnologias de defesa, que nada acrescentam em termos de 

desenvolvimento, para um discutível aumento do Poder Militar, quando ainda não se 

necessita desse poder”. Para aquele oficial, nas nações desenvolvidas, a sociedade 

acompanha e percebe, com mais discernimento, o papel desempenhado pelas FA no 

desenvolvimento científico e tecnológico, e no retorno que esse desenvolvimento 

produz em termos de bens, serviços e segurança. Em consequência, seu poder político 

aloca os recursos necessários para que as forças possam investir em pesquisa e 

desenvolvimento. Nos países menos desenvolvidos, por outro lado, a sociedade não 

percebe esse papel, “até mesmo porque ele não é exercido de maneira enfática”. 

Consequentemente, o nível político aloca recursos insuficientes, os quais, muitas das 

vezes, são aplicados na aquisição externa de tecnologias mais avançadas do que as 

disponíveis internamente. Mais ainda, os recursos destinados à pesquisa e 

desenvolvimento de meios de defesa nesses países são, geralmente, irrisórios. Para Luz, 

fecha-se, então, um círculo vicioso, difícil de ser revertido: “as Forças Armadas não 

conseguem motivar o desenvolvimento de que necessitam; a sociedade, não obtendo os 
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frutos desse desenvolvimento, não valoriza a atuação das Forças Armadas, as quais, por 

sua vez, atuam de maneira incipiente” (LUZ, 1990, pp. 86-88). 

 Segundo Luz, sob o ponto de vista estritamente militar, a dependência 

externa pode levar, entre outros, aos seguintes efeitos: incapacidade de produzir os 

meios necessários, devido à indisponibilidade de tecnologias próprias; dificuldade de 

obter os meios, sistemas e equipamentos necessários ao cumprimento da missão, pelo 

condicionamento à vontade do fornecedor; dificuldade de manter e operar os meios 

estrangeiros, quer pela problemática da obtenção de sobressalentes, quer pelo 

desconhecimento da tecnologia empregada; incapacidade de desenvolver uma doutrina 

adequada, devido à impossibilidade de prever as evoluções tecnológicas que 

condicionam a estratégia, a tática e a logística; e impossibilidade de empregar o 

princípio da surpresa tecnológica. Daí, conclui aquele oficial que, “se a dependência 

externa é danosa aos interesses da sociedade, sob o aspecto específico da segurança, 

torna-se desastrosa”. Mais grave ainda, geralmente não é dada a devida atenção ao 

problema, não apenas pelo governo e pela sociedade, mas também pelas próprias FA. 

“Isso acontece quando o papel das Forças Armadas não é perfeitamente entendido, 

principalmente por elas mesmas; quando a necessidade de segurança não é pressentida; 

quando os riscos são inexpressivos; quando as hipóteses de conflito não são iminentes”. 

Nesse cenário, para aquele autor, todos os efeitos negativos da dependência deixam de 

ter importância, motivo pelo qual as causas não são atacadas com a ênfase necessária. 

Assim, para que exerçam, de maneira efetiva, o seu papel na segurança, “as Forças 

Armadas precisam optar, decisivamente, pelo caminho do desenvolvimento dos seus 

meios, ainda que os resultados demorem um pouco a aparecer” (LUZ, 1990, pp. 89-90). 

 Concluindo, Sabóia (1978) destaca que o futuro da Marinha depende da 

qualidade de seus líderes, alertando que é na relativa tranquilidade dos tempos de paz 

que se tem as melhores condições – e a responsabilidade – de formá-los e aperfeiçoá-

los. Martins (1980) aborda também essa questão da formação do pessoal, em referência 

às praças. Sobre a necessidade da nacionalização, Brick (1980) alerta que possuir meios 

e sistemas modernos não é suficiente, pois eles precisam ser adequados às necessidades 

da MB, que deve ter a capacidade de mantê-los e operá-los a contento. Vidigal (1980a) 

afirma que, no início da década de 1980, encontrava-se a Marinha quase que totalmente 

dependente do exterior em relação aos meios e sistemas navais, e que não havia 

investimento na área de pesquisa e desenvolvimento. 
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 Vidigal (1981) volta a escrever sobre a importância da nacionalização, 

defendendo que esse projeto não deve se restringir aos meios materiais. Alerta que a 

MB precisa desenvolver pensamento próprio, sem se submeter a concepções 

estratégicas de terceiros, que não correspondam às reais necessidades do país. Mais 

ainda, afirma que somente um programa efetivo de nacionalização possibilitará a 

construção de um Poder Naval adequado às necessidades do país. Ele via no projeto das 

CCI a possibilidade de substituir os navios que, à época, precisavam dar baixa do 

serviço ativo, mas alertava que a construção de um número pequeno de unidades pouco 

agregaria a um projeto maior de nacionalização. Em relação à substituição do Minas 

Gerais, aquele autor entendia ser possível a compra no exterior – abdicando a Marinha 

de desenvolver um projeto próprio, em função dos custos envolvidos –, mas que essa 

aquisição não poderia deixar de contemplar as aeronaves adequadas para operar em 

conjunto com o NAe149. Vidigal não condena as “compras de oportunidade” – por vezes 

necessárias –, mas defende que aquisições dessa natureza podem dificultar a busca pela 

nacionalização, caso a força passe a depender exclusivamente delas para se manter em 

operação. Nesse caso, sugere a constituição de uma força de menor porte, mas que 

apresente condições satisfatórias de operação e adestramento. Na falta de recursos que 

contemplem todos os projetos da Marinha – o que é a realidade para o horizonte 

previsível – Vidigal é taxativo: a manutenção de uma Força Naval nas condições 

operativas adequadas precisa ser prioridade, por meio da eliminação e/ou redução das 

atividades que não concorram diretamente para esse fim. Fonseca (1982) – confiante de 

que o Brasil não tardaria em retomar o caminho do crescimento econômico – via o 

processo de construção de meios navais no Brasil como a única via no sentido do 

afastamento da dependência tecnológica. Para ele, tais construções em breve se 

intensificariam, levando à tão sonhada conquista da nacionalização, o que não se 

confirmou. Nesse sentido, Pinto (1982) entende que o melhor caminho para bem 

fundamentar a construção naval no país seria a escolha de uma determinada classe de 

navio e a construção de um número razoável de unidades dessa classe. 

 Para Flores (1988), não há consistência nas convicções estratégicas que 

orientam o preparo do Poder Naval, voltando a alertar sobre a falta de uma política de 

 
149  Aqui também deixou de ser atendido o alerta de Vidigal. Tanto o Navio-Aeródromo São Paulo, 

quanto o Porta-Helicópteros Multipropósito Atlântico – seu sucessor como Capitânia da Esquadra – 

foram adquiridos sem que a Marinha disponha, por exemplo, de uma aeronave AEW que os 

acompanhe. A necessidade desse conjugado é, inclusive, uma das lições aprendidas com a Guerra das 

Falklands/Malvinas.  
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defesa para o país. Critica também o modelo de definição das prioridades de meios para 

a Marinha, baseado em perspectivas de curto prazo. Ataca ainda – em consonância com 

o texto de Vidigal (1981) – a absorção de doutrinas estrangeiras sem o devido juízo de 

valor, chamando a atenção para o conservadorismo que leva a adoção de modelos nem 

sempre coerentes com as necessidades da MB. Aquele autor alerta para os perigos que 

advém do ambiente tradicionalista presente na força, que cerceia a capacidade de 

revisão de conceitos e abraça formulações estratégicas que não atendem as demandas da 

realidade nacional. Nesse ponto, fica patente a conexão do texto com a teoria de Posen 

sobre a dificuldade de inovar. Flores pede ainda que a MB esteja atenta ao fascínio da 

grandeza, perigoso, pois desprovido de fundamento nas possibilidades reais da força. 

Faz menção também à ameaça naval soviética, declarando que essa questão não deve 

ser prioridade para o Brasil, ponto importante em relação à perspectiva de análise deste 

trabalho. 

 Silva (1989) defende que a Marinha não pode esperar obter um volume 

maior de recursos enquanto o Brasil não superar as demandas inerentes à sua situação 

de país em desenvolvimento. Ele vê no investimento em ciência e tecnologia – em 

parceria com os demais ramos da sociedade – o caminho para o desenvolvimento da 

força. Por fim, Luz (1990) argumenta que as aquisições externas pouco contribuem para 

o real Poder Militar do Estado, citando o caso da Argentina na guerra de 1982 como 

exemplo. Por outro lado, mesmo após a ocorrência do citado conflito, defende a busca 

da nacionalização e da independência brasileira no setor de defesa – baseado, entre 

outros, na premissa de que são remotas as ameaças ao país, o que permitiria certo grau 

de degradação na prontidão da força. 

 

4.1.9.2 – UM PODER NAVAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DAS TAREFAS 

DA MB 

 Nesse item, apresentam-se as reflexões que os oficiais da Marinha 

apresentaram sobre qual seria a composição de forças mais adequada para que a MB 

fosse capaz de cumprir as suas tarefas básicas150, bem como o entendimento desses 

 
150  A Doutrina Militar Naval prevê que, para o cumprimento de sua missão, a Marinha deverá estar 

capacitada a realizar as quatro tarefas básicas do Poder Naval: negar o uso do mar ao inimigo; 

controlar áreas marítimas; projetar poder sobre terra; e contribuir para a dissuasão. Reforça-se que, 

desde o tempo de paz, o objetivo prioritário da estratégia de segurança marítima é contribuir para a 

dissuasão contra qualquer concentração de forças hostis nas águas interiores e espaços marítimos, sob 

a jurisdição brasileira (BRASIL, 2017, cap. 1, pp. 4-6). 



173 

 

autores sobre a própria natureza das tarefas. Dessa forma, as reflexões aqui apresentadas 

dialogam especialmente com aquelas que trataram da importância do Poder Marítimo e 

do Poder Naval para o Brasil, expostas anteriormente. 

 Assim, segundo Pinto (1972) as decisões do governo brasileiro, à época, 

relativas à soberania nacional sobre a plataforma continental, e a ampliação do mar 

territorial para 200 milhas, aumentaram significativamente a importância e a 

responsabilidade da Marinha151. Assim, “a presença naval brasileira faz-se 

imprescindível em águas do Atlântico Sul”. Mais ainda, para exercer essa vigilância na 

costa do país, necessita a Marinha de considerável ampliação em sua Esquadra. “A 

simples renovação dos nossos navios por outros mais modernos não é uma solução 

conveniente. Continuará a Marinha carente de uma Força Naval quantitativamente 

necessária para atender às suas missões” (PINTO, 1972, p. 23). 

 Nesse passo, Nunes (1973) defende que a estratégia naval a nortear o 

planejamento da MB deveria levar em conta, entre outros fatores, a crescente 

responsabilidade da força no Atlântico – com o aumento da Marinha Mercante –, a 

ampliação das rotas marítimas e a extensão do mar territorial brasileiro. Em 1963, a 

Marinha Mercante brasileira totalizava um milhão e quinhentas mil toneladas brutas, 

atingindo, em 1973, a marca dos cinco milhões de toneladas, com reflexos operativos 

importantes: significativa extensão e diversificação das rotas marítimas; e aumento da 

tonelagem brasileira e aliada transitando nas LCM essenciais à economia desses países, 

inclusive no caso de uma eventual guerra. Assim, para aquele almirante, a extensão do 

MT significa, mesmo em tempo de paz, maior esforço e responsabilidade no serviço de 

patrulha para atender aos interesses nacionais, inclusive a afirmação da soberania 

brasileira naquela área (NUNES, 1973, p. 26). 

 Cabe aqui um parêntese sobre a questão das bases de apoio, apresentado por 

Flores (1975). Aquele oficial defende que se deve “buscar a otimização do produto 

Poder Naval = Forças Navais x Bases de Apoio152, não deixando que o apoio fique 

aquém dos meios a apoiar153, mas não permitindo também que seu desenvolvimento 

 
151  Em referência à discussão corrente à época sobre o direito do mar, que culminou com a ratificação, 

em 1982, pela CNUDM, do mar territorial de 12 milhas náuticas. Antes da assinatura da convenção, o 

Brasil chegou a assumir, para si, um MT de 200 milhas de extensão.  
152  A fórmula apresentada por Flores pretende enfatizar os dois fatores assinalados, omitindo a influência 

de outros menos concretos, como o preparo e a motivação do homem e a qualidade da liderança 

(FLORES, 1975, p. 11). 
153   No período entre as 1º e 2º Guerras Mundiais assumia-se que um determinado Poder Naval perdia 

10% de seu valor, para cada mil milhas de distância entre sua área de aplicação e suas bases de apoio. 
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gere dificuldades desnecessárias para a renovação dos meios de combate”. Quanto 

maiores e melhor balanceadas forem as forças e melhor posicionadas e preparadas 

forem as bases154, tanto maior será o Poder Naval (FLORES, 1975, pp. 20-21). 

 Na sequência, Olivé (1975) sugere os tipos de Forças Navais necessárias 

para a consecução das tarefas da Marinha (bem como os meios oceânicos, vetorados a 

partir das bases navais brasileiras ou de estações navais de apoio próximas às áreas onde 

fosse preciso operar): uma força de projeção de poder sobre terra; uma força de controle 

de área marítima (para a manutenção da liberdade das comunicações marítimas e 

proteção de áreas focais e de terminais marítimos); uma força de contenção; e uma força 

de presença. Para a primeira, seria necessário empregar um NAe com aeronaves de 

ataque e interceptadores, além de armá-lo com MSS e MSA. Esse navio operaria em 

conjunto com fragatas – também dotadas de MSS e MSA –, além de contratorpedeiros 

A/A e A/S, bem como navios-transporte de tropas e NDCC, capazes de operar também 

com helicópteros, sendo que navios de apoio logístico móvel e varredores também 

deveriam ser incorporados. Para aquele oficial, a fim de garantir a adequada prontidão 

para essa força, um novo NAe deveria ser adquirido na primeira oportunidade, 

mantendo no serviço ativo dois desses navios (OLIVÉ, 1975, p. 164). 

 Para a força de controle de área marítima, Olivé argumenta que seria preciso 

adquirir, ou construir, dois navios com capacidade de operar com helicópteros A/S e 

aeronaves V/STOL; além de navios armados de MSA e aeronaves armadas de MAA, a 

fim de fazer frente à crescente ameaça aérea de longo alcance baseada em terra. Esses 

meios poderiam ainda atuar como navios de comando e controle e operariam em 

conjunto com navios-escolta similares aos da força de projeção de poder, além de 

submarinos A/S. Para a força de contenção, seria necessária a aquisição de meios aéreos 

e de submarinos capazes de efetuar o lançamento de minas, além do emprego de meios 

 
Assim, nas conferências de desarmamento de 1922 e 1930, essa ideia permitiu que os japoneses 
aceitassem a proporção 5/5/3 para as Forças Navais dos EUA, Reino Unido e Japão, já que a cláusula 

complementar que cerceava o desenvolvimento de bases no Pacífico Ocidental conferia ao Japão uma 

condição favorável naquele teatro, que lhe era vital. A evolução da tecnologia e dos procedimentos 

logísticos têm alterado a influência da distância, ampliando-a em certos casos e reduzindo-a em 

outros, mas nunca eliminando-a inteiramente (FLORES, 1975, p. 13). 
154 Como exemplo, na PGM, a excelente força de superfície da esquadra alemã constituiu uma séria 

ameaça para o Reino Unido, “cuja dependência do transporte marítimo tornava inaceitável qualquer 

contestação sensível do domínio do mar, nas rotas fundamentais do Império”. Por outro lado, os 

alemães não dispunham de bases com acesso fácil para o Atlântico, e a esquadra britânica, muito bem 

posicionada na Escócia e nas Ilhas Órcades, exercia sobre eles um eficiente bloqueio à distância, que 

cerceava sua liberdade de ação até mesmo no Mar do Norte. Em consequência, “sua contribuição para 

o resultado final da guerra foi praticamente nula” (FLORES, 1975, p. 12). 
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aéreos baseados em terra, para a neutralização do poder aéreo inimigo. A força de 

submarinos deveria ser empregada na guerra de corso contra o tráfego marítimo 

inimigo, em áreas focais, e para o desgaste do Poder Naval adversário, auxiliada por 

pequenas unidades velozes, armadas com MSS. Para a força de presença, poderiam ser 

combinadas partes das duas primeiras forças para, em tempo de paz, afirmar 

ostensivamente a vontade do Brasil de se fazer presente, onde e quando for necessário 

ou desejável, apoiando o nível político com o emprego pacífico da diplomacia 

armada155 (OLIVÉ, 1975, pp. 165-166).  

 Nesse sentido, embora considerando que o apoio à política externa e o 

controle das AJB sejam atribuições de suma importância e de execução rotineira, Flores 

(1980) defende que o aprestamento para a proteção do tráfego marítimo e da fronteira 

marítima brasileiros deveria ter precedência porque, “além de exigir meios complexos, 

caros e de obtenção demorada, seria útil, quando não essencial, para o cumprimento das 

demais atribuições”. Por outro lado, a projeção do poder sobre terra, “que seria válida 

também no campo da persuasão política, em face da sua adequabilidade para a 

manutenção da estabilidade e da ordem, poderia vir a ter sua importância ampliada num 

futuro mais distante” (FLORES, 1980, p. 68). Segundo aquele almirante, as dificuldades 

que afligiam o Brasil no início da década de 1980 indicavam que o Poder Militar 

brasileiro continuaria a não receber prioridade por ocasião da distribuição dos recursos 

nacionais, nos anos seguintes. Para Flores, essa tendência só teria condições de se 

inverter se  

 a superação das dificuldades econômicas possibilitasse ampliar os recursos 

alocados às Forças Armadas, sem prejuízo do atendimento da carga social 

crescente; ou a ocorrência de uma ameaça externa susceptível de justificar o 

agravamento das dificuldades econômicas e a contenção de satisfações 

sociais, em proveito das Forças Armadas”. A Marinha deveria, portanto, 

planejar-se para um cenário de restrições financeiras que, associado às 

dúvidas e perplexidades que se tinha no horizonte – além das sempre 
presentes indagações sobre o cenário da guerra naval do futuro –, exige uma 

escolha criteriosa entre os objetivos a perseguir (FLORES, 1980, p. 69). 

 

 Sobre o controle das LCM, Flores defende que a determinação das 

necessidades de meios – aviões de patrulha baseados em terra, navios-escolta dotados 

de helicóptero, de MSS e de MSA de defesa de área, no mínimo um NAe (ainda que de 

pequeno porte, um NAeL, mas dotado de aviões de interceptação/ataque) e meios de 

 
155  Cabe notar que fica evidente no texto de Olivé – e de outros oficiais referenciados nesta dissertação – 

a influência do artigo seminal do Almirante Turner (USN), Missions of the U.S. Navy, publicado em 

1974 na Naval War College Review (TURNER, 1974). 
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contramedidas de minagem – deve ser objeto de rigorosa análise que viabilize, em 

situação de crise, ao menos a proteção do tráfego marítimo vital ao país, admitindo-se 

que o tráfego restante navegará sem proteção direta ou será, parcial ou totalmente, 

suspenso. Segundo aquele autor, para a defesa da fronteira marítima, cabe desenvolver 

certa capacidade de controle de área marítima costeira, alicerçada no emprego da 

aviação de patrulha e ataque baseada em terra e de embarcações rápidas e armadas com 

mísseis antinavio, bem como na minagem defensiva de áreas sensíveis e restritas 

(FLORES, 1980, p. 70). 

 Em relação ao emprego de submarinos e o desgaste das LCM do inimigo, 

Flores argumentou que é preciso contar com aquele meio no inventário da Marinha para 

contrapor-se às eventuais ameaças ao tráfego marítimo de interesse brasileiro e ao litoral 

do país, mas, nos quadros estratégicos brasileiros presumíveis, é secundária sua 

validade como instrumento de ataque às LCM adversárias. A partir dessa ótica, defende 

que os submarinos convencionais reterão sua utilidade ainda por muito tempo, já que as 

prováveis áreas de operações não se situarão demasiado longe das bases em território 

nacional. No entanto, à medida que se fizer necessário realizar patrulhas extensas e 

distantes, ou que o inimigo disponha de submarinos nucleares em número suficiente 

para operá-los em áreas de interesse imediato para o Brasil, “o uso da propulsão nuclear 

impor-se-á”. Sobre a tarefa da projeção de poder sobre terra, Flores entende que a 

ênfase deveria ser atribuída à capacidade de executar operações rápidas, com objetivos 

transitórios e limitados, exigindo assalto anfíbio de pequena envergadura apenas. Além 

do aprestamento adequado do pessoal, sua execução requereria meios navais e 

aeronavais para transportar a tropa, desembarcá-la com rapidez e apoiá-la em terra, bem 

como para prover apoio móvel a toda a força na área de operações. Com respeito à 

superioridade aérea local, argumenta que a atuação visualizada pressupõe oposição 

aérea modesta, susceptível de ser neutralizada pelos navios-escolta e/ou pela dotação de 

um NAeL, a qual atenderia também à demanda do apoio aerotático (FLORES, 1980, pp. 

71-72). 

 Sob outro prisma, Martins (1980) defende que devem ser mantidas Forças 

Navais reduzidas, “consentâneas com nossa capacidade econômica”, mas que sejam 

capazes de atender a todas as áreas da atividade naval. Por um lado, essa Marinha 

estaria pronta para atuar em ações limitadas que envolvam a segurança nacional. E, por 

outro, essa configuração permitiria que, “sem solução de continuidade, se mantenham 
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núcleos preparados para se expandirem no momento, na direção e na extensão que 

problema internacional mais grave o exija, e uma economia de guerra o permita” 

(MARTINS, 1980, pp. 145-146). Desse modo, confiante no caminho de grandeza que 

trilharia o Brasil, aquele almirante defende que 

   ao lado das forças de produção que levarão o Brasil a uma posição de realce 

no mundo, deverão coexistir forças de segurança que as garantam, apoiadas 

estas no mesmo adiantamento econômico, técnico e científico que criarão as 

primeiras. E isto não se improvisa. É fruto de uma continuidade firme de 

ação, sem interregnos de estagnação, nem saltos baseados em especulações 
imaginosas, porque os interesses em jogo são tão grandes que não admitem a 

possibilidade de previsões erradas, que tão caro têm custado a nações que no 

passado as fizeram (MARTINS, 1980, p. 150). 

 

 Por outro lado, Vidigal (1981) alerta que o conceito de força balanceada 

deve ser levado em conta para que se assegure o cumprimento das principais tarefas que 

cabem à MB, evitando-se o erro comum das marinhas menos desenvolvidas, “de 

possuírem grande variedade de meios para quase todas as tarefas imagináveis, mas em 

números insuficientes para o cumprimento efetivo de qualquer uma delas” (VIDIGAL, 

1981, p. 112). 

 Por fim, ao analisar o conflito de 1982, Flores defende que, concernente ao 

Brasil, os problemas estratégicos no mar que despontam como prioritários e que, desse 

modo, deveriam nortear o planejamento de forças, são a proteção do tráfego marítimo e 

a defesa do litoral e instalações costeiras, bom como das Ilhas de Fernando de Noronha 

e Trindade (FLORES, 1982, p. 69). 

 

4.1.9.3 – A MARINHA E O DESENVOLVIMENTO DA PROPULSÃO NUCLEAR 

 Esse ponto foi abordado com frequência antes do conflito, em oito 

oportunidades. No pós-guerra, o assunto perdeu espaço, sendo publicado apenas três 

vezes. Outro detalhe foi o grande intervalo observado entre o 1º trimestre de 1980 e o 3º 

trimestre de 1989, sem publicações sobre o tema. Cabe ainda mencionar que, antes da 

guerra, o assunto foi tratado quase que exclusivamente pelos oficiais do Corpo da 

Armada – além de um oficial FN. No pós-conflito, o tema foi assumido pelos 

engenheiros – dois oficiais da MB e um civil. 

 Desse modo, Ferreira (1972) escreveu sobre a exploração do átomo pelo 

Brasil e suas implicações internacionais, afirmando que o Brasil compreendeu a 

importância da energia nuclear como fator de desenvolvimento e assumiu uma posição 

firme na defesa do direito de usar o átomo, para fins pacíficos, da forma como melhor 
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atender aos seus objetivos. Para aquele oficial, tal posição, apesar de contrariar os 

interesses das duas grandes potências, em nada prejudicou o país. Além disso, “o 

acelerado progresso que vem experimentando, dá-lhe voz cada vez mais forte no 

panorama mundial, ampliando-lhe as possibilidades de escolher seus próprios 

caminhos”. Para Ferreira, o país preenche as condições necessárias ao desencadeamento 

de um processo de nuclearização e o estava iniciando com acerto, uma vez que os 

investimentos de peso no setor se farão para a geração elétrica, fator de multiplicação de 

riquezas. Como consequência da instalação de dezenas de centrais nucleares nas 

próximas três décadas, previa Ferreira, o Brasil estará também propiciando condições 

para o desenvolvimento acelerado dos demais campos de aplicação do átomo. “Dentro 

do atual panorama de otimismo e confiança nos destinos da Nação Brasileira, em que é 

possível antever extraordinárias perspectivas de desenvolvimento em todos os campos 

de atividade e também no setor da energia nuclear”, parece natural, para aquele oficial, 

que a Marinha desenvolva a propulsão nuclear (FERREIRA, 1972, pp. 88-91). 

 Na sequência, Hollanda (1976) escreveu sobre a propulsão naval nuclear, 

argumentando quais seriam as possíveis aplicações da energia nuclear no ambiente 

marítimo. Nesse sentido, destaca o emprego da propulsão naval nuclear, tanto para 

navios de guerra, como para navios mercantes. Aquele oficial aborda também a questão 

da pesca, setor que poderia beneficiar-se com a energia nuclear, ao ampliar a capacidade 

de produção elétrica, tanto para a captura de pescado, como na fase de processamento 

do produto. Hollanda afirma que é possível encontrar outras aplicações, como no campo 

da exploração dos oceanos; na extração de alimentos do mar; na mineração e na 

dragagem; nas operações no leito oceânico; e em estações de pesquisa oceanográfica, 

em alto mar. Destaca que, embora cada uma dessas opções venha, cada vez mais, se 

tornando realidade, a que estava sendo mais utilizada era, sem dúvida, a propulsão naval 

nuclear. Nesse sentido, relembra que os navios de guerra (submarinos ou navios de 

superfície), por suas características de operação, devem ser dotados com reatores 

compactos; e que isso só pode ser conseguido por meio de elevadas taxas de 

enriquecimento, semelhantes às usadas nos explosivos nucleares. De maneira diversa, 

os reatores dos grandes navios mercantes utilizam baixas taxas de enriquecimento, 

dentro dos mesmos limites usados pelas centrais de geração núcleo-elétricas. Mais 

ainda, Hollanda entendia que, naquela época, poucos Estados poderiam cogitar a 

construção de reatores compactos, como os dos navios de guerra norte-americanos, 
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restando-lhes apenas a possibilidade de construção de um reator naval aplicável aos seus 

navios mercantes. Aquele oficial destaca que os problemas ligados à energia nuclear não 

podem ser resolvidos com a engenharia usada nos processos comuns, uma vez que o 

trato com esse tipo de energia exige lidar com temperaturas e pressões que podem 

atingir índices elevadíssimos. Essas dificuldades, para Hollanda, são de duas ordens: a 

primeira, no campo nuclear, relacionada com o enriquecimento do combustível, com a 

tecnologia de trabalho do Urânio, Zircônio, Berílio e outros, que devem resistir ao 

impacto do processo da fissão. A segunda, relaciona-se com o desenvolvimento de 

materiais e componentes convencionais, como as ligas usadas nas válvulas e nos 

trocadores de calor. Aquele autor afirma que, por ter sido cercado de grande sigilo, 

devido ao desenvolvimento de armas nucleares, ficou implícita a crença de que tudo 

nesse setor é do campo do cientista nuclear. Discordando dessa crença, Hollanda cita o 

Almirante Rickover156, ao afirmar que "na propulsão nuclear, cinco por cento é teoria, e 

noventa por cento é engenharia". Mais ainda, Hollanda defende que “qualquer programa 

nesse campo, apoiado na importação de combustível é, em princípio, inaceitável”, e que 

as nações que pretenderam aplicá-lo à propulsão nuclear militar estavam com seus 

projetos ainda parados (HOLLANDA, 1976, pp. 23-27). 

 Gerk (1977) escreveu também sobre a propulsão naval nuclear, defendendo 

que “não há a menor dúvida de que é no submarino que a propulsão nuclear realiza toda 

a sua potencialidade”. Gerk entende que, tanto inserir um reator em um submarino, 

como construir um reator tão compacto, para esse propósito, exigem uma tecnologia por 

demais avançada, e não seria recomendável que o Brasil iniciasse o desenvolvimento da 

propulsão nuclear por meio desse processo. Aquele oficial via os porta-contêineres e os 

superpetroleiros como os meios mais adequados ao desenvolvimento inicial do novo 

tipo de propulsão, inclusive porque o comércio e as grandes rotas marítimas de interesse 

para o país exigem tais tipos de navios, convencionais ou não, para a Marinha Mercante 

brasileira. Gerk relembra que o Brasil já construía graneleiros-petroleiros de mais de 

130 mil toneladas, e que o Ministério dos Transportes havia firmado contrato para a 

construção de quatro superpetroleiros de 227 mil toneladas. Assim, por mais que a 

complexidade tecnológica esteja presente na construção de um navio mercante nuclear, 

ela será mais simples do que no caso do submarino. Aquele autor nota, porém que não 

 
156  Hyman G. Rickover (1900-1986), foi Almirante na USN e dirigiu, naquela força, o desenvolvimento 

da propulsão naval nuclear (BRITANNICA, 2019). 
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havia, à época, nenhum projeto prioritário do governo referente a este campo de 

aplicação de recursos (GERK, 1977, pp. 57-58). 

 Gerk observa que o governo elegeu o desenvolvimento com justiça social 

como o objetivo prioritário da nação e que, desse modo, os esforços das FA visavam 

atingir esse desenvolvimento com um mínimo de segurança, indispensável para a 

manutenção da ordem interna e a garantia dos interesses brasileiros no campo 

internacional. “Cabe-nos, pois, desenvolver o poder militar compatível com as ameaças 

que se antepõem à consecução e/ou manutenção dos objetivos nacionais, dentro dessa 

realidade”. Por outro lado, aquele oficial defende que se deve desenvolver algum 

mecanismo para transformar a promessa da energia nuclear marítima em realidade, 

como a necessária assistência governamental – financeira, legislativa etc., bem como 

um programa de incentivos para o setor. Para Gerk, em face da dependência brasileira 

de fontes externas de um produto básico como o petróleo, é mandatória a procura da 

autossuficiência em matérias-primas vitais, como o urânio, além do próprio petróleo. 

Nesse sentido, “renunciar a tecnologias como a nuclear é simplesmente inaceitável”. 

Aquele oficial entende que o programa de reaparelhamento da MB deve ser abrangente 

e amplo, dentro de um conceito de Marinha integrada, de modo que estejam 

balanceados entre si os meios julgados necessários ao desempenho de todas as tarefas 

atribuídas ou assumidas pela instituição; programa que deve abranger também a 

infraestrutura de apoio, necessária à operação eficiente desses meios. Porém, em face 

dos pesados compromissos financeiros resultantes do programa de renovação que se 

encontrava em curso, Gerk acreditava que a Marinha não teria condição de iniciar novos 

projetos. Dentro desse quadro, “não parece ser exequível o engajamento da Marinha, em 

futuro próximo, em programa nuclear para navios de guerra” (GERK, 1977, pp. 59-62). 

 Segundo o Almirante (EN) Othon Luiz Pinheiro da Silva (1989), para 

alguns equipamentos militares, não há a opção de importação. Esses equipamentos, de 

grande importância estratégica e com alto grau de tecnologia agregado, existem em 

poucos países, e estes normalmente não os comercializam, pois deles dependem para 

manter sua supremacia. Logo, a única opção que resta ao país é desenvolver esses 

equipamentos por meios próprios. Entre tais equipamentos ou sistemas de uso militar se 

encontra a propulsão nuclear de submarinos. Silva defende que, para que sejam 

preservados os interesses marítimos brasileiros, o país deve estar preparado para, caso 

seja necessário, negar o domínio do mar na zona que for de seu interesse. Nesse sentido, 
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a exploração econômica de qualquer área das AJB por outro país, sem autorização, 

implicaria no domínio de uma extensão de mar considerável por parte desse país. “Ter, 

portanto, capacidade de negar este domínio significa ter capacidade de preservar os 

interesses nacionais”. Nesse passo, aquele Almirante afirma que o submarino de 

propulsão nuclear é a opção mais eficiente para o exercício da negativa do domínio do 

mar, em vista da impossibilidade de ser localizado por intermédio de satélites e do fato 

de ser de difícil detecção, caso seja de projeto moderno que inclua requisitos de 

navegação silenciosa. Além disso, embora os seus detratores o apresentem como uma 

arma excessivamente cara, “o custo de um submarino nuclear de ataque equivale ao de 

um navio de superfície do porte de uma fragata”. Silva conclui, portanto, que contar 

com submarinos de propulsão nuclear é a melhor opção para exercer com eficiência e 

menor custo para a sociedade a missão de defesa dos interesses nacionais no mar. 

Aquele autor destaca ainda que, como o submarino nuclear é o equipamento que, a 

menor custo, “permite negar o domínio do mar brasileiro àqueles países que possam ter 

pretensão de eventualmente exercê-lo, seu desenvolvimento pelo Brasil não conta, 

obviamente, com o entusiasmo desses países”. Mais ainda, a tecnologia necessária ao 

desenvolvimento da propulsão nuclear capacita o país para o projeto e a construção de 

centrais nucleares próprias, o que provocaria a negação do mercado interno nacional, 

sendo até possível que o país passe de comprador a fornecedor de energia, o que 

diminui ainda mais o entusiasmo externo no apoio a essa empreitada (SILVA, 1989, pp. 

15-17). 

 Nesse ponto, Silva passa a tecer um breve relato sobre a história do 

desenvolvimento nuclear brasileiro. Para aquele autor, o término do governo 

Kubitschek157 marca o fim da administração de Otacílio Cunha na Comissão Nacional 

de Energia Nuclear (CNEN), gestão caracterizada pelos esforços na obtenção de 

recursos para a implantação da CNEN e pelo estímulo à criação de institutos de 

pesquisa. A gestão do Almirante Otacílio Cunha se caracterizou, mais ainda, por agregar 

a participação desses institutos ao esforço universitário na pesquisa nuclear, além de 

representar o início de um grande hiato na participação da Marinha nas atividades no 

campo da energia nuclear em nosso País, hiato este não planejado pela instituição. Na 

realidade, a Marinha tinha procurado investir na formação de seus engenheiros, 

enviando alguns oficiais para realizar cursos nos centros mais avançados do mundo. 

 
157  Juscelino Kubitschek (1902-1976), Presidente do Brasil entre 1956-1961. 



182 

 

Porém, os oficiais que haviam sido especializados em engenharia nuclear no exterior 

foram absorvidos pela iniciativa privada, gerando uma perda de continuidade nessa 

área, na MB. Esse hiato perdurou até 1978, quando, por iniciativa do Almirante 

Maximiano da Fonseca, então Diretor-Geral do Material da Marinha, o projeto ganhou 

novo fôlego. Para Silva, naquela época, a situação da pesquisa nuclear no país não era 

nada animadora. Aquele autor explica que, na década de 1960 houve, de certa forma, 

um arrefecimento no desenvolvimento da tecnologia nuclear no Brasil. Tentando 

compensar o atraso em que se encontrava o país, foi celebrado, em 1975, o acordo 

Brasil-Alemanha – “extremamente restritivo no que diz respeito à aplicação militar de 

qualquer tecnologia, produto ou informação técnica dele decorrentes –, no qual os 

segmentos que detinham o poder de decisão depositaram grandes esperanças”. Silva 

observa que esse acordo chegou a causar alguma apreensão na comunidade 

internacional, mas que os contratos e as medidas tomadas posteriormente, limitando o 

alcance do mesmo, tranquilizaram os interesses envolvidos (SILVA, 1989, pp. 18-19). 

 Assim, prossegue Silva, em 1978 e no início de 1979, a CNEN estava 

atrofiada, apenas com atividades regulamentares e fiscalizadoras, e com a atribuição de 

coordenar o Programa Pró-Nuclear de Formação de Recursos Humanos. A Nuclebrás 

apostava tudo na transferência de tecnologia, e o Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN) ficava à margem dos acontecimentos. Foi nesse contexto que ficou 

decidido em reunião do Almirantado, em dezembro de 1978 – após parecer favorável do 

Estado-Maior da Armada –, a retomada das atividades da Marinha no campo nuclear, 

por meio de um programa integrado, que compreendia a viabilização, em primeiro 

lugar, do ciclo do combustível com tecnologia nacional, independente do acordo Brasil-

Alemanha, e o desenvolvimento de um pequeno reator de potência, que pudesse ser 

aplicado na propulsão naval. O relatório explicava 

 a importância do desenvolvimento autóctone, pois desta forma respeitaríamos 

todos os acordos e tratados assinados com a comunidade internacional e não 

colocaríamos em risco o acordo Brasil-Alemanha. Acreditava-se que o 

programa proposto, embora fosse de pequeno porte, se comparado com o 

esforço principal que estava no bojo do acordo Brasil-Alemanha, era muito 

denso e profundo em tecnologia, e certamente catalisaria positivamente os 
esforços, e traria ânimo e alento à comunidade científica nacional (SILVA, 

1989, p. 20). 

 

 Silva recorda que a principal razão que motivou e conduziu ao acordo 

Brasil-Alemanha tinha sido a vontade e a necessidade dos brasileiros de dominar o ciclo 

do combustível nuclear. Naquela época, a Usina Angra I já estava em construção, e o 
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volume de informações sobre reatores de potência de que dispunha o país – e o que seria 

desenvolvido em decorrência da construção de Angra I – não seria muito ampliado com 

a construção das centrais previstas no acordo. Ou seja, as restrições e o bloqueio da 

comunidade internacional estavam, e estão, concentrados na tecnologia do ciclo do 

combustível (SILVA, 1989, p. 21). 

