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RESUMO 

 

O presente trabalho identifica a evolução da doutrina de emprego do Exército 

Brasileiro e suas manifestações no componente militar da defesa nacional, no 

contexto do atual processo de transformação da Força Terrestre. A motivação 

da pesquisa decorreu da tentativa de entender se a Força está empreendendo o 

aprimoramento doutrinário concebido em seus ordenamentos institucionais. Com 

isso foi levantado o seguinte questionamento: a evolução doutrinária do Exército 

Brasileiro tem se manifestado de maneira a contribuir para o componente militar 

da Defesa Nacional? Para responder tal pergunta, a pesquisa foi dividida em 

capítulos, com a finalidade de proporcionar um raciocínio lógico, ordenado e 

coerente sobre o assunto. Dessa maneira, o primeiro capítulo contempla o 

ambiente de mudanças em que caracteriza o cenário mundial, com o propósito 

de justificar a necessidade da implementação das mudanças militares. O 

capítulo seguinte apresenta uma abordagem teórica sobre o assunto 

pesquisado, com o objetivo de assinalar marcos conceituais relacionados às 

mudanças militares, bem como constatações de estudiosos acerca do tema. Os 

capítulos posteriores contemplam o estudo do aprimoramento doutrinário da 

Instituição e suas manifestações na defesa nacional por intermédio da análise 

de operações desenvolvidas pela Força. Por fim, buscou-se discutir os principais 

resultados encontrados, assim como, apresentar contribuições e sugestões de 

prosseguimento de estudos. 

 

Palavras-chave: Transformação militar, Doutrina militar, Defesa Nacional, 

Exército Brasileiro.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to identify trends in the employment doctrine of the Brazilian 

Army and its manifestations in the military component of national defense, in the 

context of the current process of transformation of the Land Force. The 

motivation of the research was the result of trying to understand if the Force is 

undertaking the doctrinal improvement designed in their institutional frameworks. 

With this, the following question was raised: the doctrinal evolution of the 

Brazilian Army has manifested itself in order to contribute to the military 

component of national defense? To answer this question, the research was 

divided into chapters, with the purpose of providing a logical, orderly and 

coherent thinking on the subject. Thus, the first chapter includes the changing 

environment that characterizes the world stage, in order to justify the need for 

implementation of military changes. The next chapter presents a theoretical 

approach to the subject studied, in order to point out conceptual frameworks 

related to military changes, as well as scholars of findings on the subject. Later 

chapters include the study of doctrinal improvement of the institution and its 

manifestations in national defense through developed by Force operations 

analysis. Finally, we attempted to discuss the main findings, as well as provide 

input and further suggestions of studies . 

 
Key words: Military Transformation, Military Doctrine, National Defense, Brazilian 
Army. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O processo de mudança militar permeia as forças de combate desde as 

guerras mais remotas da humanidade. A evolução e as modificações presentes 

nos conflitos armados demandam uma constante adaptação dessas forças para 

enfrentar as ameaças reveladas. Tal fato aponta para a contínua necessidade 

de evolução da forma de empregar as forças nos campos de batalha, implicando 

no desenvolvimento de novas doutrinas. 

Nesse sentido, constata-se que o processo evolutivo das doutrinas 

militares modifica a maneira pela qual as forças empregadas interferem no setor 

de defesa de uma nação. Sendo assim, a presente pesquisa estuda a evolução 

doutrinária em curso no Exército Brasileiro, enfocando suas influências no 

componente militar da Defesa Nacional. 

A pesquisa encontra-se estruturada em cinco capítulos, dos quais o 

primeiro apresenta considerações iniciais sobre a temática da Defesa Nacional, 

particularizando seu componente militar, e suas relações com as mudanças 

militares. Esse capítulo descreve ainda a abordagem metodológica utilizada, 

orientada para a solução do problema de pesquisa, bem como para o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

O segundo capítulo do trabalho expõe o marco conceitual empregado, 

abordando os conceitos e definições sobre mudanças militares, baseando-se 

nos trabalhos de pesquisadores e estudiosos da área. Nesse sentido, descreve 

causas, motivações e o objetivo da implementação das mudanças militares, 

indicando como as mesmas se processam. 

No capítulo 3 encontram-se alguns apontamentos sobre a doutrina militar, 

em cujo conteúdo pode-se constatar considerações acerca da doutrina de 

defesa do Brasil e da doutrina militar terrestre (DMT), arcabouço de 

conhecimentos necessários para a compreensão da discussão empreendida. 

Ainda nesse capítulo são apresentados resultados que proporcionarão subsídios  
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às argumentações sobre a evolução da DMT, objeto de estudo da presente 

pesquisa. 

Em seguida, no capítulo 4 são apresentadas as argumentações sobre as 

manifestações da evolução da DMT no componente militar da Defesa Nacional, 

baseadas nas oportunidades de emprego da Força. Tal fenômeno proporcionará 

subsídios às conclusões obtidas, as quais estão registradas no último capítulo 

da pesquisa.  

 

1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os conceitos de Segurança e Defesa são intrinsicamente ligados, uma 

vez que o segundo proporciona condições para o estabelecimento do primeiro. 

Dentre as variadas definições existentes, a Política Nacional de Defesa (PND) 

coloca a Segurança como uma condição de plena preservação da soberania e 

integridade territorial atingida pelo país; o que lhe permite alcançar seus 

interesses, livre de quaisquer ameaças, garantindo aos seus cidadãos o 

exercício de seus deveres constitucionais (Brasil, 2012f, p. 12). 

Contudo, para atingir esse propósito faz-se necessário dispor de uma 

Defesa capaz de proporcionar condições adequadas de preservação e 

manutenção dos interesses nacionais. De acordo com o instrumento acima 

citado, a Defesa Nacional reúne medidas e ações do Estado, priorizando-se o 

campo militar, para a defesa do território e sua soberania. Além disso, trata da 

preservação dos interesses nacionais contra ameaças externas potenciais ou 

manifestas (Brasil, 2012f, p. 12). 

Nesse sentido, ao Estado Nacional cabe a promoção da condição de 

segurança à sua sociedade, valendo-se de todos os recursos disponíveis pelo 

Poder Nacional1, manifestados por suas diferentes expressões, com a finalidade 
                                                

1 Poder Nacional é a capacidade que tem o conjunto dos homens e meios que constituem a 
Nação para alcançar e manter os Objetivos Nacionais, em conformidade com a vontade 
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de neutralizar quaisquer ameaças existentes à sua situação de estabilidade e 

preservação (Brasil, 2014a, p. 75 e 76). A predominância do emprego de meios 

militares disponíveis à nação caracteriza a expressão militar do poder nacional, o 

qual é constituído pelos componentes marítimo, terrestre e aeroespacial (Brasil, 

2014b, p. 3-1). 

Ao se analisar as ameaças do ambiente atual, verificam-se importantes 

diferenças do contexto vivido no período discriminado como Guerra Fria. Tal 

comparação nos permite entender a complexidade do cenário internacional no 

qual estamos inseridos. Na época da bipolaridade, o mundo apresentava uma 

realidade bem definida, cuja caracterização se fazia pela divisão político-

ideológica entre os países alinhados ao capitalismo ou ao comunismo, e ainda, 

aqueles pertencentes ao grupo de países não-alinhados2. 

Nesse sentido, o maior desafio global orbitava em torno da possibilidade 

de deflagração de um conflito direto de ordem mundial entre os líderes das 

citadas correntes ideológicas em confronto, os Estados Unidos da América 

(EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS3). O mencionado 

período foi marcado por uma expressiva quantidade de meios militares dessas 

duas nações, distribuídos ao redor do mundo e prontos para serem acionados, 

em caso de necessidade (Mulvenon, et al., 2006, p. 120). 

Com o desmoronamento da URSS em 1991, aliado ao intenso processo 

de globalização à época, a comunidade internacional passou a enfrentar uma 

perspectiva de segurança4 extremamente complexa e diversa daquela vivida 

                                                                                                                                            

nacional. Manifesta-se em cinco expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar e a 
científico-tecnológica. (Brasil, 2014a, p. 34;42) 
2 Após a II Guerra Mundial, abre-se o período da Guerra Fria, no qual os EUA e a URSS 
rivalizavam no cenário mundial. Há uma intensa disputa econômica, diplomática e tecnológica. O 
mundo fica dividido em dois blocos, com sistemas ideológicos diferentes: o mundo capitalista, 
liderado pelos EUA, e o socialista, encabeçado pela URSS. (Kissinger, 2015, p. 281 a 284) 
3 A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) teve a sua fundação em 1922 e a 
dissolução em 1991. 
4 O Manual Básico da Escola Superior de Guerra (ESG), em seu volume 1, define segurança 
como a sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um de seus 
integrantes, contra ameaças de qualquer natureza. (Brasil, 2014a, p. 59) 
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anteriormente. Nesse contexto, verificou-se o surgimento de outros atores no 

sistema internacional que se mostraram capazes de desestabilizar o ambiente 

de segurança, dificultando a distinção e identificação das ameaças (Mulvenon, et 

al., 2006, p. 150). 

O ambiente após os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001 

demonstrou que as estratégias militares desenvolvidas até então – da 

dissuasão 5  e da contenção – não se mostraram eficazes diante da ação 

realizada pelos terroristas. As mesmas se revelaram inadequadas para 

empreender combates com atores não-estatais (Sloan, 2008, p. 5).  

Diante dessa realidade, potências militares do planeta, como os EUA, a 

República Popular da China, a Alemanha, a França, o Reino Unido6, dentre 

outras, passaram a constatar a necessidade do estabelecimento de novas 

missões de combate, que implicavam uma forma distinta de uso da força militar 

àquela até então empregada, para se contrapor às recentes ameaças 

apresentadas no cenário internacional. 

Ao longo da década de 1990 observou-se no contexto global o 

surgimento de uma série de conceitos inovadores relacionados ao emprego de 

forças militares nos combates. Constatava-se a necessidade de empreender 

alterações nas concepções militares adotadas durante o período da Guerra Fria, 

particularmente nos aspectos associados à forma de combater, organizar e 

equipar as forças militares (Sloan, 2008, p. 5). 

Sendo assim, percebe-se a existência de uma tendência mundial no 

sentido da opção pela mudança da forma de atuação das forças militares. Tal 

                                                

5 De acordo com o Glossário de Termos e Expressões para uso do Exército, a estratégia da 
dissuasão é aquela que se caracteriza pela manutenção de forças militares suficientemente 
poderosas e prontas para emprego imediato, capazes de desencorajar qualquer agressão militar 
(Brasil, 2009, p. E-18). 
6  EUA e China (Elinor Sloan – Military transformation and modern warfare: a reference 
handbook); China (Blasko – The Chinese Army Today: Tradition and transformation for the 21st 
century); França e Inglaterra (Theo Farrell, Sten Rynning & Terry Terriff – Transforming Military 
Power); e Alemanha (Barry Posen – The sources of military doctrine: France, Britain, and 
Germany between the world wars). 
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situação provocou inquietações acerca dos caminhos a serem trilhados para o 

desenvolvimento dessas mudanças. Ademais, a partir de tais percepções 

emergiram questionamentos sobre quais aspectos do uso da força deveriam 

nortear o processo de mudanças pretendidas. (Fitzgerald, 1987, p. 1) 

Segundo Sloan (2008), existem três níveis de mudanças militares: a 

revolução técnica militar (MTR), a revolução nos assuntos militares (RMA) e a 

transformação militar. Do primeiro para o último, estes níveis são gradativos 

(progressivos). Nesse sentido, o nível mais profundo do processo de mudança 

enquadra-se conceitualmente na Transformação Militar. A autora afirma que a 

essência da transformação é a mudança de forma, normalmente para melhor. 

Sob essa perspectiva, sugere a perseguição das respostas aos seguintes 

questionamentos: Por que mudar? Qual o real motivo da realização da 

mudança? Por que optar pela transformação? Por que não realizar os outros 

níveis de mudança? 

Coerente com tal concepção o Brigadeiro (R/1) Jaime Garcia 

Covarrubias7 em artigo intitulado Os Três Pilares de uma Transformação Militar, 

afirma que tais mudanças encontram-se inseridas num processo gradativo de 

transformação. O referido artigo discute os níveis de mudanças adotadas por 

nações latino-americanas (adaptação, modernização e transformação), 

relacionando-as com o processo de transformação implementado pelos EUA, 

iniciado durante o governo do presidente George W. Bush 8 , tendo como 

Secretário de Defesa Donald Rumsfeld9. 

                                                

7  O Gen Covarrubias foi diretor de Ciências Políticas e Sociológicas da Universidade de 
Salamanca (Espanha), e possui o título de Mestrado em Ciências Políticas pela Universidade do 
Chile. É diplomado pelo Centro de Estudos Diplomáticos e Estratégicos de Paris (França). 
Também possui o título de Doutorado em História da Civilização do Ocidente Moderno pela 
Universidade de Paris Sorbonne. 
8 George W. Bush foi o 43º Presidente dos EUA (2001-2009). Disponível em: https://www. 
whitehouse.gov/1600/presidents/georgewbush. Acesso em 14 de setembro de 2015. 
9 Donald Henry Rumsfeld is an American politician and businessman. Rumsfeld served as the 
13th Secretary of Defense from 1975 to 1977 under President Gerald Ford, and as the 21st 
Secretary of Defense from 2001 to 2006 under President George W. Bush. Disponível em: 
http://rumsfeld.com/bio/. Acesso em 14 de setembro de 2015. 
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Além disso, cabe registrar que os mencionados autores afirmam que as 

citadas transformações militares constituem-se em profundas mudanças 

motivadas por fatores diversos10. Tal fenômeno implica na adoção de novas 

concepções, apontando para alterações na forma de combater da Força 

Armada. Esse fato provoca invariavelmente o desenvolvimento de novos 

conceitos doutrinários, cuja materialização se concretiza através da evolução da 

doutrina militar. 

 

1.3 PROBLEMA DA PESQUISA 

1.3.1 ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

Coerente com o ambiente de mudanças presenciado no cenário 

internacional, no que se refere à segurança, as Forças Armadas brasileiras, e 

em particular o Exército, têm buscado se adequar às tendências mundiais de 

transformação militar. 

Em que pese o Exército ter vivenciado processo de transformação em 

seu passado recente, como reflexo de uma reforma administrativa nacional11 

(Brasil, 2010, p. 11), atualmente, a Instituição encontra-se inserida no 

desenvolvimento de uma nova transformação militar, a fim de se adaptar aos 

desafios apresentados no século XXI. 

Nesse sentido, o Exército tem procurado modernizar e atualizar seus 

equipamentos e armamentos, capacitando seus recursos humanos para operá-

los de maneira eficiente. Para tal, a Instituição transcendeu os conceitos de 

adaptação e modernização, e passou a adotar a concepção de transformação 

militar, cujo significado permeia o desenvolvimento de novas capacidades para o 

cumprimento de novas missões a fim de se contrapor aos desafios 

                                                

10 Fatores externos (Ex: novas tecnologias, demandas de defesa, etc) e fatores internos (Ex: 
vontade da Força Armada, necessidade de adaptação aos novos chefes, etc). 
11 Transformação Militar ocorrida entre os anos de 1964 e 1984, motivada pela Revolução de 31 
de março de 1964, com a expedição do Decreto-Lei nº 200 (Brasil, 2010). 
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apresentados, ou, até mesmo aqueles que estão por vir (Brasil, 2012c, p. 124 e 

125). 

Após a criação do Ministério da Defesa (MD), no ano de 1999, o Estado 

Brasileiro adotou uma série de medidas que proporcionaram a caracterização de 

uma nova postura relacionada aos assuntos de defesa nacional. Nesse sentido, 

importantes documentos de defesa foram elaborados, tais como a Política 

Nacional de Defesa (PND)12, a Política Nacional da Indústria de Defesa (PNID) e 

a Estratégia Nacional de Defesa (END)13, além do Livro Branco de Defesa 

Nacional (LBDN). Tais eventos propiciaram um ambiente favorável à 

implementação de mudanças, no sentido de aprimorar as Forças Armadas 

brasileiras. 

A END (2008) colocou que cada Força Armada concebesse planejamento 

próprio, no sentido de reestruturar suas organizações e reequipar suas 

Unidades. Em consequência, o Exército apresentou a Estratégia Braço Forte ao 

MD, no mês de junho de 2009. Ademais, cabe destacar que tal Estratégia 

possuía em sua estrutura principal “[...] 823 projetos organizados em quatro 

grandes programas, a serem desdobrados em curto, médio e longo prazos 

(2014 – 2022 – 2030)” (Brasil, 2010b, p. 22). 

Diante dessa perspectiva, o Estado-Maior do Exército (EME) apresentou 

a publicação do documento intitulado O Processo de Transformação do Exército 

Brasileiro, no ano de 2010, cujo conteúdo delineava os caminhos a serem 

adotados para o atendimento das demandas militares da Defesa Nacional, 

particulares à Força Terrestre. Neste mesmo documento consta a identificação 

das capacidades necessárias à Força Terrestre em 2030, caracterizando o 

planejamento de longo prazo para a implementação da transformação militar. 

                                                

12 O primeiro documento relacionado à identificação de objetivos de defesa e à orientação de 
como conquistá-los, encontrava-se inserido na Política de Defesa Nacional, lançada em 1996. 
Posteriormente, no ano de 2005, o Ministério da Defesa lançou a Política Nacional de Defesa 
(PND), reeditando tal documento no ano de 2012 – versão atual. No ano de 2016 existe a 
previsão de revisão do referido documento. 
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O fenômeno da transformação militar do Exército Brasileiro teve variados 

fatores motivadores, dentre os quais as dificuldades apresentadas na 

mobilização de um batalhão para atuar como força de paz no Haiti, no ano de 

2010, configurou-se como a derradeira constatação de que mudanças deveriam 

ser empreendidas. O documento acima citado coloca ainda que: 

A crise vivida no Haiti colocou em evidência a restrita capacidade de a Força 
Terrestre projetar força e de fazer face a situações de contingência, o que 
poderia ter colocado em risco nossa capacidade de manter o protagonismo entre 
os demais países ali presentes. Para desdobrar um segundo contingente 
foram necessárias três semanas e a participação de 84 organizações 
militares. (Brasil, 2010b, p. 11; grifo nosso) 

Desta situação emergiram questionamentos relacionados às 

possibilidades do Exército, quanto à aplicação de suas capacidades militares 

para atuar em caso de conflito deflagrado em países vizinhos, que apontassem 

para a necessidade de imposição da paz. Dessa maneira, constatou-se que se 

fosse materializada a necessidade de projeção de poder militar, naquela 

oportunidade, as deficiências das forças militares seriam manifestadas em 

diversos aspectos, tais como a capacitação do pessoal, a desatualização 

doutrinária, a ineficiência dos sistemas operacionais e a situação de 

obsolescência, o sucateamento e insuficiência de equipamentos e suprimentos 

(Brasil, 2010b, p. 11). 

Outra questão igualmente séria foram as restrições orçamentárias do 

período anterior à transformação, cujos reflexos implicaram na colocação do 

Exército numa situação deficitária deixando-o impossibilitado de empregar 

recursos vocacionados à adaptação, modernização ou modificação de suas 

estruturas (Brasil, 2010b, p. 20). Desta maneira, houve a percepção de que as 

limitações da Força Terrestre estavam reduzindo seu alcance e, em 

consequência, provocando a diminuição da capacidade de aplicação do poder 

militar da defesa nacional. 

                                                                                                                                            

13 A Estratégia Nacional de Defesa (END) teve sua primeira edição em 2008. Posteriormente, foi 
reeditada em 2012. 
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O documento O Processo de Transformação do Exército coloca que o tal 

evento foi concebido por intermédio da identificação de fatores críticos, que 

representavam deficiências estruturais, concentradas nas áreas de doutrina, 

recursos humanos e gestão (Figura 1); as quais se constituíam em barreiras ao 

aprimoramento da Força. Tal fato proporcionou o desenvolvimento de respostas, 

caracterizadas por meio de estudos, diagnósticos, concepções, planejamentos, 

processos, recursos humanos, capacitações, ferramentas enquadrados no 

conceito de Vetores de Transformação (VT). Os VT foram organizados nas 

seguintes áreas: Doutrina, Preparo e Emprego, Educação e Cultura, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão Corrente e Estratégica, Ciência e Tecnologia (C&T) 

e Modernização do Material e Logística. 

Figura 1: Os vetores de transformação do Exército 

 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2010b, p. 31).  

Quanto ao vetor Preparo e Emprego o citado documento coloca que o 

mesmo tem-se mostrado inadequado às expectativas do Exército no que se 

refere à necessidade de capacidades a serem desenvolvidas, tomando como 

base as responsabilidades de um país como o Brasil. Sendo assim, apontou-se 

a demanda do aprimoramento do sistema de serviço militar e do ciclo de preparo 

da Força Terrestre como forma de superar este óbice. 
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O vetor Educação e Cultura emergiu da constatação da deficiência no 

gerenciamento de seus recursos humanos qualificados, assim como a 

percepção da baixa mentalidade de inovação de seus quadros. Dessa maneira, 

alguns caminhos são apontados como possibilidade de correção desses 

problemas, como a correta utilização de ferramentas de gestão do 

conhecimento; a busca de interações, intercâmbios e visitas a estabelecimentos 

civis e militares no Brasil e no Exterior; a incorporação de civis ao Exército; 

dentre outros (Brasil, 2010b, p. 34). 

A Gestão de Recursos Humanos apresentava-se como outro vetor a ser 

desenvolvido. Dessa maneira o EB estabeleceu como meta para o 

aprimoramento desta área a realização de ajustes na composição de efetivos, 

bem como o aperfeiçoamento da gestão de pessoal, o que possibilitará maior 

fluidez na transformação (Brasil, 2010b, p. 37). 

A Gestão Corrente e Estratégica caracterizou-se como outra deficiência 

identificada pela Força Terrestre. Nese sentido, o EB constatou a necessidade 

de aperfeiçoar seus métodos de gestão, entendendo que tal aspecto possibilita a 

viabilização e consolidação da transformação militar (Brasil, 2010b, p. 38). 

O vetor C&T e Modernização do Material foi levantado em virtude da 

percepção da obsolescência e insuficiência do material de emprego militar 

(MEM) em uso no EB. Além disso, notou-se a dificuldade de adaptação das 

empresas civis à demanda por estes itens. Contudo, a Força Terrestre apontou 

algumas direções para a solução dessa questão, tais como a necessidade de 

modificações sistêmicas e a adoção de simuladores militares (Brasil, 2010b, p. 

39). 

O EB entendeu que a Logística era o vetor de maior necessidade de 

transformação, uma vez que o hiato entre a Logística Militar Terrestre e a 

Logística praticada por empresas civis apresentavam grandes diferenças. Dessa 

maneira a Força Terrestre estabeleceu a adoção de práticas modernas 

acompanhadas da inovação doutrinária deste aspecto (Brasil, 2010b, p. 41). 
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Quanto a Doutrina Militar, primeiro vetor de transformação, após a 

identificação do uso de concepções ultrapassadas, o EB entendeu que esse 

aspecto apresenta-se como motor dos demais vetores apresentados (Brasil, 

2010b, p. 31). 

Outrossim, a Sistemática de Planejamento do Exército14 (Brasil, 2011a, p. 

2), cujo objetivo síntese se caracteriza pela transformação da Força Terrestre 

num Exército da Era do Conhecimento, elencou como um dos objetivos da 

Política Militar Terrestre o aperfeiçoamento do sistema de doutrina militar 

terrestre, determinando o estabelecimento de um processo permanente de 

atualização; a reorganização do sistema de doutrina militar terrestre; o 

aperfeiçoamento da pesquisa no âmbito da Força Terrestre; a criação de um 

sistema de prospecção doutrinária; e a definição de forma clara, realista e 

objetiva, a organização, o adestramento e o equipamento que servirão de base 

para a formulação da doutrina da Força. 

Além disso, o Exército Brasileiro já havia determinado através da 

Estratégia Braço Forte (2009) a implantação de um novo e efetivo sistema de 

doutrina militar terrestre. Ademais, constata-se no documento intitulado O 

Processo de Transformação do Exército que a promoção da necessária 

transformação deve ser acompanhada de alterações nas concepções política, 

estratégica, doutrinária, administrativa e tecnológica, hoje vigentes (Brasil, 

2010b, p. 25; grifo nosso). 

Diante do exposto, ao identificar a Doutrina Militar Terrestre como um dos 

fatores críticos à implementação da transformação militar proposta, o Exército 

Brasileiro percebeu a necessidade de modificá-la a fim de assegurar o 

desenvolvimento das mudanças militares. Dessa maneira, em que pese a 

existência dos demais vetores da transformação acima citados, assim como 

                                                

14 SIPLEX 3 (2011a) é decorrente: dos objetivos e das diretrizes estabelecidos na Política Militar 
de Defesa, Estratégia Militar de Defesa e Doutrina Militar de Defesa; da missão, do conceito, da 
visão de futuro e da síntese dos valores do Exército; e, também, das indicações levantadas no 
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suas reconhecidas importâncias, a presente pesquisa se debruçará sobre a 

Doutrina Militar Terrestre, a fim de melhor aprofundar o alcance do estudo 

pretendido. 

 

1.3.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Assim sendo, no contexto do processo de transformação do Exército 

Brasileiro, a partir da identificação da necessidade de mudar a forma de 

empregar a força militar, verificou-se o surgimento do seguinte questionamento: 

a evolução doutrinária do Exército Brasileiro tem se manifestado no componente 

militar da Defesa Nacional? 

 

1.1.3 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE 

Conforme constatado anteriormente, a transformação militar caracteriza-

se pelo nível mais profundo de mudança militar, o qual implica no 

desenvolvimento das novas capacidades para cumprir novas missões ou 

desempenhar novas funções em combate (Covarrubias, 2007). Nesse sentido, 

entende-se que para o desempenho de novas capacidades torna-se necessário 

mudar a forma de empregar as técnicas, táticas e procedimentos no campo de 

batalha; ou seja, mudar a doutrina de emprego da força militar.  

Sendo assim, com o propósito de solucionar o problema elencado, a 

presente pesquisa se valerá do pressuposto de que para a ocorrência da 

transformação militar (variável interveniente) é necessário que ocorra, dentre 

outros fatores, a evolução da doutrina militar vigente (variável independente), a 

qual se manifesta no componente militar da Defesa Nacional (variável 

dependente). Logo, a pesquisa tomará como hipótese o fato de que quanto mais 

claros forem os indicadores do aperfeiçoamento da doutrina do Exército 

                                                                                                                                            

Diagnóstico Estratégico do Exército e nos Cenários Prospectivos EB-2030, que são a Avaliação 
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Brasileiro, maiores serão as constatações de suas manifestações no 

componente militar da defesa nacional. 

 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar as possíveis manifestações proporcionadas ao componente 

militar da defesa nacional por intermédio da evolução da doutrina de emprego do 

Exército Brasileiro, a partir do atual processo de transformação da Força 

Terrestre. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral da pesquisa, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

histórico apresentado neste estudo. 

- Apresentar a transformação militar em exércitos de nações amigas; 

- Apresentar o processo de transformação da Força Terrestre; 

- Identificar a evolução da Doutrina Militar Terrestre; e 

- Identificar as manifestações da evolução da doutrina de emprego 

do EB no componente militar da Defesa Nacional; 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa científica se desenvolveu de maneira gradativa, com o 

propósito de promover um raciocínio lógico e ordenado. Nesse sentido, foram 

enfocadas as mudanças militares relacionadas à transformação militar, 

                                                                                                                                            

da Força. 
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particularmente àquelas que guardam interconexões com a doutrina militar 

terrestre, e que afetem a efetividade do emprego militar na defesa nacional. 

Diante dessa perspectiva, necessário se faz responder aos 

questionamentos discriminados a seguir: Por que enfocar o atual processo de 

transformação do EB? Por que escolher a Doutrina como delimitação de 

pesquisa? Por que excluir os demais Vetores de Transformação (VT)? e Por que 

apresentar as manifestações para a Defesa Nacional? 

Sendo assim, quanto à opção pelo atual processo de transformação pelo 

qual passa o EB, contatou-se que, apesar de ter vivido outros processos de 

mudança militar, o corrente insere-se numa realidade enquadrada na tendência 

mundial no que tange ao tema, possibilitando relacioná-lo com outras 

experiências internacionais; tais como a dos Estados Unidos, da China, da 

Alemanha, da França, do Reino Unido, dentre outros países. 

Além disso, o processo de transformação do EB teve sua concepção e 

implantação enquadrados num ambiente de incentivo do Estado, em virtude da 

ocorrência de fatos que estimularam o estabelecimento de mudanças, como o 

lançamento de documentos institucionais do MD direcionados à transformação 

militar (PND, END e LBDN) e relativo amadurecimento do ministério e o 

estabelecimento de projetos estratégicos das Forças Armadas. Ademais, cabe 

registrar, que a presente pesquisa teve seu desenvolvimento no período de 

implantação do processo de transformação, uma vez que em seu planejamento 

geral constam as seguintes etapas: preparação (2010-2011), 

experimentação/implantação (2011/2014) e transformação (a partir de 2015) 

(Figura 2). Esse fato possibilitou o acompanhamento do amadurecimento do 

processo. 
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Figura 2: Cronograma geral da Transformação do Exército 

 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2010b, p. 44). 

Quanto a escolha pelo vetor Doutrina em detrimento dos demais, nota-se 

que a transformação militar orienta-se por meio da necessidade de mudar a 

forma de combater, aspecto relacionado diretamente com a doutrina de emprego 

da força militar. 

Assim como descrito por Covarrubias (2007), a transformação militar é o 

mais profundo nível de mudança militar, cuja caracterização se dá por 

intermédio do desenvolvimento das novas capacidades para cumprir novas 

missões ou desempenhar novas funções em combate. Além disso, Sloan (2008) 

coloca que a transformação militar se constitui numa mudança de forma. Sendo 

assim, o conjunto de procedimentos da nova forma de ser empregada a força 

militar devem ser reunidos num arcabouço doutrinário transformado. 

Coerente com tal perspectiva, o Manual de Fundamentos Doutrina Militar 

Terrestre (Brasil, 2014b, p. 1-2) apresenta a doutrina como fator determinante de 

capacidades. Soma-se a isso, a seguinte assertiva do documento Processo de 

Transformação do Exército (2010b, p. 14): “[...] a doutrina é o motor da 

transformação do Exército”. Desta feita, verifica-se que tais considerações 
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reforçam a importância basilar da doutrina no processo de transformação da 

Força Terrestre. 

Conforme citado anteriormente, a transformação militar foi concebida a 

partir da verificação da existência de fatores críticos, que se constituíam em 

óbices a serem vencidos pela Força Terrestre para a implantação de novas 

concepções. Nesse contexto, a doutrina estava inserida como um dos principais 

aspectos de deficiência no EB. Sendo assim, a Força Terrestre estabeleceu os 

chamados vetores de transformação (VT), cuja finalidade se constitui na 

suplementação dos óbices retro-mencionados.  

Diante das considerações acima, o presente trabalho buscou enfocar a 

doutrina como aspecto a ser estudado, devido ao entendimento de que esta 

represente o principal vetor de transformação militar com a responsabilidade de 

conduzir a Força Terrestre da Era Industrial para a Era da Informação. 

Outrossim, a pesquisa buscou apresentar as manifestações para o 

componente militar da defesa nacional, em virtude da razão de existir do 

Exército Brasileiro – “O Exército Brasileiro [...] existe para defender a Pátria!” 

(Brasil, 2014b). Nesse contexto, percebe-se que a finalidade da existência da 

força militar se deve à necessidade de defesa do Estado. Orientado por tal 

pensamento, constata-se que a força armada é organizada a partir de uma 

doutrina de emprego, cujo propósito é a reunião de procedimentos militares 

padronizados para tornar eficiente a defesa da nação. 

Conforme se verifica na obra Transforming Military Power (Farrel, 

Rynning, & Terriff, 2013),  lideranças militares da França julgaram que sua Força 

Terrestre estava despreparada para participar da campanha do Golfo (1991) ao 

lado das forças ocidentais. Sendo assim, esse evento motivou a implementação 

de uma transformação militar no citado País. Contudo, inicialmente, tal 

transformação se caracterizou pela ineficiência em virtude da doutrina e da 

tecnologia não caminharem simultaneamente. A partir dessa percepção as 

lideranças do País corrigiram tal distorção, permitindo que o Exército Francês 

alcançasse o nível de eficiência necessário à habilitação ao combate moderno, 
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tal como se verificou no Afeganistão, na Costa do Marfim, em Gana e no Líbano. 