 Nesse passo, para aquele Almirante, a etapa do ciclo do combustível que 

representa o maior desafio tecnológico, e que por essa razão motivara o acordo Brasil-

Alemanha, é o enriquecimento isotópico de urânio. “O acordo nada mais era do que um 

grande pacote de compra de centrais nucleares para motivar a venda da tecnologia de 

enriquecimento”. Porém, alegando bloqueio da Holanda, um dos seus parceiros no 

desenvolvimento nuclear – bloqueio este que teria sido motivado por pressão dos EUA 

durante a negociação dos contratos –, a Alemanha retirou a possibilidade de venda da 

tecnologia de ultracentrifugação. Dessa forma, Silva acredita que, no final da década de 

1970, era bastante oportuno o início de um programa integrado de pesquisa, que visasse 

à viabilização do ciclo do combustível nuclear, a partir de um esforço autônomo 

genuinamente nacional, que tivesse como propósito final o desenvolvimento da 

capacitação para projetar reatores de potência, em vista da possibilidade de aplicação na 

propulsão de submarinos. Como consequência, Aquele Almirante relata que, em 

dezembro de 1981, foi concluída a fabricação do primeiro protótipo de ultra centrífuga; 

e que, em setembro de 1982, era realizada, com sucesso, a primeira operação de 

enriquecimento isotópico de urânio, com equipamento completamente projetado e 

construído no Brasil. Silva destaca ainda que, ao longo de toda a década de 1980, o 

programa praticamente não sofreu soluções de continuidade e contou sempre com o 

apoio da CNEN e da administração naval e que todos os Ministros da Marinha, desde 

então, alocaram alta prioridade ao programa. Como resultado, a maioria dos 

componentes do primeiro reator nacional de água pressurizada encontravam-se em 

processo de fabricação na indústria nacional, e estava também em preparação o sítio 

para a construção desse reator (SILVA, 1989, pp. 22-24). Ou seja, o primeiro reator 

nuclear de potência genuinamente nacional estava em plena gestação. Por fim, comenta 

aquele autor que 

 existe, hoje, sem dúvida, uma grande interligação, sob a coordenação da 

CNEN, em torno de um programa de capacitação tecnológica nacional para 

utilização da energia nuclear, a mais moderna forma de energia identificada 

pelo homem, e que poderá dar uma importante contribuição à matriz 

energética nacional em proveito da nossa sociedade. Temos, entretanto, a 
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humildade suficiente para reconhecer que ainda temos um longo caminho a 

percorrer (SILVA, 1989, p. 25)158. 

  

4.2 – REFLEXÕES NO NÍVEL TÁTICO-OPERACIONAL 

 Antes de iniciar a apresentação das reflexões dos oficiais de Marinha no 

nível tático-operacional, é importante ressaltar que alguns assuntos tratados neste item 

já apareceram nos tópicos anteriores. O nível de abordagem, porém é distinto, assim 

como o nível decisório que deve tratar dos problemas aqui enfrentados. Cabe reforçar 

que esses dois grandes campos – o político-estratégico e o tático-operacional – não são 

estanques. Ou seja, a fim de solucionar um problema no nível mais baixo – que deve 

estar sempre ligado a um objetivo político – a autoridade militar, muitas das vezes, 

precisará dialogar com o nível superior, o político-estratégico. 

 Neste item serão abordados os seguintes temas: Apoio Logístico, Logística 

Militar e Mobilização; Defesa do Tráfego Marítimo; Emprego de Aeronaves e Guerra 

Aeronaval; Sistemas de Combate e Guerra Eletrônica; Submarinos e Guerra A/S; e 

Operações Anfíbias e Emprego de Fuzileiros Navais. 

 Sobre a pequena quantidade de artigos encontrados na RMB no que 

concerne à tática naval, é preciso destacar que há outra publicação na Marinha voltada 

mais diretamente para esse tipo de matéria, a revista Passadiço159, publicada pelo 

CAAML. 

 

4.2.1 – APOIO LOGÍSTICO, LOGÍSTICA MILITAR E MOBILIZAÇÃO 

 Um número considerável de textos abordou as questões do apoio logístico, 

da logística militar e da mobilização. Foram 18 artigos no pré-guerra, e 17 publicações 

depois do conflito. 

 Dentre os 18 textos do pré-guerra, 13 são traduções – o livro Logística na 

Defesa Nacional (Logistics in the National Defense), do Almirante (USN) Henry E. 

Eccles foi traduzido pelo CT (IM) Osmar Boavista da Cunha Júnior e dividido em 13 

edições da RMB (ECCLES, 1973a a 1976a). Cabe notar que o único tema a ocupar 

tamanho espaço entre as traduções publicadas na revista foi o da estratégia naval 

soviética, conforme já comentado. Após a publicação do Logistics in the National 

 
158  Para informações sobre o Programa Nuclear da Marinha pós-1990, ver a página “https://www.defesa. 

gov.br/ ciencia-e-tecnologia/setores-estrategicos/setor-nuclear” (BRASIL, 2019d).  
159  A revista Passadiço pode ser acessada pela internet, no endereço “https://www.marinha.mil.br/ 

caaml/?q= revista-passadico” (BRASIL, 2019a). 
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Defense – que ocupou a revista por mais de três anos, sem interrupção – quatro oficiais 

escreveram sobre o tema, ainda antes da guerra. Porém, em meio àquelas traduções, 

apenas um oficial conseguiu publicar a respeito das questões logísticas. E, mais uma 

vez, quem se destacou entre seus pares foi Mário Cesar Flores (FLORES, 1975). 

 No período pós-conflito, as traduções aparecem em apenas um texto – uma 

enorme redução em relação à fase anterior. Dois textos foram escritos por civis, 

restando, dessa forma, 14 artigos escritos por oficiais da MB. Entre eles, destacam-se os 

quatro textos do CMG (FN) Fred Henrique Schmidt de Andrade (ANDRADE, 1984; 

1985a; 1985b; e 1986). Por fim, é preciso ressaltar que a maior parte dos 17 artigos 

publicados nesse período passa pela Guerra das Falklands/Malvinas e suas lições 

correlatas – importância das bases de apoio, das posições estratégicas, da mobilização 

marítima etc. Desse modo, o tema apresentou-se como um daqueles que registraram de 

forma bastante evidente o impacto do conflito de 1982 nas páginas da revista.  

 

4.2.2 – DEFESA DO TRÁFEGO MARÍTIMO160 

 Segundo Bastos (1972), o tráfego marítimo brasileiro é vital para a 

economia do país. Como ilustração, aquele oficial cita o petróleo e o carvão, dentre 

muitos dos itens primordiais não só para o desenvolvimento do Brasil, mas também 

para a manutenção do funcionamento da economia nacional. Apresenta-se aqui, em 

números aproximados, a porcentagem do total manuseado cujo transporte dependia da 

via marítima: 93%, no caso do petróleo, e 95%, para o carvão. Especificamente sobre o 

petróleo, cabe observar que, ao lado de linhas costeiras, coexistem derrotas oceânicas 

que atingem o Golfo Pérsico, o Oriente Médio e a costa Ocidental da África. São 

caminhos marítimos longos, passando por pontos focais e que, portanto, em caso de 

guerra, necessitam ser defendidos (BASTOS, 1972, pp. 21-22). 

 Santangelo (1987) questiona se, em caso de conflito generalizado, o Brasil 

estará apto a manter a segurança das vias marítimas de navegação, através de uma 

 
160  A Defesa do Tráfego Marítimo compreende o Controle Naval do Tráfego Marítimo e a Proteção do 

Tráfego Marítimo: o Controle Naval do Tráfego Marítimo (CNTM) se traduz pelo conhecimento e 

intercâmbio de informações relativas aos navios mercantes nos portos nacionais e estrangeiros e das 

ameaças que possam pôr esses meios em risco quando em trânsito; e a Proteção do Tráfego Marítimo 

compreende a adoção de medidas ofensivas e defensivas, cujo efeito desejado é o impedimento ou a 

dissuasão das ações de forças adversas contra o tráfego marítimo de interesse. Enquanto as medidas 

ofensivas contam com operações de guerra naval, cujo objetivo militar é representado pelas forças 

adversas, as defensivas têm como objetivo o tráfego marítimo de interesse (BRASIL, 2017, cap. 3, pp. 

14-14).    
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eficaz proteção ao tráfego marítimo. Na sequência, aquele autor relaciona as rotas 

marítimas de interesse brasileiro em tempo de paz (dados da época): 

 - Rota do Brasil: rota costeira, entre o Rio Grande e a Foz do Amazonas, é 

uma linha de comunicação indispensável à nação, responsável que é pelo transporte de 

granéis sólidos e líquidos, tais como o carvão (do Sul), o sal (do Nordeste), derivados 

de petróleo em geral, e o óleo bruto extraído da plataforma continental; 

- Rota oceânica europeia: entre o saliente do Nordeste e a área Dacar-Cabo 

Verde, responsável por 53% das exportações totais do Brasil; 

- Rota oceânica do Cabo: entre a área Rio-Santos-Vitória e o Sul da África, 

pela qual chegam aos portos brasileiros 68% do petróleo importado pelo Brasil, e saem, 

em toneladas, principalmente de minério de ferro, 33% da exportação; 

 - Rota oceânica centro-africana: entre a área Rio-Santos-Vitória e o Golfo 

da Guiné, pela qual se importam 15% do petróleo estrangeiro; e 

- Rota oceânica norte-americana: entre o saliente do Nordeste e a Costa 

Leste dos Estados Unidos da América, responsável por 11,5% das exportações totais do 

Brasil e 13% da importação de petróleo (SANTANGELO, 1987, pp. 69-72). 

 Nesse passo, Santangelo afirma que, “por ocasião de uma guerra 

generalizada entre os blocos Ocidental e comunista, não se pode pensar em proteger o 

tráfego marítimo de interesse do Brasil integralmente, a não ser em âmbito aliado”. 

Entretanto, para aquele oficial, essa proteção, que é vital para o país, não pode depender 

de outras potências. Desse modo, ao considerar o conflito Leste x Oeste de longa 

duração, será imprescindível o recebimento de materiais estratégicos, não só os 

necessários ao esforço de guerra como também para a continuação da vida do país. 

Assim, no entender de Santangelo, a economia brasileira teria que ser reformulada, 

diminuindo sensivelmente o número de navios mercantes no mar, restringindo o 

comércio marítimo ao indispensável – utilizando primordialmente a rota costeira de 

cabotagem e a oceânica do Cabo, para importação de petróleo, que teriam que ser 

protegidas. Porém, mesmo com a redução do tráfego marítimo, os meios navais e 

aeronavais de que dispõe a Marinha não são suficientes para prover a proteção 

necessária. Alerta aquele oficial que, em face da avançada idade dos contratorpedeiros e 

do navio-aeródromo, a capacidade operativa da MB, dentro de pouco tempo, estaria 

limitada a seis fragatas, três submarinos, seis navios-varredores, um navio-tanque e 

alguns poucos submarinos e corvetas, em construção. Dessa forma, “não teremos 
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condições satisfatórias para proteger o tráfego marítimo de nosso interesse no Atlântico 

Sul”. Aquele oficial entende que, no mínimo, a Marinha deveria dispor de um poder 

naval de potência média, com responsabilidades regionais limitadas que inspirassem 

respeito aos demais países e que propiciassem proteger o tráfego marítimo ao menos em 

águas próximas ao território brasileiro, com um mínimo de capacidade de se fazer 

presente em águas distantes no Atlântico Sul, em cenário de cooperação com os aliados 

do país, no caso de um conflito Leste x Oeste (SANTANGELO, 1987, pp. 75-77). 

 

4.2.3 – O EMPREGO DE AERONAVES E A GUERRA AERONAVAL 

 No período pré-Conflito de 1982, vários artigos foram publicados na RMB 

sobre o emprego de aeronaves na guerra naval. Lima (1973) escreveu acerca dos 

desenvolvimentos que havia à época no campo aeronaval, entre as Marinhas mais 

desenvolvidas. Discorreu sobre o papel do NAe, argumentando que, com a passagem, 

pós-2ªGM, da economia de guerra para a de paz, as Marinhas reduziram sensivelmente 

o número de seus NAe. Entretanto, no pós-guerra, iniciou-se uma proliferação desses 

navios nas chamadas pequenas Marinhas, quando sete países, além dos EUA, Reino 

Unido e França, passaram a possuí-los. Nesse período, Canadá, Austrália, Holanda, 

Brasil, Argentina, Índia e Espanha adquiriram seus NAe, de deslocamentos entre 11 e 

16 mil toneladas. Essas aquisições, concretizadas na década de 1950, capacitavam esses 

países a operar com navios e aeronaves relativamente atualizados (LIMA, 1973, p. 47). 

Lima destaca que, na sequência, algumas Marinhas iniciaram o planejamento de um 

novo tipo de navio, inicialmente chamados de navios com capacidade aérea (designação 

norte-americana) ou cruzadores de convés corrido (nome britânico), que teriam preço 

bastante inferior ao dos navios-aeródromo, mas que seriam capazes de proporcionar 

uma grande difusão do poder aeronaval. Na época, foi afastada, por razões econômicas, 

a manutenção em serviço, ou modernização, dos NAe antissubmarino (LIMA, 1973, p. 

53). Por outro lado, segundo Lima, os navios porta-aeronaves de emprego flexível (Sea 

Control Ship), afiguram-se não só disponíveis, como indicados para todas as Marinhas, 

especialmente para as dos países de menor disponibilidade financeira. Esse tipo de 

navio não é de construção dispendiosa, nem exige equipamentos demasiadamente caros 

para operação com aeronaves, quando comparado aos grandes NAe. O número de 

aviões e helicópteros embarcados nos Sea Control Ship é pequeno, representando, 

portanto, um investimento não tão elevado. Lima nota que é possível também obter-se 
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um navio adequado para esse tipo de emprego por meio da transformação de um navio-

aeródromo obsoleto. Aquele autor traz ainda considerações sobre a operação de 

helicópteros embarcados em navios escolta e, ao fim, dedica alguns comentários sobre 

as implicações desses desenvolvimentos para a MB (LIMA, 1973, p. 68). 

 Wanderley (1974b), escreveu sobre os helicópteros antissubmarino, o 

histórico de seu desenvolvimento e seu emprego pelas Marinhas da época, defendendo 

que, no cenário imediatamente após a 2ªGM, os helicópteros A/S cumpriam suas 

missões baseados em terra ou a bordo de navios-aeródromo. Posteriormente, navios 

menores, como fragatas e contratorpedeiros, passaram também a basear e operar 

helicópteros A/S de pequeno porte. Ou seja, os helicópteros vinham sendo empregados 

como parte complementar dos NAe de ataque e A/S. Aquele oficial nota que, na época, 

havia a tendência de se ter navios somente porta-helicópteros, consequência do 

aperfeiçoamento e das vantagens apresentadas por esse tipo de aeronave. Ademais, as 

formas de emprego do helicóptero também evoluíram. De simples plotador de 

submarinos na superfície, ele passou a caçá-los sob as águas e a destruí-los, a partir do 

avanço tecnológico das armas de busca e ataque que passou a empregar. “Constituem-

se na arma mais eficiente na guerra A/S, gozando da vantagem de ser, praticamente, 

imunes às represálias dos nobres guerreiros pelágicos” (WANDERLEY, 1974b, pp. 55-

56). Aquele autor fez observações também sobre o histórico de emprego dessas 

aeronaves na MB, especialmente sobre o SH-3 Sea King, que era o helicóptero A/S 

utilizado pala Marinha de então: “He A/S caçador-destruidor mais moderno já 

construído nos EUA e em utilização naquela Marinha”. Falou ainda sobre o Lynx, que 

se encontrava em testes pela Royal Navy, e que, posteriormente, seria recebido para 

operar com as FCN (WANDERLEY, 1974b, pp. 62-64). 

 Funkhouser (1974) – em artigo traduzido da revista norte-americana 

Proceedings – abordou o tema da estratégia da URSS acerca do emprego de NAe, 

apresentando o ponto de vista soviético quanto a necessidade de aquisição de navios-

aeródromo de ataque por aquele Estado. Segundo aquele autor, diferentemente dos 

Estados Unidos, a União Soviética não possui investimentos comerciais significativos 

além-mar, que devam ser periodicamente protegidos; não é um participante de qualquer 

pacto de segurança com nações além-mar, que possa exigir o apoio através de navios-

aeródromo de ataque; e não possui bases militares além-mar, que exigissem o 

desenvolvimento de uma força de NAe para assegurar o trânsito livre de navios para 
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essas bases, ou partindo dessas bases, ou para assegurar a proteção da base em si. 

Assim, Funkhouser defende que a URSS não considerava os navios-aeródromo de 

ataque como sendo a força mais efetiva, mais eficiente e mais econômica, com a qual 

seria possível confrontar Forças Navais inimigas, proteger os interesses soviéticos em 

nações estrangeiras, ou obter a consecução de muitos outros de seus propósitos 

militares, políticos e econômicos. Mais ainda, os soviéticos de então acreditavam que o 

navio-aeródromo de ataque estava ficando obsoleto e cada vez mais vulnerável 

(FUNKHOUSER, 1974, pp. 76-78). Posteriormente seria revista essa posição por parte 

dos estrategistas navais soviéticos, conforme já comentado. 

 Em seguida, Wanderley (1974a) volta a escrever sobre o tema, agora 

abordando o emprego das aeronaves de asa fixa na guerra antissubmarino, mais 

especificamente sobre o seu desenvolvimento pós-2ªGM, argumentando que, com o 

prosseguimento da guerra e o consequente progresso tecnológico, surgiram o MAD 

(Magnetic Anomaly Detector, ou Detector de Anomalias Magnéticas) e as boias radio 

sônicas, que se mostraram de grande valia na localização de alvos submersos. Já no fim 

da guerra, e nos tempos que se seguiram, o aparecimento do esnórquel e o aumento das 

performances do submarino, quando em mergulho, fizeram com que a balança mais 

uma vez pendesse para o seu lado, no duelo com os navios de superfície. Tal fato ficou 

ainda mais patente com o aparecimento do submarino nuclear, primeiro navio 

construído com o propósito de navegar sempre submerso. Wanderley pontua que, em 

decorrência, cresceu a importância do emprego das aeronaves na guerra A/S, 

especialmente do helicóptero, conforme já abordado. Voltando aos aviões, aquele autor 

observa que eles ainda se mostravam eficientes na caça e destruição dos submarinos, 

principalmente dos convencionais, em função de sua velocidade e grande raio de ação; 

eficiência que aumenta em muito quando operam em conjunto com navios de 

superfície, helicópteros e outros aviões (WANDERLEY, 1974a, pp. 74-75). No texto, o 

devido destaque foi dado para o S-2 Tracker, que na época encontrava-se em operação 

na MB, e para o P-2 Neptune, que era operado pela FAB em missões de patrulha 

marítima. 

 Sacchetti (1975) – civil, engenheiro naval e engenheiro mecânico – 

discorreu sobre o desenvolvimento dos cruzadores de convés corrido, no Reino Unido 

do pós-2ªGM, além das possibilidades de emprego desses navios. Montenegro (1976) 

escreveu sobre a segurança de voo e seus aspectos médicos na MB. É um assunto que, 



190 

 

apesar de não ter relação direta com o emprego de aeronaves, foi aqui citado para que 

se pudesse relacionar, da maneira mais completa possível, todo o conteúdo que 

envolvesse a aviação, publicado naquele período. O’Rourke (1977, 1978) – em artigo 

traduzido da publicação norte-americana Naval Review, publicado pela RMB em duas 

partes – aborda a questão da capacidade aérea da U.S. Navy e dos desenvolvimentos 

recentes feitos por aquela força no campo aeronaval. 

Na sequência, Raffo Júnior (1978) escreveu sobre as implicações 

estratégicas do emprego de aeronaves em Operações Navais, argumentando que, 

naquela época, o domínio do mar incluía, normalmente, a superioridade aérea na área 

marítima considerada. Ou seja, “prescindir do fator aéreo na guerra naval é colocar-se 

em desvantagem”. Para aquele oficial, as características de flexibilidade e mobilidade 

da aviação vieram somar-se àquelas das Forças Navais, estendendo em muito o alcance 

de suas armas e “acrescentando uma componente de projeção do poder que, até a última 

guerra mundial, não era computada dentro da estratégia naval”. Assim, para Raffo 

Júnior, em Marinhas de países com menos recursos – visto que o alto custo dos grandes 

navios-aeródromo os tornam praticamente proibitivos –, a preocupação de integrar a 

arma aérea às suas esquadras é uma constante e já se viam soluções mais baratas sendo 

adotadas, visando sempre a que nenhuma força se fizesse ao mar sem a devida 

participação e proteção das aeronaves embarcadas em diversos tipos de navios ou, na 

pior das hipóteses, dentro do raio de ação da aviação baseada em terra. Para aquele 

autor, dentro das concepções estratégicas navais, a aeronave ocupava já um lugar de 

destaque, “e não mais é possível se pensar em esquadras no mar sem a participação 

efetiva do seu componente alado”. Raffo Júnior ressalta ainda que é importante 

verificar-se que a aeronave naval não prescinde do navio em nenhuma das operações 

que estiver sendo levada a efeito. Ou seja, “é este binômio navio-avião que veio 

acrescentar à estratégia naval todo um novo contexto de planejamento de emprego de 

meios, trazendo para o Poder Naval a polivalência que cada vez mais se faz necessária” 

(RAFFO JÚNIOR, 1978, pp. 51-58). 

Nesse passo, Campos Filho (1979) debruçou-se sobre a questão do 

enfrentamento entre os helicópteros e os Navios-Patrulha Rápidos (NaPaRa, ou FPB, de 

Fast Patrol Boat), observando que os FPB são normalmente empregados em ações de 

superfície e costumam operar concentrados e próximos de um navio maior, que lhes 

dará o devido apoio, chamado “navio de comando”. Essencialmente os NaPaRa se 
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utilizam, devido às suas características, da surpresa tática para o ataque. Do outro lado 

da disputa, os operadores de radar conhecem as dificuldades de detecção de 

helicópteros, uma vez que o tamanho da aeronave, a altitude voada e a velocidade 

fazem do helicóptero um alvo quase indetectável. Muitas vezes essa aeronave é 

detectada visualmente e até mesmo pelo ruído, antes que seja possível a detecção radar. 

Inclusive, helicópteros providos de refletores-radar e com velocidades adequadas 

podem perfeitamente simular navios de superfície. A partir dessas considerações 

iniciais, aquele oficial acredita que é possível empregar os helicópteros na destruição 

dos FPB, comenta ainda que a aeronave de asa fixa não poderá ser desprezada para 

vencer a ameaça dos NaPaRa, mas que esse ponto deveria ser motivo de outro estudo. 

Para Campos Filho, o NAe é de custo elevado e mesmo as Marinhas mais ricas não 

terão no mar, sempre disponíveis, aeronaves de asa fixa. Logo, “o que há de realidade é 

a gradual consolidação do conceito de Marinha com Capacidade Aérea em todas as 

nações que possuem Força Naval, e sem dúvida o helicóptero estará sempre, no futuro, 

incorporado a essa força”. Nesse sentido, o ataque a navios maiores, com possibilidades 

de autodefesa aérea, trará riscos elevados aos helicópteros, desaconselhando o seu uso. 

Nota ainda que, até então, o helicóptero só havia sido testado em operações de guerra 

no Vietnam, pelos norte-americanos, sendo que aquele era conflito com características 

bastante específicas, e muitas das possibilidades de emprego do helicóptero não foram 

ainda exploradas. No emprego A/S, por exemplo, o helicóptero não havia sofrido, 

ainda, o seu batismo de guerra, não havendo notícias acerca da destruição de um 

submarino por uma arma lançada de helicóptero (CAMPOS FILHO, 1979, pp. 23-27). 

Como último texto do pré-guerra, Ribeiro (1979) escreveu sobre a integração da 

avaliação de desempenho na carreira no processo seletivo de oficiais para a aviação 

naval. 

Lynch (1982) – único oficial de Marinha que escreve sobre a aviação naval 

no período posterior ao conflito – analisou a questão do desenvolvimento da indústria 

de helicópteros no Brasil e a participação da MB nesse processo, observando que, a 

partir de 1970, com a expansão de suas atividades aéreas, a Marinha começou a aspirar 

a uma solução para a nacionalização de seus meios aéreos, sobressalentes e reparos. 

Naquele tempo, a dotação de aeronaves navais era diversificada em modelos e 

fabricantes, ocasionando uma série de problemas para sua operação, apoio logístico e 

manutenção (tabela 3) (LYNCH, 1982, p. 29).  
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Tabela 3 – Dotação de Helicópteros da MB em 1970 

ESQUADRÃO FÁBRICA MODELO QUANTIDADE 

HS-1 Sikorski H-34 5 

HS-1 Sikorski SH-3D 4 

HU-1 Hiller FH-1100 6 

HU-1 Westland UH-2 3 

HU-1 Westland UH-5 5 

HI-1 Bell 47-G/D 3 

HI-1 Bell 47-J 1 

HI-1 Hughes 269A 9 

Fonte: LYNCH, 1982, p. 30. 

 

 Para Lynch, porém o final da década de 1970 trouxe novas e amplas 

perspectivas para o seu mercado de helicópteros no Brasil – o apoio às plataformas de 

perfuração de petróleo, pesquisas de recursos minerais, eletrificação, geodésia e 

aerofotogrametria, foram algumas das atividades que criaram a demanda necessária 

para a indispensável rentabilidade em um projeto de industrialização de aeronaves de 

asa rotativa no país. Paralelamente, o mercado militar, com a MB e a FAB, aumentou 

geometricamente não só em termos de frota como em termos de solicitações 

operacionais, sendo observada, a partir de 1976, uma demanda crescente de 

helicópteros navais, em face do aumento de navios com capacidade aérea. Desse modo, 

em abril de 1979, a Marinha, “consciente da sua importância e de seu passado pioneiro 

no cenário brasileiro da asa rotativa”, assinou contrato com a Helibras o contrato para a 

aquisição de seis helicópteros Esquilo, sobressalentes e cursos para pilotos e mecânicos, 

recebidos a partir de 1981 (tabela 4) (LYNCH, 1982, pp. 32-34). 

 

Tabela 4 – Dotação de Helicópteros da MB em 1982 

ESQUADRÃO FÁBRICA MODELO QUANTIDADE 

HS-1 Sikorski SH-3D 4 

HA-1 Westland Lynx 9 

HU-1 Westland UH-2 6 

HU-1 Westland UH-5 4 
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HU-1 Bell UH-6 7 

HI-1 Bell IH-6 10 

Fonte: LYNCH, 1982, p. 32. 

 

Pengelley (1982) – em artigo traduzido da publicação suíça International 

Defense Review – escreveu sobre o HMS Invincible e o histórico de seu projeto e 

construção. Depois de um hiato de quase seis anos, o tema da aviação voltou a ser 

abordado na revista por um civil, Eduardo Ítalo Pesce161, que tratou da aviação naval 

italiana. Nesse passo, Silveira (1983) defende que a plataforma navio-aeródromo, caso 

tivesse sido empregada pelos argentinos (apesar do risco em face da ameaça submarina 

britânica) como base para operar sua aviação naval de ataque, poderia ter exigido 

esforços ainda maiores de defesa por parte do outro partido, inclusive para proteger 

suas extensas linhas logísticas. Em que pese essa ausência, lições substanciais estão 

disponíveis para os analistas, principalmente relacionadas com o emprego de 

esclarecimento aéreo, a detecção da ameaça e seus problemas, a tecnologia e eficácia 

das defesas de área e de ponto, o emprego da aviação embarcada e com alguns aspectos 

sobremaneira importantes da arquitetura naval (SILVEIRA, 1983, pp. 36-37). 

 Costa (1988) – Major-Brigadeiro do Ar (Refº) – escreveu sobre os primeiros 

passos da aviação naval no Brasil. Pesce volta a tratar do tema em 1989, escrevendo, 

dessa vez, sobre a capacidade aérea embarcada das Forças Navais brasileiras, único 

texto do período pós-guerra que analisa o tópico à luz do aprendizado das 

Falklands/Malvinas. Por fim, Lima Neto (1990), civil, publica o último texto sobre o 

tema, abordando a história da aviação e da aviação naval no Brasil. 

 Cabe destacar que, apesar de terem sido abundantes as lições aprendidas na 

guerra em relação ao emprego de aeronaves, publicou-se menos sobre o assunto no 

período pós-conflito. Mais ainda, os oficiais de Marinha que, até 1982, escreviam com 

frequência sobre esse tópico, depois do advento da guerra, pouco se pronunciaram, com 

apenas um texto publicado. 

 

 

 

 
161  Um dos pesquisadores civis que mais se fez presente nas páginas da RMB, a partir do final da década 

de 1980, com inúmeros artigos publicados. 
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4.2.4 – SISTEMAS DE COMBATE E GUERRA ELETRÔNICA 

O primeiro artigo sobre o tema trata de sistemas de mísseis, sendo uma 

tradução de Colvin (1970) – originalmente publicada na revista norte-americana 

Proceedings –, que trata do ocorrido com o Contratorpedeiro israelense Eilath, primeiro 

navio de superfície afundado por MSS, em 1967. Aquele autor destaca que esse 

afundamento, de um navio de 1.700 toneladas, torna-se mais significativa pelo fato de 

ter sido levado a cabo por mísseis de origem russa, disparados de embarcações da 

mesma origem, de somente 75 toneladas, que se abrigavam em um porto árabe, distante 

apenas 13 milhas do ocorrido (COLVIN, 1970, p. 55). 

Pinto (1972) escreveu sobre as Lanchas Lança-Mísseis (LLM), 

argumentando que, com o advento do míssil e a miniaturização dos equipamentos 

eletrônicos, foi possível dotar embarcações de pequeno porte com poderoso e eficaz 

armamento. A velocidade desses navios foi aumentada por meio da instalação de 

turbinas a gás, que ocupam pequenos espaços e possuem excelente rendimento. Dessa 

forma, construíram-se lanchas de alta velocidade e com potente armamento, capazes de 

enfrentar navios bem maiores e mais armados. Além do mais, os baixos custos de 

construção e manutenção tornaram-nas uma arma de fácil acesso a quase todas as 

Marinhas. Inicialmente, houve dúvidas quanto à capacidade de confronto dessas 

lanchas com os clássicos navios de guerra de portes médio e grande. Entretanto, após o 

episódio ocorrido na Guerra dos Seis Dias (1967), entre o Egito e Israel, com o 

afundamento do Eilath, a importância dos pequenos navios retornou à pauta. Pinto 

comenta que o Eilath, um contratorpedeiro bem equipado, foi afundado por disparos de 

MSS Styx sem sequer esboçar reação. Na ocasião, foram disparados quatro mísseis, 

com total acerto. “Esse primeiro e único confronto realçou a vital importância do míssil 

e dos pequenos navios na guerra naval moderna”. Aquele oficial comenta também que 

o primeiro país a iniciar a construção em larga escala de LLM foi a URSS, com as 

lanchas das Classes Kresta e Kynda, ambas equipadas com MSS. Na sequência, 

diversos outros Estados desenvolveram e/ou adquiriram embarcações similares. Frisa 

ainda que, como limitações, essas embarcações possuem pequena capacidade de defesa 

antiaérea (normalmente apenas metralhadoras); são impróprias para o bombardeio de 

terra ou apoio de fogo em operações anfíbias; são pouco eficazes no combate 

antissubmarino; e são impossibilitadas de operar em áreas afastadas de suas bases 

(PINTO, 1972, pp. 21-23).  
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Costa publicou, em 1972, dois artigos traduzidos da revista International 

Defense Review, da Suíça. O primeiro tratava dos mísseis navio-navio, com destaque 

para aqueles de voo baixo (sea skimmer), lançados de distâncias que coincidem com o 

horizonte – radar ou visual – eram, na época, os modelos mais recentes de míssil 

antinavio fabricados no Ocidente (COSTA, 1972b). No segundo artigo, são descritos os 

métodos defensivos por meio dos quais os navios poderiam lidar com a ameaça 

apresentada no primeiro texto, em especial o despistamento (principalmente por meio 

de interferências); o bloqueio (eletrônico ou não); e a destruição, mediante armas 

antimísseis (COSTA, 1972a). 

Silveira (1983), no primeiro texto do pós-guerra, escreveu sobre a defesa 

aeroespacial de Forças Navais, justamente sob o prisma das lições aprendidas com o 

conflito das Falklands/Malvinas. Cabe notar que as observações referentes a esse texto 

já foram apresentadas no Capítulo 3. Mac Kearney (1986) – oficial da USN, em 

tradução de artigo publicado nos EUA – escreveu sobre a importância dos navios de 

superfície para o cumprimento das tarefas de uma Força Naval. Entre outros aspectos, 

passa pela questão dos sistemas de mísseis a bordo desses meios. Friedman (1987) – em 

artigo traduzido da revista alemã Tecnologia Militar – escreveu sobre os sistemas de 

mísseis antinavio lançados por submarinos, como o Sub-Harpoon e o Sub-Exocet. Da 

mesma forma como se iniciou esse tópico, seu último texto é uma tradução. Vlabos 

(1988) – em artigo originalmente publicado na revista norte-americana Proceedings – 

escreveu sobre dois relatórios produzidos pelo governo dos EUA sobre o caso do USS 

Stark, fragata da USN que, na noite de 17 de maio de 1987, foi atacada por um avião 

iraquiano, quando cumprindo tarefa de piquete radar, no Golfo Pérsico. O navio foi 

atingido por dois mísseis Exocet, que causaram a morte de 37 tripulantes. 

 A RMB dava destaque, já em 1982, às vésperas da guerra, para a Exposição 

Internacional de Tecnologia Naval realizada em abril daquele ano, na Holanda. Naquele 

evento, o Grupo Britânico de Dinâmica Aeroespacial apresentou uma série de armas 

táticas navais, juntamente com instrumentos e componentes tecnológicos para emprego 

defensivo de forças no mar. Pela primeira vez, foi mostrado o MSA Seawolf de 

lançamento vertical, e com raio de ação aumentado. Também foram apresentados, entre 

outros equipamentos e sistemas, uma versão mais leve do MSA Sea Dart – a ser 

instalado em navios com menos de 300 toneladas –, e o Sea Skua, MAS lançado por 
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helicópteros (BRASIL, 1982, pp. 165-175). Pouco depois, alguns desses sistemas 

passariam pela prova de fogo em combate, nos mares do Atlântico Sul. 

 Por outro lado, os oficiais de Marinha que publicaram na RMB antes da 

guerra, pouco se debruçaram sobre essa questão do embate entre as Forças Navais e as 

aeronaves dotadas de mísseis; enfrentamento que seria crucial no conflito de 1982. 

Nesse ponto, Olivé foi taxativo: “o confronto aeronave de ataque X SAM162 ainda não 

foi realizado na prática; portanto, qualquer resultado é imprevisível” (OLIVÉ, 1975, p. 

158). Flores foi mais longe, antecipando algumas conclusões advindas do conflito das 

Falklands/Malvinas, ao assumir que, no Atlântico Sul, “a ameaça aérea permanecerá 

contida em limites que permitam sua neutralização, com risco aceitável”, por meio de 

sistemas de mísseis de defesa antiaérea e/ou pelo emprego de NAe – com capacidade de 

operar aeronaves de interceptação e de reabastecimento –, “salvo nas proximidades de 

litoral hostil, de onde opere uma aviação eficiente” (FLORES, 1980, p. 70). 

Em relação aos sistemas voltados para a guerra A/S, Oliveira defende que a 

integração de sensores-armamento (incluindo os vetores que os transportam, tais como 

aeronaves ou mísseis) a um sistema de processamento de dados táticos alicerçado em 

computadores, sedimentou a estruturação de um Sistema de Armas Antissubmarino, 

também conhecido como Sistema de Armas Abaixo D'água, provocando 

transformações radicais na doutrina e na formação do pessoal de bordo. Mais ainda, os 

modernos sistemas de armas A/S foram concebidos como resposta ao crescente 

aumento do poder combatente dos submarinos, procurando obter a sua detecção à maior 

distância possível e lançar, em um único ataque, de grande precisão, armas de alto 

poder de destruição, elevando, por conseguinte, as probabilidades de acerto 

(OLIVEIRA, 1989a, p. 103). 

 Sobre a questão da Guerra Eletrônica, verificou-se que o tema foi abordado 

pela RMB em apenas duas oportunidades, ao longo do período estudado: um texto antes 

da guerra, de 1975, e outro de 1989, pós-conflito. Desse modo, Carvalho apresentou, em 

meados da década de 1970, um panorama sobre o desenvolvimento da Guerra 

Eletrônica (GE) na MB, permitindo o entendimento a respeito do estado em que a 

Marinha se encontrava nesse importante aspecto da guerra, às vésperas do conflito das 

Falklands/Malvinas. Para aquele oficial, há dois setores distintos relativos à evolução da 

GE na MB. O primeiro engloba a implantação e a operação da rede radiogoniométrica 

 
162  Surface-to-Air Missile (SAM) ou Míssil Superfície-Ar (MSA).  



197 

 

de alta frequência, montada pela U.S. Navy, no Brasil, ao longo da 2ªGM. Já o segundo, 

engloba as instalações a bordo de navios e aeronaves. Cabe observar que as duas 

primeiras Estações Radiogoniométricas de Alta Frequência (ERGAF) do Brasil foram 

instaladas em Pina/Pernambuco e Salinas de Margarida/Bahia. A primeira foi operada e 

guarnecida pela Marinha norte-americana, até 1956. Já a segunda estação, foi 

praticamente abandonada após a Segunda Guerra, em função de dificuldades de 

manutenção, dando-se início à construção de uma nova instalação, em Val de Cães/Pará 

(CARVALHO, 1975, pp. 37-38). 