Nesse sentido, os citados autores puderam constatar em seus estudos a 

influência da doutrina militar na eficiência da capacidade de defesa de uma 

nação (Farrel, Rynning, & Terriff, 2013). 

Nesse contexto, o presente trabalho propôs a apresentação das 

manifestações da evolução da doutrina militar para a defesa nacional, diante do 

atual processo de transformação militar experimentado pelo EB. Tal fato teve 

origem no entendimento de que mudança militar sinaliza a necessidade do 

desenvolvimento de nova doutrina, combinada com novas capacidades, 

implicando em consequências para a defesa nacional. 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES 

A partir dos primeiros anos do século XXI, nota-se o surgimento de um 

movimento global relacionado às mudanças militares, em virtude da percepção 

da necessidade de adaptação às novas características do combate moderno. 

Esse fenômeno aponta para a contemporaneidade do assunto; bem como, a sua 

vigência até o presente, uma vez que a transformação militar é elaborada e 

planejada para ser implementada de forma gradual e progressiva. 

Por sua vez, o EB iniciou o desenvolvimento de seu processo de 

transformação a partir de 2010, em decorrência da percepção da necessidade 

de se configurar numa Força Armada compatível com a estatura do país. O 

recente estabelecimento desse feito enquadra a Instituição na fase de 

implementação, implicando na necessidade de adaptação às incertezas que 

emergem das mudanças mundiais. 

Nesse sentido, nota-se a ocorrência, ainda incipiente, de produção de 

literatura nacional referente ao tema, sinalizando a existência de lacunas no 

conhecimento das transformações militares no Brasil.  Esse fato possibilita o 

enriquecimento teórico do tema através de trabalhos científicos, tal como o 

presente estudo. 
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1.7 METODOLOGIA 

1.7.1 TIPO DE PESQUISA 

O presente trabalho norteou-se pelo modelo da revolução em assuntos 

militares, buscando entender as mudanças militares implementadas a partir de 

exemplos de transformações empreendidas no período posterior à Guerra Fria. 

Para isso, empregou-se interpretações realizadas por estudiosos e teóricos 

sobre o tema, utilizando para esse fim a metodologia qualitativa (Creswell, 2014, 

p. 49). 

A pesquisa empregou estudos interpretativos, a partir da análise e 

interpretação das transformações militares realizadas por outras nações, 

relacionando-as ao caso brasileiro. A metodologia empregada enfatizou o 

método de abordagem de estudo de caso, analisando a transformação militar no 

Exército Brasileiro, particularizando-a no universo de transformações militares no 

mundo (Creswell, 2014, p. 86). 

Ademais, a abordagem selecionada amparou-se na possibilidade de 

delimitação do caso da atual transformação militar do EB, utilizando como 

parâmetros a Força Terrestre e o presente momento da transformação. Tal fato 

permitiu reunir informações precisas, tendo em vista a possibilidade de 

acompanhar o processo durante o seu desenvolvimento (Creswell, 2014, p. 87). 

Além disso, com o propósito de explicar o fenômeno estudado a partir de 

um pensamento dedutivo, a pesquisa buscou identificar se a existência da 

evolução doutrinária interferiu no componente militar da defesa nacional, por 

intermédio de sua expressão militar, procurando confirmar a construção do 

conhecimento através da confrontação de dados existentes (Creswell, 2014, p. 

51). 
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1.7.2 FONTES BÁSICAS DE INFORMAÇÃO E COLETA DE DADOS 

O presente trabalho buscou empregar como fontes básicas de informação 

qualitativa documentos e matérias audiovisuais (Creswell, 2014, p. 55), 

baseando-se em levantamentos de documentação indireta, utilizando pesquisas 

bibliográficas e documental (Marconi & Lakatos, 2005, p. 176). 

A etapa de pesquisa bibliográfica caracterizou-se pela consulta de obras, 

artigos, matéria audiovisual e trabalhos acadêmicos sobre processos de 

mudança militar, revolução em assuntos militares, doutrina militar e outros 

assuntos correlatos, empregando-se para a pesquisa de dados as seguintes 

palavras-chave: transformação militar, doutrina militar, evolução militar e, defesa 

nacional. 

O presente trabalho baseou-se em estudos realizados a partir da 

pesquisa de autores reconhecidos na área de mudanças militares, analisando-se 

preliminarmente transformações militares em âmbito mundial, e posteriormente 

procurou-se investigar os exércitos latino-americanos, com o intuito de se 

aproximar ao caso brasileiro.  

Por intermédio dos trabalhos e pesquisas encontrados foi possível 

constatar a fundamentação da teoria relacionada ao assunto transformação 

militar. O embasamento conceitual proposto permitiu classificar as mudanças 

militares quanto ao nível de profundidade implementado. Além disso, o material 

estudado possibilitou as condições necessárias à constatação da evolução 

doutrinária de uma força militar, baseando-se em aprimoramentos na forma de 

combater, estruturar e equipar essa força. 

A pesquisa documental enfocou legislações, manuais, publicações, sítios 

eletrônicos e documentos oficiais concernentes ao Processo de Transformação 

do Exército Brasileiro e ao sistema de doutrina militar terrestre, com o propósito 

de compreender todos os aspectos envolvidos nos citados temas. Nesse 

sentido, pretendeu-se correlacionar os variados instrumentos legais de emprego 

do Exército Brasileiro ao desenvolvimento do processo de transformação e 
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aprimoramento da doutrina militar, com a finalidade de apontar os objetivos a 

serem alcançados pelo fenômeno a ser implementado pela Força. 

Cabe registrar que a presente pesquisa científica buscou aprofundar o 

levantamento de dados relacionados à transformação militar, por intermédio da 

pesquisa bibliográfica, através do emprego de estudos de casos sobre o 

problema de pesquisa, adotando os casos da transformação militar dos EUA e 

da China. 

Outrossim, na etapa de coleta de dados buscou-se ainda levantar, por 

intermédio da pesquisa documental, informações extraídas de ordens, relatórios 

e outros documentos relacionados às operações e exercícios militares 

desencadeados pelo Exército Brasileiro, no âmbito nacional, a partir do ano de 

2010. Para tal, o trabalho limitou-se à investigação de operações relacionadas 

às missões de garantia da lei e da ordem e de segurança de grandes eventos. 

Tais documentos permitiram a identificação do aprimoramento da forma 

de combater do Exército Brasileiro, particularmente no que se refere à aplicação 

de novos conceitos e concepções, constantes da nova produção doutrinária, na 

organização de forças militares e no emprego de equipamentos e armamentos 

de recente aquisição pela Instituição. Além disso, tornou-se possível a 

constatação das contribuições do aprimoramento doutrinário, por intermédio  dos 

resultados de pesquisas e de matérias jornalísticas realizadas nos períodos em 

que transcorreram as operações e exercícios militares descritos. 

 

1.7.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Após a coleta de dados realizada na etapa anterior, foi possível levantar 

aspectos relacionados à evolução da doutrina militar e sua contribuição para o 

componente militar da defesa nacional. Os dados foram organizados e 

classificados de forma sistemática, sendo selecionados conforme a 

caracterização de suas relevâncias para a temática de mudanças militares. Tudo 
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isso, com a finalidade de tornar mais compreensíveis as inter-relações entre os 

mesmos. 

Nesta fase – núcleo central da pesquisa – buscou-se relacionar a 

evolução doutrinária do Exército Brasileiro com suas influências no componente 

militar da Defesa Nacional. Na análise procurou-se evidenciar as relações 

existentes entre as variáveis evolução doutrinária e componente militar da 

Defesa Nacional, conforme elucidado nos quadros 1 e 2. 

Quadro 1 – Constatação da evolução da doutrina do EB 
- Aspecto Análise do aspecto 

Fatores críticos 
 SIPLEX – 3 

(condicionante de evolução 
doutrinária) 

Estrutura compatível 
Etta doutrinária desenvolvida 

após o processo de 
transformação do EB (1) 

Gestão do conhecimento e 
“lições aprendidas” 

Anl da implementação da 
SADLA (COTER) 

Aprimoramento da capacidade 
de pesquisa Anl dos EE do EB (2) 

Intercâmbios doutrinários 
Contato com 5ª Sch EME, C 
Dout Ex e consulta a Boletins 

do Exército 
Existência de MEM moderno Banco de dados do EPEx (3) 

Legenda: 
  (1) Buscou-se verificar o atingimento do citado objetivo por intermédio da constatação da 
criação do C Dout Ex; assim como, de seu funcionamento e de sua estrutura. 
  (2) Empregou-se como critérios de exclusão os estabelecimentos de ensino, 
subordinados ao Departamento de Educação e Cultura do Exército, para a formação, 
aperfeiçoamento ou especialização de oficiais, das linhas de ensino bélica e complementar, que 
exigem trabalhos científicos ou projetos interdisciplinares para sua conclusão. 
  (3) A investigação restringiu-se aos produtos adquiridos ou desenvolvidos pelos Projetos 
Estartégicos do Exército, constantes do banco de dados do EPEx. 
Fonte: o autor 

Quadro 2 – Relação entre a evolução da doutrina e sua manifestação na Defesa Nacional 
 Operações / Ordenamentos 

legais  Influência na Doutrina EB Manifestação na Defesa 
Nacional 

Op GLO (1) 

- Documentos doutrinários 
- Criação de organizações 
militares 
- Operações e Exercícios 
Militares 

- Resultados das Op GLO 

Grandes Eventos (2) 
- Documentos doutrinários 
- Operações e Exercícios 
Militares 

- Resultados das Op 

Legenda: 
  (1) Baseado em dados das Op Arcanjo e Op São Francisco. 
  (2) Baseado em dados das Op Aparecida, Op Copa das Confederações FIFA 2013, Op 
Copa do Mundo FIFA 2014 e Op Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 
Fonte: o autor 
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Na fase da interpretação planejou-se dar significado ao conteúdo 

analisado na fase anterior, com o intuito de buscar respostas aos 

questionamentos anteriormente elaborados, os quais serviram de base para a 

conclusão da pesquisa realizada. 

Quanto à estruturação da pesquisa, verifica-se que a mesma foi dividida 

em seções, com a finalidade de proporcionar um raciocínio lógico, coordenado e 

coerente sobre o assunto. Dessa maneira, a primeira seção contempla o 

ambiente de mudanças em que se caracteriza o cenário mundial, com o 

propósito de justificar a necessidade da implementação das mudanças militares. 

A seção seguinte apresenta uma abordagem conceitual sobre o assunto 

pesquisado, com a finalidade de identificar os principais estudiosos relacionados 

às mudanças militares, bem como suas constatações acerca do tema. Nesta 

sessão buscou-se ainda empregar o procedimento de estudo de casos, a fim de 

constatar “uma atitude mais concreta em relação ao fenômeno” (Marconi & 

Lakatos, 2005, p. 223) da “transformação militar”. 

Buscou-se em seções subsequentes apresentar e analisar os dados 

coletados por intermédio das técnicas acima citadas, com o propósito de 

interpretar os resultados e produzir respostas às questões de estudo levantadas, 

a fim de alcançar possíveis soluções ao problema de pesquisa. 
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2. MARCO CONCEITUAL 

2.1 CONCEITOS DE TRANSFORMAÇÃO MILITAR NA ATUALIDADE 

2.1.1 A REVOLUÇÃO TÉCNICA MILITAR 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, a comunidade de defesa 

internacional passou a empregar com frequência o termo revolução ao se referir 

às mudanças militares que estavam sendo desenvolvidas pelos soviéticos. Esta 

revolução envolvia novas formas de empregar as forças militares, as quais 

faziam uso de armamentos com novas tecnologias. Nesse contexto, Mary C. 

FitzGerald (1987, p. 1) descreve que o General Nicolai V. Ogarkov destacou-se 

por suas pesquisas e análises acerca do assunto. O citado General acreditava 

na obsolescência da doutrina Sokolovsky15 e no surgimento de novas ameaças. 

Para o citado estudioso militar o conflito nuclear tornara-se improvável. 

Ao longo da década de 1980, Ogarkov publicou artigo e livros, além de 

conceder entrevistas afirmando que o conflito nuclear infligia danos inaceitáveis 

a todas as nações envolvidas no confronto. Afirmava ainda, sobre a 

impossibilidade de destruir adversários nucleares apenas com um disparo, 

inviabilizando o discurso empregado à época de desenvolvimento de uma guerra 

limitada (Fitzgerald, 1987, p. 2). Sendo assim, todas as nações envolvidas num 

confronto nuclear sofreriam danos irreparáveis em suas pátrias. 

Ogarkov apontou ainda para os avanços tecnológicos dos armamentos 

apresentados ao mundo, os quais possibilitariam novos desdobramentos aos 

combates a  serem desenvolvidos no futuro. Essas constatações baseavam-se 

no surgimento de armamentos não-nucleares com grandes possibilidades de 

destruição, assim como, o aparecimento de munições de maior precisão. Além 

disso, vislumbrou a possibilidade do desenvolvimento simultâneo de diferentes 

operações em múltiplos campos de batalha, na Europa. Ademais, o 

                                                

15 “Em janeiro de 1960 Krutchev anuncia a doutrina Sokolovski, nome do marechal que lhe 
dera forma. No campo nuclear assentava na ideia de que todo conflito entre as duas 
superpotências, a ocorrer, seria necessariamente nuclear desde o início.” (Correia, 2010, grifo 
nosso) 
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acompanhamento do desenvolvimento de estratégias não-nucleares por parte 

dos EUA e das tropas da OTAN reforçavam suas convicções. (Fitzgerald, 1987, 

p. 4) 

Ogarkov afirmava que os EUA e seus aliados da OTAN estavam 

desenvolvendo moderna estratégia não-nuclear para enfrentamentos futuros, 

baseada em avanços tecnológicos e novos conceitos – sistemas de armamentos 

com possibilidades de lançamento de munições de precisão, sistemas de 

observação e reconhecimento, sistemas de comando e controle, dentre outros. 

Tudo isso, com a finalidade de liquidar o socialismo em um ou mais países do 

Pacto de Varsóvia e enfraquecer significativamente a União Soviética. 

(Fitzgerald, 1987, p. 9) 

Essa nova estratégia implicava na necessidade do aprimoramento da 

estratégia militar soviética, em meios e doutrinas militares. Contudo, para isso 

seria necessário o abandono de posicionamentos antigos e adoção de novas 

posturas frente às ameaças da época. 

Diante do exposto, constata-se que os conceitos sobre a transformação 

militar, tal como se apresenta na atualidade, desenrolaram-se no período da 

Guerra Fria, com os estudos do chefe do Chefe do Estado-Maior russo – Nikolai 

Ogarkov – ao analisar o aprimoramento tecnológico dos Estados Unidos da 

América (EUA) e das nações aliadas integrantes da OTAN naquele período, 

além de constatar a obsolescência da teoria da guerra nuclear defendida à 

época. 

Elinor Sloan (2008, p. 2) declara que o General Ogarkov estava 

convencido de que os EUA e seus aliados da OTAN implementavam a 

Revolução Técnica Militar (MTR)16 – primeiro estágio da transformação militar – 

em seu sistema de defesa. Ainda nesse contexto, Chapman (2003, p. 2) afirma 

que os militares russos sentiam-se profundamente ameaçados com a evolução 

                                                

16 Tradução livre do original: “Military Technical Revolution (MTR)”. 
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da tecnologia militar dos norte-americanos; e ainda, coloca que Ogarkov alertou 

aos líderes políticos à época sobre essas observações. 

A literatura russa sobre tais constatações circulou entre a comunidade de 

defesa norte-americana ficando sob os cuidados de Andrew W. Marshall17, que 

segundo Sloan (2008, p. 3), aprofundou os estudos constantes destas análises, 

proporcionando o aprimoramento das mudanças militares nos EUA para a 

segunda etapa da transformação militar, denominada de Revolução nos 

Assuntos Militares (RMA)18. 

A RMA apresentava características mais profundas que a MTR. Naquela 

etapa aspectos organizacionais e doutrinários acompanhavam as mudanças 

tecnológicas apresentadas, demonstrando maior profundidade nas alterações 

implementadas; tal como foi possível observar durante as campanhas no Golfo 

Pérsico, em 199119 e 200320. Alinhado com essa perspectiva, O’Hanlon (2000, p. 