 Durante muitos anos a rede ficou restrita apenas àquelas duas estações, 

porém com goniômetros mais novos, comprados na Alemanha, foi projetada a 

construção de uma terceira ERGAF em Campos Novos/RJ, que passou a funcionar a 

partir de 1969. Naquele mesmo ano, uma missão da USN percorreu toda a rede e fez um 

estudo técnico para verificação dos locais mais adequados para a instalação de futuras 

estações. Desse modo, os resultados de tais estudos, além de três conjuntos de 

equipamentos, foram fornecidos em 1971 à MB, possibilitando a instalação da ERGAF 

do Rio Grande/RS, operativa a partir de 1973, e a montagem de uma estação em 

Fernando de Noronha, em caso de guerra. Em meados da década de 1970, estudava a 

MB a transferência da ERGAF de Pina – que passou a representar um ponto permanente 

de atrito para a Marinha em Recife, por questões que envolviam a construção 

imobiliária – para Natal, e o abandono de Caucaia. Na época, tendo em vista o 

entendimento de que os novos navios de guerra não emitiriam sem uma razão imperiosa 

e que as comunicações a longas distâncias poderiam ser feitas empregando os satélites, 

concluiu-se que os meios de detecção existentes nas ERGAF já se encontravam 

ultrapassados. Assim, esse ligeiro histórico apresentado procurou mostrar a dependência 

e atraso em que se encontrava a MB no setor de GE abrangido pelas ERGAF 

(CARVALHO, 1975, pp. 39-40). 

 O segundo grande setor da GE, abrangendo os equipamentos e artefatos dos 

navios e aeronaves, só começou a ser conhecido durante o recebimento dos Cruzadores 

Barroso e Tamandaré, no início da década de 1950. Muito embora os equipamentos 

recebidos com esses navios fossem velhos e obsoletos, era possível analisar 

elementarmente os sinais captados e efetuar bloqueio eletrônico em algumas faixas de 

frequência, conduzindo o Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão 
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(CAAML)163 a introduzir o assunto nos currículos de seus cursos. Com o recebimento 

de novos escoltas e do NAeL Minas Gerais (incorporado em 1960), as Medidas de 

Ataque Eletrônico (MAE) ganharam algum impulso. Pela primeira vez pode a Esquadra 

avaliar na prática o seu real valor e em todos os adestramentos ou operações realizados, 

exercícios de MAE eram programados. Com o passar dos anos, não tendo sido 

implementadas modernizações substanciais nos meios de GE, os equipamentos dos 

navios foram perdendo sua eficiência e sua manutenção tornou-se problemática, em 

função da dificuldade de aquisição de sobressalentes (CARVALHO, 1975, pp. 41-43). 

 Para Carvalho, as principais deficiências na MB, no campo da GE eram, à 

época: desconhecimento dos problemas de GE e de sua eficácia na guerra naval; falta de 

adestramento do pessoal embarcado; equipamentos em sua maioria obsoletos e com 

restrições de sobressalentes; inexistência de conhecimento técnico especializado sobre o 

assunto; não alocação de recursos orçamentários para desenvolvimento de protótipos e 

pesquisas; falta de publicações de instrução; inexistência de uma doutrina de GE; falta 

de um passado operativo que permitisse análises mais amplas sobre o assunto; 

dificuldade em obter qualquer informação sobre GE no exterior; e falta de cooperação 

entre as FA no desenvolvimento e estudo dos problemas de GE. Mais ainda, alertava 

aquele oficial que, no caso específico da MB, o que havia sido feito em relação à GE, 

até então, era basicamente a importação de equipamentos. Portanto, nada estava sendo 

desenvolvido em termos de uma tecnologia nacional voltada para a GE (CARVALHO, 

1975, pp. 44-49). 

 Mendes (1989) voltou a abordar a questão, escrevendo sobre a tecnologia de 

ponta, o nível de sofisticação tecnológica e os requisitos da guerra naval, defendendo 

que o conflito das Falklands/Malvinas enfatizou uma ampla variedade de opções 

inerentes ao uso do espectro eletromagnético, além de ressaltar a vulnerabilidade dos 

sistemas mais sofisticados quando não são utilizados com habilidade e discrição. A 

importância da GE torna-se evidente quando se constata que os sistemas de armas 

dependem, intensamente, quando não inteiramente, do uso da energia eletromagnética, 

em qualquer fase do seu ciclo de operação. Assim, ao considerar que as emissões 

eletromagnéticas abrangem desde o mais curto raio gama até as mais longas ondas-

 
163  OM da MB que tem as tarefas de, entre outros: disseminar doutrinas táticas e procedimentos 

operativos; desenvolver estudos e pesquisas para o aprimoramento ou criação de doutrinas táticas e 

procedimentos operativos; e efetuar inspeções de verificação de desempenho das unidades de 

superfície da Esquadra e unidades navais dos Distritos Navais, e prestar assessoria no adestramento 

dessas unidades (BRASIL, 2018). 
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rádio, o que inclui as radiações X, ultravioleta, de luz e infravermelho, tem-se uma ideia 

da amplitude das ações da GE, assunto aberto à especulação, à pesquisa e à constante 

evolução tecnológica. Mendes explica que o aumento das velocidades das ameaças 

modernas mais críticas (mísseis e aeronaves), e as dificuldades em detectá-las com a 

devida antecedência, fizeram do tempo de reação o parâmetro mais crítico da guerra 

naval moderna. Desse fato, assume grande importância a análise dos sinais detectados, 

pois a energia que atingir a plataforma naval, se for inteligentemente detectada e 

analisada pelos sensores de bordo, poderá oferecer informações detalhadas sobre quem 

está na área de interesse e o que está fazendo. É essa análise que auxiliará o 

Comandante a tomar a decisão mais acertada, na medida em que propicia informações 

correntes e completas, de extrema importância não só no planejamento, como na 

execução de ações ofensivas ou defensivas, a respeito das forças inimigas e suas 

possibilidades. Por tudo isso, a defesa de uma força naval exige o emprego integrado de 

sensores em toda sua gama de aplicações: bloqueadores, despistadores e armamento, 

todos eles apoiados por doutrinas e táticas claramente definidas, além de adestramento 

intensivo que assegure uma maior eficiência (MENDES, 1989, pp. 50-57). 

 

4.2.5 – OS SUBMARINOS E A GUERRA A/S 

 Entre as reflexões tático-operacionais, um dos temas que mais encontrou 

espaço na RMB foi o do submarino. Foram publicados 29 artigos ao longo do período 

estudado (1970-1990), discorrendo desde o projeto e a construção desses meios até a 

guerra A/S, passando pelo emprego dessas armas. Em conjunto com os dois tópicos 

anteriores, este item compõe o escopo maior das reflexões encontradas no campo da 

guerra naval propriamente dita. 

 O primeiro texto publicado foi o de Bastos (1972), sobre a Guerra A/S. 

Aquele autor defende que o desenrolar da 2ªGM provou que o emprego conveniente de 

grande número de navios e aeronaves A/S, dentre eles os navios varredores e os navios 

com a capacidade de efetuar o lançamento de minas, se constitui na maneira mais 

eficiente de neutralizar a ação de forças submarinas. Com efeito, o mês de julho de 

1942 marca o decréscimo na razão de afundamentos, assim como o aumento 

considerável na disponibilidade e versatilidade dos meios A/S aliados, e o seu emprego 

integrado. Para Bastos, com o aparecimento dos submarinos lançadores de mísseis 

estratégicos, fez-se mais terrível ainda a ameaça submarina, não mais limitada a ações 
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estritamente navais, mas passando também a colocar em risco o próprio território 

nacional. Isso tornou imperativa a criação e o desenvolvimento de sensores sofisticados 

que vieram a se incorporar ao já dispendioso conjunto de medidas A/S, absolutamente 

necessárias. Para as superpotências, a defesa do seu território nacional assume 

proporções alarmantes, já que elas se ameaçam mutuamente com submarinos 

estratégicos, distribuídos pelos vários oceanos, em face dos interesses conflitantes que 

possuem em quase todas as regiões do mundo. Já o Brasil tem condicionantes 

diferentes: “é razoável se supor que, pelo menos nos próximos anos, os países que 

integram a região geoestratégica de importância capital para o Estado, não venham a 

dispor desse tipo de arma”. Consequentemente, para aquele oficial, considerando-se a 

necessidade de investir recursos dentro de um esquema ordenado, a defesa do território 

nacional, contra a ameaça representada por submarinos estratégicos, parece não 

merecer prioridade elevada. Assim, a guerra A/S, para o Brasil, não é mais um 

problema que exija, para sua consecução, “uma Marinha de mentalidade costeira, como 

sempre o foi a nossa ao longo de sua existência”. Como parece inaceitável a 

transferência para estrangeiros da defesa dos interesses nacionais, passou a ser 

mandatório, pelo menos do ponto de vista A/S, postura que traga como consequência 

imediata uma mentalidade de Marinha oceânica, pronta a defender o tráfego marítimo 

brasileiro onde isso se fizer necessário. Bastos observa ainda que o submarino, em 

virtude do seu rápido progresso, estava se tornando cada vez mais atraente como arma 

A/S. O fato de operar no mesmo elemento que seu oponente e de repartir com ele os 

progressos da técnica, faz com que suas possibilidades na guerra A/S sejam crescentes. 

Uma de suas excelentes características é a de ser uma boa plataforma móvel para o 

sonar, podendo operar na profundidade que garanta a melhor eficiência para esse 

equipamento. Por outro lado, uma limitação séria desse meio é a coordenação, em face 

das dificuldades de comunicações com as unidades de superfície e aéreas (BASTOS, 

1972, pp. 20-26). 

 Matos (1973) – então Chefe do Serviço de Medicina Submarina da Base 

Almirante Castro e Silva (BACS) – escreveu sobre as atividades e perspectivas daquela 

área. Wanderley – em dois artigos já citados no item que trata do emprego de aeronaves 

– abordou a questão da guerra A/S. No primeiro, escreveu sobre os helicópteros 

antissubmarino, seu desenvolvimento e emprego (WANDERLEY, 1974b). No segundo, 

sob o mesmo enfoque, tratou das aeronaves de asa fixa (WANDERLEY, 1974a). 
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Guaranys (1974) estudou os submarinos modernos e os conceitos 

estratégicos de seu emprego. Para aquele oficial, o intervalo entre as imprescindíveis 

vindas do submarino à superfície vinha sendo reduzido em processo evolutivo, quando 

o advento revolucionário do reator nuclear resolveu – em definitivo e de uma só vez – 

os problemas de propulsão, condicionamento e revitalização do ar, iluminação e energia 

para os diversos equipamentos, tudo isso com sobra de potência. O sistema tornou-se 

muito avançado em termos de mobilidade, mas evidenciou a relativa estagnação da arte 

em relação a casco, armamento, sensores e meios de comunicação. Guaranys nota que, 

embora disponham de grandes velocidades, os submarinos nucleares passaram a operar 

nas mesmas velocidades dos convencionais mais modernos, pois é mais difícil silenciar 

altos níveis de potência. Mais ainda, a propulsão reator/turbina a vapor exige cascos de 

grande porte, que proporcionam grande silhueta aos feixes detectores. Cabe observar 

que tanto os submarinos convencionais, como os nucleares mais ruidosos foram 

construídos no passado e alguns ainda sobrevivem. Nesse sentido, mesmo o submarino 

mais silencioso pode gerar ruído excessivo em altas velocidades, ou quando envelhece, 

mas, naquela época, já era possível construir submarinos ultra silenciosos 

(GUARANYS, 1974, pp. 149-151). 

Guaranys comenta que, durante o intervalo entre as cargas de baterias, os 

submarinos convencionais competem com os nucleares em termos de silêncio associado 

à velocidade, mas sua mobilidade fica muito reduzida; estando vulneráveis a toda sorte 

de detectores durante a carga, sobretudo por serem obrigados a aproximar-se da 

superfície. A sobra de potência dos reatores nucleares permitiu a construção de cascos 

maiores, mais pesados, capazes de operar a maiores profundidades e de comportar 

maiores quantidade e variedade de equipamentos, durante muito mais tempo do que era 

usual na 2ªGM. Aquele autor observa que, como 90% das águas oceânicas mundiais se 

encontram em profundidades superiores a 2.000 pés, a concepção de cascos resistentes 

às pressões aí reinantes lhes oferece ampla oportunidade de dispersão e, devido a 

peculiaridades Marinhas na condução do som e da luz, também amplas oportunidades 

de discrição. Os convencionais são produzidos com deslocamentos entre 400 e 3.000 

toneladas, por nações que dispõem ou não de tecnologia nuclear, como França, Japão, 

Alemanha, Itália, Inglaterra, Holanda, China, Suécia e Dinamarca. Teoricamente, os 

cascos menores possuem, sobre os maiores, as vantagens de suportar maiores pressões, 

serem mais silenciosos para as mesmas velocidades e menos expostos aos feixes 
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detectores, o que os qualifica para o duplo emprego costeiro e oceânico mas, à exceção 

da França que, na época, construía sua classe de 1.200 toneladas e a promovia para 

exportação, e dos EUA, que tinham o NR-1 em experiência, para próprio uso, os 

demais países nucleares já haviam abandonado a construção de submarinos 

convencionais. Por outro lado, os países que só constroem convencionais, fazem-nos 

com menos de 2.200 toneladas, porém dotados de velocidades máximas entre 20 e 30 

nós. Por fim, aquele autor destaca que, como são fatores constantes a faixa de 

velocidade do som na água, a existência de camadas térmicas que refratam e refletem os 

feixes sonoros, e o aspecto dos níveis ambientes de ruído no oceano, deve-se lembrar 

que uma emissão acústica para batimetria, obtenção de contornos ou busca, é sempre 

uma indiscrição que deve ser evitada, principalmente por ser percebida a distâncias 

bastante superiores àquela que proporcione eco útil. Por esse motivo, o 

desenvolvimento foi maior nos equipamentos passivos, a princípio, apenas para os 

submarinos e boias radiosônicas, mas, a partir dos anos 1970, também para outras 

plataformas de sonares (GUARANYS, 1974, pp. 151-153). 

Nohser (1975) – em tradução de artigo publicado na revista International 

Defense Review, da Suíça – escreveu sobre as linhas fundamentais para o 

desenvolvimento futuro do submarino, defendendo que os requisitos básicos para os 

próximos meios a serem desenvolvidos seriam o baixo custo de construção; o baixo 

custo de operação; a operação silenciosa; e o desenvolvimento de altas velocidades. 

 Na sequência, Wanderley (1975) escreveu sobre a guerra submarina, dentro 

de um enfoque histórico, até 1945, observando que, após a invasão da Normandia, na 

2ªGM, os alemães perderam as bases na Baía de Biscaia e a atividade submarina 

daquela força passou a se concentrar em torno das Ilhas Britânicas. O Reino Unido já 

contava então com cerca de mil aeronaves A/S, porém, o recente emprego do esnórquel 

estava anulando aquele fator de força. Por outro lado, a eficiência ofensiva do 

submarino também havia diminuído, pois a sua velocidade esnorqueando, situação 

agora quase que permanente, era bem inferior a velocidade na superfície. Além disso, 

as descompressões súbitas causadas pelo mecanismo automático do esnórquel, que 

impedia o embarque de ondas, fechando o tubo de aspiração, causava grande mal-estar 

na tripulação. Aquele oficial comenta que os aviões continuaram a ser os grandes 

caçadores de submarinos, e que a busca visual por fumaça e por esteiras provocadas 

pelos esnórquels tornou-se mais produtiva do que a busca radar. Mais ainda, as boias 
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rádio sônicas não direcionais, no final da guerra, eram usadas por aviões e navios de 

superfície dos aliados, com grande eficiência; e as pesquisas para o uso operativo das 

sonobóias direcionais estavam em seus últimos estágios. Por outro lado, destaca 

Wanderley, a Alemanha não se acreditava vencida. Assim, no final da guerra, preparava 

uma grande ofensiva com a construção de novas classes de sofisticados U-Boats tipos 

XXI e XXIII. O Almirante Doenitz (1891-1980), chefe e estimulador da arma 

submarina alemã, depositava grandes esperanças nessas novas classes. Destaca-se que 

os alemães possuíam uma flotilha de cerca de 140 submarinos Tipo XXI, de 1.500 

toneladas e 60, menores, do Tipo XXIII, quase prontos para entrarem em operação, 

possuindo grande raio de ação e desenvolvendo altas velocidades, quando submersos. O 

Tipo XXI atingia de 15 a 18 nós, e podia manter uma corrida silenciosa de 5,5 nós por 

cinco dias, sem necessitar vir à superfície ou esnorquear para a renovação de ar. 

Possuíam instrumentos de navegação e ataque sofisticados e podiam disparar torpedos 

de uma profundidade de 45 metros. Porém, destaca aquele autor, o fim se aproximava. 

As derrotas dos exércitos alemães privaram aquele Estado do apoio das bases navais. 

Mesmo assim, os U-Boats continuaram em operação, e havia ainda a esperança de que 

eles pudessem retomar a escalada da vitória. Mas, de forma irreversível, o colapso 

gradual da Alemanha estava paralisando a arma submarina (WANDERLEY, 1975, pp. 

83-84). 

 Quando a guerra acabou, comenta Wanderley, muitos dos submarinistas 

destruíram seus navios, em vez de entregá-los aos Aliados. As unidades que restaram 

foram divididas entre os vencedores, que, baseando-se nelas, desenvolveram e 

construíram as suas frotas submarinas no pós-guerra. Muitos dos estudos alemães foram 

concretizados, inclusive com a ajuda de técnicos daquela nacionalidade. Os russos, a 

partir do Tipo XXI, fizeram a sua classe W e, baseando-se nos estudos alemães, 

produziram os submarinos da classe Z. Os norte-americanos, tendo também como 

modelo o submarino Tipo XXI, construíram o seu tipo Guppy (Great Underwater 

Propulsive Power); e desenvolveram os estudos e as experiências alemãs que 

possibilitaram o lançamento de foguetes a partir de submarinos submersos. “O que teria 

acontecido se a guerra tivesse continuado por mais seis meses ou um ano pertence ao 

terreno das conjecturas e hipóteses”, mas Wanderley cita que o próprio Churchill164 

escreveu em suas memórias, que sentia a vitória final ameaçada pelos submarinos 

 
164  Winston Churchill (1874-1965), Primeiro-Ministro do Reino Unido entre 1940-1945 e 1951-1955. 
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alemães, quando os exércitos aliados já estavam às portas de Berlim. Por fim, cita que, 

como saldo da guerra, ficou a cifra de 20.063 navios mercantes afundados, perfazendo 

um total de 13,5 milhões de toneladas, 175 navios de guerra destruídos e a quase asfixia 

do Reino Unido. “Ficou também a certeza de que os submarinos são uma arma de 

guerra formidável, de grande valor tático e estratégico e que, mesmo com o concurso de 

aviões e helicópteros, não foi encontrado ainda quem os neutralizasse 

satisfatoriamente” (WANDERLEY, 1975, pp. 85-87).  

 Massa (1975) – CMG (EN) que, na época, servia no Centro Técnico 

Aeroespacial da FAB e lá participava de programas de pesquisas sobre o uso da faixa 

de VLF165 – abordou a questão da comunicação com submarinos submersos, por meio 

dessas ondas rádio de frequência muito baixa. Ungerer (1976) escreveu sobre o 

emprego estratégico dos submarinos, defendendo que, ao deparar-se com esse tema, a 

primeira das atenções volta-se para os lançadores de mísseis balísticos, elementos 

centrais da estratégia de dissuasão. Sem dúvida, são armas de notável valor estratégico 

pela tremenda ameaça de retaliação que representam, desencorajando qualquer das 

grandes potências a iniciar uma guerra nuclear. É a chamada “dissuasão pelo segundo 

golpe”, que vinha sendo utilizada tanto pelos EUA, como pela União Soviética. Nesse 

sentido, os enormes gastos efetuados pela USN em desenvolver os submarinos com 

misseis Trident, e pela Marinha Soviética, com os SS-N-8 e a classe Delta, demonstram 

a prioridade dessa estratégia, naquele ambiente. Para aquele oficial, ambas as 

superpotências têm seus territórios inteiramente vulneráveis aos ataques por essas 

armas, e de muito longe, o que torna praticamente impossível destruir os atacantes antes 

que eles efetuem seus lançamentos, principalmente pela sua mobilidade, nunca 

ocupando o mesmo lugar, sob as águas dos oceanos. “É nisto que se baseia a dissuasão, 

a certeza de que a retaliação do inimigo destruirá também aquele que iniciar o conflito” 

(UNGERER, 1976, pp. 11-12).  

 Na sequência, Ungerer define a Estratégia de Apoio à Esquadra como 

aquela que prevê a preparação e a utilização dos submarinos em operações de 

esclarecimento e reconhecimento, escolta de navios, ataque a navio de guerra ou de 

transporte de tropas inimigas, bombardeio de costa e outras operações, visando ao 

enfraquecimento do Poder Naval inimigo. Nesse passo, chama-se de Estratégia da 

Tonelagem Integral a preparação e emprego de submarinos visando à diminuição do 

 
165  Very Low Frequency (frequência muito baixa). 
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tráfego marítimo inimigo, por meio da maximização da tonelagem de navios mercantes 

afundados, durante qualquer período, condicionado esse emprego apenas pelo nível de 

suas próprias perdas, que devem ser mantidas dentro de números aceitáveis. Por 

Estratégia de Fluxo, entende-se a preparação e emprego dos submarinos visando à 

redução do fluxo de suprimento do inimigo, não só pelo afundamento dos navios 

mercantes, mas também, e principalmente, forçando-o a utilizar rotas variadas – e mais 

longas –, a adotar constantemente o sistema de comboios, a diversificar a escolta por 

mais navios e maiores áreas com o consequente aumento do tempo de preparação e 

formação de comboios e a aceitação dos decorrentes problemas de carga e descarga, 

reduzindo o número de viagens efetivas por navio mercante (UNGERER, 1976, pp. 15-

16). 

 Refletindo sobre o histórico de emprego da arma submarina, Ungerer 

comenta que a campanha submarina da 1ªGM obrigou os aliados a um dispêndio de 

meios dez vezes maior que o necessário para a campanha dos U-Boats. Assim, embora, 

por sua natureza, um submarino seja capaz de enfrentar forças superiores, a disparidade 

de 10:1 era grande demais e essa foi uma das principais razões do fracasso da campanha 

em alcançar a vitória. Não obstante, os submarinos provaram, em termos de economia 

de forças, ser uma arma sem rival. Aquele autor nota que a 2ªGM abriu-se com um 

quadro bastante semelhante ao da primeira, tendo o ataque ao tráfego marítimo se 

iniciado mais cedo, pois todos já haviam se convencido de que o submarino se revelou 

com maior sucesso como arma independente da Esquadra, usada em águas inimigas, em 

campanha de atrição. Era a supremacia da Estratégia da Tonelagem Integral sobre a do 

Apoio à Esquadra. No reforço a esse ponto, Ungerer cita o Almirante Doenitz, ao dizer 

que "O efeito desejado era o de afundar tantos mais navios quanto possível, e da 

maneira mais econômica. Em outras palavras, os afundamentos por U-Boat, por dia no 

mar, tinham que ser mantidos no nível mais alto possível" (UNGERER, 1976, pp. 18-

19). 

 Segundo Ungerer, durante a 1ªGM, a Estratégia de Apoio à Esquadra 

provou o valor do submarino como fator de influência, o que culminou com a negação 

de certas áreas marítimas à maior esquadra do mundo, a britânica. Esses resultados 

devem ter animado os estrategistas japoneses que, discípulos do pensamento de Mahan, 

defendiam a teoria de que “só o domínio do mar, total e completo, obtido em uma 

batalha decisiva, poderia preencher as necessidades nipônicas”. Assim, a Marinha 
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japonesa perseguiu essa meta com determinação, tendo adotado para os seus 

submarinos a Estratégia do Apoio à Esquadra, e “dela jamais se afastando durante toda 

a guerra. Fizeram-no com mais obstinação que a própria Marinha britânica e com os 

resultados mais negativos possíveis”. Desse modo, Ungerer observa que a missão da 

poderosa força de submarinos nipônica era a de afundar o maior número de navios de 

guerra inimigos, a fim de reduzir o poder combatente da Esquadra americana que viesse 

a participar da batalha decisiva que se buscava. Dessa decisão, pode-se dizer que 

"nunca, na história da estratégia submarina, uma arma tão especializada foi tão 

desperdiçadamente empregada, por um período tão longo". Os britânicos, que também 

empregaram seus submarinos nessa linha de pensamento, souberam compreender a sua 

utilidade, quando do ataque às linhas de suprimento italianas no Mediterrâneo 

(UNGERER, 1976, pp. 20-21). 

 Desse modo, Ungerer observa que a total emancipação da superfície passou 

a permitir, aos submarinos nucleares de ataque, horizontes bem diferentes dos que 

compuseram o quadro sobre o qual comentou-se acima. Logo, “não parece mais 

possível, mesmo a um tenaz grupo de caça e destruição, ficar na espreita, a espera de 

que seu inimigo terá que se denunciar, ou por sua limitada autonomia ou pelo curto 

alcance de suas armas”. Nesse ponto, Ungerer cita as palavras do Almirante King, em 

carta dirigida ao General Marshall – ambos oficiais norte-americanos –, em junho de 

1942: "Eu posso dizer a respeito que a escolta de comboios não é somente um meio de 

fazer frente à ameaça submarina, ele é o único que nos dá alguma possibilidade de 

sucesso. As operações de caça têm sido, sucessivamente, provadas inúteis". Assim, os 

comboios talvez continuem a ser úteis na defesa do tráfego marítimo por dificultar a 

detecção, uma vez que o submarino de ataque continua a ter limitadas possibilidades de 

esclarecimento (embora muito melhores que os convencionais); entretanto, ele não 

precisará se aproximar demasiadamente dos comboios. Por outro lado, os grupos de 

caça e destruição continuam a ser de utilidade extremamente duvidosa. Contra unidades 

de superfície, Ungerer acredita que o submarino nuclear de ataque terá chances muito 

maiores que seus predecessores convencionais. Ressalve-se o fato de que será também 

possível distribuir submarinos nucleares na defesa dos comboios ou de Forças Navais, 

de maneira mais eficiente que os escoltas de superfície da 2ªGM. No entanto, “a enorme 

dispersão necessária às Forças Navais, como defesa contra-ataques termonucleares, fará 

muito difícil a disposição dos submarinos para defesa, especialmente à medida que as 
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armas dos submarinos atacantes estão ganhando em alcance”. Assim, a Estratégia de 

Apoio à Esquadra renascia com novas possibilidades, com o advento do submarino 

nuclear de ataque. Convém, ainda, repetir que, apesar de toda a quantia e esforço 

despendidos em desenvolvimentos A/S, “não houve ainda nenhum sucesso marcante 

em tomar a iniciativa do submarino e nem estará isso ao nosso alcance em futuro 

previsível”. Os navios velozes que antes baseavam suas chances na alta velocidade e no 

ziguezague para passar pelo submarino sem serem atacados, veem-se, agora, diante de 

adversários com ilimitado raio-de-ação, capazes de desenvolver altas velocidades, e 

dotados de equipamentos sonoros com alcances de 100 milhas. Aquele autor conclui 

que, após essa rápida apreciação sobre os progressos que a aplicação da energia nuclear 

trouxe ao submarino, nota-se que, em uma guerra, “os submarinos de ataque serão os 

mais poderosos oponentes, quer das esquadras de superfície, quer das frotas mercantes 

e, ainda mais, dos submarinos adversários, sejam SSBN, sejam atacantes” (UNGERER, 

1976, pp. 23-24). 

Costa (1978) escreveu sobre o reparo e a construção de submarinos, 

apresentando o projeto que, com início em 1972, foi executado no AMRJ para o 

preparo e implantação dos recursos industriais e da estrutura administrativa necessárias 

para executar o reparo extenso do qual é constituído o chamado refit de um Submarino 

Classe Humaitá, uma inspeção e manutenção em profundidade e extensão, que 

mostrou-se um passo essencial na busca pela capacitação em construção desses meios 

no Brasil. Destacou ainda o inter-relacionamento entre o AMRJ e outros órgãos da 

Marinha que caracterizaram o enfoque sistêmico do refit daquele submarino. Aquele 

oficial destacou que, embora se esteja tratando de um refit, pela complexidade da obra, 

as tarefas e atividades que a compõem são em muito semelhantes às tarefas e atividades 

que seriam desenvolvidas pelo AMRJ em sua preparação para a construção de um 

submarino. As rotinas de manutenção indicavam rotinas preventivas e corretivas em 

equipamentos que, pelas suas capacidades de operação, requisitos de funcionamento e 

exigência de garantia de qualidade, exigiam do AMRJ máquinas, ferramentas e recursos 

industriais inexistentes, além do domínio de métodos e processos até então 

desconhecidos. Desse modo, a preparação desenvolvida para o reparo do Submarino 

Humaitá é aplicável, com algumas modificações, para a própria construção de um 

submarino, especialmente as atividades desenvolvidas nos setores de aparelhamento, 

capacitação gerencial e capacitação tecnológica (COSTA, 1978, pp. 10-19). 
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 Oniga (1982) – civil, consultor do Centro de Análises de Sistemas Navais 

(CASNAV) – abordou o tema do cálculo da curva de alcance lateral na detecção 

submarina por meio do sonar, enquanto Gotaç (1983) escreveu sobre os fenômenos 

básicos ligados à formação e propagação de ondas de choque gerados por explosões, 

com ênfase às explosões submarinas. Aquele autor explica que o desenvolvimento 

adquirido na área de hidrofones pelo Grupo de Acústica do IPqM sugere que a MB 

invista no setor de explosões submarinas, inicialmente, a nível de laboratório, 

propiciando com isso o levantamento de dados com pequenas quantidades de 

explosivos, além de introduzir o pessoal envolvido em técnicas típicas e no manuseio 

de instrumental específico. Desse modo, o desenvolvimento do programa delineado 

contribuiria para a criação de uma competência técnica que permitisse estudos ligados à 

avaliação quantitativa de danos impostos a estruturas submersas, além do levantamento 

de parâmetros dos explosivos modernos, o que tem aplicação, por exemplo, no 

desenvolvimento de bombas de profundidade, a serem empregadas na guerra A/S 

(GOTAÇ, 1983, pp. 53-62). 

Costa (1985) escreveu sobre a concepção estratégica de emprego de 

submarinos para a Marinha, voltando à questão abordada por Ungerer (1976), e 

complementando aquele texto. Aquele autor observa que foi somente durante a 1ªGM 

que o submarino foi realmente empregado como uma arma. “O mundo ficou perplexo 

quando, a 22 de setembro de 1914, um pequeno submersível, ao largo da costa belga, 

afundou três cruzadores ligeiros ingleses, causando, em cerca de meia hora, a perda de 

1.200 vidas”. Costa defende que, na fase inicial dessa guerra, foi adotada, para os 

submarinos, a Estratégia de Apoio à Esquadra, “a única existente na época”, que 

compreendia o ataque a navios de guerra, operações de esclarecimento, escolta de 

navios e operações especiais, como minagem e lançamento de agentes, visando, 

sobretudo, o enfraquecimento do Poder Naval inimigo. Para aquele oficial, embora essa 

estratégia tenha sido bem-sucedida, a atuação dos submarinos alemães não reduziu 

substancialmente a Esquadra inglesa, embora a tenha feito considerar a ameaça 

submarina como relevante e a levado a perder o domínio do mar em metade do Mar do 

Norte. Na sequência, com o bloqueio imposto pelo Reino Unido, a Alemanha passou a 

empregar seus submarinos contra as linhas de comércio marítimo britânicas, 

conseguindo atingir cerca de 6.000 navios, num total de 11 milhões de toneladas 

afundadas, “quase que aniquilando as linhas de comunicações aliadas”. Para Costa, a 
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campanha submarina alemã, embora não alcançasse a vitória final, obrigou os aliados a 

um enorme dispêndio e provou a importância do submarino na guerra de corso. Assim, 

a notável atuação dos U-Boats na 1ªGM lançou as bases de duas novas estratégias, a 

Estratégia de Fluxo e a Estratégia de Tonelagem Integral – já abordadas por Ungerer 

(1976), que vieram a ser empregadas durante a Segunda Guerra (COSTA, 1985, pp. 

138-139). 

Costa comenta que os alemães iniciaram a 2ªGM utilizando a Estratégia da 

Tonelagem Integral, convencidos de que, “divorciados da Esquadra e operando em 

águas sob controle do inimigo, os submarinos contribuiriam mais intensamente para o 

esforço de guerra alemão”. Nessa guerra, tanto os alemães como os americanos, 

britânicos e japoneses, aplicaram as estratégias conhecidas na época e obtiveram 

resultados diferentes, comentados na sequência. Assim, aquele autor explica que os 

submarinos alemães causaram grandes perdas aos aliados, mas o programa de 

construção naval americano, a adoção do sistema de comboios, o desenvolvimento do 

sonar e do radar, e o lento crescimento da frota de submarinos alemã, impediram a 

derrota do Reino Unido. Contudo, a campanha submarina alemã afundou 14 milhões de 

toneladas, sendo cerca de 2.800 navios mercantes e 150, de guerra. Os submarinos 

britânicos, por sua vez, e da mesma forma que na 1ªGM, adotaram a Estratégia de 

Apoio à Esquadra, obtendo resultados pouco expressivos – exceção feita à ação 

desenvolvida no Mediterrâneo, a partir de 1941, contra as linhas de suprimento ao 

exército do General Erwin Rommel (1891-1944), na África. No cenário do Pacífico, os 

japoneses, discípulos de Mahan, adotaram a Estratégia de Apoio à Esquadra, conforme 

já comentado. Costa observa que, embora não houvesse lógica em uma estratégia 

japonesa voltada para o ataque ao tráfego marítimo, pela mínima ou praticamente 

nenhuma dependência americana do comércio marítimo no Pacífico — excetuando-se 

as suas linhas de suprimento às tropas de ocupação, entende-se que a arma japonesa 

subempregada. Os japoneses, na verdade, acabaram derrotados pela superior qualidade 

das medidas A/S dos americanos. Esses últimos, por sua vez, adotaram as Estratégias 

de Apoio à Esquadra e de Tonelagem Integral e, a exemplo dos britânicos no 

Mediterrâneo, “a guerra de corso foi empregada pelo mais forte, com sucesso”. Mas, ao 

contrário do que ocorreu com os alemães no Atlântico, as condições no Pacífico 

favoreceram o uso dessa estratégia: “a extrema dependência japonesa do comércio 
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marítimo e a superioridade americana em navios e em equipamentos”. Em seguida, 

Costa observa que 

 as duas guerras mundiais demonstraram a importância do submarino, 

notadamente quando usado na guerra de corso, e comprovaram que, quando 

uma nação tem superioridade de meios; a inimiga é extremamente 

dependente do comércio marítimo para seu esforço de guerra; e a duração 

das hostilidades se faz por um período longo, o submarino deve ser 

empregado em tarefas inseridas na concepção das Estratégias de Fluxo e 

Tonelagem Integral, em detrimento das operações de apoio à Esquadra. 

Essas podem, porém, ser executadas com sucesso desde que as 

características do submarino sejam convenientemente exploradas e as suas 

limitações devidamente consideradas nos planejamentos de guerra (COSTA, 

1985, pp. 140-141). 
 

No período pós-2ªGM, Costa observa que a inovação mais significativa para 

o submarino foi o aperfeiçoamento do esnórquel, idealizado pelos holandeses antes do 

fim da guerra, e desenvolvido pelos alemães. O advento desse equipamento tornou o 

submarino mais discreto, permitindo-lhe o trânsito totalmente submerso, sem 

necessidade da ida à superfície para carregar as baterias. Nascia assim o chamado 

“submarino intermediário”. Porém, apesar do esnórquel, permanecia, a dependência do 

ar atmosférico para o funcionamento dos motores de combustão, durante o esnórquel. O 

nível de ruído irradiado ainda era alto, as velocidades em imersão baixas e o raio de 

ação limitado. Em 1955, com o USS Nautilus, “surgia o verdadeiro submarino, o 

submarino nuclear”. Suas novas características eliminaram as limitações anteriores, 

sendo que a mais importante foi “a de adquirir a capacidade de total ocultação, a 

ambicionada independência do meio exterior”. Os sucessivos desenvolvimentos desse 

navio o levaram a ter características notáveis: altas velocidades em imersão, mantida de 

forma contínua e por tempo ilimitado; capacidade de operar em profundidades 

elevadas; raio de ação e autonomia limitados apenas pela capacidade de armazenamento 

de gêneros; elevada capacidade de detecção acústica; excepcional manobrabilidade; 

sensores de grande alcance de detecção; e armamento de grande precisão, alcance e 

poder de destruição. O aparecimento posterior dos mísseis balísticos intercontinentais e 

a possibilidade de serem lançados de um submarino em imersão vieram trazer a última 

dimensão ao conceito estratégico atual e reafirmar a importância desse navio. Dessa 

forma, visualizando-se as concepções estratégicas para emprego dos submarinos, Costa 

estabelece as seguintes tarefas a serem desempenhadas por eles: ataque a objetivos 

estratégicos em terra com mísseis balísticos, por meio de submarinos estratégicos; 

interceptação e ataque a submarinos estratégicos, por meio de submarinos 
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convencionais ou nucleares de ataque; ataque a navios, mercantes ou de guerra, 

submarinos ou de superfície, de elevado valor tático/estratégico, por meio de 

submarinos convencionais ou nucleares de ataque; e operações especiais, como 

minagem, levantamento fotográfico e lançamento de agentes, por meio de submarinos 

convencionais ou nucleares (COSTA, 1985, pp. 142-143). 

 Na sequência, Costa passa a discutir o emprego de submarinos em relação 

ao cumprimento das tarefas da MB. Nesse passo, explica que o Poder Naval possui as 

seguintes tarefas básicas: controlar áreas marítimas; projetar o poder sobre terra; 

contribuir para a dissuasão estratégica; e negar o uso do mar ao inimigo. Para aquele 

oficial, o controle de áreas marítimas deve merecer a devida importância no cenário 

estratégico brasileiro, pois é essencial que se tenha o controle de áreas marítimas de 

interesse para as comunicações marítimas do país e para a defesa do território brasileiro 

e de suas instalações costeiras, já que quase a totalidade do comércio exterior da nação 

é feito pelo mar, além das instalações industriais mais importantes se encontram 

próximas ao litoral. Apesar disso, e embora os submarinos possam ser utilizados nessa 

tarefa, “seu uso configuraria uma forma defensiva de emprego, que não tiraria proveito 

de suas características mais significativas”. No que tange à projeção do poder sobre 

terra, em função de a MB não possuir mísseis nucleares estratégicos, não está, por 

enquanto, capacitada a desempenhar, com submarinos, essa tarefa. Com respeito à 

dissuasão estratégica, embora o país não possua submarinos dotados de mísseis 

estratégicos, pode-se considerar, segundo Costa, a forma de dissuasão clássica, por 

meios convencionais, de modo a desencorajar atitudes agressivas contra o país. Nesse 

contexto, por configurar uma ameaça permanente ao inimigo, os submarinos exercem 

um papel de suma importância, pela sua capacidade de dissuadir atitudes hostis, “desde 

que sejam mantidos prontos e em nível adequado de adestramento”. A negação do uso 

do mar ao inimigo inclui ações visando à destruição ou neutralização de suas Forças 

Navais e o ataque às suas linhas de comunicações marítimas. O papel do submarino, no 

que tange a essa tarefa básica, é não apenas relevante, mas vital ao país, pela sua 

capacidade de se opor à ameaça com que o Brasil vier a se defrontar. Para aquele autor, 

“parece pouco eficaz o uso desse meio em ataque ao tráfego marítimo devido à 

tendência atual da curta duração de hostilidades”. Desse modo, sendo os únicos 

sistemas de armas que podem operar, por longos períodos e sem apoio, em águas sob o 

controle do inimigo, sem que sua presença seja suspeitada até o instante do ataque, os 
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submarinos deveriam ser empregados em missão ofensiva de bloqueio aos portos 

inimigos, objetivando destruir alvos de elevado valor. Poder-se-ia incluir, também, a 

realização de lançamento de campos minados ofensivos, de atuação temporária, em 

pontos focais e nas proximidades dos portos inimigos. Assim, considerando-se que a 

destruição de objetivos físicos que sejam significativos para o esforço de guerra inimigo 

deverá ser sempre um objetivo estratégico a orientar a ação da Marinha, é possível 

estabelecer as seguintes tarefas específicas em que os submarinos brasileiros deveriam 

ser utilizados:  

- Tarefas prioritárias: atacar as Forças Navais inimigas; bloquear, por ação 

de minagem, os portos inimigos; e atacar o tráfego marítimo inimigo; e 

- Tarefas secundárias: prover informações sobre o inimigo; realizar 

reconhecimentos fotográficos do território inimigo; e efetuar o lançamento de agentes e 

mergulhadores de combate em áreas inimigas. 

Desse modo, a estratégia de emprego dos submarinos brasileiros se pautaria 

na execução da tarefa básica de negação do uso do mar ao inimigo, empregando-os em 

tarefas eminentemente ofensivas, nas proximidades do território inimigo, a fim de tirar 

partido de suas notáveis características (COSTA, 1985, pp. 144-145). 

 Reece (1986) – oficial da reserva da USN, em tradução palestra que 

proferiu na EGN, por ocasião de um simpósio realizado naquela Escola – abordou a 

questão dos aspectos de segurança no projeto e construção de submarinos 

convencionais. Cardozo (1986) – em tradução de artigo publicado na revista alemã 

Marine Forum – escreveu sobre os submarinos da Classe 211, em concepção à época, 

naquele Estado166. Friedman (1987) – em tradução de artigo publicado na Alemanha – 

escreveu sobre os sistemas de mísseis antinavio lançados por submarinos, conforme já 

citado em item anterior, que tratava de sistemas de mísseis. 

Turrini – em duas traduções de artigos publicados na Revista Marittima, da 

Itália – analisa, no primeiro trabalho, o produto dos três maiores estaleiros europeus de 

então, destacando os progressos feitos na área da construção de submarinos: os TR 

1700, da alemã Thyssen; os Tipo 2400, da britânica Vickers; e os Classe Sea Dragon, 

da holandesa RDM (TURRINI, 1987b). No artigo seguinte, aquele autor escreve sobre 

os submarinos brasileiros construídos na Itália, entre 1910-1937, destacando que, até o 

 
166  Nota-se que, poucos anos depois, em 1989, ocorreu a incorporação do Submarino Tupi, construído na 

Alemanha e primeiro de quatro navios adquiridos pela MB baseados na Classe IKL-209. 
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final da 2ªGM, todos os submersíveis da Marinha brasileira – além de um navio de 

apoio de submarinos – haviam sido construídos naquele país (TURRINI, 1987a). Smith 

(1988) – em tradução de artigo publicado na revista norte-americana Proceedings – 

escreveu sobre as dificuldades e os problemas enfrentados por um submarino, em uma 

missão ofensiva. 

 Paiva (1988) analisou as dificuldades de comunicação enfrentadas pelos 

submarinos, explicando que a opacidade da água do mar às radiações eletromagnéticas, 

a qual proporciona aos submarinos sua mais importante característica – a ocultação –, 

também lhe confere uma séria limitação operacional: a dificuldade de comunicações. A 

ocultação, a relativa indetecbilidade e a liberdade de movimentação tridimensional na 

massa líquida permitem ao submarino realizar uma variada gama de tarefas 

operacionais. Desse modo, o sucesso do submarino na realização de suas variadas 

tarefas depende da manutenção dessa ocultação nos mares e da exploração de sua 

liberdade de movimentação no seio da massa líquida, assegurando o uso do ambiente 

subaquático a seu favor, para garantir vantagens de detecção, quando atacando, ou 

proteção, quando se evadindo dos ataques do inimigo. Aquele autor defende que o 

progresso da ciência e da tecnologia levou a um notável desenvolvimento do submarino 

e das comunicações. Não obstante o progresso dos meios de comunicações, que 

exploraram a pouca penetrabilidade das ondas eletromagnéticas na água do mar, e do 

recente desenvolvimento dos satélites de comunicações, o emprego operativo dos 

submarinos modernos, revitalizados pela propulsão nuclear e tornados mais poderosos 

pelo uso de misseis balísticos e de cruzeiro, “continua a ser limitado pela necessidade 

de reduzir sua liberdade tridimensional e de correr o risco de ser detectado para poder 

se comunicar” (PAIVA, 1988, pp. 138-139). 

 Oliveira escreveu um artigo – publicado em duas partes, em 1989 – sobre os 

aspectos gerais da guerra A/S, descrevendo a arma submarina, os recursos A/S e a 

influência ambiental naquela guerra, além de conceituá-la e detalhar as suas fases. 

Aquele oficial argumenta que a disponibilidade do emprego de submarinos por uma 

determinada Marinha, passou a exigir, do possível antagonista, grandes esforços na 

tentativa de sua neutralização. Ou seja, a adoção de uma postura estratégica de “não 

permitir a ação de submarinos em áreas marítimas de interesse e assegurar proteção à 

navegação mercante exige recursos materiais e humanos vultosos e superiores aos 

empregados por um provável inimigo para dispor de uma frota de submarinos”. Nesse 
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sentido, a capacidade de navegar a grandes profundidades; de permanecer submerso por 

grandes períodos de tempo; de dispor de velocidade e facilidade de manobra para uma 

ação ofensiva ou evasiva; de contar com a possibilidade de, mesmo sem exposição de 

qualquer mastro, obter um quadro tático da superfície do mar para sua ação e contar 

com armamento sofisticado – contra navios e alvos em terra – de extraordinário poder 

de destruição, posiciona o submarino “como o mais formidável engenho que a 

tecnologia moderna foi capaz de desenvolver para a guerra no mar”. Para Oliveira, 

tanto os de propulsão convencional, como os nucleares, podem ser empregados em: 

minagem ofensiva; bloqueio de portos; ataque ao tráfego mercante; ataque a Forças 

Navais; coleta de informações; reconhecimento; cobertura e patrulha antissubmarino; 

apoio A/S afastado em áreas marítimas selecionadas; ações de comandos; ataque com 

mergulhadores a objetivos no litoral e off-shore; e ataque com mísseis a Forças Navais 

e objetivos em terra. Assim, levando em consideração todos os condicionantes da 

guerra A/S, existe uma relativa superioridade de poder combatente do submarino sobre 

as unidades de superfície. Oliveira destaca, porém que “ao lhe ser negada a iniciativa 

das ações – de que normalmente dispõe –, o confronto poderá fazer tender a 

superioridade para os meios A/S” (OLIVEIRA, 1989a, pp. 100-102).    

 Segundo Oliveira, a tendência na época era a de dispor-se de sonares de alta 

potência e baixa frequência de emissão, com o propósito de aumentar a distância de 

detecção e, através de armamento de longo alcance, executar o ataque à maior distância 

possível. Dessa forma, será exercida pressão sobre o submarino em distância superior à 

do emprego eficaz de seus torpedos. Nesse sentido, o conjugado navio-helicóptero 

constitui uma das soluções mais adequadas para atingir esse propósito. O emprego do 

helicóptero proporciona, ainda, a vantagem de aumentar a probabilidade de acerto do 

armamento, pois o lançamento pode ser ordenado na situação mais vantajosa para o 

atacante. Além disso, esse ataque será muito difícil ser antecipado pelo submarino. 

Aquele autor destaca que os torpedos A/S são limitados para emprego em águas rasas 

devido à profundidade de operação e aos padrões para busca que lhe são característicos. 

A profundidade mínima, a partir da superfície, para início da busca de um torpedo MK  

46, por exemplo, é de 150 pés. Além disso, os sensores ativos e passivos do torpedo, em 

águas rasas, enfrentarão as mesmas dificuldades de processamento que os sonares dos 

navios, o que contraindica o esforço para o desenvolvimento de torpedos com 

profundidades máximas de operação reduzidas (OLIVEIRA, 1989b, pp. 49-54).  
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 Nesse passo, Oliveira oferece alguns detalhes sobre a guerra A/S em águas 

rasas, explicando que, conceitualmente, são consideradas águas rasas, as áreas 

marítimas com menos de 100 pés de profundidade (cerca de 220 metros), sendo 

normalmente encontradas nas proximidades de portos e terminais marítimos, isto é, 

áreas costeiras. Assim, “dispor de uma capacidade A/S para atuar em águas rasas 

significa, de fato, defender águas territoriais e instalações estratégicas do litoral”. 

Aquele autor afirma que, durante muitas décadas, o esforço A/S foi dirigido para o 

desenvolvimento de doutrina, sensores e armamento, sem sequer ser verificado se esses 

recursos eram adequados e suficientes para atuar em águas rasas. Nessas profundidades, 

os sonares de alta potência e baixa frequência de emissão perdem em eficiência, uma 

vez que sua operação provoca reverberações e ecos de fundo indesejáveis, prejudicando 

a detecção, a classificação e a manutenção do contato. Pode-se considerar que, em 

águas rasas, não há confiança num sistema de previsão de alcances, tendo em vista os 

fatores físicos, químicos e biológicos peculiares da água do mar no litoral. Para 

Oliveira, é conclusivo que, para operar em águas rasas, um navio deve ser 

especialmente configurado, com sonar concebido para este tipo de operação e com o 

armamento adequado. Não se pode esquecer que, nessas águas, existem dificuldades 

tanto para as unidades A/S como para os submarinos, mas que o submarino ainda retém 

a iniciativa das ações. Mais ainda, a pouca eficiência observada na utilização de 

sensores acústicos por navios em águas rasas ocorre igualmente com os submarinos, 

podendo exigir, para estes, emprego do periscópio ou do radar. Ademais, a incidência 

de acidentes geográficos, comumente encontrados em águas costeiras, pode confundir 

os seus sensores e exigir uma navegação absolutamente precisa e um controle de cota 

eficiente. Oliveira observa ainda que a facilidade de deslocamento do helicóptero em 

relação ao navio nas proximidades de acidentes geográficos, aliada ao fato do seu sonar 

de mergulho ter um reduzido nível de ruídos junto ao transdutor, além de poder ser 

armado com bombas de profundidade, torna-o uma excelente unidade A/S para 

emprego em águas rasas (OLIVEIRA, 1989b, pp. 55-59).  

 Sobre a guerra A/S em águas profundas, Oliveira comenta que as Forças 

Navais, quando operando em áreas oceânicas, não sofrerão restrições no que se refere à 

profundidade local para o emprego dos sonares e do armamento. Além disso, não serão 

limitadas as manobras e poderão ser empregados sistemas de previsão de alcance sonar 

de forma mais confiável. Entretanto, os espaços amplos e irrestritos das águas 
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profundas concedem liberdade ao submarino para exercer em sua plenitude a sua 

capacidade ofensiva. Oliveira explica que, desse modo, a operação A/S em águas 

profundas é de grande duração e exige resistência física e psicológica dos seus 

participantes. “Navegar em áreas de provável operação de submarinos certamente tirará 

o sono dos tripulantes de um navio”. Aquele oficial comenta ainda que os submarinos 

diesel-elétricos podem ficar mergulhados, em média, sete dias, existindo ainda 

possibilidades técnicas capazes de dilatar esse período; e que as pesquisas para o 

aperfeiçoamento desses submarinos eram intensas, tendo em vista não ser o submarino 

nuclear uma solução definitiva para a maioria das Marinhas, em função dos altos custos 

envolvidos (OLIVEIRA, 1989b, pp. 60-64). 

 Encerrando os textos desse item, Aquino (1990) publicou a exortação que, 

como Comandante da Força de Submarinos, proferiu na aula inaugural do Curso de 

Aperfeiçoamento de Submarinos para oficiais (CASO)167. O espaço incomum que a 

revista dedicou a texto dessa natureza demonstra certa predileção pelos assuntos afetos 

à arma submarina. Mais ainda, nas palavras do Almirante, pode-se ter um vislumbre de 

como aqueles oficiais veem a si mesmos e a sua escolha profissional:  

 O desconforto e a rudeza da vida de bordo, as limitações dos espaços 

confinados e as exigências de permanente atenção, que enseja pronta reação 

a quaisquer emergências que surjam, servem de estímulo para os fortes de 

alma, coração, mente e físico. São largamente compensados pelos privilégios 
de pertencer a um segmento de elite da Marinha e de operar e conduzir um 

navio incomparável e único (AQUINO, 1990, p. 64).  

 

 É interessante observar que, diferente do que foi encontrado nos dois 

tópicos anteriores – que tratavam da guerra aeronaval e dos sistemas de mísseis –, a 

produção sobre os submarinos aumentou no pós-conflito (quase que dobrou, na 

verdade), com 10 artigos escritos antes da Guerra das Falklands/Malvinas, e 19, depois. 

Mais ainda – e também de forma oposta aos dois tópicos anteriores – a questão do 

submarino foi tratada no pré-guerra quase que exclusivamente por oficiais de Marinha 

(com apenas uma tradução de artigos estrangeiros). Após o conflito, um terço do que 

foi publicado sobre o tema foi buscado em traduções – seis textos –, além de um artigo 

escrito por um civil. Ainda sobre as traduções, nota-se também uma diferença: 

enquanto nos temas anteriores recorreu-se basicamente às publicações norte-

americanas. Quando o assunto foi o submarino, a busca foi mais ampla, encontrando-se 

 
167  Realizado no início da carreira, o CASO provê a capacitação necessária aos oficiais do Corpo da 

Armada na condução, supervisão e manutenção das áreas de máquinas, armamento e sensores, além 

de qualificá-los a empregar operativamente o submarino (BRASIL, 2016a). 
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textos italianos e alemães – Estados com histórico de fornecimento de submarinos ao 

Brasil –, além daqueles produzidos nos EUA. 

 

4.2.6 – AS OPERAÇÕES ANFÍBIAS E O EMPREGO DE FUZILEIROS NAVAIS 

 Sobre as Operações Anfíbias e o emprego de Fuzileiros Navais, nota-se que, 

de 1970 até a Guerra das Falklands/Malvinas, esse tópico pouco foi abordado na RMB, 

com a publicação de apenas três artigos com alguma relação com o assunto. Flores 

(1972) discorre sobre a atuação da Marinha na Amazônia. O então CMG Mário César 

Flores – cuja voz se faz presente nas mais diversas partes desta pesquisa – foi o único 

oficial de Marinha entre 1970-1990 que aborda a questão das Operações Ribeirinhas, 

escrevendo também o único artigo do pré-guerra que trata do emprego de FN na MB. 

Lima (1980) trata do Poder Marítimo da URSS, seus meios anfíbios e as possibilidades 

que aquela Marinha possuía em relação às OpAnf. Por fim, Filho (1982) escreveu sobre 

a clássica Operação Anfíbia de Iwo Jima, na 2ªGM, quando o Alte Nimitz, Comandante 

do TO do Pacífico Central, junto com o Alte Spruance, Comandante da 5º Frota, decidiu 

realizar uma OpAnf para conquistar, ocupar e manter aquela ilha, a fim de contribuir 

para o ataque final ao Japão. 

 Após a guerra, aumenta em muito a produção sobre o tema, com a 

publicação de dez textos. Johansson (1982) continua na linha da História 

Militar/História Naval a respeito da 2ªGM, escrevendo sobre o desembarque na 

Normandia e o panorama no continente europeu nos anos 1943-1944, relembrando que 

entre os fatores determinantes para o sucesso daquela operação estavam a superioridade 

aérea e naval dos aliados. Becman (1983) – oficial médico – escreve sobre Medicina 

Operativa, mais especificamente sobre a sua aplicação nas OpAnf, descrevendo os 

recursos disponíveis para o apoio de saúde naquelas operações e as atividades do 

pessoal de saúde durante cada uma das fases da Operação Anfíbia. Tuya (1984), oficial 

FN espanhol, escreveu sobre as OpAnf na Guerra das Falklands/Malvinas. Seu artigo 

foi originalmente divulgado na Revista General de Marina, da Armada Espanhola, tendo 

a sua tradução sido publicada na RMB. Cabe destacar que o único texto publicado até 

1990, especificamente sobre as Operações Anfíbias naquele conflito, foi essa tradução.  

 Na sequência, Matta (1984) escreve sobre o Grupo de Embarcações de 

Desembarque (GED) – organização que congrega os meios de desembarque por 

superfície – como elo fundamental nas OpAnf. Discorre sobre o modelo norte-
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americano, sobre as origens do GED brasileiro – com a chegada, a partir de 1955, dos 

Navios-Transporte Custódio de Melo, Barroso Pereira, Ary Parreiras e Soares Dutra – 

e sobre a atuação daquele Grupo nas Operações Anfíbias. Castro (1985) escreve sobre 

as Forças de Fuzileiros Navais como instrumento de ação rápida em situações de crise e 

tensão, analisando as capacidades das forças norte-americanas e soviéticas em relação a 

esse ponto. Leão et al (1985) escreveram sobre a Guerra de Manobra e as OpAnf, 

apresentando os conceitos que envolvem a questão, a doutrina então em vigor no United 

States Marine Corps (USMC) e as implicações da Guerra de Manobra para a Força de 

Fuzileiros da Esquadra. Sanctos (1986) escreve sobre o papel dos FN na estratégia 

naval, defendendo que o Brasil, por sua situação geoestratégica não pode prescindir de 

uma Marinha com capacidade oceânica, dotada de componente especializado para a 

projeção do Poder Naval sobre terra, o Corpo de Fuzileiros Navais. 

 Já Ferreira (1987), depois de realizar o curso de Comando e Estado-Maior 

no Reino Unido, na Royal Naval Staff College, descreve a estrutura daquela Marinha e 

de seus Reais Fuzileiros Navais. Neves (1988) volta-se também para o exterior, 

escrevendo sobre a USN e o USMC, que se encontravam em processo de incorporação e 

desenvolvimento de novos meios – como as embarcações a colchão de ar e os aviões de 

decolagem e pouso verticais –, capazes de aumentar a mobilidade e a flexibilidade das 

forças de desembarque, e sobre como isso afetava as possibilidades do Assalto Anfíbio. 

Por fim, Ribeiro (1989) abordou a questão do apoio logístico às Forças de Fuzileiros 

Navais, à luz da doutrina da USMC para a guerra de manobra. Entre outros pontos, 

aquele autor destacava as “taxas de aproximação para um Regimento de Infantaria 

Motorizada soviético”. Isso em 1989, mais uma vez demonstrando a capacidade de 

certos conceitos prolongarem-se no tempo, a despeito da realidade observada, conforme 

comentado no Capítulo 2, com base na obra de Posen. 

 Destaca-se ainda que, no pré-guerra, escreveram dois CMG do Corpo da 

Armada e um CF (FN). Após o conflito, o assunto passa para a alçada dos oficiais 

Fuzileiros Navais: escrevem três CMG (FN) e três CF (FN), além de apenas dois CF da 

Armada, um CT (Md) e um artigo traduzido. Em relação à pequena produção 

encontrada na RMB sobre os FN, cabe notar que há outras publicações na Marinha 

voltadas especificamente para o CFN, como NotAnf, O Anfíbio e Âncoras e Fuzis168.  

 
168  Tais publicações podem ser acessadas pela internet, no endereço “https://www.marinha.mil.br/ 

cgcfn/revistas” (BRASIL, 2019b). 
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 Por fim, cabe destacar as palavras de dois ex-Ministros da Marinha. Sabóia 

(1978) alerta que “o imediatismo, o julgamento simplista ou preconcebido, o apego a 

dogmas ou a doutrinas ultrapassadas formam o caminho certo e direto para o fracasso” 

(SABÓIA, 1978, p. 13). Nesse passo, Flores (1980) defende que  

é melhor produzir controvérsias, que são o caminho mais seguro para que 

cheguemos à solução presumivelmente correta, do que permitir que a inércia 

governe o aprestamento naval, cuja definição de rumo enfrenta maior 

dificuldade na complexa e instável conjuntura política, estratégica, 

econômica e tecnológica dos nossos dias e do futuro previsível. A geração 
dessas controvérsias contribui para despertar a emersão e a difusão de 

opiniões que suplantem o gabarito do cartesianismo mental a que estamos 

normalmente condicionados, guiando com imaginação e criatividade os 

difíceis passos atuais da Marinha, visando a adequá-la, para um futuro sobre 

o qual muito pouco podemos afirmar com certeza (FLORES, 1980, p. 72). 

 

 No capítulo seguinte serão apresentadas algumas considerações finais e as 

conclusões deste trabalho.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os objetivos estabelecidos para este trabalho foram o de definir como se 

apresentava a estrutura do Sistema Internacional à época da Guerra das 

Falklands/Malvinas (1982) – moldada pelo confronto Leste x Oeste – e seu impacto 

sobre o pensamento naval; descrever as lições aprendidas – desde o nível político-

estratégico até o nível tático-operacional – com aquele conflito; e, como objetivo 

principal, comparar os artigos publicados pelos oficiais da MB na Revista Marítima 

Brasileira, na década anterior à guerra (a partir de 1970), com os textos publicados no 

pós-conflito (até 1990), apontando se houve algum afastamento em relação às reflexões 

voltadas ao confronto bipolar da Guerra Fria; e se as eventuais mudanças têm relação 

com o aprendizado decorrente do Conflito no Atlântico Sul.  

 Nesse passo, foi formulada a hipótese de que, em decorrência da observação 

das lições aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas, ocorreram mudanças no 

pensamento naval – aqui representado pelos artigos publicados por oficiais da Marinha 

na RMB –, que veio a se distanciar da agenda ditada pela Guerra Fria. Com foco nesse 

escopo, dentro da proposta metodológica apresentada no primeiro capítulo, e tendo 

como farol o campo multidisciplinar dos Estudos Estratégicos, chegou-se às 

considerações finais e às conclusões apresentadas abaixo.  

  O segundo capítulo, de marco teórico e contextualização, permitiu nortear o 

caminho a ser seguido. Foi lá definido o realismo – na vertente do neorrealismo ou 

realismo estrutural, de Kenneth Waltz (1924-2013) – como a teoria a explicar o 

contexto em que se desenvolvia o pensamento naval da época, a Guerra Fria. Afirmou-

se que a teoria de Waltz é baseada em três pilares: a anarquia do SI, a necessidade da 

autoajuda e o equilíbrio de poder; com os Estados voltados sempre para sua segurança e 

sobrevivência no SI. Foi comentado que o dilema da segurança se configura onde um 

Estado que esteja acumulando instrumentos de força – mesmo que o faça visando sua 

própria defesa – é assumido pelos demais como uma ameaça que requer resposta. Nesse 

ciclo, busca-se sempre um incremento que permita alguma margem de vantagem sobre 

o instrumento, ou a capacidade, obtidos pelo adversário, no chamado comportamento 

de equilíbrio (balancing behaviour). 

   Sobre os níveis de tensão no SI, foi apresentado que, dentro da moldura 

teórica escolhida, é maior a estabilidade em um sistema bipolar – aquele dominado por 

duas grandes potências (great powers) –, quando comparado a outro, que seja 
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multipolar – com a presença de diversas grandes potências, uma vez que, onde apenas 

duas potências disputam, desbalanceamentos podem ser provocados somente através 

dos esforços internos que cada uma irá realizar. Por outro lado, quando um número 

maior de great powers disputa espaço, eventuais alterações de alinhamento entre eles 

agregam flexibilidade ao sistema. 

  Desse modo, a mesma moldura teórica que contribui para a compreensão 

acerca do confronto bipolar, ajuda também a entender as mudanças no pensamento 

naval pós-Conflito de 1982. Ou seja, em um ambiente anárquico que impõe a 

autoajuda, ao perceber que as ameaças aos interesses nacionais não se encontravam 

circunscritas ao inimigo soviético – podendo configurar-se em uma potência interna ao 

próprio bloco Ocidental –, os oficiais de Marinha passaram a defender com mais ênfase 

uma MB capaz de atuar de forma autônoma e em prol dos interesses genuinamente 

brasileiros, e não apenas em complemento à uma agenda estrangeira – dos EUA, da 

OTAN e de seus aliados. Mais ainda, sabendo-se que o SI era guiado pela lógica da 

bipolaridade EUA x URSS ao longo de todo o período de interesse desta pesquisa 

(1970-1990) e sendo os EUA uma potência de poder muito maior que o de seus aliados 

– com uma enorme distância em relação às capacidades e possibilidades que possuíam 

os países sul-americanos, por exemplo –, pode-se afirmar que o atendimento aos 

interesses desses países possuía baixa prioridade na agenda norte-americana. A Guerra 

de 1982 veio para sublinhar essa questão junto aos oficiais da MB, com reflexos no 

pensamento naval.  

  Procurando entender a visão do oficial de Marinha da época a partir do 

prisma teórico apresentado, encontra-se um militar que aceitava com certa naturalidade 

um papel subordinado para a atuação da MB. Vivendo em um mundo de disputa bipolar 

e sendo o Brasil um aliado de poder muito menor que a grande potência de seu bloco, a 

estrutura desse sistema não permitiria ao Estado brasileiro uma margem significativa de 

liberdade, condicionando em grande medida suas ações e, consequentemente, a forma 

de atuar de sua Marinha. O Conflito de 1982 veio a pôr em xeque esse paradigma, pois 

a atenção e os esforços dos oficiais estavam dedicados ao enfrentamento do inimigo 

comum – comunista soviético – e não se esperava ter que lidar com a possibilidade de 

conflitos internos ao bloco Ocidental. 

  Na segunda parte do marco teórico, o olhar voltou-se para o estudo da 

doutrina militar e seus processos de mudança, tendo como base os escritos de Barry 
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Posen (1952-). Abordou-se a doutrina militar como sendo o componente da Grande 

Estratégia do Estado que busca responder quais meios deve ser empregados e como 

fazê-lo, o que contribuiu para um melhor entendimento sobre as formulações propostas 

pelos oficiais da MB acerca do preparo da força para o cumprimento das tarefas afetas à 

Marinha. Na sequência, foi visto que as doutrinas militares mudam com o tempo, sendo 

possível analisá-las sob três aspectos: podem ter características ofensivas, defensivas ou 

de dissuasão; e podem ser mais ou menos inclinadas à inovação ou à estagnação. 

  A partir dessa perspectiva, foi possível identificar um pensamento naval 

brasileiro voltado para a dissuasão169, especialmente no pós-Guerra de 1982, com o 

aumento do foco no emprego da arma submarina para a negação do uso do mar. Foi 

possível ainda verificar que, apesar de a atenção não ter sido completamente apartada 

do conflito bipolar, houve considerável mudança de rumo após o Conflito no Atlântico 

Sul, demonstrando a capacidade de a força inovar quando diante de possíveis ameaças, 

conforme explicado por Posen. 

  Aquele autor faz uso de duas perspectivas teóricas em seu estudo: a teoria 

organizacional e a teoria do equilíbrio de poder. Foi apresentado que a teoria 

organizacional explica o comportamento dos atores no SI, privilegiando a análise no 

nível do Estado, assumindo que esses entes são permeados por complexas burocracias 

especializadas e que, entre essas, as burocracias militares estão entre as mais difíceis de 

controlar – por serem de grandes proporções, paroquiais, fechadas e dotadas de vastos 

recursos; prevendo a doutrina militar como ofensiva e com tendências à estagnação. 

Nesse passo, a teoria do equilíbrio de poder – fundamentada no realismo estrutural de 

Waltz – explica que as restrições e os incentivos que se apresentam aos atores moldam 

o desenvolvimento da doutrina, mitigando sua tendência à estagnação. Posen, 

analisando as doutrinas militares do Reino Unido, da França e da Alemanha, no entre 

Guerras Mundiais, concluiu que a teoria do equilíbrio do poder fornecia as melhores 

explanações acerca dos processos de mudança, o que se confirmou para o caso em 

estudo nesta dissertação. Cabe destacar, porém, que as duas linhas de pensamento 

contribuíram para o entendimento acerca das mudanças no pensamento naval 

observadas ao longo do período estudado. 

 
169  Além de explícita nos documentos de alto nível do Ministério da Defesa – PND e END –, tal doutrina 

de dissuasão se confirma de forma bastante evidente com a prioridade atribuída ao Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos da Marinha (PROSUB), a partir de 2008.  
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 Foi visto que, segundo Posen, a doutrina militar pode ser decifrada por meio 

das aquisições de meios de uma dada força. Ou seja, o inventário de meios e sistemas de 

combate de uma FA pode ser usado como evidência para que se deduza a doutrina que 

orienta aquela força. Assim, o pensamento naval, pressionado pela Guerra de 1982, se 

mostra capaz de inovar e se afasta das limitações impostas pela Guerra Fria, passando a 

refletir com mais firmeza sobre a necessidade de o Brasil ter de ser capaz de se 

contrapor a interferências diretas sobre sua soberania, constatando-se uma inclinação 

cada vez maior na proposta por uma doutrina de dissuasão.  

 Ainda no segundo capítulo, dentre os temas abordados na análise da 

conjuntura, um espaço maior foi dedicado ao entendimento da Guerra Fria e do 

ordenamento do mundo bipolar – e de como o Brasil e a MB se inseriam nesse contexto 

–, uma vez que os textos publicados pelos oficiais de Marinha na RMB demonstram que 

era esse o ponto que mais impactava o pensamento naval, especialmente antes da 

Guerra de 1982. Outros aspectos presentes à época – como a crise econômica mundial 

pós 1973 e o processo de redemocratização brasileiro – passam quase sem serem citados 

pelos autores que são objeto deste trabalho. Assim, antes de abordar-se o período de 

interesse da pesquisa – a partir de 1970 –, foi preciso entender como se desenrolou a 

Guerra Fria até aquele ponto, desde o seu início, no pós-2ªGM. Foi comentado que a 

confronto bipolar não se apresentou de forma homogênea e que, ao longo da Guerra 

Fria, pelo menos dois momentos podem ser bem delineados, divididos pela primeira 

crise do petróleo, no início dos anos 1970. 

  Naquele tempo, era permanente a possibilidade da confrontação nuclear, 

baseada na premissa de que apenas o medo da destruição mútua assegurada (MAD) 

seria capaz de impedir que um lado ou o outro iniciasse um conflito que levaria à 

destruição de todos. Cabe notar que a busca por forças convencionais robustas, que 

permitissem o enfrentamento de um longo conflito convencional contra os comunistas, 

em nenhum momento deixou de ser um objetivo perseguido pelos EUA. No plano 

regional latino-americano, a Guerra Fria implicou, entre outros, na criação do sistema 

interamericano (TIAR em 1947 e OEA em 1948), de natureza política e de segurança, 

além de uma série de intervenções militares e de ingerências dos EUA nos governos da 

região. Desde a década de 1960, a América Latina era cenário de violentos confrontos, 

com o surgimento de forças revolucionárias, que, a exemplo do que ocorreu em Cuba, 

recorriam à luta armada. A situação preocupava os Estados Unidos, que viam ameaçada 
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a sua esfera de influência tradicional e que, para fazer face àquela situação, decidem por 

apoiar ditaduras ou intervir para impedir a tentativa de tomada de poder pelos 

comunistas. 

  Por outro lado, foi visto que a situação do mundo entre o pós-2ªGM e o 

início dos anos 1970 era de relativa estabilidade. Naquele momento, as duas 

superpotências aceitavam a forma como o mundo se encontrava dividido e se 

esforçavam para solucionar as eventuais disputas de modo a evitar um confronto aberto 

entre suas forças militares. Apesar de os EUA encontrarem-se abalados pela Guerra do 

Vietnã, os tempos eram de otimismo, com a assinatura do SALT-I, por exemplo, 

ocorrendo em 1972.  

 Porém, em meados daquela década, teve início aquela que pode ser chamada 

de “Segunda Guerra Fria”, a partir da crise econômica mundial provocada pelo choque 

do petróleo de 1973 – agravada em 1979. Nesse período, durante a gestão do presidente 

norte-americano Jimmy Carter (1977-1981), de forte apelo à defesa dos Direitos 

Humanos, a atitude dos EUA para com a América Latina alterou-se substancialmente, 

pondo em prática um sistema de ajuda seletiva, reduzindo o apoio militar e financeiro às 

ditaduras locais, como as que governavam o Chile e a Argentina. Destacou-se que, em 

relação ao Brasil, houve enorme pressão daquele governo na tentativa de interferir no 

programa nuclear brasileiro. Em decorrência desses dois pontos, houve a denúncia do 

Acordo Militar Brasil-EUA de 1952, em 1977, com o decorrente fechamento da Missão 

Naval norte-americana no país; e um esfriamento nas relações entre os dois Estados. 

Pode-se afirmar que, além das lições aprendidas com a Guerra das Falklands/Malvinas, 

a denúncia do Acordo de 1952 contribuiu também para o afastamento do pensamento 

naval da posição de simples subordinação à agenda estratégica norte-americana.  

 Foi visto que, com a chegada de Reagan ao poder nos EUA, em 1981, eleva-

se o tom no confronto entre as superpotências, configurando em definitivo o início da 

“Segunda Guerra Fria”. Apesar do clima quase que apocalíptico que passou a guiar o 

debate nos EUA naquele período, foi apresentado que essa narrativa não possuía lastro 

na realidade, tratando-se mais de uma construção do próprio governo daquele Estado. 

Foi constatado na pesquisa que o pensamento naval espelhou, em certa medida, esse 

discurso norte-americano. 

  Comentou-se também que outro fator de turbulência naquele período foi a 

nova onda de revoluções que atingiu o Terceiro Mundo – pró-soviéticas, em sua 
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maioria. Nesse sentido, essa segunda fase da Guerra Fria foi travada por meio de 

guerras locais nos países subdesenvolvidos, sem o envolvimento direto dos EUA – 

traumatizado pelo desastre do Vietnã, e pela aceleração da corrida armamentista 

nuclear. Na América Latina, a guerrilha e os golpes de Estado proliferavam, 

transformando-a numa região de grande instabilidade. Nesse contexto, foi destacado 

que as tentativas do regime cubano de propagar o socialismo foram motivo de grande 

preocupação para os EUA e para seus aliados no continente e que, apesar disso, o 

pensamento naval manteve-se focado nas questões profissionais, não desviando sua 

atenção para as turbulências internas pelas quais o Brasil passava. 

  Na sequência, foi apresentado que, desde meados dos anos 1980, dois 

fenômenos – um de ordem econômica e outro de ordem política – criaram as condições 

para o término do sistema bipolar. Por um lado, o mundo ocidental atravessava uma 

fase de grande expansão, com o fim da crise econômica pós 1973. De outro, Mikhail 

Gorbatchev chegava ao poder na URSS, em 1985, implementando a perestroika e a 

glasnost. Notou-se que o fim da Guerra Fria pode ser encontrado em desdobramentos 

internos à própria URSS, onde fatores políticos, econômicos e demográficos 

precipitaram o que pareceu ser uma desintegração abrupta daquele Estado. Para o 

Ocidente, o desmoronamento soviético veio de forma inesperada, deixando os EUA 

como a única grande potência do Sistema Internacional. Esse fim imprevisto pode ser 

observado nos próprios textos dos oficiais de Marinha presentes nesta pesquisa, uma 

vez que até o final dos anos 1980 ainda eram publicados artigos na RMB que tinham 

como foco o estudo do grande inimigo soviético. 