7) coloca que a performance das Forças Armadas dos EUA, empregando alta 

tecnologia agregada aos armamentos e equipamentos militares fez com que 

muitos analistas de defesa classificassem tal fenômeno como a materialização 

da RMA. 

Cabe registrar que o Gen Jaime Garcia Covarrubias (2007, p. 3), 

referência empregada pelo Exército Brasileiro, traduz a primeira etapa da 

transformação militar como “adaptação”, a qual se caracteriza como o processo 

de adaptar as estruturas existentes para continuar cumprindo as tarefas 

previstas. 

 

                                                

17 Andrew W. Marshall foi diretor do Escritório de Avaliação de Redes do Departamento de 
Defesa norte-americano entre os anos de 1973 e 2015. (Perry, 2008) 
18 Tradução livre do original: “Revolution in Military Affairs (RMA)”. 
19 Guerra do Golfo (1990 – 1991): após a invasão do Kuwait pelo Iraque e o fracasso das 
tentativas de soluções diplomáticas, uma coligação de 28 países, sob a liderança dos EUA 
deflagra o conflito armado (Schubert & Krauss, 1998). 
20 EUA invade o Iraque sob a argumentação de que este produzira armas de destruição em 
massa, ameaçando a segurança internacional (Kissinger, 2015, p. 325). 
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2.1.2 A REVOLUÇÃO NOS ASSUNTOS MILITARES 

O citado aprofundamento no processo de mudança militar foi favorecido 

pela materialização de uma série de aspectos que caracterizaram a década de 

1990 e os primeiros anos do século XXI. No período observou-se grandes 

avanços do poder computacional, diminuição do tamanho dos componentes dos 

computadores e menores custos, possibilitando um dramático progresso nas 

tecnologias militares (Chapman, 2003, p. 3). 

Dessa forma, os armamentos e equipamentos militares tornaram-se mais 

eficientes e mais baratos, proporcionando significante incremento tecnológico ao 

arsenal militar. Às vésperas da Guerra do Iraque (1991), os Estados Unidos se 

encontravam aperfeiçoando os meios blindados, os helicópteros, os sistemas de 

defesa antiaérea e os meios de lançamento de mísseis (Schubert & Krauss, 

1998, p. 72 a 79).  

Além das citadas evoluções, cabe apontar que o movimento da 

Revolução nos Assuntos Militares não foi motivado apenas pela evolução 

tecnológica dos armamentos e equipamentos militares, outros fatores também 

se manifestaram no período (O'Hanlon, 2000, p. 7). 

Dessa forma, o trabalho conjunto e o compartilhamento de dados entre as 

forças militares da coalizão contribuíram para proporcionar maior eficiência ao 

poder militar no enfrentamento das forças iraquianas, na segunda campanha do 

Golfo. Nesse contexto, Chapman (2003, p. 4) assinala que tais interações 

apresentam-se de maneira intensa no contexto contemporâneo. Outrossim, o 

mesmo autor atenta para o fato de que na Segunda Guerra do Golfo houve a 

maior demonstração do sucesso do trabalho conjunto do comando das forças 

militares da coalizão, contribuindo para a vitória das mesmas. 

Do mesmo modo, a importância do trabalho conjunto também foi 

assinalada por outros estudiosos em defesa, tais como Farrel, Rynning, & Terriff 

(2013, p. 3), os quais colocam que a Força Aérea sozinha foi incapaz de prover 

a segurança dos civis na Bósnia (1992-1995) e no Kosovo (1999), obrigando a 
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OTAN a enviar grande força de estabilização para garantir a segurança dos 

mesmos (civis e militares). 

Elinor Sloan (2008, p. 6), concorda com os autores acima mencionados, 

ao apontar como importante dogma doutrinário da RMA o aprimoramento do 

trabalho conjunto, ou da habilidade da Marinha, do Exército e da Força aérea (e 

dos Fuzileiros Navais, no caso dos EUA) de operar em conjunto. Dessa maneira, 

constata-se que a integração das ações das forças militares configurou-se como 

um dos aspectos que caracterizaram o aprofundamento das transformações 

realizadas pelas nações do ocidente, inserindo-as na RMA. 

Outrossim, Chapman (2003, p. 5) aponta que o aprofundamento das 

mudanças militares permitiu o desenvolvimento de tecnologias que ajudaram a 

minimizar os efeitos das incertezas do combate. Nesse contexto, sensores, 

radares, plataformas aéreas e outros dispositivos de busca e observação 

possibilitaram melhor monitoramento dos meios militares das forças oponentes, 

com a consequente diminuição das vulnerabilidades das forças amigas, 

caracterizando a superioridade das informações. 

De igual maneira, O’Hanlon (2000, p. 8) aponta que muitos defensores da 

teoria da RMA tendem a se posicionar parcialmente contra as ideias 

clausewitzianas, quanto às incertezas do combate. Tal posicionamento se deve 

à crença de que na guerra do futuro será possível reduzir as incertezas do 

combate, por intermédio do domínio das informações. 

De acordo com Elinor Sloan (2008, p. 21) na segunda Guerra do Golfo, a 

tecnologia permitiu surpreender o inimigo iraquiano por intermédio dos avanços 

na área do C4I21. A produção de veículos e plataformas dotadas de capacidades 

de C4I no campo de batalha, por intermédio de tecnologia satelital, assim como, 

a ampliação da velocidade do sistema de transmissão de mensagens, 

proporcionaram maior suporte à tomada de decisão das tropas da coalizão na 

campanha do Iraque. 
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A versatilidade dos armamentos, o baixo custo e a larga produção das 

munições de precisão apresentaram os novos rumos das mudanças militares no 

mundo. Chapman (2003, p. 6) atenta para o aumento do emprego das 

chamadas smart bombs, apontando que na primeira Guerra do Golfo, em 1991, 

“cerca de 20% das munições eram inteligentes, do total de 265 mil bombas 

lançadas. Já na segunda Guerra do Golfo, quase todas as bombas lançadas 

eram de precisão, e somente foram empregadas cerca de 27 mil”. Tal fato 

permite constatar significativa redução do uso de munições, caracterizando o 

aprimoramento do emprego da força militar. 

A tese da RMA assegura o aprofundamento dos avanços no emprego das 
munições de precisão, na disseminação de dados em tempo real e outras 
modernas tecnologias que ajudam a transformar a natureza da guerra do futuro, 
o tamanho e as estruturas militares dos EUA. (O'Hanlon, 2000, p. 7) 

A RMA apontou ainda para a necessidade de reestruturação das forças 

militares, no sentido de as tornarem mais versáteis e eficientes. Esse aspecto 

favoreceu a elevação da preparação de unidades especiais. Estruturas militares 

pequenas e bem treinadas apresentavam maior eficiência no enfrentamento das 

ameaças contemporâneas quando comparadas às unidades pesadas e grandes 

(adotadas no passado recente – Era Guerra Fria). Tal constatação provocou 

reformas estruturais nos exército em várias partes do mundo, implicando em 

reflexos na conscrição militar, cuja necessidade apontava para a captação de 

soldados profissionais (dotados de capacidades específicas), além do aumento 

do emprego de Unidades de Forças Especiais (Sloan, 2007, p. 2). 

No Afeganistão, as Forças Especiais do Exército norte-americano 

obtinham resultados surpreendentes em virtude de suas qualidades 

operacionais. Os militares integrantes dessas estruturas militares combinavam o 

apoio de afegãos locais à bravura de suas ações e o eficiente emprego de apoio 

aéreo. Tais virtudes potencializaram a utilização de tropas dessa natureza nos 

combates contemporâneos (Chapman, 2003, p. 7). 

                                                                                                                                            

21 Comando, Computadores, Controle, Comunicações e Inteligência (Chapman, 2003, p. 11). 
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Ressalta-se ainda o desenvolvimento de doutrina de emprego de forças 

de precisão Standoff, “[...] mais vividamente observada por intermédio da 

cobertura da Guerra do Golfo, em 1991, pela CNN” (Sloan, 2008, p. 22). O 

conceito doutrinário dessas forças consistia na preparação de unidades com 

características particulares, cuja atuação baseava-se em tecnologias militares de 

emprego conjunto, dentre as quais pode-se citar mísseis, armamentos, 

plataformas de lançamentos e aeronaves. 

Outrossim, a RMA caracterizou-se pelo desenvolvimento de avanços 

quanto à utilização de equipamentos inseridos na doutrina do combate não-

tripulado. Nesse contexto, verificou-se o largo emprego do sistema aéreo 

remotamente pilotado (SARP) Predator pelas Forças Armadas dos EUA, na 

campanha do Afeganistão, o qual realizou o lançamento de mais de 100 mísseis 

durante os enfrentamentos militares (Sloan, 2008, p. 23). 

A mais profunda mudança doutrinária apontada por Sloan (2008, p. 24) se 

originou no desenvolvimento de forças de alta mobilidade e expedicionária. 

Segundo a citada autora, esse aspecto foi central no processo de mudanças 

militares. Além disso, constatou-se que a alta mobilidade depende do trabalho 

conjunto das Forças, cuja harmonia permitiria o transporte de unidades militares 

para qualquer parte do globo no menor tempo possível. 

Nesse contexto, a autora assevera colocando que na primeira década de 

2000 o Exército dos EUA reorganizou suas divisões – largas, pesadas e pouco 

versáteis, com cerca de 20 mil militares – em pequenas brigadas móveis – com 

aproximadamente 3.500 militares. Tais brigadas caracterizavam-se pelas suas 

capacidades expedicionárias e classificavam-se em leves, pesadas e 

paraquedistas. As unidades tornaram-se modulares a fim de se adaptarem às 

diferentes missões. Tais alterações tornaram o Exército mais eficiente, uma vez 

que para cada missão passou a ser enviada a fração necessária ao seu 

cumprimento. 

Ademais, verificou-se que os aspectos estrutural e organizacional 

esbarravam também na versatilidade da força a ser transportada, ou seja, tal 
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força necessitaria de leveza e agilidade em sua organização e dotação. Sendo 

assim, as alterações doutrinárias desenvolvidas deveriam ser acompanhadas 

por mudanças organizacionais e tecnológicas, tal como se apresentou o 

conceito da Brigada Striker pelo Exército dos EUA, na segunda Guerra do Golfo. 

Quanto ao desenvolvimento dos aspectos conceituais que influenciavam 

na doutrina, organização e estrutura das forças militares, O’Hanlon (2000, p. 11) 

apresenta a existência de diferentes escolas que desenvolvem a teoria da RMA, 

dentre as quais quatro se destacam: a escola sistema dos sistemas; a escola 

domínio do conhecimento do campo de batalha; a escola alcance global, poder 

global; e a escola vulnerabilidade. 

A escola sistema dos sistemas enfocava no potencial da rapidez trazida 

pela evolução computacional e sua integração com os demais sistemas de 

armas, traduzida na minimização de equipamentos e elevação na capacidade de 

armazenamento de informações (O'Hanlon, 2000, p. 12). Tal fato implicava 

direta ou indiretamente em redimensionamento de efetivos e capacitação de 

recursos humanos. 

A segunda ampliava os conceitos da escola anterior, somando a 

importância do conhecimento do campo de batalha para a elevação da 

consciência de combate (O'Hanlon, 2000, p. 13). Ou seja, além das 

modificações sinalizadas pela escola sistema dos sistema” essa corrente de 

pensamento apontava para a relevância dos sensores vocacionados à coleta de 

informações, implicando no encurtamento do sistema decisório. 

A escola alcance global, poder global somava as considerações 

anteriores à necessidade do desenvolvimento de armamentos mais letais, ágeis 

e expedicionários (O'Hanlon, 2000, p. 14). Essa corrente de pensamento 

apontava para a importância do desenvolvimento de forças expedicionárias 

capazes de empreender combates rápidos e letais em qualquer parte do globo. 

E a última propunha que o inimigo também se beneficiava dos avanços 

tecnológicos da RMA, apontando vulnerabilidades ao desenvolvimento das 
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tecnologias militares (O'Hanlon, 2000, p. 16). A escola vulnerabilidade sinalizava 

para os perigos dos adversários que empregavam guerras assimétricas, cujo 

domínio de alta tecnologia possibilitava imprimir danos cada vez maiores em 

suas ações, inclusive em território norte-americano. Tal fenômeno provocava a 

necessidade de incrementar os aspectos de segurança das tropas em combate, 

assim como, do sistema de segurança interno, contra possíveis ações do 

inimigo. 

Novas ferramentas e novos armamentos, combinados com uma corrente 

de pensamento e diferentes cenários influenciam no desenvolvimento de 

doutrinas específicas (O'Hanlon, 2000, p. 197). E, tudo isso aliado à 

complexidade do atual campo de batalha provocou o aprofundamento das 

mudanças implementadas pelas forças militares, fazendo com que os analistas 

de defesa ampliassem o conceito de RMA para transformação militar (Sloan, 

2008, p. vii). 

A transformação militar é apenas a última da lista de terminologias inter-
relacionadas que surgiram nas últimas décadas para descrever mudanças 
militares em desenvolvimento no ocidente. A progressão inicia com a MTR da 
década de 1980 até os primeiros anos da década de 1990; depois procedeu-se 
a RMA em meados da década de 1990; e finalmente foi feita a retórica transição 
para a Transformação Militar à porta do novo século, especialmente após 
Donald Rumsfeld assumir a Secretaria de Defesa em 2001. (Sloan, 2008, p. 1 e 
2; grifo nosso) 

Ressalta-se ainda que, de igual forma à primeira etapa da transformação 

militar, esta fase também foi traduzida por Covarrubias (2007, p. 3) para as 

nações latino-americanas como modernização, cuja caracterização se deve pela 

otimização das capacidades para cumprir a missão de uma melhor forma. 

 

2.1.3 A TRANSFORMAÇÃO MILITAR 

O desafio apresentado às forças militares ocidentais tem sido a 

manutenção de suas capacidades militares em responder às atuais ameaças do 

mundo moderno. Nesse sentido, Farrell, Rynning, & Terriff (2013), colocam que 

após a queda da URSS, o mundo tem observado a evolução dos sistemas de 
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computadores, bem como a crescente demanda por forças militares leves, com 

capacidade expedicionária, equipada com armamentos evoluídos 

tecnologicamente e preparada para ser empregada, de forma conjunta, em 

ambientes de elevada complexidade. 

Além disso, a comunidade de defesa internacional percebeu o surgimento 

de novos atores, tais como o terrorismo internacional; a proliferação de armas de 

destruição em massa; o crime transnacional; as guerras étnicas e civis; as crises 

humanitárias; além do aparecimento de estados falidos, particularmente na 

África e na Europa Oriental. Somado a isso, observou-se que o campo de 

batalha passou a ser influenciado por questões contemporâneas, como a mídia, 

a humanização das áreas em conflito, as agências internacionais, o meio 

ambiente, as questões indígenas e as questões migratórias. A atuação 

simultânea de todos esses vetores no combate, implicaram na necessidade de 

adaptação das forças militares, impactando diretamente em suas formas de 

combater. 

O pleno êxito das forças aliadas no Iraque (1991) conduziram o 

pensamento da comunidade internacional de defesa à percepção do sucesso do 

processo de mudança desencadeado pelos EUA (RMA). A evolução tecnológica 

implementada pelos norte-americanos em suas Forças Armadas asseguraram a 

vitória militar da coalizão num combate que durou cerca de 100 horas (Schubert 

& Krauss, 1998, p. 253). Ademais, Farrel, Rynning & Terriff (2013) colocam que 

as imagens de satélite e de comunicações ligadas aos novos armamentos e 

equipamentos portáteis prometem o surgimento de um novo tipo de guerra, a 

guerra inteligente. 

Entretanto, os autores acima citados afirmam que a tecnologia sozinha 

não poderia produzir mudança revolucionária no campo de batalha. Como as 

transformações passadas, isso requer mudanças sociais, organizacionais e 

doutrinárias, tais como a tecnológica (Farrel, Rynning, & Terriff, 2013). 

Ao longo do século XX, as forças militares ocidentais preparavam-se para 

enfrentar um combate massivo e extenuante contra forças militares soviéticas. 
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Nesse contexto, os exércitos do Ocidente caracterizavam-se por empregarem 

equipamentos robustos e volumosos, além de artilharia pesada e veículos 

blindados. As ameaças apresentadas no período conduziam os chefes militares 

ao entendimento de que o emprego em massa de forças militares pesadamente 

equipadas lhes garantiriam a vitória nas campanhas. 

Ademais, nota-se que durante a Guerra Fria, as missões expedicionárias 

foram designadas às unidades especializadas, tais como a 82ª e 101ª Divisões 

Aeroterrestres do Exército dos EUA, o Regimento Paraquedista britânico e a 

Legião Estrangeira do Exército francês (Farrel, Rynning, & Terriff, 2013, p. 3). 

Schubert & Kraus (1998, p. 249) revelam em sua obra Tempestade do Deserto a 

importância do emprego das divisões aeroterrestres e de fuzileiros navais, para 

a consecução da vitória, na campanha terrestre da Guerra do Golfo.  Dessa 

maneira, verifica-se que as tropas vocacionadas ao combate além das fronteiras 

dos países caracterizavam-se por suas grandes estruturas, diferindo das 

demandas expedicionárias atuais. 

Estudiosos em defesa concordam que o movimento contemporâneo de 

implementação de mudanças militares ampliou as concepções desenvolvidas 

pela RMA, cujos reflexos se fazem perceber em variados aspectos das forças 

militares, tais como: o organizacional, o tecnológico e o doutrinário. A 

intensificação do emprego de tropas capacitadas a desenvolverem operações 

especiais apresentou-se como alternativa ao combate às ameaças do século 

XXI (Sloan, 2008, p. 28). 

Após os atentados terroristas de 11 de setembro, os EUA passaram a 

aprimorar o emprego das Forças Especiais em combate. Esse fato se deu em 

virtude da necessidade de fazer uso de tropas dotadas de capacidades 

específicas: modularidade, flexibilidade, especificidade nas ações e elevada 

precisão. Além disso, notou-se sensível modificação na seleção e levantamento 

de alvos militares, dentre os quais pode-se citar: líderes extremistas, estruturas 

estratégicas, partidos políticos. Sendo assim, tal relevância se fez notar com a 

criação do Comando de Operações Especiais, cuja finalidade foi de apoiar 
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diretamente as operações desenvolvidas por essas forças, bem como, 

operacionalizar sua integração às operações dos demais comandos (Exército, 

Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais). (Sloan, 2008, p. 28) 

As Operações de Contra-insurgência (COIN) também ganharam maior 

destaque nos combates contemporâneos. Esse fenômeno tem se intensificado 

em virtude da ampliação do desenvolvimento dessas operações em ambiente 

urbano sob ameaça de inimigos que empregam o combate irregular (Sloan, 

2008, p. 30). 

A citada ameaça implicou no surgimento de um manual doutrinário do 

Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, com a finalidade de regular e 

difundir procedimentos de combate contra atos hostis provenientes de 

insurgentes. O manual em questão atenta para a importância das operações 

interagência, bem como, da necessidade de se obter legitimidade nas ações e 

apoio da população. O documento aborda ainda conceitos modernos de 

operações ofensivas, defensivas e de estabilização. (Sloan, 2008, p. 30 e 31) 

Outro aspecto característico do aprofundamento das mudanças militares 

foi o aumento da demanda de missões de estabilização e reconstrução, as quais 

apresentaram maior destaque após os atentados terroristas de 2001. Os EUA 

entenderam que a legitimidade das ações e o apoio da população potencializa 

os efeitos de suas operações, além de prevenir o aparecimento de novas 

ameaças (principalmente as oriundas do terrorismo) no local onde se 

desenvolveram os combates. Nesse contexto, tal fato implicou na criação de 

forças de estabilização e reconstrução. Sloan (2008, p. 33) coloca que: 

Esta é sem dúvida uma referência para as Equipes de Reconstrução Provincial 
(PRTs) que os EUA estabeleceram no Afeganistão em 2003 e que têm sido 
constantemente transferida para a Força de Assistência e Segurança 
Internacional (ISAF) sob o comando da OTAN. 

Estudiosos em defesa concordam ainda que a transformação militar  

caracteriza-se por ser o processo mais profundo de mudanças, e além disso, por 

se caracterizar pela sua continuidade. Para o caso latino-americano, 

Covarrubias (2007, p. 3) resume a transformação como o desenvolvimento das 
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novas capacidades para cumprir novas missões ou desempenhar novas funções 

em combate. Essa última se daria de maneira mais profunda e perene. 

Nesse sentido Sloan (2007, p. 3) e Covarrubias (2007) discutem em seus 

respectivos artigos sobre a necessidade da constante atualização do processo 

de transformação. Concordando com os citados autores, Farrell, Rynning, & 

Terriff (2013, p. 7) afirmam que a transformação não é definida por um ponto 

final, mas sim um processo, que necessita de planejamento adequado e 

resiliência na perseguição de seu cumprimento. 

Contudo, os estudiosos mencionados estabelecem uma abordagem 

diferente sobre a transformação militar daquela descrita por Sloan (2008) e 

Covarrubias (2007), cuja percepção se dava pelo aprofundamento da segunda 

etapa do processo de mudança militar. Para os autores a transformação militar 

caracterizava-se pelo estabelecimento de três inovações: “(1) ‘mudança na 

maneira de desenvolver as funções militares em campo; (2) ‘significantes 

impactos no escopo’; e (3) ‘elevação da eficiência militar’.” (Farrel, Rynning, & 

Terriff, 2013, p. 9) 

Após estudarem profundamente as mudanças militares nos exércitos dos 

EUA, Reino Unido e França, os autores afirmam que a literatura sobre as 

mudanças militares identificam fatores-chave para o processamento da 

transformação: o interesse organizacional; a implantação de novas ideias, 

impactando a cultura institucional; o relacionamento civil-militar; além do 

resultado nas experiências profissionais – operações, campanhas militares, 

exercícios estratégicos, dentre outros. 

Farrell, Rynning, & Terriff (2013, p. 10) colocam ainda, que o interesse da 

instituição militar pode representar o maior impedimento ao estabelecimento das 

mudanças militares, referindo-se aos estudos desenvolvidos por Barry Posen 
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(1984)22. Dessa maneira, importante salientar que a transformação militar deve 

ser motivada por interesse nacional, para que seja plenamente implementada. 

Importante ressaltar que essa forma de descrever as transformações 

militares não negam àquelas apresentadas por Sloan (2008), mas as 

caracterizam de outra maneira. As mudanças na forma de empregar as forças 

militares em campo, assim como os reflexos no escopo da transformação, 

elevando a eficiência militar também são percebidos na terceira etapa das 

mudanças militares defendida pela autora acima citada. 

Esse fenômeno é constatado por Sloan (2007) ao apontar para o 

desenvolvimento de forças modulares, expedicionárias e adaptáveis, por parte 

dos exércitos que implementaram a transformação militar, em contraposição às 

ameaças apresentadas na atualidade. O emprego de brigadas modulares e de 

tropas especiais pelos EUA nas campanhas do Iraque (2003-2011) e 

Afeganistão (2001 até os dias atuais), caracterizam o ajustamento das forças 

militares norte-americanas às demandas do combate moderno, tornando-as 

progressivamente mais eficientes em seus respectivos empregos. 

Ademais, os fatores-chave descritos por Farrell, Rynning, & Terriff (2013) 

também se apresentam como características da transformação militar estudada 

por Sloan (2008). As operações de estabilização e reconstrução atualmente 

adotadas pelas forças militares dos EUA e de seus aliados da OTAN na 

campanha do Afeganistão caracterizam-se como novas ideias surgidas com o 

advento da transformação militar. Esses conceitos manifestaram-se em virtude 

dos combates modernos – Bósnia, Kosovo, Iraque e Afeganistão – e estão 

sendo aprimorados constantemente ao longo dos anos. 

Diante do exposto, o presente trabalho norteou-se pelo marco conceitual 

apresentado por Sloan (2008) e Covarrubias (2007), em virtude da citada teoria 

                                                

22 Barry Posen explorou como as doutrinas militares tomam forma e se relacionam com a grande 
estratégia da nação. Para isso enfocou nas mudanças militares da França, do Reino Unido e da 
Alemanha, nos períodos entre guerras mundiais. Esses estudos foram publicados na obra “The 
sources of military doctrine”, em 1984. 
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se encontrar em documento oficial pelo qual o Exército Brasileiro empregou no 

planejamento de sua transformação militar23. Cabe registrar que o planejamento 

desenvolvido pela Instituição considerou as classificações das etapas da 

transformação militar apontadas nos estudos de Covarrubias (2007), os quais 

basearam-se na análise das Forças Armadas dos países latino-americanos, 

proporcionando maior afinidade com o caso brasileiro. 

Soma-se a isso, o entendimento do Exército Brasileiro de que atualmente 

os primeiros níveis de mudança militar – adaptação e modernização – não 

proporcionariam todas as respostas para as demandas operacionais que se 

apresentam, uma vez que nos citados níveis não há mudança de formas de 

atuação. Sendo assim, 

A solução para a necessidade de manter o preparo e o emprego do Exército à 
frente dos novos desafios é, então, encontrada no conceito de transformação, 
pois exige o desenvolvimento das novas capacidades para cumprir novas 
missões. (Brasil, 2010b, p. 11) 

Outrossim, cabe destacar que a transformação militar em curso no país 

encontra-se em processo de implantação. Esse fato impede a análise da mesma 

como fenômeno acabado. Em consequência, o presente trabalho examinou 

ensinamentos das experiências internacionais na área, buscando relacioná-los 

ao processo em desenvolvimento pela Força Terrestre. Desta maneira, a 

corrente pesquisa empregou os casos de mudanças militares realizados nos 

EUA e na China, em decorrência dos fatores discriminados a seguir. 

A opção pela transformação norte-americana teve por motivação a 

grandeza do complexo militar de defesa daquela nação; bem como, sua 

liderança no contexto internacional. Os EUA destacam-se por se constituírem na 

maior potência militar do planeta. De acordo com o Global Firepower Index 

(GFP)24, os EUA lideram o ranking do poderio militar bélico mundial. A citada 

                                                

23 Documento: “O Processo de Transformação do Exército” – 3ª Edição. EME. 2010. 
24 O Global Firepower Index (GFP) é uma pesquisa anual que avalia as forças armadas de 160 
países, considerando 50 fatores distintos e que produz um ranking para elencar quais delas são 
as mais poderosas do mundo. Disponível em: (http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/as-25-
maiores-potencias-militares-do-planeta-em-2015), acesso em 11/02/2016). 



 52 

pesquisa descreve que o país possui cerca de 1,4 milhões de militares no 

serviço ativo, além de possuir mais de 8 mil tanques, mais de 13 mil aeronaves e 

aproximadamente 500 navios. Além disso, o país é o maior exportador de 

material militar do mundo, e suas despesas militares no ano de 2014 foram de 

aproximadamente US$ 610 bilhões25. 

Cabe ressaltar, a grande experiência militar em guerras que os norte-

americanos possuem. Os EUA participaram dos principais conflitos armados dos 

séculos XX e XXI, permanecendo continuamente em combate. Atualmente, as 

Forças Armadas do país estão em combate ao terror no Paquistão; além das 

guerras civis no Iraque, na Síria e no Líbano; ainda, no combate ao Boko Haram, 

na Nigéria; e no enfrentamento do ISIS, no Afeganistão (Guerra ao Terror). 

Todas essas participações lhes permitem absorver continuados ensinamentos 

provenientes da implantação de mudanças militares. 

Soma-se a isso, a riqueza literária do tema transformação militar 

relacionada às mudanças militares nas Forças Armadas norte-americanas. No 

período pós-Guerra Fria, os EUA se constituíram na primeira nação a 

empreender a transformação militar, fato que proporcionou vasta absorção de 

conhecimentos relacionados ao assunto. Esse fenômeno permitiu aos norte-

americanos realizar análises profundas relacionadas à questão, possibilitando o 

desenvolvimento da teoria da transformação em níveis de profundidade (MTR, 

RMA e Transformação Militar). Dessa maneira, o caso norte-americano 

proporciona ensinamentos ao estudo de mudanças militares, caracterizando-se 

como relevante para a pesquisa em tela. 

Já a escolha pela transformação militar da China originou-se no fato 

desse país representar uma das maiores potências emergentes dos últimos 

anos, apresentando um significativo desenvolvimento da expressão militar do 

                                                

25 Disponível em http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database, acesso em 
18/08/15. 
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poder nacional. Os chineses gastaram cerca de US$ 210 bilhões26 em despesas 

militares, no ano de 2014, atingindo a segunda colocação no ranking mundial de 

despesas militares. 

Além disso, a República Popular da China apresenta variados fatores que 

se assemelham com aqueles existentes no Brasil: existência de grande 

população, vasto território nacional, liderança regional, maior economia regional; 

implicando na necessidade do desenvolvimento de um defesa forte. 

Ademais, após a realização de cuidadoso estudo, a China planejou a 

implantação da transformação militar enquadrada num contexto de mudanças 

nacionais, das quais a defesa se inseria com papel de destaque. Esse fenômeno 

permitiu o desenvolvimento de um planejamento detalhado e orientado para ser 

consolidado a longo prazo. Tais características permitem a obtenção de 

ensinamentos a partir da análise do processo de mudança militar chinês, 

tornando-se significativo para a pesquisa em tela. 

 

2.2 O CASO NORTE-AMERICANO (A TRANSFORMAÇÃO MILITAR NORTE-

AMERICANA) 

De acordo com Visacro (2009, p. 27), os EUA perceberam a necessidade 

de mudança em suas Forças Armadas a partir da Guerra do Golfo. Na 

oportunidade as forças militares norte-americanas notaram que possuíam 

somente unidades leves e pesadas. As primeiras eram rápidas e ágeis; contudo, 

não conseguiam permanecer em combate por muito tempo. Já as unidades 

pesadas apontavam dificuldades no desdobramento estratégico. Esse fenômeno 

representou um dos vetores que motivaram a transformação militar, com a 

finalidade se adequar às novas demandas do combate (unidades que pudessem 

combinar vantagens). 

                                                

26  Disponível em http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database, acesso em 
18/08/15. 
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O Departamento de Defesa dos EUA, define transformação militar como: 

Um processo que modela as mudanças naturais da cooperação e competição 
militar através da combinação de novos conceitos, capacidades, pessoas e 
organizações que exploram as vantagens de nossa nação e projetos contra 
nossas vulnerabilidades assimétricas para sustentar nossa posição estratégica, 
que ajuda a proporcionar paz e estabilidade no mundo. (Transformation Planning 
Guidance, April 2003, p. 3) 

O processo de transformação militar norte-americano teve início ainda 

nos primeiros anos da década de 1980; durante o período da bipolaridade 

mundial, quando os Estados Unidos da América (EUA) consideravam os 

soviéticos sua maior ameaça. O governo dos EUA, por intermédio de seu 

Secretário de Defesa à época – Harold Brown27   – percebeu que deveria 

desenvolver um aprimoramento qualitativo às suas forças militares, uma vez que 

o crescimento quantitativo de meios e recursos militares não produziriam efeitos 

suficientemente satisfatórios contra as forças soviéticas. 

Nesse contexto, Sloan (2008, p. 2) descreve que o processo de 

transformação norte-americano teve início por intermédio da decisão de Harold 

Brown, secretário de Defesa do presidente dos EUA Jimmy Carter, em iniciar 

mudanças nas Forças Armadas dos EUA, em decorrência da necessidade das 

forças ocidentais sobreporem às soviéticas. Tal fenômeno deveria ser alcançado 

através da vantagem qualitativa, representadas pelos avanços tecnológicos, 

uma vez que os efetivos militares russos eram insuperáveis. Buscou-se investir 

em tecnologia eletrônica e computacional, com o intuito de superar as forças 

soviéticas por meio de novas tecnologias de combate. 

Sendo assim, de acordo com a citada autora, o desenvolvimento na 

qualidade dos recursos militares realizado pelos EUA abarcaram, inicialmente, o 

vetor tecnológico nas áreas do comando, controle e comunicações; da 

inteligência e sensores de busca; das munições guiadas de precisão; e da 

supressão do sistema antiaéreo do inimigo. Nesse sentido, Schubert & Kraus 

                                                

27 Harold Brown é um cientista e político norte-americano que serviu como 14º Secretário de 
Defesa dos Estados Unidos de 1977 a 1981 durante a presidência de Jimmy Carter. Disponível 
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(1998, p. 72 a 79) descrevem que os EUA buscavam aprimorar sues 

equipamentos em todas as dimensões do combate. Tal desenvolvimento 

caracterizou a revolução técnica militar (MTR) norte-americana. 