 No terceiro capítulo foi apresentada a Guerra das Falklands/Malvinas; a 

escalada da crise e os primeiros passos do conflito; e as lições aprendidas com aquela 

guerra, desde o nível político-estratégico, até o tático-operacional. Sobre a situação dos 

contendores, nota-se que os argentinos – inseridos no mesmo quadro em que se situava 

o Brasil, sob a perspectiva do confronto bipolar –, embora tenham aderido à orientação 

geral norte-americana no preparo de suas forças, não se descuidaram em manter flexível 

o seu Poder Naval, contando com o NAeL 25 de Mayo e com escoltas dotados de MSA 

e MSS. Acerca do Reino Unido, apresentou-se que, a partir de 1981, aquele Estado 

planejava reduzir a Royal Navy, com a baixa do Navio Polar HMS Endurance, de seus 

NAe e de seus navios anfíbios, entre outros. Na época, havia um foco muito claro no 

sentido de que a ameaça estratégica ao Reino Unido era representada pela URSS, e 
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pensavam-se as políticas de defesa para responder àquela ameaça sempre se levando em 

conta o apoio da OTAN. Essa restruturação que se planejava limitaria a capacidade 

militar britânica em responder a uma invasão argentina nas ilhas e sua cada vez mais 

reduzida presença naval no Atlântico Sul sinalizou o enfraquecimento de sua vontade 

política em defender os interesses do Estado naquela região. A lição tirada a partir deste 

ponto ficou bastante marcada no pensamento naval, com diversos oficiais – após a 

Guerra de 1982 – alertando para a necessidade de a MB fazer-se presente nas áreas de 

maior interesse para o país. 

 Nesse passo, foi comentado que, na Argentina, a Junta Militar buscava um 

processo diversionário para os problemas políticos e econômicos que enfrentavam no 

campo interno. Mais ainda, a percepção do presidente Galtieri era a de que o Reino 

Unido não empregaria a força para retomar as ilhas; os EUA permaneceriam neutros no 

caso de um conflito; a ONU iria aceitar a ocupação argentina como um assentamento 

legítimo daquele povo; e a diplomacia argentina teria sucesso em promover aquele 

Estado como parte injustiçada aos olhos da opinião pública mundial. Todas essas 

suposições se mostraram infundadas. Este ponto veio a reforçar uma visão realista do SI 

– em conformidade com as teorias de Waltz e de Posen –, pela necessidade de 

autoajuda, além de expor que não se poderia confiar em um eventual apoio norte-

americano no caso de conflito entre um país sul-americano e uma potência Ocidental 

aliada dos EUA. Tais lições foram devidamente registradas pelos oficiais e tiveram eco 

no pensamento naval pós-Falklands/Malvinas.  

 Destacou-se ainda que o governo argentino não foi capaz de manobrar em 

seu favor o desenrolar das ações e que o conflito foi deflagrado antes que a disposição 

das forças, os condicionantes políticos e até mesmo as condições ambientais estivessem 

favoráveis à Argentina. Desse modo, tropas daquele Estado invadiram as 

Falklands/Malvinas em 2 de abril de 1982, na chamada Operación Rosario, levando à 

rendição do governador britânico Rex Hunt e dando início ao conflito. 

  Apresentou-se que as lições aprendidas com o Conflito no Atlântico Sul, em 

sua maioria, não eram novas, mas sim repetições de lições similares de conflitos 

passados. Como exemplo, ambos os lados foram forçados a reaprender que uma nação 

vai para a guerra com o que se tem, e não com o que se gostaria de ter. Quanto às lições 

no nível político-estratégico, observou-se que as FA britânicas se encontravam 

concentradas sobremaneira em um determinado aspecto de sua missão – contribuir com 
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a OTAN contra o bloco soviético –, o que se mostrou tremendamente custoso quando 

foi necessário atender outras demandas. Por outro lado, o conflito veio a ratificar o 

esforço realizado pela Royal Navy no sentido de manter uma marinha minimamente 

balanceada – mesmo em uma época em que era progressiva a redução de seu orçamento 

–, capaz de realizar uma ampla gama de tarefas, não abrindo mão de possuir em seu 

inventário um número significativo de navios de superfície capazes de operar a longas 

distâncias; e de um mínimo de capacidade aérea embarcada. Quanto a mobilização, 

notou-se que a disponibilidade de recursos civis (uma marinha mercante forte e uma 

indústria de defesa capaz de rapidamente expandir a sua produção) foram fatores 

críticos para o sucesso britânico. Aqui tem-se um ponto que restou marcado no 

pensamento naval, com vários textos sendo publicados no pós-guerra sobre a 

necessidade de ser dada maior atenção à questão da mobilização. 

  Quanto aos aspectos organizacionais, no lado argentino, ficou demonstrada 

a falta de preparação e organização daquele país para o caso de guerra, devido a 

carência de legislação específica em matéria de Defesa Nacional, a deficiência de 

estruturas orgânicas adequadas e a falta de procedimentos que permitissem planejar e 

executar a mobilização do Estado para atender as exigências de um conflito armado. A 

Argentina não possuía oficialmente uma Política Nacional de Defesa, por exemplo. Os 

britânicos demonstraram possuir uma estrutura de comando mais eficiente e melhor 

adaptada à condução de operações conjuntas. Por outro lado, na Argentina, a estrutura 

de comando militar estava dominada pelo foco na luta contra a guerra revolucionária e 

mal adaptada para a condução de operações com as outras forças singulares. Nesse 

ponto, omitiu-se o pensamento naval. A necessidade de ser capaz de operar de forma 

conjunta é uma das lições mais importantes da guerra. Apesar disso, o assunto passou 

quase que despercebido nas páginas da RMB, fruto talvez da resistência da instituição 

em subordinar-se a uma instância superior, capaz de interferir em seus assuntos 

internos. 

  Foi apresentado ainda que o conflito destacou mais do que a efetividade das 

armas de alta tecnologia; ficou evidente também a sua proliferação. Por outro lado, 

restou evidente a questão da dependência tecnológica argentina, problema comum aos 

países em desenvolvimento, tornando-os reféns da disponibilidade de armas, munição, 

sensores e sobressalentes que, se em tempo de paz por vezes já são de difícil acesso, 

podem se tornar literalmente inacessíveis em tempo de guerra. Esta é mais uma lição da 
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guerra que ficou bem registrada no pensamento naval. Se, desde antes das 

Falklands/Malvinas, a MB já se empenhava em programas de reaparelhamento com o 

objetivo de alcançar uma maior independência tecnológica – notadamente a partir de 

meados dos anos 1960 –; após a Guerra de 1982, os apelos dos oficiais nesse sentido 

são ainda mais marcantes. 

  Quanto às lições no nível tático-operacional, ficou comprovada a grande 

capacidade de meios aéreos operando a partir de terra no enfrentamento a uma Força 

Naval hostil que entre em seu raio de ação; a confirmação da efetividade dos 

submarinos nucleares de ataque; alguns aspectos relevantes em relação aos projetos de 

construção de navios; o valor em combate do binômio Harrier-Sidewinder; e a 

importância dos helicópteros de apoio.  

  No Atlântico Sul, a cadeia de comando britânica foi marcada pela incerteza 

entre as responsabilidades que cabiam a cada autoridade presente, ferindo o princípio da 

unidade de comando. Por outro lado, foi notada uma maior capacidade britânica de 

improvisar diante das adversidades. Nesse sentido, ficou mais uma vez demonstrado 

que a qualidade individual do combatente é fundamental. Dessa forma, a guerra 

mostrou que é necessário manter-se tropas bem preparadas, com alto grau de 

profissionalismo; além de forças capazes de responder rapidamente e de se adaptar a 

circunstâncias imprevistas. Foi comentado que a qualidade dos líderes é vital, devendo 

prevalecer aqueles de elevado caráter, espírito combatente e valor militar. Esta lição 

não passou despercebida pelos oficiais da MB, que registraram em seus textos no pós-

guerra a necessidade de qualificação do pessoal da força. 

  Quanto aos aspectos logísticos, notou-se que o bloqueio naval britânico 

restringiu em muito o apoio logístico que a Argentina poderia prover às ilhas, a partir 

do continente, o que repercutiu sensivelmente na mobilidade, na defesa aérea, no poder 

de fogo da artilharia e na capacidade de combate das tropas em terra. Destacou-se a 

utilização de meios da marinha mercante britânica (Ships Taken up from Trade, 

STUFT), que contribuiu com 45 navios. Mais ainda, em função das distâncias 

envolvidas, a capacidade de reabastecimento em voo mostrou-se fundamental. 

  Ficou comprovada a capacidade de mobilidade estratégica dos submarinos 

nucleares de ataque britânicos, bem como sua decisiva contribuição no desenrolar das 

ações, demonstrando que esses meios podem efetivamente desequilibrar um confronto 

no mar. Destaca-se que mesmo os submarinos argentinos – de propulsão convencional 
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– foram capazes de afetar as operações britânicas apenas pela sua possível presença no 

mar, mesmo que não tenham conseguido obter resultados mais significativos. 

  Cabe notar que ambas as forças se ressentiram da falta da capacidade de 

alarme aéreo antecipado, assim como de maiores possibilidades para a execução do 

reconhecimento aéreo. Na falta dessas aeronaves, navios-escolta na função de piquetes 

tornavam-se expostos em demasia ao ataque inimigo. Observa-se que os sistemas de 

combate dos navios da Royal Navy eram sujeitos facilmente à saturação, em função da 

pequena quantidade de canais que esses sistemas dispunham para a direção de tiro. 

Assim, a experiência advinda do conflito sugere que sejam instalados nos meios de 

superfície tantos recursos de defesa de ponto quanto possível. Mais ainda, os elementos 

componentes da defesa aeroespacial britânica – os Sea Harrier, as baterias de Rapier e 

os navios dotados de MSA – demonstraram baixa capacidade de coordenação.  

  Foi comentado que a maior vitória do Reino Unido foi no exitoso emprego 

de seu poder aeronaval, sem o qual a condução da operação não teria sido possível. 

Desse modo, restou comprovada a necessidade de que aquela marinha mantivesse seus 

NAe, o que de fato ocorreu. Tal ponto deve servir de importante fonte de reflexão em 

relação à MB que se quer ter. Ficou também demonstrado o valor da aviação de ataque 

baseada em terra contra forças operando no mar. Porém, nota-se que, para uma ação 

mais efetiva por parte desses meios, é preciso que haja um número considerável de 

aeronaves e que o embate ocorra nas proximidades da base de apoio desses meios (no 

caso em lide, as aeronaves argentinas operavam no limite de sua capacidade). 

  Por outro lado, a guerra deixou também a lição de que os grandes navios de 

guerra continuam aptos ao combate, mesmo diante de uma considerável ameaça aérea, 

mas que é preciso equipá-los com sistemas de defesa antiaérea adequados a esse 

cenário. Nesse sentido, os incêndios foram o inimigo mais danoso aos meios navais, 

causando a destruição de três, entre os quatro escoltas britânicos perdidos. Nesses 

incêndios, restaram evidentes algumas deficiências no Controle de Avarias (CAv) dos 

navios, como o emprego de materiais inapropriados na construção. Em relação à 

Argentina, é importante destacar a grande dificuldade de comando e controle que se 

apresentou no seu relacionamento inter-forças, e a falta de adestramento dos militares 

daquele Estado para a operação dos equipamentos eletrônicos que tinham a sua 

disposição.  
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  Destacou-se que o Apoio de Fogo Naval provou o seu valor, mas que a falta 

de um maior poder nesse quesito, entre os meios da Royal Navy, congestionou a área de 

desembarque, expondo a Força Naval ao ataque aéreo argentino. Observou-se que a 

perda da capacidade de apoio de fogo na marinha britânica devia-se à concepção dos 

navios escolta de então, voltados para a guerra antiaérea e a guerra antissubmarino. 

Sobre as OpAnf, cabe notar que um fator essencial para a execução da campanha foi a 

disponibilidade dos dois Navio de Desembarque-Doca britânicos, sem os quais a RN 

não teria tido condições de projetar poder sobre terra da forma como foi feito. 

  Antes de apresentar as conclusões referentes ao quarto capítulo – que trata 

do pensamento naval – cabe comentar sobre alguns pontos que constam nos apêndices, 

em especial os Apêndices de E a G, que tratam da RMB em si. Lá destacou-se a 

diminuição do espaço reservado às traduções de textos estrangeiros, quando se 

comparam os períodos pré e pós-Guerra de 1982. Mais ainda, tais artigos foram sendo 

substituídos principalmente pela produção do oficial de Marinha, demonstrando a 

preocupação da revista em privilegiar o pensamento autóctone.   

  Sobre a divisão dos artigos publicados por áreas do conhecimento, 

constatou-se que a RMB se trata de uma publicação voltada principalmente para o trato 

de temas na área dos Estudos Estratégicos, com média de 64,5% dos artigos voltado 

para esse campo. Mais ainda, na comparação entre o pré e o pós-Guerra de 1982, 

observou-se que a revista ofereceu uma parcela cada vez maior de seu espaço para os 

assuntos da referida área (56,2% entre 1970-1982, e 78,1% entre 1983-1990). Na 

sequência, os Estudos Estratégicos foram divididos em subáreas e, ao comparar-se os 

valores encontrados para as outras três subáreas de maior participação na revista, notou-

se que, após o Conflito no Atlântico Sul, os oficiais de Marinha afastaram-se do estudo 

da Guerra e da análise de Meios Militares/Sistemas de Combate, preferindo olhar para o 

passado, em direção à História Militar/História Naval. 

 Por fim, sobre os artigos que abordam o Emprego do Poder Naval e suas 

três subáreas componentes - Guerra Naval, Atividades de Emprego Limitado da Força e 

Atividades Benignas do Poder Naval –, notou-se que, na comparação entre o pré e o 

pós-Guerra de 1982, mesmo depois da ocorrência do conflito, a maior parte dos artigos 

continuava dedicada à análise das Atividades Benignas. Porém, em muito diminuiu a 

participação nesse campo (de 69,0 para 44,0%), dentro do tema Emprego do Poder 
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Naval. Ao mesmo tempo, cresceu o interesse pela temática da Guerra Naval (que passou 

de 22,0 para 38,0%). 

 Chega-se assim às considerações acerca do quarto capítulo – última parte de 

desenvolvimento do trabalho –, que tratou do pensamento naval nas páginas da RMB 

(1970-1990), apresentando as reflexões dos oficiais de Marinha, tanto no nível político-

estratégico, quanto no tático-operacional. Para tal, foram examinados os 661 artigos 

publicados ao longo das 84 edições da revista englobadas nessa janela temporal. Dentre 

esses artigos, foram vistos com mais detalhe os 493 que foram escritos por oficiais da 

Marinha (129 de autoria de Almirantes, 353 de Oficiais Superiores e 11 de Oficiais 

Subalternos/Intermediários). 

 Nesse passo, a primeira parte daquele capítulo, que trata do nível político-

estratégico, abordou temas como o foco do pensamento naval no confronto Leste x 

Oeste; o sistema de segurança interamericano; o relacionamento entre o Brasil e seus 

vizinhos; a situação política no Brasil, o regime militar e a redemocratização; a MB e 

uma Política Nacional para a Defesa; o emprego político do Poder Militar e do Poder 

Naval; a importância do Poder Marítimo e do Poder Naval para o Brasil e o Entorno 

Estratégico Brasileiro; a evolução do Poder Naval Brasileiro (considerando o pós 2ªGM 

e os Programas de Reaparelhamento de 1967 e de 1977/1979); o pensamento naval 

voltado para o futuro do Poder Naval Brasileiro (observando a questão da necessidade 

da nacionalização; da adequação do Poder Naval ao cumprimento das Tarefas da MB; e 

do desenvolvimento da Propulsão Nuclear na Marinha). 

  Sobre o foco no confronto Leste x Oeste, foi visto que a quantidade de 

artigos publicados a respeito do embate entre as superpotências denota que, em grande 

medida, a Guerra Fria pautava o pensamento naval da época, especialmente antes da 

Guerra das Falklands/Malvinas. Foram 45 textos publicados antes do conflito de 1982, 

e 18 depois. Destaca-se que aquele período foi marcado por outras questões bastante 

significativas para o Estado brasileiro, como as crises do petróleo; as convulsões 

internas relacionadas ao regime militar; e o processo de redemocratização. Apesar 

disso, o acompanhamento e o estudo do conflito bipolar foi o tema que mais espaço 

obteve na RMB, entre os artigos da área dos Estudos Estratégicos. 

  Conforme comentado no Apêndice E, o número de artigos publicados na 

RMB antes e depois do conflito é quase o mesmo (338 e 323, respectivamente). Ou 

seja, a redução do espaço cedido ao tema em lide no pós-conflito foi bastante 
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significativa, com o pensamento naval se afastando consideravelmente daquela 

temática. Além dessa redução no número de textos, destaca-se que, antes da guerra, foi 

grande a busca pelo assunto em traduções, com 25 textos. No pós-guerra, o panorama 

mostrou-se bastante distinto, com apenas duas traduções. Dessa forma, fica bem 

marcada a busca pelo pensamento próprio, em substituição a simples leitura de autores 

estrangeiros. 

  Nesse passo, Nunes (1973) escreve sobre o papel a ser exercido pela MB, 

defendendo que a Marinha deveria buscar uma composição de meios que permitisse à 

força atuar de forma autônoma, voltada ao atendimento dos interesses nacionais; ao 

invés de ser apenas integrante de uma força interamericana, defendendo inclusive que a 

Marinha deveria crescer mais rápido do que crescia o Brasil. Sua voz, porém, foi 

minoritária. A maior parte dos autores, como Magalhães (1977), viam uma URSS 

determinada em expandir-se mundialmente – conforme ditava a narrativa norte-

americana – e entendiam que o papel natural da MB deveria ser o de defender o tráfego 

marítimo de interesse aliado no Atlântico Sul, especialmente contra a ameaça 

submarina soviética. Nesse contexto, Flores (1980, 1981) entende que, no caso da 

eclosão de uma guerra generalizada, as atenções seriam dirigidas prioritariamente para 

o Atlântico Norte e o maior esforço brasileiro deveria se concentrar nas águas próximas 

ao Brasil, onde a MB atuaria com apoio das nações aliadas e que caberia também ao 

Brasil cooperar com o esforço aliado, onde fosse possível. Hermes (1981) argumenta 

que, para o caso de um confronto entre os EUA e a URSS, não poderia haver dúvida do 

alinhamento brasileiro com a causa do mundo democrático, e que haveria necessidade 

de que a base industrial dos EUA fosse alimentada das matérias-primas necessárias à 

manutenção do esforço de guerra, sendo evidente a importância do Atlântico Sul e, de 

modo especial, do Brasil, que suplementaria os meios navais norte-americanos 

designados a operar no sul, sendo que a maior parte daquela esquadra estaria alocada a 

regiões de maior prioridade. 

 A preocupação exposta na RMB com o inimigo soviético, “nosso mais 

significativo antagonista”, fica bastante caracterizada também com a tradução – a partir 

de edições norte-americanas – e a publicação de três livros acerca da estratégia naval da 

URSS, ao longo do pré-Guerra de 1982. Após o Conflito das Falklands/Malvinas, 

apesar de o espaço dedicado pela revista ao trato do tema ter diminuído muito, fica 

evidente o sentimento de preocupação que continuava a pairar entre os oficiais – reflexo 
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do discurso norte-americano, especialmente a partir do governo Reagan, conforme visto 

no Capítulo 2. Destacam-se os textos de Aquino (1984), Pinto (1984), Castro (1985), 

Gomes (1985), Santangelo (1987), Veiga (1989) e Lima (1990), onde se percebe o foco 

voltado para um Pacto de Varsóvia que seria militarmente superior às forças da OTAN e 

de seus aliados; uma URSS símbolo de valores antiocidentais e expansionista, 

ameaçando interferir no Atlântico Sul; e para a possibilidade – sempre presente – do 

conflito nuclear. Assim, em vez de estudarem-se os problemas específicos do Brasil e da 

MB, procurava-se absorver as estratégias norte-americana e soviética para, a partir daí, 

extrair como deveria se dar a atuação da Marinha. Ou seja, mesmo após o Conflito no 

Atlântico Sul, recém-ocorrido, o foco se mantinha, em certa medida, no “inimigo” 

soviético. 

 Cabe notar que o posicionamento de Vidigal (1980a) e de Flores (1980, 

1981, 1985, 1988b) destoa da visão mais comum entre seus pares, alertando contra o 

alinhamento incondicional – estratégico e doutrinário, que se refletia na composição da 

Força Naval – aos EUA. Aquele último chega a pontuar que o foco acerca das investidas 

mundiais da Marinha da URSS não corresponde aos problemas navais previsíveis para o 

Brasil. Foi também um dos poucos oficiais a chamar a atenção para o caráter 

intervencionista norte-americano na América Latina. Assim, percebe-se que algumas 

vozes importantes já pediam por um Brasil e por uma MB menos dependentes do 

exterior, desde antes da Guerra de 1982. 

  Nesse ponto, passou-se a olhar para o Sistema Interamericano de Defesa, 

composto pelos governos dos Estados americanos, pela OEA e por entidades 

interamericanas autônomas, entre elas, a Junta Interamericana de Defesa (JID). O 

propósito maior da OEA é o de assegurar a paz e a segurança do continente. O TIAR, 

por sua vez, foi formulado para a solução das controvérsias que fossem susceptíveis de 

ação na esfera regional. Basicamente, o TIAR regulamenta o exercício da legítima 

defesa individual e coletiva, em caso de agressão. Foi ressaltado que a modificação da 

posição internacional dos EUA, no processo de aproximação com a URSS da détente; a 

alteração da postura norte-americana em relação a Cuba; as decisões tomadas no início 

da década de 1970 por Argentina, Chile e Peru, no sentido de reatar relações com Cuba; 

a intervenção dos EUA na República Dominicana (antes da decisão da OEA a respeito); 

e o aumento da probabilidade de conflitos entre os Estados do continente (como entre 

Argentina e Chile), foram fatores que implicaram na continuada perda de substância do 



234 

 

sistema. A Guerra de 1982 veio a reforçar essa percepção, uma vez que o sistema de 

segurança do continente não foi mobilizado, mesmo diante da ocorrência de um conflito 

armado envolvendo um Estado-membro e uma potência extra regional.  

 Sobre o relacionamento entre o Brasil e seus vizinhos, autores como  Nunes 

(1973) e Olivé (1975) deixam evidente a firme crença em um Brasil predestinado a ser 

potência mundial, apresentando a preocupação em torno da reação que os países 

vizinhos e demais emergentes viriam a apresentar a partir do crescimento inexorável do 

país. Nota-se a pouca atenção que os oficiais de Marinha deram à questão da rivalidade 

entre Brasil e Argentina, marcante até o final dos anos 1970. Como exceções, pode-se 

apontar os textos de Ungerer (1975), sobre a disputa entre esses dois países, reforçando 

a tese de que o crescimento brasileiro poderia agravá-la; e de Flores (1981), defendendo 

a consolidação de interesses mútuos com os países vizinhos, como forma de afastar os 

antagonismos regionais e de reforçar a estrutura de segurança coletiva na América do 

Sul, em uma época em que já preponderava a visão integralista na região (FLORES, 

1981). 

 Quanto ao posicionamento brasileiro no Conflito no Atlântico Sul, foi 

apresentado que o Brasil insistiu na imediata cessação das hostilidades, na retirada das 

tropas argentinas das ilhas e no início das negociações, repudiando qualquer solução 

que envolvesse o uso da força. Cabe destacar que, politicamente, o Brasil apoiou a 

Argentina, reconhecendo sua pretensão às Falklands/Malvinas. Observando apenas o 

peso que a agenda de defesa norte-americana exercia sobre a MB, poderia esperar-se 

que o Brasil adotasse um maior distanciamento no caso das Falklands/Malvinas. Mesmo 

sabendo-se que são muitas as variáveis que influem para determinar o posicionamento 

político do Estado em uma situação como aquela, é interessante notar que, a despeito da 

dependência tecnológica e doutrinária que pairava sobre a MB, quando veio o conflito, 

pesou mais a relação com o vizinho argentino.  

 Observou-se que a RMB (1970-1990) pouco abordou temas como a situação 

política no país, o regime militar e a redemocratização. Apesar da turbulência social 

presente naquele período, a revista manteve-se focada nos assuntos profissionais e 

afetos à Marinha, conforme demonstrado nas palavras de vários chefes navais da época, 

como Nunes (1973), Henning (1975), Flores (1980), Fonseca (1981) e Sabóia (1987). 

Nota-se que a influência da USN no pós-2ªGM (ao direcionar a MB para a atuação na 

proteção do tráfego marítimo), contribuiu para manter a Marinha objetivamente voltada 
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para as operações de guerra naval e para as questões profissionais. Cabe destacar que 

não foi observada alteração nesse tópico, quando se analisa o pré e o pós-Guerra de 

1982. 

 Sobre a MB e uma Política Nacional para a Defesa, destacou-se o papel de 

Vidigal (1980b), ao defender que não se pode adiar o desenvolvimento do Poder Militar 

brasileiro, em face de um suposto baixo nível de ameaça externa – o Conflito das 

Falklands/Malvinas veio a corroborar aquela visão. Por outro lado, Flores (1980) 

entende que as dificuldades econômicas pelas quais passa o Brasil naquele período 

indicavam que o Poder Militar brasileiro continuaria a não receber prioridade por 

ocasião da distribuição dos recursos nacionais. No pós-Guerra de 1982, Flores (1985 e 

1988b) endurece o tom, apresentando uma visão realista do SI – fazendo alusão à 

conceitos como a anarquia internacional e o self-help –, alertando que faltava ao Brasil 

uma política de defesa, diretriz superior que deveria nortear, entre outras questões, o 

preparo das FA. Foi destacado também o alheamento civil pelos assuntos de defesa e a 

autonomia corporativa militar nessas questões. Cabe destacar que nesses dois textos 

ficou evidente a conexão com os conceitos teóricos de Waltz e Posen, apresentados no 

segundo capítulo.  

 Sob outro prisma, Silva (1989) afirma que a Marinha procurava cumprir 

suas tarefas na defesa dos interesses brasileiros no mar, compatibilizando a intensidade 

do cumprimento de sua missão com os demais interesses e possibilidades da sociedade. 

Mais ainda, Luz (1990) defende que, em um cenário em que grande parcela do povo 

ainda vivia na pobreza, e onde os riscos de conflito aparentam ser remotos, não há 

expectativa de se conseguir maiores investimentos em segurança. Desse modo, percebe-

se que, mesmo depois da Guerra de 1982, permaneceu o debate acerca da necessidade 

de maiores investimentos na força, em um país com enormes demandas sociais.  

 A respeito do emprego político do Poder Militar e do Poder Naval, autores 

como Vidigal (1980b) e Pinto (1984) observam que as FA devem ser desenvolvidas e 

preparadas sempre se tendo em mente o combate e que sua eficiência como arma 

política depende, essencialmente, de sua credibilidade como instrumento para a guerra. 

Nesse sentido, a USN, por exemplo, realiza a Operação Unitas com as Marinhas sul-

americanas desde 1959, angariando prestígio político junto aos países participantes e 

demonstrando sua superioridade material e tecnológica. Nesse passo, a MB, a partir do 

final da década de 1970, veio a incrementar a sua participação em exercícios 
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combinados com as Marinhas vizinhas, como a Operação Fraterno, com a Argentina 

(iniciada em 1978). Assim, cabe registrar que, mesmo antes do Conflito no Atlântico 

Sul, buscava a MB uma maior aproximação junto às Forças Navais da região.  

 Na sequência, autores como Pinto (1972), Ungerer (1975), Sabóia (1977, 

1981), Flores (1981), Pinto (1984), Vidigal (1984) e Silva (1989) destacam a 

importância do mar para os Estados e do Poder Marítimo para o Brasil, afirmando que, 

se aspira ser potência, o Brasil precisa voltar-se para o mar, construindo um Poder 

Marítimo e um Poder Naval condizentes com tais aspirações. Mais ainda, defendem a 

manutenção de meios da Marinha operando nas áreas marítimas de interesse para o 

Estado, bem como uma presença mais atuante da MB no Atlântico Sul, com a finalidade 

de demonstrar claramente que os interesses nacionais se estendem a essa área. É 

possível conectar as preocupações expostas por aqueles que escreveram depois de 1982 

com as lições do Conflito no Atlântico Sul, no que tange ao descuido do Reino Unido 

em não manter uma maior presença militar-naval no entorno das Falklands/Malvinas, o 

que teria contribuído para reafirmar a decisão britânica pela posse daquelas ilhas. Cabe 

notar também que Fonseca (1979), antes daquela guerra, já defendia que a Marinha 

deveria – sem ferir a soberania de outras nações e sem depender de apoio externo –, 

manter a presença da bandeira brasileira nas águas e rotas oceânicas de interesse para o 

Estado. 

 Sobre o Entorno Estratégico Brasileiro, Olivé (1975), Flores (1975, 1980)  e 

Sabóia (1980) defendem que a MB deve ser capaz de operar no alto-mar, 

principalmente no Atlântico Sul – área de trânsito obrigatório do tráfego marítimo de 

interesse para o país e de qualquer Força Naval que busque projetar poder sobre o 

território nacional. Freitas (1981), mais um oficial embalado pela visão de “Brasil 

potência”, entende que com o desenvolvimento nacional a maritimidade acabará se 

impondo no país, e que o Estado deveria perseguir a conquista de posições estratégicas 

no Atlântico Sul – como as Ilhas de Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha e 

Geórgia do Sul –, defendendo que o Reino Unido não teria capacidade de utilizá-las, 

vindo a ser desmentido pelo Conflito de 1982. Na sequência, Pinto (1984) argumenta 

que o país deveria incrementar o intercâmbio militar com os vizinhos da América do Sul 

e com as jovens nações africanas; e Santangelo (1987) defende a delimitação das áreas 

marítimas de interesse brasileiro, com prioridade para o entorno atlântico da América do 

Sul. Em clara alusão às lições aprendidas com o Conflito de 1982, destaca que as Ilhas 
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de Fernando de Noronha e da Trindade podem se constituir em excelentes bases 

avançadas para operações aeronavais e de alarme aéreo antecipado. Assim, percebe-se 

que, mesmo antes da Guerra das Falklands/Malvinas, já era presente entre os oficiais a 

demanda por uma delimitação de Entorno Estratégico para o país, com destaque para o 

Atlântico Sul. Cabe destacar que, a partir de 1982, eleva-se o tom do discurso, em 

especial no que tange à necessidade de o Brasil estabelecer posições estratégicas no seu 

entorno. 

 Sobre a evolução do Poder Naval brasileiro, Costa (1979), Vidigal (1980a), 

Flores (1980), Pinto (1982) e Flores (1988) pontuam que o Programa de Ajuda Militar 

de 1952 – com os EUA fornecendo material excedente da 2ªGM ao Brasil a preços 

simbólicos –, incentivou que se perpetuasse a dependência externa, tanto no terreno do 

material, quanto no campo intelectual, criando-se uma subordinação à concepção 

estratégica norte-americana. Assim, encontrava-se consolidada na MB a prioridade aos 

meios antissubmarino, deixando a Marinha despreparada para enfrentar outros tipos de 

ameaças. Foi visto que essa orientação estratégica levou a um grande atraso tecnológico, 

desacompanhado de um esforço em busca de substituir as unidades usadas por outras 

produzidas no país; além de uma incidência elevada de unidades atingindo ao mesmo 

tempo a fase final de sua vida útil.  

 Destacou-se que foi somente em meados da década de 1960 que a Marinha 

voltou a preocupar-se com a nacionalização de seu material, quando já era evidente que 

os equipamentos de que dispunha a força encontravam-se obsoletos e com graves 

restrições operativas. Assim, em 1967, teve início a história contemporânea da 

construção naval no país, com o programa de renovação de meios lançado naquele ano. 

Resultaram desse programa a construção no país, entre outros, de seis NaPaCo, três 

NPaFlu Classe Roraima, dois NPaFlu Classe Pedro Teixeira, o Navio-Tanque Marajó e 

duas Fragatas Classe Niterói. O programa possibilitou ainda a experiência com 

contratos e a supervisão da construção de navios no exterior, como as quatro primeiras 

FCN (no Reino Unido), os dois primeiros submarinos Classe Humaitá (construídos 

também no Reino Unido) e os seis Navios-Varredores Classe Aratu (construídos na 

Alemanha). Foi observado que a construção das FCN marcou o ingresso do AMRJ em 

uma nova era no que diz respeito à construção naval, uma vez que ele teve suas 

instalações modernizadas e o seu pessoal preparado para a construção de navios 

modernos, dotados de sistemas de armas integrados, mas que era preciso ter 
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continuidade e, principalmente, buscar-se uma progressiva nacionalização nas etapas 

seguintes do programa. 

 Na sequência, foi comentado que o PRM de 1977 – revisto e atualizado em 

1979 –, definia os meios a serem desenvolvidos até 1994 e visava à continuidade do 

esforço da MB quanto à renovação do seu material, enfatizando a construção naval 

militar no país. Previa a construção de 45 navios em dez anos, a partir de 1979, em 

projetos que deveriam ser elaborados no país, com a possibilidade de participação de 

empresas estrangeiras. Um dos propósitos desse PRM era a implantação de uma 

indústria naval militar capaz de produzir os navios de que precisava a Marinha, de uma 

maneira continuada e com sofisticação tecnológica crescente. Em relação ao programa 

anterior, de 1967, previa maior ênfase na nacionalização, em consonância com a 

expectativa de desenvolvimento industrial que a Alta Administração Naval vislumbrava 

para o país. Entre os projetos decorrentes desse programa, destacam-se o de construção 

do Navio-Escola Brasil, das Corvetas Classe Inhaúma e dos Submarinos Classe Tupi. 

Esse último, apesar de ter sido desenvolvido no exterior, possibilitou a construção de 

submarinos no país, mais especificamente no AMRJ – técnica dominada, até os dias de 

hoje, por poucas marinhas. Assim, em meados da década de 1970, verificava-se uma 

melhoria na composição da Força Naval brasileira, pela incorporação dessas últimas 

unidades. Contudo, foi destacado que a participação de navios construídos no exterior 

continuava a dominar a configuração da MB. Tal situação perdurou até 1990 (onde se 

encerra a janela temporal da pesquisa), o que foi constatado após terem sido listadas as 

principais incorporações e baixas de meios navais e aeronavais ocorridas até aquele ano. 

 Desse modo, pode-se afirmar que os oficiais da MB se encontravam cientes 

dos problemas decorrentes da subordinação à concepção estratégica norte-americana 

pós-2ªGM desde meados da década de 1960. Nota-se também que foram envidados 

consideráveis esforços no sentido de prover a MB de meios projetados e construídos no 

país, marcadamente pelos PRM de 1967 e de 1977/1979. Ou seja, a Marinha já fazia 

grande esforço na busca pela nacionalização antes da Guerra de 1982. Porém, por 

problemas internos aos próprios programa e em função da grave crise econômica por 

que passou o país após as crises do petróleo de 1973/1979, os dois PRM aqui citados 

não alcançaram seus objetivos. Apesar de passos importantes terem sido dados – com 

destaque para a construção das FCN e dos Submarinos Classe Tupi –, a MB chega ao 

final da década de 1980 ainda dependente tecnologicamente do exterior. Por outro lado, 
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quando se observa a orientação estratégica e doutrinária, as evidências apontadas neste 

trabalho mostram que muito distanciou-se o pensamento naval das limitações impostas 

pela agenda norte-americana. Aqui sim pode-se relacionar as mudanças com as lições da 

Guerra das Falklands/Malvinas, com o oficial de marinha alertando pela necessidade de 

maior presença da MB no Entorno Estratégico brasileiro.   

 Sobre a busca pela nacionalização e por um Poder Naval adequado ao 

cumprimento das tarefas da força, foi apresentado que Pinto (1972) defende que a 

Marinha necessita de considerável ampliação em sua Esquadra para exercer a vigilância 

necessária na costa do país, e que não basta a renovação dos navios por outros mais 

modernos, sendo preciso também aumentar a quantidade de meios. Nessa mesma linha, 

Olivé (1975) propõe que a MB disponha de uma força de projeção de poder sobre terra; 

uma força de controle de área marítima; uma força voltada para a negação do uso do 

mar; e uma força de presença. Defende que a Marinha deveria buscar uma Esquadra 

bastante robusta, especialmente para o cumprimento das duas primeiras tarefas, com 

dois NAe, capazes de embarcar aeronaves de ataque e interceptadores; escoltas dotados 

de MSS e MAS; navios-transporte de tropas e NDCC, capazes de operar com 

helicópteros; navios de apoio logístico móvel; submarinos; e varredores. Foi um dos 

poucos a alertar sobre a crescente ameaça, para as Forças Navais, dos meios aéreos de 

longo alcance baseados em terra, o que veio a ser ratificado pela Guerra de 1982. 

 Sabóia (1978), mais moderado, observa que os meios navais e os sistemas 

de combate no estado da arte não poderiam ser adquiridos em grande escala pelo Brasil 

– em função de seu alto custo. Por outro lado, defende que a existência de meios 

modernos não diminui a importância do homem – bem preparado –, como fator decisivo 

na guerra naval. Fonseca (1979) reconhece que existe uma considerável distância entre 

os meios de que a força dispõe e aqueles que realmente atenderiam às suas necessidades 

mínimas, e alerta que será preciso aumentar os recursos para o fortalecimento efetivo do 

Poder Naval, sacrificando outros setores da instituição. Flores (1980) propõe também 

uma força mais enxuta, e que o aprestamento para a proteção das AJB e do tráfego 

marítimo vital ao país deveria ter precedência sobre as demais tarefas. Defende uma 

Marinha composta por aviões de patrulha baseados em terra; um NAe (que poderia ser 

de pequeno porte); navios-escolta dotados de helicóptero e mísseis; e meios de 

contramedidas de minagem. Argumentou que é preciso que a Marinha disponha de 

submarinos para contrapor-se às eventuais ameaças ao país, e que seria secundária sua 
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validade como instrumento de ataque às LCM adversárias. Alerta, porém que à medida 

que se fizer necessário realizar patrulhas extensas e distantes, ou que um eventual 

adversário disponha de submarinos nucleares em número suficiente para operá-los em 

áreas de interesse imediato para o Brasil, deveria também a MB dispor de SNA. 