Em seguida, nos primeiros anos da década de 1990, tais alterações 

transcenderam o setor tecnológico, impactando a doutrina e a estrutura 

organizacional militar dos EUA, materializando a realização da revolução nos 

assuntos militares (RMA) – caracterizando o aprofundamento do processo de 

transformação militar. Nesse sentido, a referida autora infere que Andrew 

Marshall 28  apresentou considerações acerca da revolução sobre assuntos 

militares ainda em 1993, apontando para a necessidade de mudanças que 

transcendessem a revolução técnica, tal como observa-se através da seguinte 

colocação: 

[...] uma grande mudança que a natureza da guerra trouxe pela aplicação de 
tecnologias combinadas com dramáticas mudanças na doutrina militar e 
conceitos operacionais e organizacionais, fundamentalmente alteraram o caráter 
e a condução das operações militares [...] (Sloan, 2008, p. 3) 

Cabe destacar que, o processo de transformação militar norte-americano 

permeou as áreas tecnológica, doutrinária, estrutural e organizacional; 

apresentando impactos em variados setores da economia norte-americana. Na 

área tecnológica, observou-se avanços significativos nos seguinte aspectos: 

munições guiadas de precisão (PGMs29); recursos de aquisição de dados, de 

inteligência e de reconhecimento (ISR30); e comando, controle, comunicações, 

computação e informações (C4I31) (O'Hanlon, 2000). 

Na área doutrinária, constatou-se a necessidade do desenvolvimento de 

forças militares expedicionárias, capacitadas a efetuar rápida mobilização, e 

ainda, desenvolveu-se a necessidade do emprego conjunto das forças militares 

                                                                                                                                            

em: http://history.defense.gov/Multimedia/Biographies/ArticleView/tabid/8347/Article/571287/ 
harold-brown.aspx). Acesso em: 23 de outubro de 2016. 
28 Andrew W. Marshall was the director of the United States Department of Defense's Office of 
Net Assessment from 1973 to 2015. Perry, Penny (2008). Federal Staff Directory 2009/Winter. 
CQ Press. p. 1395. 
29 PGMs – Precision Guided Munitions. 
30 ISR – Intelligence gathering, surveillance and reconnaissance. 
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(Exército, Marinha, Força Aérea e os Fuzileiros Navais). Quanto a área 

organizacional, os EUA implementaram o conceito de racionalidade; ou seja, 

tornar as unidades militares mais eficientes, buscando investir no treinamento, 

na qualificação e na educação de seus recursos humanos (RH). 

O aprofundamento da transformação militar norte-americana foi 

constatado ainda no final da década de 1990, período em que, segundo Sloan 

(2008, p. 7), membros da comunidade de defesa dos EUA começaram a falar 

menos sobre RMA e mais sobre transformação militar, ou simplesmente 

transformação. 

Nesse sentido, observa-se uma sucessão de eventos relacionados à 

transformação militar, tais como: o Painel de Defesa Nacional intitulado 

Transforming Defense: National Security in the 21st Century, em 1997; o 

discurso de George W. Bush, em Citadel empregando os seguintes termos 

revolution in the technology of war e the transformation of our military, em 1999; 

o discurso de George W. Bush, durante a Revisão Quadrienal de Defesa de 

2001 ongoing revolution in military affairs e transformation of the U.S. Armed 

Forces; e durante a Revisão Quadrienal de Defesa de 2006 foram feitas mais de 

duas dúzias de inferências à transformação, e nenhuma referência à RMA. 

Todas essas constatações, materializam o direcionamento dos EUA à 

maior intensidade do processo de transformação desejado, caracterizado pela 

elevação na produção de equipamentos e armamentos32. 

A partir do início do século XXI, a comunidade de defesa norte-americana 

percebeu que a transformação militar é um processo contínuo (Sloan, 2008, p. 

8). Esse fato decorreu de uma série de acontecimentos, que caracterizaram a 

necessidade de constante adaptação às ameaças que se apresentaram aos 

EUA, tais como: os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, as 

campanhas do Afeganistão (desenvolvidas em 2001 e 2002) e a Guerra do 

                                                                                                                                            

31 C4I – Command, control, communications, computing and intelligence processing. 
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Iraque (2003). Além disso, em virtude desses acontecimentos, os norte-

americanos passaram a entender os conceitos de estabilização, reconstrução, 

contra-insurgência e operações especiais como centrais para a transformação 

militar, influenciando na contínua necessidade de aprimoramento. 

De acordo com Sloan (2008), os Estados Unidos da América (EUA) 

lideraram o fenômeno da transformação militar internacional, com o propósito de 

atender aos desafios apresentados no ambiente de segurança externo. Nesse 

sentido, torna-se possível inferir parcialmente que a transformação militar norte-

americana apresentou certa progressividade na implementação das mudanças 

militares; alinhando suas percepções de ameaça às alterações aplicadas às 

suas forças militares. 

 

2.3 O CASO CHINÊS (A TRANSFORMAÇÃO MILITAR DA CHINA) 

O processo de transformação militar desenvolvido na China estava 

inserido num programa de modernização da sociedade chinesa conhecido como 

as Quatro Modernizações . Tal programa foi implementado pelo líder do governo 

chinês Deng Xiaoping, a partir do ano de 1978, e era constituído por quatro 

campos: a agricultura, a indústria, a defesa nacional e a ciência e tecnologia. A 

transformação militar chinesa foi concebida para ser implementada num período 

de tempo prolongado, num horizonte previsto de cerca de 25 anos de 

implantação (Blasko, 2006, p. 5). 

A percepção chinesa do contexto internacional pode ser depreendida por 

intermédio das palavras de seu líder à época, Deng Xiaoping “[...] a contingência 

militar mais provável que a China enfrenta não era ‘da grande guerra nuclear’ 

(tal como previsto por Mao), mas sim ‘guerra local e limitada’.” (Blasko, 2006, p. 

5). Nesse sentido, para os líderes chineses, o estabelecimento de mudanças 

militares não precisava ser realizada de maneira acelerada, com dispêndio de 

                                                                                                                                            

32  Constatação por intermédio de dados extraídos do SIPRI. Disponível em: 
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grandes recursos naturais e financeiros em curto período de tempo, mas com 

cautela e acerto (Blasko, 2006, p. 5). 

Além disso, a transformação do Exército Popular da China (PLA33) era 

entendida pelos chineses como um processo que se inseria no contexto do 

crescimento econômico implementado pelo país. Nesse contexto, o Livro Branco 

de Defesa Chinês (China, 2000) estabelecia que o desenvolvimento econômico 

empreendido pelo governo chinês deveria nortear todas as transformações nas 

outras áreas, submetendo as mudanças no setor de defesa ao crescimento 

econômico. Diante dessa perspectiva, o setor de defesa nacional foi beneficiado 

pelo significativo desenvolvimento econômico chinês vivenciado nos últimos 

anos, conforme descreve Blasko (2006, p. 9) 

Em 1994, o orçamento oficial de defesa anunciado era cerca de 52 bilhões de 
renminbi (yuan) (equivalente a aproximadamente de U$ 6 bilhões à época); Em 
1999, esse valor subiu para 107.7 bilhões de renminbi (yuan) (cerca de U$ 13 
bilhões); e em 2005 para 248 bilhões de renminbi (yuan) (cerca de U$ 30 
bilhões). 

De acordo com Sloan (2008, p. 93) a transformação militar da China foi 

impulsionada por vetores duais para enfrentar os desafios do ambiente de 

segurança contemporânea e responder aos esforços de transformação militares 

do mundo ocidental. Além disso, a mesma autora coloca que o entorno 

estratégico chinês – sudeste da Ásia e o Mar do Sul da China – eram missões 

emergentes da Marinha chinesa. Ademais, Sloan (2008, p. 94) aprofunda 

concluindo que em virtude da dependência chinesa de recursos estratégicos 

oriundos da África, Oriente Médio e América do Sul para a manutenção de seu 

crescimento econômico, o país necessitaria de um poderio militar cada vez mais 

expressivo e capacitado a combater longe de suas fronteiras. Sendo assim, 

constata-se a percepção da necessidade do desenvolvimento de uma força 

militar capaz de enfrentar ameaças regionais, internas e internacionais. 

                                                                                                                                            

http://www.sipri.org/yearbook/2003/files/SIPRIYB0311A.pdf. Acesso em 18 de agosto de 2015. 
33 PLA – Chinese People’s Liberation Army. 
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Alinhado a constatação acima, Blasko (2006) identifica que os chineses 

entenderam que os desafios da atualidade deveriam ser enfrentados com forças 

militares dotadas de capacidades diferentes daquelas necessárias no passado. 

O autor coloca ainda, que as tradições militares deveriam ser mantidas, contudo 

era imperativa a necessidade de transformar o PLA numa força menor e 

tecnicamente avançada. Somado a isso, Sloan (2008, p. 95) afirma que a China 

busca uma transformação completa, baseada em reforma estrutural, tecnológica 

e organizacional. 

A percepção da necessidade de implementação de mudanças na 

expressão militar da defesa nacional chinesa, tinha a finalidade de proporcionar 

o nível de segurança suficiente à nação. Tal fato é observado por Blasko (2006, 

p. 6) ao expressar que o país necessitava de mudanças mais significativas do 

que a mera introdução de novos equipamentos. Tais feitos representavam 

apenas o início de um processo mais complexo e perene, incidindo 

profundamente na forma de conceber a guerra pelos militares chineses.   

A constatação do citado autor permite depreender que o processo de 

transformação militar desejado implicou num nível profundo de mudanças, 

permeando variados setores da força terrestre, tais como a estruturas das 

forças, a política de pessoal, a doutrina, os métodos de treinamento militar, o 

sistema logístico, o sistema de educação militar, o sistema de mobilização da 

reserva e a interação com a sociedade. 

Além disso, na visão norte-americana, os analistas chineses reconheciam 

que a tecnologia militar da China era inferior a dos EUA e que esta situação não 

mudaria no futuro previsível (Mulvenon, et al., 2006, p. 47). Essa percepção é 

compartilhada por outros estudiosos em defesa, como Sloan (2008, p. 95) que 

usa a expressão “lutando uma guerra sob limitadas condições tecnológicas”. 

Nesse sentido, constata-se que especialistas em defesa perceberam a 

existência de certa defasagem tecnológica chinesa em relação àquela 

apresentada pelas forças ocidentais, particularmente os EUA, sinalizando a 

necessidade de aprimoramento nessa área. 
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Nota-se então, que a transformação militar chinesa foi concebida de 

maneira gradual e prolongada, caracterizando-se por um elevado grau de 

profundidade na implementação de mudanças, implicando na adoção de 

medidas em variados setores das forças militares e proporcionando grande 

abrangência ao processo. E, ainda, em virtude dos atuais desafios identificados 

pelos analistas militares, torna-se possível constatar a necessidade da 

constituição de forças militares capazes de enfrentar essas ameaças, 

particularmente no que se refere ao aprimoramento tecnológico-militar. 

 

2.4 SÍNTESE DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO MILITAR DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

O desenvolvimento do atual processo de transformação militar pelo qual 

passa o Exército Brasileiro teve origem em percepções anteriores quanto a 

necessidade de configurar a Força com capacidades compatíveis ao cenário 

internacional apresentado (Exército, 2010). Nesse contexto, a Estratégia 

Nacional de Defesa de 2008 (END) apresentou novas oportunidades para a 

materialização da intenção de transformação; contudo, combinada com ações 

do Estado no sentido de imprimir mudanças em todo o setor de defesa (Brasil, 

2008). 

A END (2008) apresenta ainda argumentos orientados para a 

necessidade de realizar a transformação militar das Forças Armadas, afirmando 

que a Nação exige tal feito, com a expectativa de possuírem forças militares 

capazes de defendê-la de maneira eficaz (Brasil, 2008). Nesse diapasão o 

documento estabelece como eixo estruturante de sua organização a 

reorganização e reorientação das Forças Armadas, com o propósito de 

desenvolver novas capacidades, fato que encontra sustentação nos estudos de 

Elinor Sloan (2008), quanto ao nível mais profundo de mudança militar. Além 

disso, esse fenômeno também se alinha com os argumentos de Covarrubias 

(2007), ao descrever que a transformação se caracteriza pelo desenvolvimento 

de novas capacidades, para cumprir novas missões. 
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Outrossim, o ordenamento de defesa persegue ainda conceitos atuais 

relacionados às concepções da transformação militar; tais como o 

desenvolvimento de novas capacidades combinadas com sistemas 

tecnologicamente avançados, quando estabelece a importância estratégica do 

setor cibernético; a necessidade de unificação de forças, direcionando o 

conceito do esforço conjunto; e a demanda de operações no amplo espectro 

(Brasil, 2008). 

As determinações constantes da END combinadas com a situação 

política e econômica vivida pelo país, à época de seu lançamento, mostraram-se 

favoráveis à implementação da transformação militar no Exército Brasileiro. No 

período, notou-se a percepção dos governantes de que a defesa era fator 

indutor do desenvolvimento de avanços científicos-tecnológicos, e além disso, 

constatou-se o crescente destaque do setor de defesa na agenda nacional. Tal 

fenômeno atraiu o empresariado nacional a participar das ações de estruturação 

da defesa (Brasil, 2010b, p. 44). 

Em resposta ao demandado pela END 2008, o Exército desenvolveu a 

Estratégia BRAÇO FORTE (EBF/2009), constituída de 02 (dois) planos 

(articulação e equipamento), desdobrados em 04 (quatro) programas (Amazônia 

Protegida; Sentinela da Pátria; Mobilidade Estratégica; e Combatente Brasileiro) 

e 824 projetos, lançando bases para a determinada Transformação Militar. 

Contudo, cabe assinalar que a estratégia em questão foi concebida sob a 

percepção do período econômico vivido, deixando de projetar a possibilidade do 

enfrentamento de dificuldades orçamentárias (Brasil, 2011b, p. 12). 

Cabe registrar que a EBF (2009) tinha como finalidade criar condições 

para a superação dos fatores críticos para o êxito na implementação dos Planos 

de Equipamento e de Articulação do Exército, determinados pela END (2008). 

Nesse sentido, a EBF (2009) orientou a Concepção Política do Exército – 

materializada por meio da SIPLEx – e a Concepção Estratégica da Força 

Terrestre, com o propósito de base para a superação dos fatores críticos 

identificados (Brasil, 2009b). 
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Posteriormente, o Exército percebeu que os projetos inseridos na EBF 

(2009) permitiriam o ingresso da Força na segunda etapa da transformação, a 

modernização, uma  vez que os mesmo possibilitavam a otimização das 

capacidades para cumprir a missão de uma melhor forma; alinhando-se ao 

conceito traduzido por Covarrubias (2007). Entretanto, a intenção de transformar 

transcende tal perspectiva; vai além de estruturas físicas e equipamentos, 

alcançando novas concepções (doutrinárias, de gestão e de pensamentos), 

projetando a Instituição para o futuro (Brasil, 2011b, p. 13). 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro concebeu o PROFORÇA (Projeto de 

Força), cujos estudos se desenvolveram através dos anos de 2009 e 2010, 

culminando com seu lançamento em 2011. O citado documento baseava-se na 

concepção da Força em capacidades orientadas pelo desenvolvimento de 

vetores que conduziriam a Instituição à superação de seus óbices, atingindo por 

fim a situação de Força Transformada; tudo isso, considerando marcos 

temporais (2015, 2022 e 2031) (Exército, 2010). 

Paralelo à concepção do PROFORÇA, o Exército Brasileiro desenvolveu 

o documento intitulado O Processo de Transformação do Exército, no ano de 

2010, baseando-se na EBF (2009) e no Planejamento Político do Exército 

(SIPLEx) (Brasil, 2010b, p. 3). Registra-se ainda, que o citado documento 

apresenta em seu conteúdo alternativas para as necessidades apontadas para o 

desempenho eficiente do componente militar da defesa nacional, particulares à 

Instituição. Além disso, é possível constatar a descrição das capacidades 

necessárias ao EB em 2030, caracterizando o planejamento de longo prazo para 

a implementação da transformação militar; fato que se alinha aos estudos sobre 

transformação militar desenvolvidos por Elinor Sloan (2008) e Jaime Covarrubias 

(2007). 