 Martins (1980) é outro a defender que a MB deve manter Forças Navais 

reduzidas, consentâneas com a capacidade econômica do país, mas que sejam capazes 

de atender a todas as áreas da atividade naval. Reforça que, nesse planejamento de 

força, é preciso continuidade firme de ação, evitando períodos de estagnação, bem como 

saltos descolados da realidade e das possibilidades da força. Por outro lado, Vidigal 

(1981) alerta que deve ser evitado um erro comum entre as marinhas menos 

desenvolvidas, o de possuírem grande variedade de meios para o atendimento de um 

amplo leque de tarefas, mas em números insuficientes para o cumprimento efetivo de 

qualquer uma delas.  Nesse ponto, Pinto (1982) argumenta que a escolha de uma 

determinada classe de navio – entre aquelas que forem avaliadas como as mais 

necessárias –, a sua produção em quantidade razoável (de modo a manter durante um 

período considerável essa atividade), e o seu aperfeiçoamento, seriam as ações mais 

importantes no caminho para a construção de um Poder Naval à altura das necessidades 

do país. 

 Vidigal (1980a) é mais um a argumentar que uma Força Naval reduzida, 

mas que seja bem mantida e empregada, é mais útil que uma Marinha composta de 

número maior de unidades, mas que apresente restrições operativas, ou que seja mal-

empregada. Observa que a Marinha se encontrava quase que totalmente dependente do 

exterior no que diz respeito aos equipamentos e meios navais, e que deveria ser buscado 

um amplo programa de nacionalização. Defende que as compras de oportunidade 

podem ser uma medida necessária, mas que não devem alimentar um processo de 

dependência que tende a se perpetuar. Nesse sentido, o programa de renovação de meios 

– a ser buscado prioritariamente por meio da nacionalização – deveria ser cumprido, 

ainda que fosse à custa de outros projetos da Marinha, não essenciais em termos de 

eficiência da força. Alerta também que um processo de qualificação de pessoal que 

busque uma identidade própria é tão ou mais importante que a renovação material. 

Nesse passo, Brick (1980) defende que não é suficiente possuir sistemas de armas no 

estado da arte, se eles não estiverem em condições de operação quando solicitados – por 

dificuldades de manutenção, comum entre os meios adquiridos pela MB no exterior –; 
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se não forem adequados às tarefas da força; e se a Marinha desconhecer a maneira mais 

eficiente de empregá-los – por falta de uma doutrina própria e pela baixa qualificação 

do pessoal. 

 Fonseca (1982) nota que a construção naval militar no país seria a única via 

para uma substancial redução da dependência tecnológica na Marinha e para a formação 

gradual de mão-de-obra especializada brasileira no setor. Vidigal (1984) alerta que o 

boicote da CEE à Argentina durante o Conflito das Falklands/Malvinas barrou o acesso 

daquele país a suprimentos vitais para a continuidade de seu esforço de guerra, o que 

serve de alerta para que o Brasil busque a independência tecnológica no campo militar. 

Nesse sentido, Silva (1989) afirma que investir no desenvolvimento científico do país é 

a única opção da Marinha para entrar em sintonia com os demais interesses da 

sociedade e ter esperança de contar com os meios necessários para executar de forma 

adequada sua missão. Luz (1990) pontua que se as FA podem contribuir decisivamente 

para a obtenção de novas tecnologias; se as ameaças ao país são, a princípio, remotas; e 

se o desenvolvimento promovido pelas forças pode trazer benefícios para a sociedade, 

os militares não deveriam utilizar parcela substancial dos recursos de que dispõem na 

aquisição externa de tecnologias de defesa. Alerta que, para o exercício efetivo de seu 

papel na segurança do país, as Forças Armadas precisam optar, decisivamente, pelo 

caminho do desenvolvimento autóctone dos seus meios, ainda que os resultados 

demorem a se materializar. 

 Por fim, Flores (1982, 1985, 1988b) argumenta que os problemas 

estratégicos no mar que devem ser prioridade para o planejamento da Força Naval são a 

proteção do tráfego marítimo e a defesa do litoral e das instalações costeiras, bem como 

das Ilhas de Fernando de Noronha e da Trindade. Alerta sobre a tutela estratégica 

externa, defendendo que uma política de redução da influência norte-americana será 

melhor apoiada por uma visão de segurança nacional do próprio país, medida que deve 

vir acompanhada pelo aumento da independência no campo da tecnologia militar e pela 

diversificação de fontes doutrinárias. Alerta para a inconsistência de convicções 

estratégicas para orientar o preparo do Poder Naval e que as possibilidades de emprego 

da MB são estruturadas com base em concepções de guerras navais do passado, e que 

foram conduzidas por outros países, em contextos muito distintos da realidade 

brasileira. Defende também que os oficiais precisam ser prudentes com o fascínio da 

grandeza, desprovido de alicerces reais, no planejamento da Marinha do amanhã. Mais 
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ainda, que a tendência tradicionalista dos militares contribui para que a doutrina da 

força seja pouco criticada e questionada – questões que puderam ser melhor 

compreendidas a partir da teoria de Posen, abordada no Capítulo 2.  

 Assim, pode-se observar que, antes da Guerra de 1982, apesar de não haver 

consenso sobre a composição ideal de meios para a Força Naval – com alguns oficiais 

defendendo uma Marinha mais robusta, e outros alertando que o país não teria 

condições de manter uma Esquadra de tal porte – percebeu-se maior inclinação em 

relação à essa última posição, o que faz sentido à luz do contexto econômico por que 

passava o Brasil. Já se falava em escolher uma determinada classe de navio e construir 

no país um número considerável desses meios – fortalecendo a indústria local, 

aumentando o grau de nacionalização da força e robustecendo o Poder Naval 

brasileiro170. Já era comum também o apelo a uma maior qualificação do pessoal. 

Contudo, após o conflito, observou-se um aumento considerável no nível de 

preocupação com a dependência externa vivida pela força, tanto tecnológica, quanto 

doutrinária.  

 Passando para outra questão, o desenvolvimento da propulsão nuclear foi 

abordado com frequência antes do Conflito de 1982, em oito oportunidades. No pós-

guerra, porém o assunto perdeu espaço, sendo publicado apenas três vezes. Outro 

detalhe foi o grande intervalo observado entre o 1º trimestre de 1980 e o 3º trimestre de 

1989, sem publicações sobre o tema. Cabe ainda mencionar que, antes da guerra, o 

assunto foi tratado quase que exclusivamente pelos oficiais do Corpo da Armada. No 

pós-conflito, o tema foi assumido pelos engenheiros. Assim, em que pese ficar 

registrado que houve uma maior especialização no trato do assunto – com os textos de 

oficiais engenheiros – é preciso destacar que, mesmo com o submarino nuclear ter 

demonstrado nas Falklands/Malvinas ser capaz de desequilibrar o confronto, os oficiais 

da MB deixaram de publicar a respeito do desenvolvimento da propulsão nuclear. Pode-

se afirmar que o estado vegetativo em que se encontrava o programa nuclear naquele 

período de crise econômica contribuiu para um certo desinteresse em relação ao tema. 

Por outro lado, conforme será visto na sequência destas considerações finais, muito foi 

escrito após a guerra sobre a arma submarina em si.  

 Na segunda parte do quarto capítulo foram abordadas as reflexões no nível 

 
170  A MB buscou implementar tal proposta com a construção das CCI e da Corveta Barroso, sem 

grande sucesso, apesar da grande evolução observada naquela última, em relação às Classe 

Inhaúma. Nova tentativa será feita a partir das Classe Tamandaré. 
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tático-operacional, como Apoio Logístico, Logística Militar e Mobilização; Defesa do 

Tráfego Marítimo; Emprego de Aeronaves e Guerra Aeronaval; Sistemas de Combate e 

Guerra Eletrônica; Submarinos e Guerra A/S; e Operações Anfíbias e Emprego de 

Fuzileiros Navais. 

 Destacou-se que um número considerável de textos abordou as questões do 

apoio logístico, da logística militar e da mobilização, com 35 artigos: 18 no pré-Guerra 

de 1982, e 17 depois daquele conflito. Dentre os 18 textos do pré-guerra, 13 são 

traduções de textos norte-americanos. Cabe notar que o único tema a ocupar tamanho 

espaço entre as traduções publicadas na revista foi o da estratégia naval soviética, item 

comentado anteriormente. Além das traduções, quatro oficiais escreveram sobre o tema, 

ainda antes da Guerra das Falklands/Malvinas. No período pós-Conflito de 1982, as 

traduções aparecem em apenas um texto – uma enorme redução em relação à fase 

anterior. Dois textos foram escritos por civis, restando, dessa forma, 14 artigos escritos 

por oficiais da MB. Por fim, é preciso ressaltar que a maior parte dos 17 artigos 

publicados nesse segundo período passa pela Guerra das Falklands/Malvinas e suas 

lições correlatas – importância das bases de apoio, das posições estratégicas, da 

mobilização marítima etc. Desse modo, o tema apresentou-se como um daqueles que 

registraram de forma bastante evidente o impacto da guerra nas páginas da revista.  

 Sobre o emprego de aeronaves e a guerra aeronaval, foi apresentado que, 

apesar de terem sido abundantes as lições aprendidas na Guerra das Falklands/Malvinas 

em relação ao tema, publicou-se menos sobre o assunto no período pós-Conflito no 

Atlântico Sul (6 artigos), em comparação ao período pré-guerra (11 artigos). Mais ainda, 

os oficiais de Marinha que, até 1982, escreviam com frequência sobre esse tópico – 

Lima (1973), Wanderley (1974a, 1974b), Raffo Júnior (1978), Campos Filho (1979), 

Ribeiro (1979) etc. –, pouco publicaram depois da guerra, com apenas um texto. Mais 

ainda, os oficiais de Marinha que publicaram na RMB antes do conflito, pouco se 

debruçaram sobre a questão do embate entre Forças Navais e aeronaves dotadas de 

mísseis; enfrentamento que se mostrou crucial na Guerra de 1982. Houve aqui um 

receio entre os oficiais de Marinha em perscrutar as fragilidades de uma Força Naval no 

confronto contra meios aéreos, especialmente aqueles baseados em terra? Não é 

possível precisar. Entretanto, faz-se importante registrar que enfrentar essas questões 

desprovido de paixões corporativas é a maior contribuição que pode ser dada à MB. 

Assim, caso uma maior atenção tivesse sido dada às deficiências apresentadas pela 
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Força Naval britânica, talvez a MB de hoje pudesse contar com meios e sistemas que, 

há mais de 35 anos, já se mostravam indispensáveis na guerra naval, como as aeronaves 

AEW embarcadas.  

 Na sequência, foi ressaltado que, entre as reflexões tático-operacionais, um 

dos temas que mais encontrou espaço na RMB foi o do submarino. Foram publicados 

29 artigos ao longo do período estudado, discorrendo desde o projeto e a construção 

desses meios até a guerra A/S, passando pelo emprego dessas armas. Foram observadas 

diferenças importantes em relação ao que foi encontrado no tópico anterior, que tratava 

da guerra aeronaval: a produção sobre os submarinos praticamente dobrou no pós-

Conflito de 1982, com 10 artigos escritos antes da guerra, e 19 depois; no pré-guerra, o 

tema coube quase que exclusivamente aos oficiais de Marinha, enquanto que, após a 

guerra, um terço do que foi publicado baseou-se em traduções; e, ainda sobre as 

traduções, enquanto que no tema anterior recorreu-se basicamente às publicações norte-

americanas, no caso do submarino encontram-se também fontes italianas e alemãs, 

países com histórico de fornecimento de submarinos ao Brasil. 

 Ou seja, ao mesmo tempo em que evitou-se olhar para o embate Força 

Naval x Aeronaves de Ataque baseadas em terra – com a guerra tendo demonstrado a 

força dessas últimas – o esforço dedicado ao estudo das questões envolvendo a arma 

submarina foi redobrado – meio que teve sua eficácia mais do que comprovada na 

Guerra das Falklands/Malvinas, especialmente o submarino de propulsão nuclear. Esse 

fascínio pela arma submarina pode ter contribuído para o grau de prioridade que o 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) veio a conquistar anos 

depois na instituição.   

 Por fim, notou-se que a questão das Operações Anfíbias e do emprego de 

Fuzileiros Navais pouco foi abordada na RMB, no pré-Guerra de 1982, com a 

participação de apenas três artigos. Porém, após o conflito, aumentou bastante a 

produção sobre o tema, com a publicação de dez textos. Pode-se afirmar que a 

experiência do conflito e as lições decorrentes acerca das OpAnf e das ações em terra 

contribuíram para um maior interesse sobre o assunto, refletido no maior espaço que a 

revista passou a ceder ao mesmo.   

 A partir do exposto, constata-se que foi confirmada, parcialmente, a hipótese 

formulada para a pesquisa. Ou seja, em decorrência da observação das lições aprendidas 

com a Guerra das Falklands/Malvinas, ocorreram mudanças no pensamento naval. 
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  Encerradas as considerações sobre o trabalho em si, cabe apresentar 

algumas propostas para pesquisas futuras. Nesse sentido, pontua-se que este trabalho 

não se aprofundou em questões como a ausência de emprego da MB em conflito 

armado no passado recente; a cultura organizacional da instituição; e as limitações 

orçamentárias ao longo do período em análise. Tais pontos podem agregar valor à 

pesquisa aqui apresentada, podendo ser incluídas como variáveis condicionantes (VC). 

  Mais ainda, entende-se como positivo que a abordagem aqui proposta 

buscou explorar em detalhes uma fonte específica, a RMB, abrindo espaço para que a 

análise de outras obras e periódicos venham a ser incorporados a este trabalho. Abre-se 

ainda outra possibilidade de investigações, que seria a de confrontar esta dissertação 

com pesquisas baseadas nas revistas congêneres argentina e britânica, no que diz 

respeito a como o pensamento naval naquelas marinhas evoluiu após o Conflito de 

1982. 

  Outro ponto que pode ser explorado é o de analisar se as lições aprendidas 

com a guerra foram eventualmente incorporadas pela MB e qual é a real aplicação que 

possuem nos dias de hoje, tendo em vista a constante evolução tecnológica, doutrinária 

e organizacional. Concluindo este tópico, sugere-se também o estudo de como as 

Forças Armadas – e, em especial, a Marinha – da Argentina e do Reino Unido 

evoluíram a partir da Guerra das Falklands/Malvinas, e qual aprendizado pode ser 

extraído daí para a Marinha do Brasil. 

 

  Por fim, como palavras de encerramento deste trabalho, cabe reforçar a 

mensagem de que as guerras, quando chegam, precisam ser combatidas com a estrutura 

organizacional, as forças militares e os equipamentos que se tem, e não com o que se 

planeja ter no futuro. Mais ainda, a história ensina que os sonhos infundados de 

grandeza, o imediatismo desnecessário, o julgamento simplista ou preconcebido, e o 

apego a dogmas ou a doutrinas ultrapassadas levam normalmente ao fracasso. Nesse 

sentido, melhores resultados colhe a instituição que consegue respeitar e incentivar a 

controvérsia – caminho difícil, porém mais seguro para que se chegue às soluções 

acertadas –, em vez de permitir que a inércia governe o pensamento. Essa capacidade 

de evoluir, inovar e revolucionar se faz ainda mais importante no ambiente 

contemporâneo, onde as definições de rumo precisam ser feitas em um cenário de 

crescente complexidade e de grande instabilidade política, estratégica, econômica e 
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tecnológica. Assim, é por meio do debate que se fortalecerá a instituição. Debate que 

seja fundamentado tanto na empiria quanto na pesquisa acadêmica, e onde tenham voz 

tanto os homens do mar – que conhecem na prática e por meio de grande sacrifício 

pessoal as vicissitudes da vida de combatente –, quanto os pesquisadores civis, que 

dedicam a vida ao estudo, ao ensino e a pesquisa, capazes de entender os Estudos 

Estratégicos por um outro prisma. É por meio dessa sinergia que conseguirá o país 

avançar no fortalecimento dos assuntos de Defesa, construindo um Poder Militar à 

altura da posição e dos interesses do Brasil no Sistema Internacional. 
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1969February-1972.pdf>. Acesso em: 14 out. 2018.  
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APÊNDICE A – EVENTOS EM DESTAQUE (1970-1990) 

 

 Neste Apêndice serão listados alguns dos principais eventos ocorridos no mundo, 

no Brasil e na Marinha do Brasil, ao longo do período de interesse da pesquisa (1970-1990). 

 

1 – MUNDO  

Abr. 1971 Fim do governo de François Duvalier no Haiti (1957-1971), que passa o 

poder ao seu filho, Jean-Claude Duvalier (1971-1986). 

Nov. 1971 Intel lança o primeiro microprocessador do mundo, parte da revolução das 

comunicações e da tecnologia da informação, que marcou aos anos 1970. 

1972 Nixon visita a China e a URSS. 

Mai. 1972 EUA e URSS assinam o SALT I (Tratado de Limitação de Armas 

Estratégicas, Strategic Arms Limitation Treaty). 

Ago. 1973 Acordos de Paz de Paris encerram o envolvimento norte-americano na 

Guerra do Vietnã (1965-1973). 

Set. 1973 Golpe militar no Chile, liderado pelo general Augusto Pinochet, derruba o 

governo de Salvador Allende. 

Out. 1973 Guerra do Yom Kippur, entre árabes e israelenses. 

Início da primeira crise do petróleo, com a OPEP aumentando o valor do 

barril em mais de 300%. 

Ago. 1974 Gerald Ford assume a Presidência dos EUA, após o caso Watergate e a 

renúncia de Richard Nixon. 

1975 Guerras anticoloniais são travadas na África, em Angola, Moçambique, 

Etiópia e Somália. 

Abr. 1975 Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul e unifica os dois Estados, sob o 

regime comunista do norte. 

Jul. 1975 Início do Projeto Apollo-Soyuz, entre os EUA e URSS, encerrando a 

“Corrida Espacial”. 

Abr. 1976 Fundação da Apple. 

Jan. 1977 Jimmy Carter assume a Presidência dos EUA. 

Jun. 1978 Carter assina o Tratado do Canal do Panamá, devolvendo à República do 

Panamá, progressivamente, a soberania progressiva sobre aquele canal. 

Mar. 1979 Forças revolucionárias tomam o poder em Granada. 

Mai. 1979 Margareth Thatcher assume como Primeira-Ministra do Reino Unido. 

Abr. 1979 Revolução Islâmica no Irã. 

Início da segunda crise dos preços do petróleo. 

Jul. 1979 Revolução sandinista na Nicarágua, com a deposição de Anastásio Somoza 

e a assunção ao poder de Daniel Ortega. 

Set. 1979 Sexta cimeira dos países não alinhados é realizada em Havana, Cuba. 

Out. 1979 Início da guerra civil em El Salvador (1979-1992). 

Nov. 1979 Invasão da Embaixada dos EUA no Irã por um grupo de militantes 

iranianos. 

Dez. 1979 URSS invade o Afeganistão.  

Jul. 1980 EUA lideram o boicote de diversos Estados às Olimpíadas de 

Moscou/URSS. 
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Set. 1980 Início da Guerra Irã-Iraque (1980-1988). 

Set. 1980 Publicado o padrão da ethernet (tecnologia para redes locais). 

Jan. 1981 Ronald Reagan assume a Presidência dos EUA. 

Jan. 1981 Fim da crise dos reféns norte-americanos no Irã. 

Fev. 1982 Divulgado o Plano Reagan, para a promoção da democracia na América 

Central. 

Jun. 1982 Ronald Reagan propõe o START (Conversações para a Redução de Armas 

Estratégicas, Strategic Arms Reduction Talks). 

Nov. 1982 Com a morte de Leonid Brezhnev, Yuri Andropov assume como Secretário 

Geral do Partido Comunista da URSS. 

Dez.1982 Assinatura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(CNUDM), em Montego Bay, na Jamaica. 

Jan. 1983 Apple lança o computador Macintosh. 

Out. 1983 Intervenção militar dos EUA em Granada. 

Fev. 1984 Com a morte de Yuri Andropov, Konstantin Chernenko assume como 

Secretário Geral do Partido Comunista da URSS. 

Jun. 1984 Napoleón Duarte é eleito em El Salvador, com o apoio dos EUA. 

Jul. 1984 URSS lidera o boicote de diversos Estados às Olimpíadas de Los 

Angeles/EUA. 

Mar. 1985 Com a morte de Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbachev assume como 

Secretário Geral do Partido Comunista da URSS. 

1986 Fim da ajuda militar da URSS ao governo de Angola.  

Fev. 1986 Fim do governo de Jean-Claude Duvalier no Haiti (1971-1986) 

Abr. 1986 Borbardeio norte-americano na Líbia. 

Acidente nuclear em Chernobyl. 

Out. 1986 Cúpula de Reykjavík, entre Reagan e Gorbachev. 

Nov. 1986 Caso Irã-Contras é denunciado nos EUA. 

Jun. 1987 Mikhail Gorbachev anuncia a Glasnost (reestruturação política) e a 

Perestroika (reestruturação econômica) na URSS. 

Dez. 1987 Reagan e Gorbachev assinam o tratado de forças nucleares de alcance 

intermediário (INF Treaty ou Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). 

Ago. 1988 Fim da Guerra Irã-Iraque (1980-1988). 

Jan. 1989 George H. W. Bush assume a Presidência dos EUA. 

Retirada das tropas cubanas em Angola. 

Fev. 1989 Retirada das tropas soviéticas no Afeganistão. 

Queda do general Stroessner no Paraguai. 

Jun. 1989 Massacre da Praça da Paz Celestial (repressão de manifestantes pelo 

Governo da China na Praça Tiananmen, em Pequim). 

Ago. 1989 Acordo de Tela é assinado na Nicarágua, encerrando o conflito armado 

entre os sandinistas e os contras.  

Set. 1989 Assunção do Partido Solidariedade, na Polônia, primeiro governo não-

comunista do bloco soviético. 

Nov. 1989 Queda do Muro de Berlin. 

Dez. 1989 EUA invadem o Panamá, depondo o general Manuel Noriega. 

Revolução de Veludo, na Tchecoslováquia (com a queda do Partido 

Comunista naquele Estado). 

Mar. 1990 Fim da era Pinochet no Chile. 

Abr. 1990 Violeta Chamorro assume a presidência da Nicarágua, sucedendo Daniel 
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Ortega e, encerrando o período revolucionário naquele Estado. 

Out. 1990 Reunificação da Alemanha. 

Jan. 1991 Início da Guerra do Golfo. 

Jul. 1991 Fim do Pacto de Varsóvia. 

Jul. 1991 EUA e URSS assinam o START (Tratado para a Redução de Armas 

Estratégicas, Strategic Arms Reduction Treaty). 

Dez. 1991 Dissolução da URSS. 

Fim da Guerra Fria. 

 

2 – BRASIL  

Mar. 1974 General Ernesto Geisel assume a Presidência do Brasil, do General Emílio 

Garrastazu Médici. 

1977 Brasil denuncia o acordo de cooperação militar com os EUA. 

Mar. 1979 General João Baptista Figueiredo assume a Presidência do Brasil. 

Out. 1979 Assinatura do Acordo Tripartite entre Brasil, Paraguai e Argentina, sobre o 

aproveitamento dos recursos hidráulicos do Rio Paraná. 

Dez. 1979 Instituída a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do 

Mar (SECIRM). 

Nov. 1982 Entrada em funcionamento da usina hidrelétrica de Itaipu. 

Set. 1983 Brasil se torna membro do Tratado da Antártica. 

Jan. 1984 Aprovada a Política Marítima Nacional. 

Jan. 1985 Tancredo Neves é eleito, de forma indireta, Presidente do Brasil.  

Mar. 1985 Vice-Presidente José Sarney assume a Presidência do Brasil, em função do 

grave estado de saúde de Tancredo Neves, que veio a falecer no mês 

seguinte. 

1986 Criação do Plano Cruzado (plano econômico do governo Sarney que 

visava reduzir a inflação com tabelamento de preços). 

Out. 1988 Promulgada a nova Constituição Brasileira. 

Mar. 1990 Fernando Collor assume a Presidência do Brasil. 

 

3 – MARINHA DO BRASIL 

Out. 1969 Alte Esq Adalberto de Barros Nunes assume o Ministério da Marinha. 

1970 Início do recebimento dos helicópteros SH-3D Sea King (procedência 

norte-americana). 

1973 Mostra de Desarmamento do Cruzador Barroso (procedência norte-

americana, Classe Brooklin171). 

Incorporação do Submarino Humaitá (construído no Reino Unido, foi o 

primeiro de três navios da Classe Oberon adquiridos pela MB). 

Mar. 1974 Alte Esq Geraldo Azevedo Henning assume o Ministério da Marinha. 

1976 Elaboração do Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRM-1976). 

Mostra de Desarmamento do Cruzador Tamandaré (de procedência norte-

americana – Classe St. Louis –, encerrou, com a sua baixa, a era dos 

cruzadores na MB). 

Incorporação da Fragata Niterói (construída no Reino Unido, foi o primeiro 

 
171  Mesma classe a que pertencia o ARA General Belgrano, afundado pelo HMS Conqueror durante a Guerra 

das Falklands/Malvinas. 
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de seis navios da Classe Vosper Mk 10 adquiridos pela MB). 

1977 Incorporação dos Submarinos Riachuelo e Tonelero172 (construídos no 

Reino Unido, Classe Oberon); e da Fragata Defensora (construída no 

Reino Unido, Classe Vosper Mk 10). 

Ago. 1977 Ativação da Estação Naval do Rio de Janeiro (ENRJ). 

1978 Operação Fraterno I. 

Incorporação das Fragatas Constituição e Liberal (construídas no Reino 

Unido, Classe Vosper Mk 10). 

Fev. 1978 Criação da Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha (DACM). 

Jul. 1978 Criação da Força de Fragatas. 

1979 Revisão do PRM-1976. 

Incorporação da Fragata Independência (primeira das Classe Vosper Mk 10 

a ser construída no Brasil). 

Mar. 1979 Alte Esq Maximiano Eduardo da Silva Fonseca assume o Ministério da 

Marinha. 

1980 Incorporação da Fragata União (construída no Brasil, foi o sexto e último 

navio da Classe Niterói – Vosper Mk 10 – a ser recebido pela MB). 

1981 Formatura das primeiras turmas de oficiais e de praças do Corpo Auxiliar 

Feminino. 

Mai. 1981 Inauguração do Hospital Naval Marcílio Dias. 

1982 Mostra de Desarmamento dos Contratorpedeiros Paraná e Pernambuco 

(procedência norte-americana, Classe Fletcher). 

Dez. 1982 Navio de Apoio Oceanográfico Barão de Teffé inicia sua primeira viagem 

à Antártica. 

1983 Mostra de Desarmamento do Submarino Guanabara (procedência norte-

americana, Classe Guppy III). 

1984 Incorporação do helicóptero ASH-3H Sea King (SH-3A, na MB), capaz de 

lançar o MAS AM-39 Exocet. De origem norte-americana, foram 

fabricados na Europa pela AgustaWestland, sob licença. 

Fev. 1984 Inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz. 

Mar. 1984 Alte Esq Alfredo Karam assume o Ministério da Marinha. 

Mar. 1985 Alte Esq Henrique Sabóia assume o Ministério da Marinha. 

Mar. 1987 Início da primeira Viagem de Instrução do Navio-Escola Brasil. 

Abr. 1988 Inauguração do Centro Experimental Aramar, em Iperó/SP. 

Nov. 1988 Inauguração, na cidade universitária de SP, do primeiro reator nuclear 

brasileiro, projetado e construído pela Marinha. 

1989 Mostra de Desarmamento do NDCC Garcia d’Ávila (procedência norte-

americana, Classe LST-542). 

Incorporação do Submarino Tupi (construído na Alemanha, foi o primeiro 

de quatro navios baseados na Classe IKL-209 adquiridos pela MB); dos 

quatro Contratorpedeiros da Classe Pará – Paraíba, Paraná, Pernambuco 

e Pará – (procedência norte-americana, Classe Garcia); do NDD Ceará 

(de procedência norte-americana, foi o primeiro de dois navios da Classe 

Thomaston adquiridos pela MB); e da Corveta Inhaúma (construída no 

Brasil, foi o primeiro de quatro navios dessa classe adquiridos pela MB). 

1990 Mostra de Desarmamento dos Contratorpedeiros Maranhão e Matogrosso 

 
172  Neste apêndice, os navios são listados por ordem de incorporação/desarmamento, e não pela sequência de 

seus indicativos de costado. 
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(procedência norte-americana, Classes Fletcher e Allen Summer, 

respectivamente); e do Submarino Goiás (procedência norte-americana, 

Classe Guppy III). 

Incorporação do NDD Rio de Janeiro (procedência norte-americana, 

Classe Thomaston). 

Mar. 1990 Alte Esq Mário César Flores assume o Ministério da Marinha. 

 

Referências: 

BRASIL, 2018e; HISTORY ON THE NET, 2018; MINGST, 2014; SUA PESQUISA, 2018. 
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APÊNDICE B – GUERRA DAS FALKLANDS/MALVINAS:  

LISTA DOS PRINCIPAIS PERSONAGENS 

 

1 – ARGENTINA  

General de Exército Leopoldo Galtieri (1926-2003, OF-9173) 

 Presidente (Dez. 1981 – Jun. 1982) 

Chefe do Estado-Maior Geral do Exército 

Almirante de Esquadra Jorge Isaac Anaya (1926-2008, OF-9) 

 Membro da Junta Militar 

 Comandante em Chefe da Marinha 

Tenente-Brigadeiro Basilio Dozo (1929-2017, OF-9) 

 Membro da Junta Militar 

 Comandante em Chefe da Força Aérea 

Vice-Almirante Juan José Lombardo (1927-, OF-8) 

 Comandante em Chefe do Teatro de Operações do Atlântico Sul 

(Teatro Operaciones Atlantico Sur)  

 
173  A fim de facilitar a identificação dos postos dos militares citados no trabalho, faz-se uso aqui da 

nomenclatura empregada pela OTAN. Assim, segue abaixo, como referência, o padrão definido por aquela 

organização em relação à classificação dos postos de seus oficiais e sua correlação com os postos dos oficiais 

argentinos, britânicos e brasileiros, na marinha e no exército: 

 MARINHA 

 - OF-10 / Não há / Admiral of the Fleet / Almirante (Oficial General de 5 estrelas); 
- OF-9 / Almirante / Admiral / Almirante de Esquadra (Oficial General de 4 estrelas); 

- OF-8 / Vicealmirante / Vice Admiral / Vice-Almirante (Oficial General de 3 estrelas); 

- OF-7 / Contralmirante / Rear Admiral / Contra-Almirante (Oficial General de 2 estrelas); 

- OF-6 / Comodoro de Marina / Commodore / não há posto similar na MB; 

- OF-5 / Captán de Navío / Captain / Capitão de Mar e Guerra; 

- OF-4 / Captán de Fragata / Commander / Capitão de Fragata; 

- OF-3 / Captán de Corbeta / Lieutenant Commander / Capitão de Corveta; 

- OF-2 / Teniente de Navío / Lieutenant / Capitão-Tenente; e 

- OF-1 / Teniente de Fragata e Teniente de Corbeta / Sub Lieutenant e Midshipman / Primeiro-Tenente e 

Segundo-Tenente. 

EXÉRCITO 
 - OF-10 / Não há / Field Marshal / Marechal (Oficial General de 5 estrelas); 

- OF-9 / Teniente General / General / General de Exército (Oficial General de 4 estrelas); 

- OF-8 / General de División / Lieutenant-General / General de Divisão (Oficial General de 3 estrelas); 

- OF-7 / General de Brigada / Major-General / General de Brigada (Oficial General de 2 estrelas); 

- OF-6 / Coronel Mayor / Brigadier / não há posto similar no EB; 

- OF-5 / Coronel / Colonel / Coronel; 

- OF-4 / Teniente Coronel / Lieutenant-Colonel / Tenente-Coronel; 

- OF-3 / Mayor / Major / Major; 

- OF-2 / Capitán / Captain / Capitão; e 

- OF-1 / Teniente Primero, Teniente e Subteniente / Lieutenant e Second Lieutenant / Primeiro-Tenente e 

Segundo-Tenente. 

(ENCYCLOPEDIA OF UNIFORM INSIGNIA, 2018). 
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General de Brigada Mario Benjamin Menéndez174 (1930-2015, OF-7) 

 Governador Militar das Malvinas (Guarnicion Militar Malvinas) 

Comandante-em-Chefe das Forças Argentinas 

General de Brigada Oscar Luis Joffre (OF-7) 

 Comandante das Forças Terrestres nas Ilhas Malvinas 

Brigadeiro do Ar Luis Castellano (OF-7) 

Comandante do Componente Aéreo nas Ilhas Malvinas  

Brigadeiro do Ar Ernesto Crespo (OF-7) 

Comandante da Fuerza Aérea Sur  

Comodoro do Ar Wilson Pedrozo (OF-6) 

  Comandante das Forças Argentinas em Goose Green 

 

2 – REINO UNIDO 

Margareth Thatcher (1925-2013) 

 Primeira-Ministra (Mai. 1979 – Nov. 1990) 

Peter Alexander Rupert Carington (1919-2018) 

 Secretário de Estado para as Relações Exteriores (Mai. 1979 – Abr. 1982) 

Francis Leslie Pym (1922-2008) 

 Secretário de Estado para as Relações Exteriores (Abr. 1982 – Jun. 1983) 

John Nott (1932-) 

Secretário de Estado para a Defesa (Jan. 1981 – Jan. 1983) 

Rex Masterman Hunt (1926-2012) 

 Governador das Ilhas Falklands (1980-1985) 

Almirante Henry Leach (1923-2011, OF-10) 

 Primeiro Lorde do Almirantado e Chefe do Estado-Maior Naval (Jul. 1979 – Dez. 

1982) 

Almirante de Esquadra John David Elliot Fieldhouse (OF-9) 

 Comandante da Força-Tarefa 317 e Comandante em Chefe da Esquadra 

 Northwood Command Centre, Londres 

Vice-Almirante P.G.M. Herbert (OF-8) 

 Comandante do Grupo-Tarefa 324.3 e Comandante da Força de Submarinos 

 
174  Sua experiência militar era limitada à luta contra a subversão na Argentina e à função de instrutor da 

Academia Militar daquele exército (BOYCE, 2005, p. 64). 
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 Northwood Command Centre, Londres 

Contra-Almirante John Forster Woodward (1932-2013) (OF-7) 

Comandante do Grupo-Tarefa 317.8 (Grupo de Batalha) 

A bordo do HMS Hermes (Capitânia175) 

General de Brigada (FN) John Jeremy Moore (1928-2007) (OF-7) 

 Comandante das Forças Britânicas em terra 

Comodoro Michael Cecil Clapp (1932-) (OF-6) 

 Comandante do Grupo-Tarefa 317.0 (Anfíbio)  

 A bordo do HMS Fearless 

Comodoro (FN) Julian Thompson (1934-) (OF-6) 

 Comandante das Forças Britânicas em terra (até a chegada do Gen Moore) 

 Comandante da 3 Commando Brigade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
175  Capitânia é o navio que sedia o comando de uma Força Naval. O mesmo que “Navio Capitânia” (BRASIL, 

2005, p. 55). 
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APÊNDICE C – GUERRA DAS FALKLANDS/MALVINAS: 

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES 

 

19/03 Comerciantes de metal e sucata argentinos visitam Leith, Geórgia do Sul, e 

hasteiam a bandeira argentina (Incidente Davidoff). 

22/03 Bahia Buen Suceso deixa Leith Harbour, deixando 48 comerciantes naquela 

localidade. 

25/03 Bahia Paraiso desembarca fuzileiros navais argentinos em Leith.  

01/04 Royal Marines assumem posições defensivas no entorno de Stanley. 

02/04 Tropas argentinas invadem as Falklands/Malvinas, levando a rendição do 

governador Rex Hunt. 

Gabinete britânico aprova o envio de uma Força-Tarefa ao Atlântico Sul. 

03/04 22 Royal Marines capturados em Grytviken, Geórgia do Sul. 

CSONU aprova a Resolução 502, demandando a cessação imediata das 

hostilidades e a retomada das negociações. 

04/04 Governo do Reino Unido anuncia que qualquer navio mercante britânico poderá 

ser requisitado para o esforço de guerra.  

05/04 Força-Tarefa britânica suspende de Portsmouth demandando o Atlântico Sul. 

07/04 Reino Unido declara que será implementada uma Zona de Exclusão Marítima de 

200MN no entorno das Falklands/Malvinas. 

10/04 União Europeia aprova sanções contra a Argentina. 

12/04 Governo britânico efetiva a Zona de Exclusão Marítima de 200 MN no entorno das 

Falklands/Malvinas. 

14/04 Esquadra argentina suspende em direção às ilhas. 

16/04 Força-Tarefa britânica suspende da Ilha de Ascenção. 

21/04 SAS176 e SBS177 chegam à Geórgia do Sul. 

25/04 Britânicos retomam a Geórgia do Sul, no que foi o primeiro combate da guerra. 

29/04 Força-Tarefa britânica chega a Zona de Exclusão Marítima. 

30/04 Presidente norte-americano Ronald Reagan declara apoio dos EUA ao Reino 

Unido. 

 
176  O Special Air Service (SAS) é uma tropa de operações especiais da Royal Air Force. 
177  O Special Boat Service (SBS) é uma tropa de operações especiais da Royal Navy. 
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01/05 SAS e SBS chegam às Falklands/Malvinas. 

Primeiro ataque ao aeroporto de Stanley/Puerto Argentino pelos bombardeiros 

britânicos Vulcan. 

Ataques de Sea Harrier e bombardeio de fogo naval. 

02/05 Cruzador General Belgrano afundado pelo HMS Conqueror. 

04/05 HMS Sheffield afundada por MSS Exocet. 

12/05 Queen Elisabeth 2 suspende de Southampton com a Brigada de Infantaria 5. 

18/05 Plano de desembarque em San Carlos é apresentado ao gabinete britânico. 

19/05 Gabinete de Guerra britânico autoriza Woodward a executar o desembarque em 

San Carlos. 

20/05 Perda de 4 helicópteros argentinos em um ataque aéreo britânico guiado pela SAS. 

21/05 Desembarque britânico em San Carlos. 

Ataque aéreo argentino, com 16 aeronaves perdidas. 

HMS Ardent afundada. 

23/05 Ataque aéreo argentino, com 7 aeronaves perdidas. 

HMS Antelope afundada. 

25/05 HMS Coventry seriamente danificada. 

HMS Atlantic Conveyor afundado. 

28/05 Início do combate dos 2 Para britânicos em Goose Green/Darwin.  

29/05 Rendição das tropas argentinas em Goose Green/Darwin, com cerca de 1.200 

prisioneiros. 

31/05 Commando 42 britânico é aerotransportado para o Monte Kent. 

01/06 Brigada 5 britânica desembarca em San Carlos. 

02/06 2 Para é aerotransportado para Bluff Cove. 

04/06 Reino Unido e EUA vetam resolução de cessar-fogo no CSONU. 

06/06 Scots Guards britânicos, a bordo do LSL Sir Galahad, desembarcam em Fitzroy. 

08/06 Sir Galahad (com os Welsh Guards a bordo) e Sir Tristam bombardeados em Bluff 

Cove, com 51 mortos e 46 feridos. 

11/06 Início da batalha por Stanley/Puerto Argentino. 

Commando 42 ataca o monte Harriet, Commando 45 ataca Two Sisters e 3 Para 

ataca Mount Longdon. 

12/06 HMS Glamorgan atingido por MSS Exocet. 
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13/06 2 Para ataca Wireless Ridge, Scots Guards atacam Tumbledown, e 1/7 Gurkhas 

atacam monte William. 

14/06 Último combate da guerra. Rendição das forças argentinas. 

12/07 Argentina anuncia a cessação das hostilidades. 

 

Referências: 

ANDERSON, 2002; ARCRE, 2013; BERRY, 1984; BOYCE, 2005; FREEDMAN, 2005b; 

FRIEDMAN, 2015; JACKLING, 2005; VIDIGAL, 1984. 
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APÊNDICE D – GUERRA DAS FALKLANDS/MALVINAS: 

ARTIGOS, DISSERTAÇÕES E TESES 

 

 Neste apêndice serão listados os textos encontrados acerca da Guerra das 

Falklands/Malvinas (1982) e suas lições nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) da 

Escola de Guerra Naval (EGN), no banco de teses e dissertações da CAPES, na Revista 

Marítima Brasileira (RMB), na Revista da EGN, na Revista Brasileira de Estudos Estratégicos 

(REST) e na Revista Brasileira de Estudos de Defesa (RBED).  

 

1 – TRABALHOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DA EGN (C-EMOS/C-PEM)  

1.1 – CURSO DE ESTADO-MAIOR PARA OFICIAIS SUPERIORES (C-EMOS) 

 - CC (ARA) Jorge Juan Siekan – A reestruturação das Forças Armadas 

argentinas (2005). 

 - CC João Marcos Lima Cabral – O afundamento do Cruzador Belgrano: um 

crime de guerra? (2007) 

 - CF (ARA) Miguel Angel Marchese – A Guerra das Malvinas: o planejamento 

argentino e o emprego da frota do mar sob o ponto de vista da Estratégia Operacional (2010). 

 - CC Sérgio Maurício Tavares do Amparo – A Guerra das Malvinas à luz dos 

conceitos clausewitzianos (2011). 

 - CF Pedro Paulo da Silva Barbosa Fiacador – A importância geopolítica das 

Ilhas Falkland/Malvinas para o Reino Unido: do conflito com a Argentina aos dias de hoje 

(2013). 

 - CF (ARA) Guilhermo Alberto Prada – O incentivo econômico do conflito atual 

pelas ilhas Malvinas: a aceitabilidade do esforço argentino para sustentar o conflito com os 

britânicos, a partir de uma análise objetiva da rentabilidade econômica atual e potencial das 

ilhas Malvinas (2014). 

 - CC (ARA) Sebastian Alejandro Musa – O planejamento argentino na 

recuperação das Malvinas em 1982: um caso do planejamento e desenho operacional (2015). 

 - CC (IM) Alex da Motta Faria – Mobilização na Guerra das Falklands/Malvinas: 

uma análise sob a perspectiva mahaniana (2015). 

 - CC Paulo Silva – O apoio do Brasil à Argentina durante a Guerra das Malvinas 

(2015). 
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1.2 – CURSO DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA MARÍTIMA (C-PEM) 

 -  CMG (FN) Ricciardi – A importância da Estratégia Operacional na realização 

de Operações Militares Conjuntas pelas Forças Armadas brasileiras: lições aprendidas com 

a Guerra das Malvinas (2012). 

 

2 – BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES  

 Foram encontrados 13 trabalhos no Banco de Teses e Dissertações da Capes, 

sendo 2 Teses e 11 Dissertações, conforme detalhado abaixo: 

 

- CALEARO, Daniel Sampaio. 

A influência dos sistemas meteorológicos no conflito das Falklands/Malvinas 1982: uma 

Perspectiva Geográfica.  

05/09/2014, 207 f. 

Mestrado em Geografia.  

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  

 

- CARVALHO, Rogerio do Nascimento. 

A Influência Britânica no Atlântico Sul: o caso das Ilhas Malvinas. 

28/04/2017, 101 f. 

Mestrado Profissional em Estudos Marítimos. 

Instituição de Ensino: Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro. 

 

- CAMPOS, Marcio Teixeira de. 

A Guerra das Falklands/Malvinas e suas repercussões no Exército Brasileiro. 

01/07/2011, 247 f. 

Doutorado em Ciência Política. 

Instituição de Ensino: Universidade Federal Fluminense, Niterói.  

 

- FERRARESI, Daniel Gonçalves.  

Legitimação exógena de soberania: estudo de caso das Ilhas Falkland (Malvinas) nas Nações 

Unidas.  

12/07/2016, 234 f. 

Mestrado em Relações Internacionais.  
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Instituição de Ensino: Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  

 

- MACEDO, José Cláudio Oliveira. 

Decisão em crise internacional: dois olhares sobre as Malvinas/Falklands. 

01/12/2012, 188 f. 

Mestrado em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança. 

Instituição de Ensino: Universidade Federal Fluminense, Niterói.  

 

- MEYER, Fernando Aparecido de Oliveira.  

A guerra das Malvinas de 1982 na imprensa escrita brasileira.  

01/11/2004, 217 f. 

Mestrado em História Social.  

Instituição de Ensino: Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

- MOREIRA, Artur Luiz Santana.  

Guerra das Malvinas: o impacto geopolítico do conflito no relacionamento entre a Armada da 

República Argentina (ARA) e a Marinha do Brasil (MB).  

01/03/2008, 214 f. 

Mestrado em História.  

Instituição de Ensino: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

 

- NETO, Tomaz Espósito.  

A Política Externa Brasileira frente ao Conflito das Falklands/Malvinas (1982). 

01/08/2006, 190 f. 

Mestrado em História.  

Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.  

 

- SANTOS, Rafael Macedo da Rocha.  

Malvinas ou Falklands? Um estudo comparado entre os posicionamentos de Brasil e Chile no 

conflito anglo-argentino de 1982 e suas implicações nas relações internacionais.  

01/12/2010, 139 f.  

Mestrado em História Comparada.  

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  
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- SILVA, Maurineide Alves da. 

Trinta e Três Anos de Guerra: Malvinas e o embate entre intelectuais, veteranos, familiares de 

caídos e narrativas fílmicas no campo da construção de memórias (1982-2015). 

05/07/2016, 348 f. 

Doutorado em História. 

Instituição de Ensino: Universidade de Brasília, Brasília. 

 

- SOUZA, Ielbo Marcus Lobo de. 

O Conflito das Ilhas Falkland/Malvinas a as repercussões no Sistema Interamericano.  

01/11/1988, 256 f. 

Mestrado em Relações Internacionais.  

Instituição de Ensino: Universidade de Brasília, Brasília.  

 

- UGRIN, Haydee Nelida.  

A harmonia imposta na dramatização do cotidiano: os atores sociais nas escolas e nos meios 

de comunicação durante a Guerra das Malvinas. 

01/09/1990, 199 f.  

Mestrado em Educação.  

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Paraná, Curitiba.  

 

- WALSH, Marcelo Vieira. 

A Atuação do Brasil frente à Crise das Malvinas/Falklands (1982). 

01/02/1997, 169 f. 

Mestrado em História. 

Instituição de Ensino: Universidade de Brasília, Brasília.  

 

Obs.: 

- Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/; 

- Entrada: Malvinas, Falkland, Falklands; 

- Grande Área do Conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e 

Multidisciplinar; e 

- Último acesso: 04 mar. 2019.  
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3 – REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA 

 Foram encontrados 18 artigos na Revista Marítima Brasileira, conforme detalhado 

abaixo: 

 

- v. 138, n. 01/03 (2018) 

Entre abandonos e investimentos 

João Paulo Taveira Guterres – Advogado  

 

- v. 132, n. 10/12 (2012) 

Reflexos da Guerra das Malvinas: bombardeio e afundamento do VLCC Hercules 

Elson de Azevedo Burity – Capitão de Mar e Guerra (RM1-T) 

 

- v. 130, n. 07/09 (2010) 

Por que um submarino de propulsão nuclear? Lições sobre as Malvinas 

Nilson Augustus Gonçalves de Souza – Capitão de Corveta 

 

- v. 128, n. 10/12 (2008) 

Aviso A.R.A. Alférez Sobral em combate 

Sergio Bazán – Capitão de Mar e Guerra (ARA) 

 

- v. 128, n. 07/09 (2008) 

A névoa da guerra e a fricção nos conflitos atuais 

Oswaldo Peçanha Caninas – Capitão de Corveta 

Ação e Reação: lições aprendidas durante operações de guerra 

Gustavo Leite Cypriano Neves – Capitão de Corveta 

 

- v. 126, n. 04/06 (2006) 

A importância da cooperação militar entre as marinhas do Brasil e da Argentina 

Mário Jorge Menezes Cardoso – Capitão de Corveta 

 

- v. 116, n. 10/12 (1996) 

Guerra das Malvinas 

Milton Medeiros de Oliveira – Vice-Almirante (RM1) 
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- v. 114, n. 04/06 (1994) 

A sorte do Phoenix acaba nas Malvinas como General Belgrano 

Luiz Edmundo Brígido Bittencourt – Vice-Almirante (Refº)  

 

- v. 112, n. 10/12 (1992) 

Malvinas/Falkland – Dez Anos: Derrota militar e vitória estratégica? 

Roberto Luiz Fontenelle Lima – Capitão de Mar e Guerra (RM1) 

 

- v. 108, n. 10/12 (1988) 

A Guerra das Malvinas: conjecturas e considerações estratégicas 

João Carlos Gonçalves Caminha – Vice-Almirante (RM1) 

 

- v. 107, n. 04/06 (1987) 

A crise das Malvinas e a posição norte-americana 

Mauro César de Campos Paranhos – Capitão de Corveta (FN) 

 

- v. 106, n. 04/06 (1986) 

A mobilização do Reino Unido no Conflito das Malvinas 

Roberto Agnese Fatad – Capitão de Corveta 

 

- v. 105, n. 04/06 (1985) 

Conflito no Atlântico Sul (parte 3 de 3) 

Armando Amorim Ferreira Vidigal – Vice-Almirante 

 

- v. 105, n. 01/03 (1985) 

Conflito no Atlântico Sul (parte 2 de 3) 

Armando Amorim Ferreira Vidigal – Vice-Almirante 

 

- v. 104, n. 10/12 (1984) 

Conflito no Atlântico Sul (parte 1 de 3) 

Armando Amorim Ferreira Vidigal – Vice-Almirante 

A Guerra das Malvinas: um ponto de vista anfíbio 
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Umberto Barbosa Lima Martins – Capitão de Mar e Guerra (FN) 

 

- v. 102, n. 04/06 (1982) 

Malvinas: uma primeira abordagem 

Mário César Flores – Contra-Almirante 

 

Obs.: 

- Última edição verificada: v. 138, n. 10/12 (2018); 

- Todos os textos citados neste item abordam, de alguma forma, a Guerra das 

Falklands/Malvinas e suas lições, apesar de a leitura de apenas o título do artigo algumas 

vezes não transparecer esse ponto; e 

- Apresenta-se abaixo um resumo sobre os textos publicados:   

Total de artigos publicados: 18 

 Almirantes – 7 

  VAlte Armando Amorim Ferreira Vidigal (3 artigos)  

  VAlte (RM1) João Carlos Gonçalves Caminha 

  VAlte (Refº) Luiz Edmundo Brígido Bittencourt  

  VAlte (RM1) Milton Medeiros de Oliveira  

CAlte Mário César Flores 

 Oficiais Superiores – 9 

  CMG (FN) Umberto Barbosa Lima Martins  

CMG (RM1) Roberto Luiz Fontenelle Lima  

  CMG (RM1-T) Elson de Azevedo Burity  

  CC Gustavo Leite Cypriano Neves  

  CC Mário Jorge Menezes Cardoso  

  CC Nilson Augustus Gonçalves de Souza 

  CC Oswaldo Peçanha Caninas  

  CC Roberto Agnese Fatad  

  CC (FN) Mauro César de Campos Paranhos  

 Militar estrangeiro – 1  

CMG (ARA) Sergio Bazán  

 Civil – 1  

  João Paulo Taveira Guterres 
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4 – REVISTA DA ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

- v. 21, n. 2 (2015) 

Segurança regional, comunidades epistêmicas e cooperação no Atlântico Sul: o caso das ilhas 

Falklands/Malvinas em perspectiva comparada. 

 Beatriz Rodrigues Bessa Mattos 

 Francisco Eduardo Lemos de Matos 

 Kai Michael Kenkel 

 

- v. 18, n. 1 (2012) 

A Guerra das Malvinas: o planejamento argentino e o emprego da frota do mar sob o ponto de 

vista da estratégia operacional 

 Miguel Angel Marchese 

 

Obs.:  

- Última edição verificada: v.24, n.3 (2018). 

 

5 – REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

 A revista, publicada desde 2008, ainda não publicou artigo acerca do tema aqui 

em debate.  

Obs.:  

- Última edição verificada: n. 16, v. 9 (2016). 

 

6 – REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DE DEFESA 

 A revista, publicada desde 2014, ainda não publicou artigo acerca do tema aqui 

em debate.  

Obs.:  

- Última edição verificada: v. 4, n. 2 (2017). 
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APÊNDICE E – APRESENTANDO A REVISTA MARÍTIMA 

BRASILEIRA (1970-1990) 

 

 Neste apêndice serão apresentadas algumas observações acerca do número de 

artigos publicados a cada edição da RMB; do percentual de artigos publicados na revista, 

separados por categoria de autor; e do percentual de artigos da revista escritos por oficiais da 

Marinha, separados em função dos Corpos e Quadros desses oficiais, de seus círculos 

hierárquicos, entre oficiais da ativa e na inatividade, em função das Áreas do Conhecimento, 

no campo dos Estudos Estratégicos e na área do emprego do Poder Naval, sempre se levando 

em conta a janela temporal da pesquisa (1970-1990). 

 

1 – NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS 

 Em relação ao número de artigos publicados a cada edição da RMB (gráfico 1), 

cabe notar que, ao longo da janela temporal aqui considerada (1970-1990), aumentou a 

quantidade de artigos por edição. Entre 1970-1982, a média foi de 28,3 artigos publicados por 

ano, enquanto entre 1983-1990, a média foi de 36,6. Foi em função dessa variação na 

quantidade de textos publicados por edição/ano que este autor optou por referenciar alguns 

dos dados apresentados nesta pesquisa em termos de percentual. Dessa forma, é possível 

formar uma ideia de quanto do total de uma determinada edição – ou de um determinado ano 

– foi dedicado a um assunto específico, por exemplo, independentemente da quantidade de 

artigos que foi publicada naquele dado período. 

 Cabe destacar que, ao longo da janela temporal englobada pela dissertação (1970-

1990), foram publicados 661 textos: 338 (ou 51,1%) antes da Guerra das Falklands/Malvinas, 

e 323 (ou 48,9%) depois daquele conflito178. Observa-se também que esse período comtempla 

84 edições da revista. Por um lado, o número de volumes no período pré-guerra é bastante 

superior: 50 (ou 59,5% do total), contra 34 (ou 40,5% do total, no pós-guerra). Porém, como o 

número de artigos por edição da revista foi aumentando com o tempo, o volume de artigos 

publicados antes e depois do conflito é bastante parecido, o que torna mais simples e diretas 

algumas das considerações que apresentadas ao longo do trabalho, em especial no Capítulo 4. 

 
178  Neste trabalho, o pós-Guerra das Falklands/Malvinas é considerado a partir da RMB publicada no 2º 

trimestre de 1982, uma vez que o primeiro texto a tratar do conflito foi publicado naquela edição (FLORES, 

1982). 
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 É importante registrar também que não foram aqui computadas as matérias 

publicadas nas seguintes seções da revista: Nossa Capa, Armaria, A Marinha d’Outrora, O 

Lado Pitoresco da Vida Naval, Revista de Revistas, Noticiário Marítimo, Doações ao SGDM 

e Necrólogo.  
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Gráfico 1 – Número de artigos publicados na RMB (1970-1990). 

Fonte: elaborado por este autor. 
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2 – PERCENTUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS, POR CATEGORIA DE AUTOR 

 Nesse ponto, cabe comentar sobre quem são os autores que publicaram na 

RMB no período de interesse da pesquisa (gráfico 2). Nota-se que os oficiais da MB são 

os autores de maior participação, em todo o período, com uma média de 75,3% (72,7% 

entre 1970-1982, e 79,4% entre 1983-1990), contra 16,3% de traduções de autores 

estrangeiros (19,5% entre 1970-1982, e 11,1% entre 1983-1990) e 8,5% de matérias 

assinadas por outros autores – militares de outras FA, praças da MB, professores, 

funcionários públicos de outras categorias etc. (7,8% entre 1970-1982, e 9,5% entre 

1983-1990). Em que pese o fato de que importantes contribuições foram apresentadas 

por esses últimos, os números deixam claro que é o oficial de marinha o grande 

colaborador da revista que, dessa forma, se apresenta como um fórum, um espaço 

privilegiado para que esse grupo possa se expressar, nem tanto dentro de uma 

formalidade acadêmica – apesar de hoje a revista receber classificação pela CAPES na 

área de Ciência Política e Relações Internacionais – mas de forma opinativa mesmo, 

dentro dos limites que a instituição impõe, por ação ou por omissão, uma vez que a 

RMB é uma publicação oficial da Marinha. Nesse sentido, por mais que exista o 

preceito de que a posição dos autores não reflete a posição oficial da instituição e que 

sua opinião é de responsabilidade apenas deles próprios, uma vez que a Marinha é 

responsável pela publicação, seus textos serão sempre alvo de escrutínio, e não será 

admitida a publicação de artigos que extrapolem certos limites. Este autor entende que a 

revista não aceitará para publicação, por exemplo, textos que representem valores 

agressivos aos preceitos morais e éticos da instituição militar e à cultura naval. Ou seja, 

a revista não existe dentro de um vácuo cultural, e nem possui liberdade absoluta para 

publicar aquilo que seus editores assim entenderem como o correto ou o melhor para a 

Marinha.   

 Assim, seja por ação direta e veto, ou por omissão – ao permitir a 

publicação de posicionamentos que possam ser considerados polêmicos por algum 

determinado motivo – os textos que são aceitos e efetivamente publicados refletem, em 

certa medida, os valores, a cultura e o pensamento da instituição.   

 Por fim, cabe destacar a diminuição do espaço reservado às traduções de 

textos estrangeiros, quando se comparam os períodos pré e pós-guerra. Mais ainda, tais 

artigos foram sendo substituídos principalmente pela produção do oficial de Marinha, 

demonstrando a preocupação da revista em privilegiar o pensamento autóctone. 
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Gráfico 2 – Percentual de artigos publicados na RMB (1970-1990), separados por categoria de autor. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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3 – PERCENTUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS, POR CORPOS E QUADROS 

 Quando se olha para os oficiais da Marinha que publicaram na RMB, tendo 

como parâmetro a divisão desses militares em função de seus Corpos e Quadros179 

(gráfico 3), fica bastante evidente a preponderância dos oficiais do Corpo da Armada 

sobre os demais. Ao longo do período de interesse da pesquisa, esses oficiais 

responderam por uma média de 79,3% (79,7% entre 1970-1982, e 78,7% entre 1983-

1990), dentre os textos publicados por todos os oficiais da MB, participação que pouco 

mudou quando se compara o pré e o pós-guerra. Se, por um lado, os oficiais desse corpo 

formam a maioria da oficialidade da Marinha, esse percentual não tem correspondência 

com a média de artigos por eles publicados, consideravelmente maior do que o 

percentual desses oficiais dentro do cômputo geral da instituição. 

 Nesse passo, fica demonstrado que a RMB não é apenas o fórum de 

discussão dos oficiais da MB. Em um olhar mais amiúde, fica bastante evidente que a 

revista é lugar de apresentação de ideias principalmente para os oficiais do Corpo da 

Armada. 

 Cabe destacar a participação modesta, porém constante, dos oficiais do 

Corpo de Intendentes da Marinha e do Quadro de Médicos (curiosamente, os oficiais 

Cirurgiões-Dentistas e aqueles do Quadro de Apoio à Saúde, que compõe também o 

Corpo de Saúde, não possuem representação alguma entre as publicações da revista). 

Pela análise do gráfico, fica patente a pequena contribuição – e até mesmo a ausência de 

participação – dos demais Corpos e Quadros. 

 Na análise do antes e depois da guerra, o que se pode notar de mais 

relevante é que os oficiais FN passaram a contribuir de maneira mais significativa. Entre 

1970-1982, eles respondiam por 4,9% das matérias. Já entre 1983-1990, sua média 

subiu para 11,3%. 

 
179  Os oficiais da MB são divididos entre os seguintes Corpos e Quadros: Corpo da Armada (CA), Corpo 

de Fuzileiros Navais (FN), Corpo de Intendentes da Marinha (IM), Corpo de Engenheiros da Marinha 

(EN), Corpo de Saúde da Marinha – composto pelos Quadros de Médicos (Md), Cirurgiões-Dentistas 

(CD) e Apoio à Saúde (S) –, e Corpo Auxiliar da Marinha – composto pelos Quadros Técnico (T), de 

Capelães Navais (CN), Auxiliar da Armada (AA) e Auxiliar de Fuzileiros Navais (AFN). 
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Gráfico 3 – Percentual de artigos da RMB publicados por oficiais da Marinha (1970-1990), separados em função dos Corpos e Quadros desses 

oficiais. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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4 – PERCENTUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS, POR CÍRCULOS 

HIERÁRQUICOS 

 Quando se olha para os autores principais da revista – os oficiais da MB – 

sob a ótica de seus Círculos Hierárquicos (gráfico 4), observa-se que a maior parte dos 

textos foram publicados por Oficiais Superiores, com uma média de participação de 

73,0%, seguidos pelos Oficiais Generais, com 24,8%. Destaca-se a pequena 

participação dos Oficiais Intermediários e Subalternos, que juntos somaram apenas 

2,1% (1,5% entre 1970-1982, e 3,2% entre 1983-1990). 

 Visto isso, fica claro que a revista não é espaço de discussão para Tenentes. 

São os oficiais mais antigos da força, seus Comandantes e Almirantes, que expõe 

naquelas páginas a sua visão de Marinha. E o peso que é imposto pelos seus escritos 

vem em duas vias. Em primeiro lugar, o leitor – oficial de Marinha – observa de 

maneira diferente aquilo que vem de um Tenente e de um Almirante, uma vez que é 

imensa a diferença de experiência pessoal e profissional que um e o outro carregam. 

Além disso, quando um Oficial General se expressa em uma revista institucional – 

como é o caso da RMB – suas palavras deixam de ter um sentido meramente opinativo. 

Suas ideias passam a ter a força de dizer para os mais jovens – ou “mais modernos”, no 

linguajar militar-naval – verdadeiramente como deve ser a Marinha, especialmente 

quando esses Almirantes estão ainda no serviço ativo. 

 Quando se observa o ante e o depois da guerra, destaca-se o aumento 

significativo na participação dos Oficiais Generais (19,6% entre 1970-1982, e 33,3% 

entre 1983-1990), assumindo parte do espaço que antes era ocupado pelos Oficiais 

Superiores (78,9% entre 1970-1982, e 63,6% entre 1983-1990).  

 A fim de ressaltar a grande participação dos Almirantes na revista, pode-se 

fazer uso efetivo anual autorizado para a MB, por decreto. De um total de 7.858 oficiais, 

apenas 85 (ou 1,1%) são Almirantes (BRASIL, 2017e).  
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Gráfico 4 – Percentual de artigos da RMB publicados por oficiais da Marinha (1970-1990), separados em função dos Círculos Hierárquicos 

desses oficiais. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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5 – PERCENTUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS, ENTRE OFICIAIS DA ATIVA E 

NA INATIVIDADE 

 Ao analisar a divisão dos autores entre aqueles que publicaram quando no 

serviço ativo e os que escreveram já na inatividade (gráfico 5), é interessante observar 

que, apesar de os oficiais da ativa representarem sempre a maior parte dos artigos, com 

uma média de 83,7% (91,8% entre 1970-1982, e 70,4% entre 1983-1990), nota-se que 

os oficiais da reserva, com média de 16,3%, passaram a publicar bem mais no período 

pós-guerra (8,2% entre 1970-1982, e 29,6% entre 1983-1990). Ou seja, até a Guerra das 

Falklands/Malvinas, a revista era fórum majoritário dos oficiais da ativa; já a partir de 

1982, esse espaço passa a ser bem mais dividido entre os da ativa e os da reserva. 

 Assim, em um espaço já caracterizado como de ampla maioria do oficial de 

Marinha do Corpo da Armada, Comandante ou Almirante, inclui-se mais uma 

característica, a do militar no serviço ativo – especialmente no pré-guerra.  
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Gráfico 5 – Percentual de artigos da RMB publicados por oficiais da Marinha (1970-1990), separados entre oficiais da ativa e na inatividade. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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6 – PERCENTUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS, POR ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 Sobre a divisão dos artigos publicados por áreas do conhecimento (gráfico 

6), conforme detalhadas nos Apêndices D e E, é fácil perceber que a RMB se trata de 

uma publicação voltada principalmente para o trato dos Estudos Estratégicos180, com 

média de 64,5% dos artigos voltado para essa temática. Mais ainda, na comparação 

entre o pré e o pós-Guerra de 1982, observa-se que a revista ofereceu uma parcela cada 

vez maior de seu espaço para os assuntos da referida área (56,2% entre 1970-1982, e 

78,1% entre 1983-1990). 

 Cabe observar que duas outras áreas tiveram um percentual significativo de 

artigos publicados. Não foi surpresa constatar que a área de Assuntos Marítimos181 se 

mostrou presente com grande parcela dos textos (média de 6,8%). Por outro lado, cabe 

analisar com mais detalhe a grande parcela de representação alcançada pelo tema das 

Atividades Benignas do Poder Naval (média de 8,9%), a ser feito mais adiante, ainda 

neste apêndice.   

 

 

 
180  Os Estudos Estratégicos compreendem um conjunto de conhecimentos inter-relacionados e 

coletivamente construídos, cujo objeto de ensino e pesquisa – de caráter político – é o complexo 

Defesa Nacional/Segurança Internacional. Este tópico engloba artigos sobre Cenários Regionais de 

Segurança e Defesa, Direito Internacional dos Conflitos Armados, Organizações Internacionais e 

Regionais de Segurança e Defesa, Políticas de Segurança Internacional etc. (FIGUEIREDO, 2015, pp. 

112-113). 
181  Esse tópico engloba artigos sobre Comércio Marítimo/Fluvial, Indústria de Construção Naval, Sistema 

Portuário Brasileiro, Transporte Marítimo/Fluvial etc. 
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Gráfico 6 – Percentual de artigos da RMB publicados por oficiais da Marinha (1970-1990), separados em função das Áreas do Conhecimento. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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7 – PERCENTUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS, NA ÁREA DOS ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS 

 Sobre o percentual de artigos da RMB escritos por oficiais da Marinha 

(1970-1990), no campo dos Estudos Estratégicos (gráfico 7), cabe destacar que as 

subáreas que mais se fizeram representar na revista foram a do estudo da Guerra 

propriamente dito, com média de 8,2%; a da História Militar/História Naval, com média 

de 10,3%; a dos artigos que tratam de Meios e Sistemas, com média de 21,2%; e a da 

Estratégia, com média de 23,3%182.  

 Na comparação entre o pré e o pós-Conflito de 1982, a subárea da Estratégia 

não apresentou alteração significativa (24,4% entre 1970-1982, e 21,5% entre 1983-

1990). Porém, cabe destacar os valores encontrados para as outras três subáreas: Guerra 

(9,2% entre 1970-1982, e 6,5% entre 1983-1990); História Militar/História Naval (5,9% 

entre 1970-1982, e 17,5% entre 1983-1990); e Meios e Sistemas (25,7% entre 1970-

1982, e 13,9% entre 1983-1990). Ou seja, após o Conflito no Atlântico Sul, os oficiais 

de Marinha afastaram-se do estudo da Guerra e da análise de Meios Militares/Sistemas 

de Combate, preferindo olhar para o passado, em direção à História Militar e a História 

Naval.  

 

  

 
182  Para a relação completa das subáreas do campo dos Estudos Estratégicos que tiveram artigos 

publicados na RMB, ver os Apêndices D e E. 
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Gráfico 7 – Percentual de artigos publicados no campo dos Estudos Estratégicos, separados pelas subáreas mais relevantes. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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8 – PERCENTUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS, NA ÁREA DO EMPREGO DO 

PODER NAVAL 

 Concluindo este apêndice, passa-se aos artigos que abordam o Emprego do 

Poder Naval (gráfico 8). Cabe notar que foi observada a seguinte distribuição entre as 

três subáreas componentes desse tema: Guerra Naval, com média de 28% (22,0% entre 

1970-1982, e 38,0% entre 1983-1990); Atividades de Emprego Limitado da Força183, 

com média de 3,0% (2,0% entre 1970-1982, e 6,0% entre 1983-1990); e Atividades 

Benignas do Poder Naval184, com média de 59% (69,0% entre 1970-1982, e 44,0% entre 

1983-1990). 

 Na comparação entre o pré e o pós-Guerra de 1982, nota-se que, mesmo 

depois do conflito, a maior parte dos artigos continuava dedicada à análise das 

Atividades Benignas. Porém, em muito diminuiu a participação nesse campo (de 69,0 

para 44,0%). Ao mesmo tempo, cresceu o interesse pela temática da Guerra Naval (que 

passou de 22,0 para 38,0%).  

 
183  As atividades de emprego limitado da força são aquelas em que a MB exercerá o poder de polícia para 

impor a lei ou um mandato internacional, do qual o País tenha assumido obrigação, determinada por 

organização intergovernamental. São incluídas nesse item as operações nas quais o Poder Naval é 

aplicado em situações distintas ou acessórias às de guerra naval, em decorrência de previsão 

constitucional ou legal, de atribuições precípuas ou subsidiárias, permanentes ou temporárias. 

Enquadram-se nesse conceito 13 atividades: Garantia dos Poderes Constitucionais; Garantia da Lei e 

da Ordem; Segurança durante viagens presidenciais em território nacional, ou em eventos na capital 

federal; Ações contra delitos transfronteiriços e ambientais; Patrulha Naval; Inspeção Naval; 

Cooperação com Órgãos Federais; Operações de Retomada e Resgate; Segurança das Instalações 

Navais; Segurança do Tráfego Marítimo; Operações de Paz; Operação de Evacuação de Não 
Combatentes; e Segurança de Representações Diplomáticas (BRASIL, 2017b, cap. 4). 

184  O Poder Naval pode ser empregado, de forma organizada e autossustentável, com capacidades e 

conhecimentos especializados, a fim de contribuir com Atividades Benignas, nas quais nem a 

violência tem parte em suas execuções, nem o potencial de aplicação da força é pré-requisito. 

Enquadram-se nesse conceito as 14 atividades seguintes: Apoio à Política Externa; Operação 

Humanitária; Ação Cívico-Social; Operação de Socorro; Operação de Salvamento; Desativação de 

Artefatos Explosivos; Cooperação com o Desenvolvimento Nacional; Cooperação com a Defesa 

Civil; Participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social; Orientação 

e Controle da Marinha Mercante e de suas Atividades Correlatas, no que interessa à Defesa Nacional; 

Segurança da Navegação Aquaviária; Contribuição para a Formulação e Condução de Políticas 

Nacionais que digam Respeito ao Mar; Apoio ao sistema de proteção ao Programa Nuclear Brasileiro; 

e Programas Sociais da Defesa (BRASIL, 1997; BRASIL, 2017b, cap. 5). 
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Gráfico 8 – Percentual de artigos da RMB publicados por oficiais da Marinha (1970-1990), na Área "Emprego do Poder Naval", por subárea. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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APÊNDICE F – REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA (1970-1990): 

DIVISÃO DOS ARTIGOS POR ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

 Neste apêndice será apresentada a classificação dos artigos da RMB (1970-

1990), por áreas do conhecimento. Para tal, foram estabelecidas dez grandes áreas: 

Administração Naval; Assuntos Marítimos; Atividades Benignas do Poder Naval; 

Ciência Política; Direito do Mar; Engenharia; Estudos Estratégicos; Hidrografia e 

Navegação; Pessoal; e Relações Internacionais.  

 Cabe observar que esse formato foi elaborado por este autor, com foco no 

objetivo da pesquisa em lide, não tendo relação com a classificação utilizada pela 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM) na 

elaboração dos Índices Remissivos das edições da RMB, bem como do Repositório 

Institucional da Produção Científica da Marinha do Brasil (RI-MB) 185. 