O documento acima mencionado foi concebido com o propósito de 

transcender a simples perspectiva de aquisição de equipamentos e armamentos 

tecnologicamente avançados. A intenção da implantação da transformação no 

Exército baseava-se na disposição para o estabelecimento de novas 
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concepções, sob pena de enfrentar todas as dificuldades arraigadas na cultura 

institucional (Brasil, 2010b, p. 30). 

Ao longo do processo de desenvolvimento e implantação da EBF (2009) e 

do PROFORÇA, foram identificados obstáculos sistemáticos à consecução dos 

mesmos. Esse fenômeno subsidiou os estudos desencadeados para o 

estabelecimento da transformação da Força. Os obstáculos levantados foram 

nominados como fatores críticos, os quais decorriam de deficiências estruturais, 

concentradas nas áreas de doutrina, recursos humanos e gestão (Brasil, 2010b, 

p. 30). 

Tal como citado em seção anterior, para superar os fatores críticos 

levantados, o Exército concentrou esforços em 06 (seis) áreas, denominadas de 

Vetores de Transformação (VT)34, os quais convergiam para as deficiências nos 

campos da doutrina, dos recursos humanos e da gestão (Brasil, 2010b, p. 30). 

Cabe ressaltar ainda que a Transformação do Exército passou a 

constituir-se como um dos objetivos da Política Militar Terrestre, cuja finalidade 

foi transformar o Exército em uma Força da Era do Conhecimento. Dessa 

maneira, buscou-se institucionalizar as ações da transformação, facilitando a 

sua execução pelos diversos Órgãos de Direção Setoriais (ODS), pelo Comando 

de Operações Terrestres (COTER) e pelos Comandos Militares de Áreas, além 

de favorecer o acompanhamento das atividades pelo Estado-Maior do Exército 

(EME) (Brasil, 2010b, p. 43). 

Alinhado nesta perspectiva, no ano de 2012, o MD lançou o Livro Branco 

de Defesa Nacional (LBDN) (2012c), cuja finalidade é apresentar as ações do 

Estado Brasileiro na área da Defesa Nacional. O citado documento dedica um 

capítulo inteiro à Transformação da Defesa, caracterizando a importância do 

assunto na agenda política do País. Neste capítulo é possível constatar todas as 

medidas planejadas no nível político para a implementação de mudanças no 

                                                

34 Doutrina, Preparo e Emprego, Educação e Cultura, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 
Corrente e Estratégica, Ciência e Tecnologia (C&T) e Modernização do Material e Logística. 
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mencionado setor, o qual está orientado em três vertentes: o Plano de 

Articulação e Equipamento de Defesa (PAED), onde constam os projetos 

estratégicos das Forças Armadas; a Modernização da Gestão; e a 

Reorganização da Base Industrial de Defesa (BID). 

O aparecimento da temática transformação militar nos documentos de 

Estado – END e LBDN – apontam para a preocupação do nível político com o 

assunto, manifestando a intenção de implantação dessas atividades a partir dos 

mais altos níveis decisórios. Tal fato encontra alinhamento às pesquisas 

desenvolvidas por Farrell, Rynning, & Terriff (2013), os quais colocam que as 

mudanças militares devem impactar o escopo das instituições, a fim de que 

produzam a eficiência necessária. 

Dentre os diversos fatores mencionados que antecederam o 

planejamento e desenvolvimento da transformação do Exército, cabe destacar o 

citado sacrifício institucional em mobilizar um Batalhão para atuar como força de 

paz no Haiti, além das sérias restrições orçamentárias vividas desde o final do 

século XX. Tais fatores somaram-se à conjuntura do período, contribuindo para 

a consecução das ações direcionadas à transformação (Brasil, 2010b). 

Sendo assim, do exposto, pode-se depreender que a transformação 

militar do Exército Brasileiro foi desencadeada em decorrência da combinação 

de uma série de fatores, que se constituíram em barreiras ao aprimoramento da 

Instituição. Esse fenômeno refletiu diretamente nos alcances e potencialidades 

da Força Terrestre, manifestado pela diminuição da capacidade de projeção de 

poder e de defesa do País. Nesse contexto, o Exército elaborou ações e 

diretrizes como resposta aos desafios apresentados, os quais constavam de 

documentos institucionais, cujos conteúdos se revestiam em ações orientadas 

ao aprimoramento dos recursos militares, caracterizando o aprofundamento da 

transformação do Exército Brasileiro. 
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3. A DOUTRINA MILITAR E SUA EVOLUÇÃO 

3.1 A DOUTRINA MILITAR DE DEFESA 

Conforme citado em seção anterior, a legislação relacionada à defesa do 

Estado brasileiro regula e orienta a aplicação dos recursos nacionais disponíveis 

para assegurar sua plena soberania. Esses recursos estão alocados nas 

diversas expressões do Poder Nacional, dentre as quais a expressão militar35 se 

manifesta, primordialmente, pelas Forças Armadas. Sendo assim, constata-se 

que o emprego dos recursos militares de um Estado é sistematizado por um 

conjunto de procedimentos conhecidos como doutrina militar. Nesse contexto, o 

manual do Ministério da Defesa, MD51-M-04 - Doutrina Militar Brasileira 

descreve que: 

As doutrinas militares compreendem o conjunto harmônico de ideias e de 
entendimentos que define, ordena, distingue e qualifica as atividades de 
organização, preparo e emprego das FA. Dentro dessa visão, as doutrinas 
militares englobam a administração, a organização e o funcionamento das 
instituições militares. (Brasil, 2007, p. 12) 

O pesquisador de doutrinas militares Barry Posen (1984, p. 13) coloca 

que estas são um componente crítico da política de segurança nacional ou 

grande estratégia; entendendo que por intermédio da citada grande estratégia 

torna-se possível orientar ações em todos os campos do poder para assegurar 

os objetivos nacionais em contraposição às ameaças identificadas. O 

pesquisador aprofunda ainda, descrevendo que a grande estratégia aponta 

prioridades para o desenvolvimento de capacidades, impactando a concepção 

de emprego das forças militares. 

A doutrina militar é baseada na avaliação de ameaças e reflete a opção 

pelas prioridades de defesa nacional a serem desenvolvidas pelo Estado 

(Posen, 1984, p. 14); tais como: capacidades de projeção de poder militar 

bélico36 ; capacidades expedicionárias37 ; capacidades humanitárias38 ; dentre 

outras. 

                                                

35 Referência à nota de rodapé 1, da página 16. 
36 Forças militares baseadas em tropas blindadas com elevado poder combativo. 
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Dessa forma, de acordo com as características específicas de cada 

Estado a política externa pode ser orientada por doutrinas militares ofensivas, 

defensivas ou dissuasórias (Posen, 1984, p. 14). 

Os países que adotam doutrinas ofensivas não admitem empregar suas 

forças armadas em seu próprio território, vocacionando as mesmas para 

missões expedicionárias; as quais buscam destruir as forças armadas inimigas, 

quando em situação de conflito. Os EUA apresentam em sua estratégia de 

segurança nacional as ameaças e as hipóteses de emprego de suas forças 

armadas, fora de seu território nacional, permitindo depreender a adoção da 

mencionada forma de doutrina militar (EUA, 2015, p. 4). 

As doutrinas defensivas têm como finalidade negar ao adversário a 

consecução de seus objetivos. A linha defensiva adotada pela França39 durante 

a Segunda Guerra Mundial, assim como, a Muralha da China expressam a 

materialização do emprego dessa forma de doutrina militar. Já a doutrina da 

dissuasão busca retirar a vontade de lutar do adversário por intermédio da 

demonstração de capacidade militar. Nesse sentido, Posen (1984, p. 15) coloca 

que a França apresenta-se como exemplo de emprego da doutrina de 

dissuasão, em virtude de sua vasta possibilidade nuclear – submarinos, bombas 

estratégicas e mísseis balísticos. 

O Brasil, por intermédio da Constituição Federal (CF/88) no que se refere 

às relações internacionais, estabelece os princípios da autodeterminação dos 

povos; da não-intervenção; da defesa da paz; e da solução pacífica dos 

conflitos. Além disso, consta do LBDN (2012c, p. 26), que o País deve garantir 

as condições necessárias para desencorajar possíveis agressões externas. 

Dessa forma, de acordo com as classificações de doutrina militar estabelecidas 

por Barry Posen, os princípios das relações internacionais do Brasil combinados 

                                                                                                                                            

37 Forças militares baseadas em tropas ágeis, leves e facilmente mobilizáveis. 
38 Forças militares com elevado adestramento para ambientes humanizados. 
39 Linha Maginot. 
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com o prescrito em seu Livro Branco, sinalizam a adoção de uma postura 

dissuasória, quanto à defesa nacional. 

Os demais ordenamentos de defesa encontram-se de igual forma 

alinhados ao exposto, orientando os esforços da Defesa Nacional para a 

consecução de objetivos que configuram uma postura dissuasória (Figura 3). 

Dessa maneira, enquanto a PND fixa os objetivos de defesa nacional e orienta o 

Estado brasileiro sobre o que fazer para alcançá-los; a END estabelece como 

fazer para se atingir o proposto pela PND (Brasil, 2012f, p. 7). 

Figura 3: Organograma do desenvolvimento da doutrina da 
defesa nacional, segundo Barry Posen. 

 
Fonte: O autor 

Tal perspectiva permite constatar a estreita relação entre esses 

documentos, cuja conjugação materializa a grande estratégia40  de defesa – 

citada por Barry Posen – do Estado brasileiro. Nesse sentido, para a 

consecução dos objetivos nacionais de defesa, estabelecidos na PND, presume-

se a necessidade da capacitação das Forças Armadas brasileiras (Brasil, 2012f, 

p. 29 e 30). 

                                                

40 Registra-se que não foi possível identificar uma Grande Estratégia brasileira definida nos 
ordenamentos de defesa, tal como se apresenta nas considerações de Barry Posen. 
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A END contém as diretrizes que estabelecem a maneira pela qual as 

Forças Armadas brasileiras devem se preparar para o cumprimento de suas 

atribuições. Ademais, esse instrumento contém objetivos estratégicos 

particularizados à cada Força Armada (Marinha, Exército e Força Aérea) (Brasil, 

2012h). 

Os objetivos nacionais de defesa (definidos pela PND) e as diretrizes da 

END sinalizam, no nível político, a intenção do Estado brasileiro quanto ao 

desenvolvimento da doutrina militar de defesa do país. Esta, por sua vez 

ampara-se ainda nos objetivos fixados pela política militar de defesa, conjugados 

com as diretrizes da estratégia militar de defesa, o que caracteriza o nível 

estratégico (Figuras 4 e 5). 

Figura 4: Níveis de Planejamento Estratégico 

 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2005a, p. 6). 
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Figura 5: Política Militar de Defesa na Sistemática de Planejamento Estratégico Militar 

 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2005a, p. 6; Brasil, 2005b). 

A Doutrina Militar de Defesa brasileira em sua essência orienta o 

emprego das Forças Armadas (FA) nacionais nas missões estabelecidas na 

Constituição Federal, em Leis Complementares e Decretos Presidenciais. Essas 

legislações abrangem as situações em que o Estado Brasileiro entende a 

necessidade de utilização da expressão militar do Poder Nacional, desde a 

defesa da Pátria até situações de estabilização interna, permeando aspectos do 

desenvolvimento nacional (Brasil, 2007, p. 12). 

Nesse sentido, o quadro abaixo extraído do manual Doutrina Militar de 

Defesa (MD51-M-04) apresenta, de forma resumida, as oportunidades de 

emprego das Forças Armadas brasileiras nas diversas situações envolvendo 

demandas internas e externas. 
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Quadro 3: Níveis de Segurança e Instrumentos Estatais de Defesa 

Âmbito Segurança Instrumentos Estatais de Defesa 
Nível Dimensão Interesses Coercitivos Não-coercitivos 

Interno 

Individual 

Pública 

Direitos e Garantias 
Individuais 

Órgãos de 
segurança 

pública (Poder de 
Polícia) e FA 

(Casos previstos 
em lei) 

FA 
(atribuições 
subsidiarias) 

Outros 
organismos 

e 
instituições 
do Estado 

Comunitário Grupais Setoriais 

Nacional Nacional Objetivos Nacionais FA 

Externo FA (Ajuda 
humanitária) 

Coletivo Internacional 

Objetivos vitais do 
conjunto de nações 
(coincidentes com o 
interesse nacional) 

FA coligadas sob 
a égide de um 

órgão de 
segurança 

coletiva 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2007, p. 19). 

As FA brasileiras se valem de estratégias e princípios de guerra como 

fundamentos doutrinários quando demandadas ao cumprimento de sua 

destinação constitucional. Sendo assim, “A Estratégia Militar de Defesa (EMiD), 

decorrente da Política Militar de Defesa, é o documento de mais alto nível que 

define as Hipóteses de Emprego (HE) das FA e as estratégias militares a serem 

empregadas em cada uma delas.” (Brasil, 2007, p. 35) 

Quanto às demandas externas de emprego das FA, os diplomas legais 

brasileiros estabelecem situações específicas, discriminadas da seguinte 

maneira: defesa da Pátria; apoio à Política Externa em Tempo de Paz ou de 

Crise; e ações sob a égide de organismos internacionais. 

Nos assuntos relacionados à defesa da Pátria, o emprego das FA se 

constituem em atividade finalística com o propósito de garantir a soberania, a 

integridade territorial e patrimonial e à consecução dos interesses estratégicos 

do Brasil (Brasil, 2007, p. 44). Nesse sentido, essa atividade implica na 

manutenção dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente 

externas, potenciais ou manifestas (Brasil, 2012f). 

Por outro lado, o apoio à Política Externa em Tempo de Paz ou de Crise 

tem aplicação bastante diversificada. Contudo, nesse caso, o uso do Poder 

Militar é controlado e restrito ao nível aquém da violência, variando desde a 

mostra da bandeira de aeronaves e navios de guerra em território internacional 

até a participação em exercícios e operações militares com a finalidade de 
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realizar demonstrações de capacidade militar (Brasil, 2007, p. 47). Além disso, 

verifica-se a possibilidade de emprego externo das FA em ações sob a égide de 

organismos internacionais, participando de arranjos internacionais de defesa 

coletiva; operações de paz; ou ações de caráter humanitário de Organismos 

Internacionais (Brasil, 2007, p. 46). 

Quanto às necessidades internas de atuação das FA, a legislação  

nacional discrimina: a garantia dos poderes constitucionais; a garantia da lei e 

da ordem; as atribuições subsidiárias; prevenção e o combate às ações 

terroristas; e outros empregos de não-guerra. 

O emprego das FA na garantia dos poderes constitucionais tem como 

propósito a preservação da existência e, principalmente, do livre exercício dos 

Poderes da República, de forma independente e harmônica. Tal atuação tem 

como característica o caráter excepcional, e sua efetivação se dá por 

determinação do Presidente da República, por sua própria iniciativa ou por 

iniciativa dos outros poderes (Brasil, 2007, p. 44). 

A garantia da lei e da ordem constitui-se noutra forma de emprego das 

FA, cuja iniciativa tem origem em quaisquer dos poderes constitucionais. Nessa 

ocasião as FA são empregadas em caráter excepcional, de forma episódica e 

temporária, atuando de acordo com diretrizes baixadas em ato do Presidente da 

República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (Brasil, 1997). 

As atribuições subsidiárias correspondem à cooperação com o 

desenvolvimento nacional e com a defesa civil. Integram essas atribuições a 

participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse 

social (Brasil, 1997). Cabe destacar, que a participação das FA representa um 

tradicional instrumento, que se vale da mobilidade, da experiência, do 

treinamento e, sobretudo, da identificação das FA com a população local (Brasil, 

2007, p. 45). 
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Quanto ao emprego das FA no combate e na prevenção das ações 

terroristas; constata-se em dispositivo legal a possibilidade destas cooperarem 

com órgãos federais na “[...] repressão de delito de repercussão nacional ou 

internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias, na 

forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução [...]” 

(Brasil, 2004). 