 

1 – ADMINISTRAÇÃO NAVAL186 

70/2187, 71/2 (2), 71/3, 72/2, 73/2, 73/3 (3), 73/4 (2), 75/1 (4), 75/2 (2), 75/4, 

77/4 (2), 78/2, 79/2, 80/3, 82/2, 82/3, 83/1, 83/3, 86/4, 88/3, 88/4, 90/4 

 

2 – ASSUNTOS MARÍTIMOS 

70/3, 70/4, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4 (3), 72/1, 72/2, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 75/4, 

77/2, 78/1, 78/2, 79/3, 80/2, 80/3, 81/2, 85/2, 87/4, 88/1 (2), 88/2, 89/4, 90/1, 

90/4 (2) 

 

 

 

 

 
185  O RI-MB é a base de dados institucional que contempla toda a produção científica no âmbito da 

Marinha do Brasil, originada nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), nos Centros e 

Institutos de Pesquisa, nas OM do Sistema de Ensino Naval (SEN) e dos cursos Extra-MB, realizados 

sob responsabilidade das Organizações Militares Orientadoras Técnica (OMOT) (BRASIL, 2017a).  
186  Esse tópico engloba artigos sobre Administração Financeira da MB, Administração Naval, 

Administração Pública, Auditoria na MB, Fundo Naval, Gestão, Plano Diretor, Processo Decisório, 

Serviço da Intendência etc. 
187  O primeiro número indica o ano de edição da RMB; o segundo número indica o trimestre em que a 

revista foi publicada; e o número entre parênteses, caso haja, indica o número de artigos publicados 

naquele trimestre, dentro da referida área. Ex.: 

70/3 (2) = 2 artigos publicados no 3º trimestre de 1970, dentro da área especificada. 
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3 – ATIVIDADES BENIGNAS DO PODER NAVAL 

3.1 – APOIO À POLÍTICA EXTERNA188 

84/1, 84/2, 89/1, 90/2 

3.2 – COOPERAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

89/3 

3.3 – OPERAÇÃO DE SALVAMENTO 

82/4 

3.4 – ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA MARINHA MERCANTE189 

70/1, 70/4 (2), 84/4, 85/1, 85/2, 85/4, 86/1, 86/2 (2) 

3.5 – POLÍTICAS NACIONAIS QUE DIGAM RESPEITO AO MAR190 

71/2, 71/4, 74/1, 74/3, 75/1, 78/2, 78/3, 78/4, 79/1, 79/3, 80/3, 81/3, 82/2, 83/3, 

84/3 (2) 

3.6 – SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO/PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO 

72/4, 74/3 (2), 76/2, 76/4, 77/2, 78/4, 81/1 

 

4 – CIÊNCIA POLÍTICA 

4.1 – COMUNISMO E DEMOCRACIA 

 70/3, 81/4 (2), 84/3 

4.2 – ECONOMIA POLÍTICA 

 4.2.1 – DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

  75/1, 75/2, 76/2, 77/2 

 4.2.2 – CRISE ENERGÉTICA 

78/3, 82/3 

4.3 – TEORIA POLÍTICA 

 81/4, 83/2 

4.4 – PODER NACIONAL 

 82/3  

4.5 – POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS 

 71/4, 72/1 

 

 
188  Esse tópico engloba artigos sobre Apoio à Política Externa, Emprego Político do Poder Naval etc. 
189  Esse tópico engloba artigos sobre Mobilização Marítima, emprego de Navios Mercantes em operações 

de guerra etc. 
190  Esse tópico engloba artigos sobre Mentalidade Marítima, Recursos do Mar etc. 
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5 – DIREITO DO MAR191 

 70/4, 71/1 (2), 71/2, 72/3, 73/3, 74/4, 75/1, 77/3, 78/2, 78/3, 79/2, 80/2, 85/2, 

88/2, 89/3 

 

6 – ENGENHARIA  

 6.1 – ENGENHARIA CIVIL 

 77/3 

 

7 – ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

7.1 – APOIO LOGÍSTICO E LOGÍSTICA MILITAR 

 7.1.1 – APOIO LOGÍSTICO 

  75/2, 76/2, 80/1, 85/4 (2), 87/3 (2), 89/1 

7.1.2 – LOGÍSTICA MILITAR 

  73/4, 78/4, 79/4, 83/2 , 84/1 

7.2 – ATIVIDADES DE EMPREGO LIMITADO DA FORÇA 

 7.2.1 – ATIVIDADES SUBSIDIÁRIAS 

79/3 

 7.2.2 – PATRULHA NAVAL/INSPEÇÃO NAVAL 

  83/1, 84/2 

7.3 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO192 

70/4, 72/2, 73/2, 73/3, 75/3, 77/1, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 83/4, 87/2, 89/4 

 7.3.1 – BASE INDUSTRIAL DE DEFESA 

  88/4, 90/3 

 7.3.2 – CERCEAMENTO TECNOLÓGICO E DEPENDÊNCIA 

  90/4 

 7.3.3 – ENERGIA NUCLEAR193 

  75/3, 76/4 (2), 77/3 (2), 79/3, 80/1, 89/3 

 
191  Esse tópico engloba artigos sobre Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica Exclusiva, 

Plataforma Continental etc. 
192  Esse tópico engloba artigos sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para fins militares; Base Industrial 

de Defesa; Infraestrutura de Defesa; Pesquisa e Desenvolvimento voltados para a Indústria de Defesa; 

Energia Nuclear; Transferência de Tecnologia; Cerceamento tecnológico em Defesa e Segurança; 

CT&I no Brasil; CT&I na MB; Eletrônica; Propagação de Ondas; Tecnologia da Informação etc. 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 112). 
193  Esse tópico engloba artigos sobre Energia Nuclear, Programa Nuclear Brasileiro, Proliferação 

Nuclear, Propulsão Nuclear etc. 
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 7.3.4 – TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

  86/4 

7.4 – CULTURA MILITAR E CULTURA MILITAR NAVAL194 

70/1, 76/2, 77/2, 79/4, 82/2, 84/2 (2), 84/3, 85/3, 86/2, 86/3, 88/2, 88/3, 88/4, 

90/2, 90/4 

7.5 – DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS 

 75/2, 76/3 

7.6 – EDUCAÇÃO E ENSINO MILITARES 

 71/1, 74/2, 78/1, 80/4, 82/4, 84/1, 86/2 (2), 88/1, 89/3, 90/1 

 7.6.1 – CARREIRA MILITAR 

  86/1, 87/1 

7.6.2 – RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

  76/4, 79/4 

7.7 – ESTRATÉGIA195 

70/3, 76/1, 76/3, 78/3, 80/1, 82/1, 84/3, 88/1, 88/3 (2) 

 7.7.1 – ESTRATÉGIA AEROESPACIAL 

  86/4 

7.7.2 – ESTRATÉGIA MILITAR NA GUERRA FRIA 

 76/3, 81/1, 83/1, 83/2, 83/3, 84/2, 85/3, 88/2 

7.7.3 – ESTRATÉGIA MILITAR SOVIÉTICA 

 85/3 

7.7.4 – ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

  89/3, 90/2 (2), 90/3 

7.7.5 – ESTRATÉGIA NAVAL 

 77/4, 78/4 (2), 79/1, 80/2, 81/4, 83/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 88/4 

7.7.5.1 – ESTRATÉGIA NAVAL BRASILEIRA 

70/4, 75/4, 80/1, 80/2, 80/4, 81/1, 81/2, 83/3 (2), 85/1, 85/3, 87/1, 

87/4, 88/1, 89/1, 90/1 

7.7.5.2 – ESTRATÉGIA NAVAL CHINESA 

85/4 

 
194  Esse tópico engloba artigos sobre Cultura Militar, Cultura Militar Naval, Cultura Naval, Liderança 

Militar, Profissão Militar, Valores Militares etc. 
195  Esse tópico engloba artigos sobre Estratégia Militar, Planejamento Estratégico, Pensamento 

Estratégico etc. (FIGUEIREDO, 2015, p. 112). 
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7.7.5.3 – ESTRATÉGIA NAVAL NA GUERRA FRIA 

   70/3, 71/3, 75/4, 76/1, 77/1, 77/2, 85/3 

  7.7.5.4 – ESTRATÉGIA NAVAL SOVIÉTICA 

   71/4, 72/1, 75/2, 80/4, 84/4, 89/2 

7.7.6 – ESTRATÉGIA NUCLEAR\ 

  71/2, 73/1, 78/4, 81/2, 90/4  

7.8 – ESTRUTURA MILITAR196 

 7.8.1 – EMFA  

  73/4 

 7.8.2 – MINISTÉRIO DA DEFESA 

  87/3 

 7.8.3 – MINISTÉRIO/COMANDO DA MARINHA 

  84/2 

7.9 – GERENCIAMENTO DE CRISES 

 87/3 

7.10 – GEOPOLÍTICA197 E GEOESTRATÉGIA 

 86/1, 88/3 

 7.10.1 – ÁFRICA  

  78/3, 79/2, 84/1, 84/2, 84/3 

 7.10.2 – AMÉRICA DO SUL 

  82/3, 85/1 

 7.10.3 – ANTÁRTICA  

  85/1, 85/3, 86/1, 86/2, 87/1, 87/4 

 7.10.4 – BRASIL  

  75/2, 89/1, 89/3 

  7.10.4.1 – AMAZÔNIA  

72/3, 73/1 

7.10.4.2 – REGIÃO NORDESSE 

83/4 

 7.10.5 – EUROPA OCIDENTAL 

  80/1 

 
196  Esse tópico engloba artigos sobre Estrutura Militar; Instituições e Organizações Militares etc. 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 112). 
197  Esse tópico engloba artigos sobre Geopolítica e Geoestratégia (FIGUEIREDO, 2015, p. 113). 
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 7.10.6 – OCEANO ATLÂNTICO SUL 

  72/4, 86/1, 89/3, 90/4 

 7.10.7 – OCEANO ÍNDICO 

  72/1 

7.11 – GUERRA 

7.11.1 – GUERRA IRREGULAR198 

 7.11.1.1 – GUERRA DE RESISTÊNCIA199 

  77/1 

  7.11.1.2 – GUERRA REVOLUCIONÁRIA200 

   71/1, 77/2 

 7.11.2 – GUERRA NAVAL 

  7.11.2.1 – OPERAÇÕES ANFÍBIAS 

   84/4, 85/4 

  7.11.2.2 – OPERAÇÕES ANTISSUBMARINO 

   72/3, 89/3, 89/4 

  7.11.2.3 – OPERAÇÃO DE CONTROLE DO TRÁFEGO MARÍTIMO 

   78/4, 82/4, 88/4, 89/4 

  7.11.2.4 – OPERAÇÕES DE MINAGEM E DE CMM 

   74/4 

  7.11.2.5 – OPERAÇÕES RIBEIRINHAS 

   72/1 

  7.11.2.6 – AÇÕES AERONAVAIS 

   79/4 

  7.11.2.7 – AÇÕES DE DEFESA AEROESPACIAL 

   83/4, 84/4 

 

 
198 Conflito armado executado por forças não regulares ou por forças regulares empregadas fora dos 

padrões normais convencionais, contra um governo estabelecido (movimento revolucionário) ou um 

poder de ocupação (movimento de resistência). Engloba a guerra de guerrilhas, a subversão, a 

sabotagem e o apoio à fuga e evasão (BRASIL, 2005, p. 136). 
199  Conflito armado em que nacionais de um país ocupado por outro país ou coligação de países, total ou 

parcialmente, lutam contra o poder de ocupação para restabelecer a soberania e a independência 

preexistentes (BRASIL, 2005, p. 135). 
200 Conflito armado interno, geralmente inspirado em uma ideologia e auxiliado ou não do exterior, que 

visa à conquista do poder pelo controle progressivo da nação. Forma peculiar de luta armada que 

compreende as ações no campo militar de um fenômeno político-social bem mais amplo, de cunho 

extremista, destinado à conquista do poder, à transformação violenta da ordem vigente e à 

implantação de um novo sistema calcado em preceitos ideológicos (BRASIL, 2005, p. 137). 
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  7.11.2.8 – AÇÕES DE GUERRA ELETRÔNICA 

   75/3, 89/2 

  7.11.2.9 – AÇÕES DE GUERRA NBQRe 

   77/1 

  7.11.2.10 – AÇÕES DE SUBMARINOS 

   75/3, 88/3, 88/4, 90/1 

7.12 – HISTÓRIA MILITAR E HISTÓRIA NAVAL201 

71/1, 72/2, 76/1, 79/3, 80/4, 81/4, 82/1, 82/2 (2), 82/3, 84/4, 85/1, 85/2, 85/3, 

85/4, 86/1, 86/3 (2), 86/4 (2), 87/1, 87/2, 87/3, 87/4 (2), 88/1 (2), 88/4 (2), 88/4, 

89/1, 89/2 (4), 89/3, 89/4 (3), 90/1, 90/2 (2), 90/3 

7.13 – INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA 

 76/2 

7.14 – MEDICINA OPERATIVA202 

73/1, 76/2, 76/4, 81/2, 83/4, 84/4  

7.15 – MEIOS MILITARES E SISTEMAS DE COMBATE 

 83/1 

 7.15.1 – MEIOS NAVAIS 

  7.15.1.1 – CONTRATORPEDEIROS 

   88/2 

  7.15.1.2 – CORVETAS  

   90/2 

  7.15.1.3 – FRAGATAS  

   77/1 

7.15.1.4 – LANCHAS LANÇA-MÍSSEIS 

   72/1, 76/1 

  7.15.1.5 – NAVIOS ANFÍBIOS 

   88/3 

  7.15.1.6 – SUBMARINOS  

   74/3, 75/1, 75/3, 88/2 

7.15.1.7 – CONTROLE DE AVARIAS 

   90/2 

 
201  Esse tópico engloba artigos sobre História Militar, História Naval, Biografias Militares etc. 
202  Esse tópico engloba artigos sobre Medicina Operativa, Medicina de Aviação, Medicina Submarina, 

Medicina de Mergulho, Primeiros Socorros etc. 
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  7.15.1.8 – PROJETO, CONSTRUÇÃO E REPARO 

   74/2, 78/2, 85/3, 86/2, 88/1 (2), 88/2, 89/1 

  7.15.1.9 – MANUTENÇÃO A BORDO 

   90/4 

 7.15.2 – MEIOS AERONAVAIS 

  73/1, 74/1, 74/3, 82/3 

 7.15.3 – MEIOS DE FUZILEIROS NAVAIS 

  87/3 

7.15.4 – PROGRAMAS DE REAPARELHAMENTO 

70/2, 70/3, 76/2, 79/1, 80/3, 80/4 (2), 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 82/1, 83/3 

 7.15.5 – ANÁLISE DE SISTEMAS/PESQUISA OPERACIONAL203 

73/3, 74/4, 76/2 (2), 79/2, 79/3, 80/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 84/1, 86/1, 

87/2, 89/4 

7.15.6 – SISTEMAS DE ARMAS 

 82/2, 84/1, 89/3, 90/1, 90/4 

  7.15.6.1 – SISTEMAS DE MÍSSEIS 

   70/4 

 7.15.7 – SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLE E COMUNICAÇÕES 

  7.15.7.1 – SENSORIAMENTO REMOTO 

   90/4 

  7.15.7.2 – SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES 

   76/4, 77/4, 89/1, 89/4, 90/1  

 7.16 – RELAÇÕES CIVIS-MILITARES204 

  83/4, 87/3 (2), 90/1 (2), 90/2 (3), 90/3 (3), 90/4 (2)   

 

8 – HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO205 

 70/2, 72/1, 74/3, 75/1 , 75/4, 76/3, 78/2, 82/3, 84/4, 85/2, 85/4, 87/1, 87/2, 87/4, 

90/4 

 

 
203  Esse tópico engloba artigos sobre Análise de sistemas, Pesquisa Operacional, Avaliação Operacional 

etc. 
204  Esse tópico engloba artigos sobre Relações Civis-Militares, Forças Armadas e Sociedade, destinação 

constitucional das Forças Armadas etc. (FIGUEIREDO, 2015, p. 112).  
205  Esse tópico engloba artigos sobre Hidrografia, Oceanografia, Cartografia, Meteorologia, Navegação e 

Sinalização Náutica. 
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9 – PESSOAL206 

9.1 – DESPORTO MILITAR 

88/1 

9.2 – IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL 

 85/4 

9.3 – SAÚDE207 

 79/1, 81/4, 82/4, 83/4  

 

10 – RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

10.1 – INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

 79/2 

10.2 – ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 82/1 

10.3 – POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 

 80/3, 88/1, 89/2 (2) 

10.4 – SOBERANIA E INTERVENCIONISMO 

 86/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
206  Esse tópico engloba artigos sobre Pessoal Militar, Pessoal Civil da MB, Inativos e Pensionistas da 

MB, Identificação de Pessoal, Desporto Militar, Saúde etc. 
207  Esse tópico engloba artigos sobre Saúde, Assistência Integrada na MB, Assistência Social na MB, 

Assistência Médica na MB, Pesquisa em Saúde, Segurança do Trabalho etc. 
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APÊNDICE G – REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA (1970-1990): 

DIVISÃO DOS ARTIGOS POR ÁREAS DO CONHECIMENTO (TABELAS) 
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APÊNDICE H – REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA (1970-1990): 

RELAÇÃO DE AUTORES 

 

1 – RELAÇÃO DE OFICIAIS REFERENCIADOS NO TRABALHO 

 A lista abaixo apresenta os oficiais da Marinha que escreveram os textos da 

RMB selecionados para compor o referencial do desta dissertação, acerca do 

pensamento naval. 

 Os oficiais encontram-se ordenados por posto – referente à época em que o 

militar publicou seu artigo – e ordem alfabética (à exceção daqueles que exerceram os 

cargos de Ministro da Marinha208 e de Chefe do Estado-Maior da Armada, listados pela 

ordem cronológica de assunção nos citados cargos). Vale notar ainda que, ao lado do 

nome do militar, entre parênteses, consta o ano de publicação do texto que é 

referenciado na pesquisa. 

 

- Alte Esq209 Adalberto de Barros Nunes210 (1973) – Ministro da Marinha211 

- Alte Esq Geraldo Azevedo Henning212 (1975) – Ministro da Marinha 

- Alte Esq Maximiano Eduardo da Silva Fonseca213 (1979, 1981, 1982) – Ministro da 

Marinha 

- Alte Esq Henrique Sabóia214 (1987) – Ministro da Marinha 

 VAlte215 Henrique Sabóia (1980) 

 CAlte216 Henrique Sabóia (1977, 1978) 

 

 

 

 

 
208  O recorte temporal deste trabalho (1970-1990) abrange o exercício de quatro Ministros da Marinha. 

Cabe notar que todos os quatro encontram-se presentes entre os autores do pensamento naval 

englobados pela pesquisa.  
209  Almirante de Esquadra, oficial-general de quatro estrelas, posto máximo da instituição, em tempo de 

paz. 
210  Ministro da Marinha entre 1969-1974. 
211  Em referência ao fato de o texto ter sido escrito quando aquele oficial ocupava o cargo de Ministro da 

Marinha. 
212  Ministro da Marinha entre 1974-1979. 
213  Ministro da Marinha entre 1979-1984. 
214  Diretor da Escola de Guerra Naval entre 1977-1980 e Ministro da Marinha entre 1985-1990. 
215  Vice-Almirante, oficial-general de três estrelas. 
216  Contra-Almirante, oficial-general de duas estrelas. 
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- Alte Esq Mário César Flores217 (1988) 

 VAlte Mário César Flores (1985) 

 CAlte Mário César Flores (1980, 1981, 1982) 

 CMG218 Mário César Flores (1972, 1975) 

 CF Mário César Flores (1970) 

- Alte Esq Gualter Maria Menezes de Magalhães219 (1977) – CEMA220  

- Alte Esq Roberto Andersen Cavalcanti221 (1981) – CEMA   

- VAlte Armando Amorim Ferreira Vidigal222 (1984) 

 CAlte Armando Amorim Ferreira Vidigal (1980a, 1980b, 1981) 

 
217  Diretor da Escola de Guerra Naval entre 1983-1986 e Ministro da Marinha entre 1990-1992.  

Tido como um dos maiores estrategistas da força naval, preocupou-se com o reequipamento da frota e 

foi um dos responsáveis pela instalação do Centro de Pesquisas da Marinha, em Iperó/SP, onde se 

desenvolveram estudos sobre a utilização da energia nuclear.  

Graças ao bom trânsito que tinha no Congresso Nacional foi, durante o segundo semestre de 1992, no 

curso dos trabalhos da CPI responsável pelas investigações da rede de corrupção montada a nível 

federal, comprometendo diretamente o presidente da República e resultando na abertura de um 

processo de impeachment contra Fernando Collor de Melo, o Almirante Flores manteve 
entendimentos com o grupo de parlamentares que negociou reservadamente a transferência 

temporária do poder para o Vice-Presidente Itamar Franco. 

Após a renúncia de Collor, em outubro de 1992, Mário Cesar Flores deixou a pasta da Marinha por 

conta da completa reforma ministerial que se seguiu à posse de Itamar Franco (1992-1994), em 2 de 

outubro daquele ano. Substituiu-o no cargo o Almirante de Esquadra Ivan da Silveira Serpa. 

Único integrante da equipe do primeiro escalão do presidente afastado convidado a permanecer no 

novo governo, Flores foi nomeado para a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), órgão de 

inteligência, herdeiro do antigo Serviço Nacional de Informações (SNI) – extinto em 1990. 

Na SAE, suas atribuições incluiriam além da eliminação do maior número possível de “arapongas” – 

apelido dos quase dois mil agentes do antigo SNI, espalhados por todo o país, incumbidos manter sob 

vigilância grupos subversivos atuantes durante o regime militar – o estudo de áreas sensíveis, como o 

da energia nuclear, além de projetos de desenvolvimento estratégico, ligados à segurança nacional. 
Em declarações à imprensa, em 18 de outubro de 1992, Flores garantiu que não havia qualquer 

semelhança entre as atividades da SAE e as práticas dos órgãos de inteligência e informação 

existentes no regime militar (1964-1985). 

Por ser da competência da Secretaria, o Almirante empenhou-se na criação de um esquema de 

ocupação e defesa da Amazônia, inclusive a sua vigilância aérea, mesmo desconsiderando a 

possibilidade de invasão estrangeira. Principal articulador do Projeto SIVAM (Sistema de Vigilância 

da Amazônia), Flores defendeu “a revisão do atual método de proteção das comunidades indígenas, 

que não deveriam inibir a ação do Estado”. 

Publicou diversos trabalhos em jornais e revistas editadas pela própria Marinha e por universidades 

sobre temas relacionados a estratégia militar e ao campo das relações internacionais (DANTAS, 

2009). 
218  Capitão de Mar e Guerra, último posto do círculo de oficiais superiores. 
219  Chefe do Estado-Maior da Armada entre 1975-1978. 
220  Em referência ao fato de o texto ter sido escrito quando aquele oficial ocupava o cargo de Chefe do 

Estado-Maior da Armada. 
221  Chefe do Estado-Maior da Armada entre 1979-1981 e Ministro do Superior Tribunal Militar (STM) 

entre 1981-1991. 
222  Diretor da Escola de Guerra Naval entre 1981-1983 foi, posteriormente, promovido ao posto de Vice-

Almirante. Foi também membro do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de São Paulo 

(USP) e do Instituto Brasileiro de Estudos Estratégicos. Publicou diversos livros, entre os quais A 

Evolução do Pensamento Estratégico Naval Brasileiro (1985), Conflito no Atlântico Sul (1985), 

Amazônia Azul: o mar que nos pertence (2006), Guerra no Mar (2009) e Almirante Nelson: o homem 

que derrotou Napoleão (2009) (CPDOC, 2009). 
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- VAlte Hilton Berutti Augusto Moreira223 (1972) 

- VAlte Mário Jorge da Fonseca Hermes224 (1981) 

- VAlte Paulo Irineu Roxo Freitas225 (1975) 

 VAlte (RM1)226 Paulo Irineu Roxo Freitas (1981)  

- VAlte (RM1) Antônio Augusto Cardoso de Castro227 (1975) 

- VAlte (RM1) Hélio Leôncio Martins228 (1980) 

- CAlte Sérgio Tasso Vásquez de Aquino (1990) 

 CMG Sérgio Tasso Vásquez de Aquino (1984) 

- CAlte (EN)229 Othon Luiz Pinheiro da Silva230 (1989) 

- CMG Alex Henning Bastos (1972) 

- CMG Antônio Cordeiro Gerk (1977) 

- CMG Edir Rodrigues de Oliveira (1989a, 1989b) 

 
223  Como Diretor de Portos e Costas, coordenou o primeiro acordo entre a Marinha e a Organização 

Consultiva Marítima Intergovernamental (IMCO), que resultou na construção dos dois Centros de 
Instrução da Marinha Mercante, no Rio de Janeiro/RJ e em Belém/PA. Exerceu ainda, entre outros, o 

cargo de Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), entre 

1978-1979 (ALEGRETE, 1991). 
224  Foi, posteriormente, promovido a Almirante de Esquadra, tendo exercido, entre outros, o cargo de 

Chefe do Estado-Maior da Armada. Os marechais Deodoro e Hermes da Fonseca são, 

respectivamente, seus tio-bisavô e tio-avô. 
225  Em 1962, como Comandante da Flotilha do Amazonas, hidrografa parte daquela bacia fluvial, 

conquistando liberdade operativa para a Flotilha e, mais que isso, deixando patenteada a relevância 

estratégica da hidrografia para o emprego do Poder Naval. 

Também se destacou pelo pensamento político, sendo autor, entre outros trabalhos, de proposta de 

decreto, publicado em 1968, regulando a pesquisa no mar territorial. Os princípios estabelecidos nesse 

documento estão hoje incorporados à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM). Hoje empresta seu nome ao píer principal da Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN) (BRASIL, 2018d). 
226  Indicando que o oficial publicou o referido texto quando já se encontrava na reserva. 
227  Exerceu, entre outros, o cargo de Comandante do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 

(CIAW), entre 1961-1963. Publicou o livro Estórias Navais Brasileiras, em parceria com o Almirante 

Hélio Leôncio Martins. 
228  Foi o primeiro Comandante do NAeL Minas Gerais e o primeiro Diretor do Centro de Adestramento 

Almirante Marques Leão (CAAML). Foi também membro do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro (IHGB) e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil (IGHMB). Dentre os livros 

que publicou, destacam-se: A Revolta da Armada-1893; A Revolta dos Marinheiros-1910; 4 volumes 

da História Naval Brasileira; e o 1º volume da História da Hidrografia no Brasil. Recebeu o prêmio 
Revista Marítima, em 1959 (PODER NAVAL, 2016). 

229  Oficial do Corpo de Engenheiros Navais. Quando não indicação de corpo após o posto, o oficial 

pertence ao Corpo da Armada. 
230  Foi Diretor de Pesquisas de Reatores do IPEN entre 1982 e 1984 e foi fundador e responsável pelo 

Programa de Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear e da Propulsão Nuclear para 

Submarinos entre 1979 e 1994. Exerceu o cargo de Diretor da Coordenadoria de Projetos Especiais da 

Marinha (COPESP), atual Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), de 1986 a 1994. 

É o autor do projeto de concepção de ultracentrífugas para enriquecimento de urânio e da instalação 

de propulsão nuclear para submarinos. Atingiu, na Marinha, o mais alto posto para os oficiais 

Engenheiros Navais: o de Vice-Almirante. Exerceu a presidência da Eletronuclear – Eletrobrás 

Termonuclear, empresa sediada no Rio de Janeiro, responsável pela construção e pelo gerenciamento 

das usinas nucleares brasileiras, de 2005 a 2015 (DEFESANET, 2015). 
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- CMG Fernando Hollanda (1976) 

- CMG Guenter Henrique Ungerer231 (1975, 1976) 

- CMG Izidério de Almeida Mendes (1989) 

- CMG Jair Hehl Olivé (1975) 

- CMG José do Cabo Teixeira de Carvalho232 (1975) 

- CMG Pedro Gomes de Paiva (1988)233 

- CMG Raul Cesar da Costa Veiga (1989)234 

- CMG Roberto Luiz Fontenelle Lima (1980) 

 CMG (RM1) Roberto Luiz Fontenelle Lima (1990) 

- CMG Roberto Pinho Luz (1990) 

- CMG Sérgio Lima Y. dos Guaranys (1974) 

- CMG Sergio Smith Santangelo (1987)235 

- CMG (FN)236 Fred Henrique Schmidt de Andrade (1984, 1985a, 1985b, 1986) 

- CMG (FN) Renato Aloysio Telles Ribeiro (1989) 

- CMG (FN) Sergio Serpa Sanctos237 (1986) 

- CMG (FN) Vicente Dias Costa Aroeira Neves (1988) 

- CMG (EN) Carlos Eduardo Rodrigues da Costa (1978, 1979) 

- CMG (EN) José Luiz L. M. Massa (1975) 

- CF238 Daniel Acylino Macedo de Lima (1973) 

- CF Domingos Pacífico Castello Branco Ferreira (1972)239 

- CF Fernando Malburg da Silveira (1983) 

- CF João Maurício Tenório Wanderley (1974a, 1974b, 1975) 

- CF Luiz Sérgio Silveira Costa (1985)240 

- CF Mário Francisco Campos Filho (1979) 

 

 
231  Como Capitão de Fragata, foi o primeiro Comandante do Submarino Humaitá. Primeiro de sua classe, 

esse submarino foi construído no Reino Unido e incorporado à Armada brasileira em 1973.  
232  Foi, posteriormente, promovido a oficial-general, tendo alcançado o posto de Almirante de Esquadra, 

em 1988. Exerceu, entre outros, os cargos de Comandante de Operações Navais e de Ministro do 

Superior Tribunal Militar, este último entre 1991-1995. 
233  Texto publicado na “Seção da EGN” da RMB, parte da revista que era destinada à publicação de 

textos produzidos na Escola de Guerra Naval. 
234  Texto publicado na “Seção da EGN” da RMB. 
235  Texto publicado na “Seção da EGN” da RMB.  
236  Oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. 
237  Foi, posteriormente, promovido a oficial-general, tendo alcançado o posto de Contra-Almirante. 
238  Capitão de Fragata. 
239  Trabalho produzido na EGN e recomendado para publicação na RMB por aquela Escola. 
240  Texto publicado na “Seção da EGN” da RMB. 
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- CF Paulo Lafayette Pinto241 (1982, 1984) 

 CC242 Paulo Lafayette Pinto (1972) 

- CF Paulo Roberto Gotaç (1983) 

- CF Pedro Augusto de Bittencourt Lynch (1982) 

- CF Victor Gustav Johansson (1982) 

- CF (FN) Alcides de Brito Filho (1982) 

- CF (FN) Carlos Jorge Câmara Leão et al (1985)243 

- CF (FN) Celso Dalmar de Castro Medeiros Gomes (1985)244 

- CF (FN) Gil Cordeiro Dias Ferreira (1987) 

- CF (FN) Mário Valdevez Castro (1985)245 

- CF (IM)246 Francesco Pierro247 (1982) 

- CC Carlos Emílio Raffo Júnior248 (1978) 

- CC Leonardo Faria de Mattos249 (2004) 

- CC Guilherme Henrique Caspary Ribeiro (1979) 

- CC (EN) Eduardo Siqueira Brick250 (1980) 

- CC (Md)251 Ary de Matos (1973) 

- CC (Md) Marco Antônio Montenegro252 (1976) 

- CT253 (Md) Roberto Becman (1983) 

 

 
241  Foi, posteriormente, promovido a oficial-general, tendo alcançado o posto de Contra-Almirante. É 

autor do livro O emprego do Poder Naval em Tempo de Paz. 
242  Capitão de Corveta, primeiro posto do círculo de oficiais superiores. 
243  Texto publicado na “Seção da EGN” da RMB. 
244  Texto publicado na “Seção da EGN” da RMB. 
245  Texto publicado na “Seção da EGN” da RMB. 
246  Oficial do Corpo de Intendentes da Marinha. 
247  Foi, posteriormente, promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra. 
248  Foi, posteriormente, promovido a oficial-general, tendo alcançado o posto de Contra-Almirante. 

Exerceu, dentre outros, o cargo de Comandante da Força de Submarinos. 
249  Foi, posteriormente, promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra. É mestre em Estudos 

Estratégicos pelo PPGEST/UFF e, atualmente, é instrutor de Geopolítica na Escola de Guerra Naval 

(EGN). 
250  Foi, posteriormente, promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra. É membro titular da Academia 

Nacional de Engenharia (ANE). Possui doutorado em Engenharia de Sistemas pelo U.S. Naval 

Postgraduate School (NPS) e, atualmente, é professor do Instituto de Estudos Estratégicos da 

Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF) e membro do conselho do European Journal of 

Operational Research. 
251  Oficial do Quadro de Médicos, do Corpo de Saúde da Marinha.  
252  Foi, posteriormente, promovido a oficial-general, tendo alcançado o posto de Vice-Almirante, o mais 

alto na carreira dos oficiais do Corpo de Saúde da Marinha. Exerceu, dentre outros, o cargo de Diretor 

de Saúde da Marinha. 
253  Capitão-Tenente, posto que forma o círculo de oficiais intermediários. 
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2 – DESTAQUE PARA OS ALMIRANTES CAMINHA, FLORES, LEÔNCIO, 

MAURO CÉSAR E VIDIGAL 

 Neste item são relacionados todos os textos publicados na RMB, entre 

1970-1990, pelos Almirantes Caminha, Flores, Leôncio, Mauro César e Vidigal; 

oficiais que se encontram, na análise deste autor, entre os maiores pensadores navais de 

suas gerações. 

2.1 – ALMIRANTE JOÃO CARLOS GONÇALVES CAMINHA 

 O Almirante João Carlos Gonçalves Caminha publicou 4 artigos na RMB, 

ao longo do período estudado (1970-1990), conforme detalhado abaixo, em ordem 

cronológica: 

- Battle Minded: uma lição em 45 minutos pelo Almirante Nimitz. Revista Marítima 

Brasileira, Rio de Janeiro, 3º trimestre, 1985. 

 

- O Atlântico Sul e a Marinha do Brasil. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º 

trimestre, 1986. 1986b. 

 

- Mahan: sua época e suas ideias. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 3º 

trimestre, 1986. 1986a. 

 

- A Guerra das Malvinas: conjecturas e considerações estratégicas. Revista Marítima 

Brasileira, Rio de Janeiro, 4º trimestre, 1988. 

 

2.2 – ALMIRANTE MÁRIO CESAR FLORES 

 O Almirante Mário Cesar Flores publicou 16 artigos na RMB, ao longo do 

período estudado (1970-1990), conforme detalhado abaixo, em ordem cronológica: 

- Mísseis Táticos na Guerra Naval. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 4º 

trimestre, 1970. 

 

- O Poder Naval na década dos Setenta. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 3º 

trimestre, 1971. 

 

- Operações militares em ambientes fluviais. Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 1º trimestre, 1972. 

 

- Bases Navais: novos problemas, novas ideias. Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 2º trimestre, 1975. 

 

- As Atividades Subsidiárias da Marinha. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 

3º trimestre, 1979. 

 

- Poder Naval: fundamentos instáveis e rumos incertos. Revista Marítima Brasileira, 

Rio de Janeiro, 4º trimestre, 1980. 
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- Maritimidade: causa de progresso ou de risco? Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 3º trimestre, 1981. 

 

- Malvinas: uma primeira abordagem. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 2º 

trimestre, 1982. 

 

- Mobilidade Estratégica Marítima e Projeção de Poder. Revista Marítima Brasileira, 

Rio de Janeiro, 3º trimestre, 1983. 

 

- A Estrutura Básica do Ministério da Marinha: uma revisão conveniente. Revista 

Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 2º trimestre, 1984. 

 

- Alocução de Formatura. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º trimestre, 

1985. 1985a. 

 

- Validade e Limitações da não intervenção na América. Revista Marítima Brasileira, 

Rio de Janeiro, 3º trimestre, 1985. 1985c. 

 

- Aratu: ensinamentos de uma ideia mal consolidada. Revista Marítima Brasileira, Rio 

de Janeiro, 4º trimestre, 1985. 1985b. 

 

- As relações Portugal-Brasil, a CEE e a OTAN. Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 1º trimestre, 1988. 1988a. 

 

- O preparo da Marinha dos próximos 10 a 30 anos: dúvidas, comentários e sugestões. 

Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º trimestre, 1988. 1988b. 

 

- O preparo da Marinha nos anos 90. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º 

trimestre, 1990. 

 

2.3 – ALMIRANTE HÉLIO LEÔNCIO MARTINS 

 O Almirante Hélio Leôncio Martins publicou 5 artigos na RMB, ao longo 

do período estudado (1970-1990), conforme detalhado abaixo, em ordem cronológica: 

- Os marinheiros navegam escalando montanhas. Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 4º trimestre, 1984. 

  

- Uma difícil profissão. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 4º trimestre, 1988. 

 

- A Marinha e a Proclamação da República. Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 4º trimestre, 1989. 

 

- A Marinha na era de Getúlio Vargas. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º 

trimestre, 1990. 1990a. 

 

- Custódio e Saldanha: um paralelo entre personalidades. Revista Marítima Brasileira, 

Rio de Janeiro, 4º trimestre, 1990. 1990b. 
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2.4 – ALMIRANTE MAURO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA 

 O Almirante Mauro César Rodrigues Pereira publicou 2 artigos na RMB, ao 

longo do período estudado (1970-1990), conforme detalhado abaixo, em ordem 

cronológica: 

- Análise Operacional Militar. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 4º trimestre, 

1981.  

 

- Aperfeiçoamento de Oficiais: é preciso evoluir? Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 3º trimestre, 1989.  

 

2.5 – ALMIRANTE ARMANDO AMORIM FERREIRA VIDIGAL 

 O Almirante Armando Amorim Ferreira Vidigal publicou na RMB em 19 

oportunidades, ao longo do período estudado (1970-1990), conforme detalhado abaixo, 

em ordem cronológica: 

- Processo Decisório. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 4º trimestre, 1973.  

 

- A Força de Apoio Logístico. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º trimestre, 

1980. 1980a. 

 

- O Emprego Político do Poder Naval. Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 2º 

trimestre, 1980. 1980c. 

 

- A Indústria Naval Militar no Brasil através do tempo (parte 1 de 2). Revista Marítima 

Brasileira, Rio de Janeiro, 4º trimestre, 1980. 1980b. 

 

- A Indústria Naval Militar no Brasil através do tempo (parte 2 de 2). Revista Marítima 

Brasileira, Rio de Janeiro, 1º trimestre, 1981. 1981b. 

 

- 46º Aniversário da Intentona Comunista de 1935. Revista Marítima Brasileira, Rio de 

Janeiro, 4º trimestre, 1981. 1981a. 

 

- A Marinha de Guerra e as mudanças tecnológicas da segunda metade do Século XIX. 

Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º trimestre, 1983. 1983b. 

 

- A Evolução do Pensamento Estratégico Naval Brasileiro. Revista Marítima Brasileira, 

Rio de Janeiro, 3º trimestre, 1983. 1983a.  

 

- Os Cursos de Altos Estudos Militares na Marinha: a solução brasileira. Revista 

Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º trimestre, 1984. 1984b.  

 

- Conflito no Atlântico Sul (parte 1 de 3). Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 4º 

trimestre, 1984. 1984a. 

 

- Conflito no Atlântico Sul (parte 2 de 3). Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 1º 

trimestre, 1985. 1985a.  
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- Conflito no Atlântico Sul (parte 3 de 3). Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 2º 

trimestre, 1985. 1985b. 

 

- Conflito no Atlântico Sul (republicação, parte 1 de 2). Revista Marítima Brasileira, Rio 

de Janeiro, 4º trimestre, 1987.   

  

- Conflito no Atlântico Sul (republicação, parte 2 de 2). Revista Marítima Brasileira, Rio 

de Janeiro, 1º trimestre, 1988. 1988b.  

 

- Dissuasão Convencional nos Países em Desenvolvimento. Revista Marítima 

Brasileira, Rio de Janeiro, 3º trimestre, 1988. 1988c. 

 

- A Importância da Indústria Bélica para a Segurança Nacional. Revista Marítima 

Brasileira, Rio de Janeiro, 4º trimestre, 1988. 1988a. 

 

- Áreas de cooperação estratégica entre a Europa e o Brasil. Revista Marítima 

Brasileira, Rio de Janeiro, 2º trimestre, 1989. 1989a. 

 

- Uma nova concepção estratégica para o Brasil: um debate necessário. Revista 

Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 3º trimestre, 1989. 1989b.  

 

- Uma nova concepção estratégica para o Brasil: um debate necessário (reflexões 

adicionais). Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, 3º trimestre, 1990.  

 

2.6 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 Entre os oficiais citados neste item 2, apresenta-se abaixo a representação 

gráfica da produção daqueles que mais escreveram na RMB, no período aqui 

considerado (1970-1990): os Almirantes Flores e Vidigal (gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Número de artigos publicados na RMB (1970-1990), pelos Almirantes Flores e Vidigal. 

Fonte: elaborado por este autor. 
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 ILUSTRAÇÕES 
 

 

 
 

Figura 1 – Oceano Atlântico (USA, 2017). 
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Figura 2 – Falkland Islands (LONELY PLANET, 2018a). 
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Figura 3 – Islas Malvinas (GIFEX, 2018). 
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Figura 4 – Ilha Geórgia do Sul (LONELY PLANET, 2018b). 
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Figura 5 – HMS Hermes (PODER NAVAL, 2015) 254. 

 

 

 

 

 
254  Capa da revista Newsweek, da semana em que o HMS Hermes rumou para o Atlântico Sul. 
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Figura 6 – ARA Cruzador General Belgrano (PODER NAVAL, 2017). 

 

 

 

 
 

Figura 7 – Retomada britânica das Falklands/Malvinas (BOYCE, 2005). 

 