Nesse sentido, entende-se que a prevenção e o combate às ações 

terroristas41 devem ser conduzidos por forças policiais especializadas, conforme 

Lei Nº 13.260/2016, que disciplina o terrorismo, tratando sobre disposições 

investigatórias e processuais. Entretanto, nas oportunidades que se fizerem 

necessárias, forças militares especializadas devem atuar em ampla colaboração 

com o setor de segurança pública no combate às ações terroristas.  

Quanto aos outros empregos em situações de não-guerra cabe destacar 

o assinalado na Lei Complementar Nº 97/99, cujo conteúdo descreve que as FA 

podem:  
[...] preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por 
meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar 
e nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da 
finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos 
transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros 
órgãos do Poder Executivo [...] zelar pela segurança pessoal das autoridades 
nacionais e estrangeiras em missões oficiais, isoladamente ou em coordenação 
com outros órgãos do Poder Executivo [...] 

Além disso, constatam-se outros exemplos de empregos das FA em 

situações de não-guerra, atuando independentemente ou em cooperação com 

agentes de organizações públicas, no controle de armas e de produtos 

controlados; na assistência a outros Estados – auxílio a países em situações 

não classificadas como humanitárias; nas operações de evacuação de não-

                                                

41 O terrorismo internacional é uma das novas ameaças aos Estados. As ações terroristas visam 
a atingir objetivos capazes de causar grande repercussão pública, nacional e internacional. O 
impacto na mídia, a submissão pelo medo e a tentativa de acovardar a população são meios 
para atingir os fins declarados. Impõem-se, assim, danos morais e institucionais aos países-alvo. 
De modo geral, essas ações procuram atingir a população civil, inclusive com a possibilidade de 
utilização de armas de destruição em massa. (Brasil, 2007, p. 45) 
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combatentes; nas operações de resgate; em patrulhas navais; e em operações 

de salvaguarda de pessoas, dos bens, dos recursos brasileiros ou sob jurisdição 

brasileira, fora do território nacional (Brasil, 2007, p. 47). 

 

3.2 A DOUTRINA MILITAR TERRESTRE 

O poder terrestre representa a integração dos recursos 

predominantemente terrestres dos quais dispõe o Estado Brasileiro, com o 

propósito de manter os objetivos nacionais, integrando o poder nacional. Nesse 

sentido, o poder militar terrestre é a parcela do poder terrestre, em sua 

manifestação militar, e coopera com o Estado no atingimento e na manutenção 

dos objetivos nacionais de defesa (Brasil, 2014b, p. 3-2). 

Cabe registrar que a Força Terrestre (F Ter), representa o instrumento 

pelo qual o Comando do Exército emprega o poder militar terrestre para o 

cumprimento de missões operacionais, constituindo-se no mais elevado nível de 

enquadramento das organizações militares (OM) (Brasil, 2014e, p. 6-6). 

Assim como descrito em seção anterior, o emprego das FA se insere nos 

casos previstos na Doutrina Militar de Defesa, seja por necessidade interna ou 

externa. E, cabe ao Exército Brasileiro estabelecer os fundamentos, as táticas e 

técnicas, as normas e os procedimentos que nortearão o emprego da Força 

Terrestre (F Ter) para o atendimento das demandas do país (Brasil, 2007). 

Dessa maneira, o Manual de Fundamentos Doutrina militar Terrestre 

define a mesma como: 

[...] o conjunto de valores, fundamentos, conceitos, concepções, táticas, 
técnicas, normas e procedimentos da F Ter, estabelecido com a finalidade de 
orientar a Força no preparo de seus meios, considerando o modo de emprego 
mais provável, em operações terrestres e conjuntas (Brasil, 2014b, p. 1-2). 

Além disso, o Sistema de Doutrina Militar do Exército (SIDOMT) (2015d) 

estabelece a doutrina como orientadora da maneira de combater da Força 

Terrestre, dela derivando as definições de como organizar e equipar para esse 

combate (Figura 6). 
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Figura 6: A DMT como base para o preparo e o emprego da F Ter 

 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2015d, p. 9). 

Diante dessa perspectiva, a F Ter é dotada de capacidades 42  e 

competências que a habilita a desempenhar suas atribuições e tarefas em 

ambientes de elevada complexidade, no amplo espectro dos conflitos, inseridos 

na Era do Conhecimento (Brasil, 2014b, p. 7-2). Dessa forma, o Exército 

Brasileiro emprega o planejamento baseado em capacidades (PBC), que lhe 

proporciona a geração de forças necessárias a cumprir suas missões 

constitucionais nos mais distintos cenários (Brasil, 2013f, p. 21).  

Nesse diapasão, o citado manual da DMT estabelece que da doutrina 

derivam as normas e procedimentos que nortearão as publicações doutrinárias 

da F Ter; as bases de orientação do preparo e do adestramento das unidades e 

tropas; os fundamentos da educação militar; e as bases para a formação moral, 

intelectual e física do combatente (Brasil, 2014b, p. 1-3). Para isso, a DMT deve 

ser trabalhada pelos mais altos escalões de direção e planejamento do Exército. 

Sendo assim, a Doutrina Militar Terrestre (DMT) brasileira organizada 

ainda no início do século XX, sempre esteve sob os cuidados do Estado-Maior 

                                                

42 Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa cumprir 
determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, 
inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, 
Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as 
unidades atinjam o nível máximo de prontidão operativa, é necessário que possuam as 
capacidades que lhes são requeridas na sua plenitude (Brasil, 2014b, p. 3-3). 
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do Exército (EME). Ao longo dos anos sofreu influência das doutrinas militares 

de outras potências bélicas, como a França, a Alemanha e os EUA. Contudo, tal 

fenômeno não impediu o desenvolvimento de metodologias, táticas, técnicas e 

procedimentos próprios adequados à forma brasileira de empreender o combate 

(EME, 1984). 

O EME é o órgão de direção geral do Exército responsável pela 

elaboração da Política Militar Terrestre, bem como, pela emissão de diretrizes 

estratégicas que orientam o preparo e o emprego da F Ter43. A preocupação 

com o desenvolvimento de uma doutrina autóctone levou o EME a reformular-se, 

pela 15ª vez, no ano de 1983, reorganizando-se em 6 (seis) subchefias44, das 

quais uma delas passou a dedicar-se exclusivamente à formulação e atualização 

da doutrina militar terrestre – a 3ª subchefia (EME, 1984, p. 311). Finalmente, 

em 2009 e 2012, surgiram a 7ª subchefia e Escritório de Projetos do Exército 

(EPEx), encerrando as modificações sofridas pelo órgão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

43  Missão do EME retirado do site oficial do Estado-Maior do Exército. Disponível em: 
http://www.eme.eb.mil.br/index.php/missao. Acesso em: 22 de agosto de 2016. 
44 De acordo com informações disponíveis no site oficial do Centro de Doutrina do Exército. 
Disponível em: http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/historico. Acesso em: 22 de agosto de 
2016. 
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Figura 7: Organograma do EME 

 
Fonte: Adaptado Site EME45 

Nesse contexto, ao enfocar no instrumento de ação do Exército Brasileiro, 

verifica-se que o Comando de Operações Terrestres (COTER) é o órgão de 

direção setorial responsável pela orientação e coordenação do preparo e do 

emprego da F Ter, em conformidade com as políticas e diretrizes estratégicas do 

Exército46. Em virtude de sua missão institucional, a este órgão são atribuídas 

responsabilidades quanto ao desenvolvimento e acompanhamento da DMT. 

Além dos órgãos citados acima, cabe destacar a criação do Centro de 

Doutrina do Exército, no ano de 2010, por intermédio da Portaria nº 691, do 

Comandante do Exército, cuja caracterização e discriminação será objeto de 

seção posterior. (Brasil, 2010c) 

Tal como descrito acima, cabe à 3ª subchefia do EME a formulação e a 

atualização da DMT, a qual orienta-se para o atingimento dos objetivos contidos 

na Política Militar Terrestre, materializada pelo Sistema de Planejamento do 

                                                

45  Organograma do EME. Disponível em: http://www.eme.eb.mil.br/index.php/organograma. 
Acesso em: 17 de novembro de 2016. 
46 Missão do COTER retirado do site oficial do Comando de Operações Terrestres. Disponível 
em: http://www.coter.eb.mil.br/index.php/missao. Acesso em: 22 de agosto de 2016. 
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Exército (SIPLEX 3)47. A SIPLEX é dividida em 5 (cinco) livros, os quais são 

organizados por diferentes assuntos de interesse da estratégia militar terrestre48. 

O livro 3 da SIPLEX descreve os objetivos políticos da Força, em cujo conteúdo 

estão inseridos aspectos que caracterizam seu atingimento – conhecidos como 

Fatores Críticos de Sucesso. A SIPLEX 3 decorre: 
[...] dos objetivos e das diretrizes estabelecidos na Política Militar de Defesa, 
Estratégia Militar de Defesa e Doutrina Militar de Defesa; da missão, do 
conceito, da visão de futuro e da síntese dos valores do Exército; e, também, 
das indicações levantadas no Diagnóstico Estratégico do Exército e nos 
Cenários Prospectivos EB-2030, que são a Avaliação da Força. (Brasil, 2011a, 
p. 2) 

O citado documento apresenta como objetivo síntese transformar o 

Exército numa Força da era do conhecimento. Para isso, constatou-se a 

necessidade da realização de uma transformação militar, em virtude da lacuna 

identificada entre a capacidade de defesa disponível, e aquela na qual se 

pretendia alcançar após a transformação. Nesse sentido, o Diagnóstico 

Estratégico do Exército e os Cenários Prospectivos EB-203049 apontaram as 

áreas prioritárias a serem atacadas, dentre as quais a doutrina encontra-se 

inserida (Brasil, 2011a, p. 2). 

O documento em análise aponta ainda que “[...] A doutrina do EB 

encontra-se arraigada a modelos antigos e defasada em relação à guerra 

moderna, havendo a necessidade urgente de atualização do pensamento militar” 

(Brasil, 2011a, p. 8). Além disso, descreve que os meios existentes não 

correspondiam aos estudados nos bancos escolares do EB; e que não existia 

uma estrutura de estudos para o desenvolvimento da doutrina. 

Dessa maneira, a SIPLEX 3 contemplou o aperfeiçoamento do Sistema 

de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT) como um OEEx, com a finalidade de 

atualizar e manter atualizada a doutrina em vigor; aprimorar os processos de 

                                                

47  O Sistema de Planejamento do Exército passou a ser chamado de Sistemática de 
Planejamento Estratégico do Exército a partir da Portaria nº 306-EME, de 22 de dezembro de 
2014. 
48 Missão do Exército (SIPLEx 1); Análise Estratégica (SIPLEx 2); Política Militar Terrestre 
(SIPLEx 3); Estratégica Militar Terrestre (SIPLEx 4); e Plano Estratégico do Exército (SIPLEx 5). 
49 A avaliação da Força à época da concepção do SIPLEx 3. 
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pesquisas militares do Exército; reorganizar o SIDOMT; criar um sistema de 

prospecção doutrinária; e definir a organização, o adestramento, o equipamento 

que servirão de base para a doutrina do Exército (Brasil, 2011a, p. 8). Para 

atingir o objetivo proposto foram estabelecidos os seguintes fatores críticos de 

sucesso: 

1) Existência de uma estrutura compatível para a formulação e divulgação da 
doutrina. 2) Gestão do conhecimento e o aproveitamento das experiências 
adquiridas nas atividades operacionais (lições aprendidas) e nas pesquisas dos 
sistemas de ensino e de C&T. 3) Capacidade de pesquisa efetiva no âmbito da 
Força. 4) Intercâmbios doutrinários com as FA do País e de nações amigas. 5) 
Existência de MEM moderno para permitir a experimentação e a atualização da 
doutrina. (Brasil, 2011a, p. 8) 

Nesse sentido, o Exército Brasileiro estabelece que a partir do 

atingimento dos fatores críticos de sucesso acima elencados, o objetivo do 

aperfeiçoamento do sistema de doutrina militar terrestre será alcançado. Assim 

sendo, o presente trabalho investigará a consecução da meta proposta, a fim de 

subsidiar a resposta ao problema fundamental da pesquisa. 

 

3.3 BREVE HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA DOUTRINA 

A sistematização da doutrina militar terrestre tem sua origem ainda no 

ano de 1987, por meio da publicação Instruções Gerais para a Organização e 

Funcionamento do Sistema de Doutrina Básica de Emprego da Força Terrestre 

(SIDOBE - IG 20-13), a qual permitiu a organização do desenvolvimento 

doutrinário no Exército. Esse instrumento representou um marco no processo de 

elaboração da doutrina de emprego do Exército, uma vez que antes de seu 

lançamento a Instituição desenvolvia sua doutrina de maneira empírica (EME, 

1996, p. 129). 

Posteriormente, no ano de 1992, o EME consolidou as informações 

contidas na Sistemática de Planejamento do Exército (SIPLEx50) e no SIDOBE 

                                                

50  Inicialmente a Sistemática de Planejamento do Exército era denominada Sistema de 
Planejamento do Exército (EME, 1996, p. 127). 
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na coletânea de Doutrina Militar Terrestre, revogando este último. Em seguida, 

tal coletânea passou por um aperfeiçoamento, transformando-se no Sistema de 

Doutrina de Preparo e Emprego da Força Terrestre (SIDOPE). Esse evento 

coincidiu com o período em que o EB criou o Comando de Operações Terrestres 

(COTER) – à época vinculado ao EME – com a finalidade de desonerar o EME 

dos aspectos executivos das operações da Força Terrestre, integrando as 

atividades relativas ao emprego à validação doutrinária (EME, 1996, p. 241). 

Dessa maneira, nota-se a constante evolução dos aspectos relacionados ao 

desenvolvimento da doutrina militar terrestre, caracterizando a busca de uma 

estrutura que melhor se adaptasse às características do Exército. 

A década de 1990 caracterizou-se pela modernização da doutrina de 

emprego da Força Terrestre, período no qual surgiram documentos doutrinários 

enfocados em distintos ambientes de combate, tanto regulares, quanto 

irregulares, relacionados às variadas hipóteses de emprego da mesma51. Nesse 

ínterim ocorreu a restruturação do EME, momento no qual o referido órgão 

passou a centralizar os assuntos doutrinários na 3ª Subchefia, favorecendo a 

adequação das necessidades de modernização surgidas ao Exército. A 

intensidade das mudanças doutrinárias ocorridas naquela oportunidade 

demandou a substituição do citado SIDOPE pelo Sistema de Doutrina Militar 

Terrestre (SIDOMT). 

Ainda no final da década de 1999 surge o Ministério da Defesa (MD) 

(Brasil, 1999a), centralizando as Forças Armadas num único organismo, o que 

promoveu a intensificação da necessidade do estudo da doutrina de operações 

conjuntas. Esse fato demandou à cada força singular, e em particular ao 

Exército, a adequação de seus produtos doutrinários à essas recentes 

mudanças. 

                                                

51 Dentre os documentos surgidos, pode-se citar: as IP 100-1 “Doutrina DELTA”, de 1996, para o 
combate convencional; as IP 100-2 “Doutrina ALFA”, de 1997, para a Defesa Interna; e as IP 
100-3 “Doutrina GAMA”, também de 1997, voltada para a área estratégica da Amazônia, e suas 
variantes “C” (convencional, de curta duração) e “R” (não convencional, de longa duração). 
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Além da citada demanda, o MD aproximou o tema Defesa à agenda 

nacional, fenômeno que implicou na necessidade do desenvolvimento de 

estudos conjunturais pelas Forças Armadas, influenciando na criação de 

estrutura específica do EME dedicada à analisar cenários prospectivos – o 

Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx). Esse evento favoreceu a 

atualização do SIPLEx, e em consequência, refletiu no aprimoramento 

doutrinário da Instituição. 

Somado ao citado acima, o lançamento da Estratégia Nacional de Defesa 

(2008) orientou o EB no sentido da realização de uma transformação militar, 

fenômeno que permitiu a constatação da necessidade de evolução da doutrina, 

diante do que se desejava para o futuro do Exército. Nesse contexto, durante a 

primeira década do século XXI, particularmente nos anos de 2009 e 2010, 

atendendo ao contido no documento Processo de Transformação do Exército52, 

o EME realizou seminários e reuniões com a finalidade de levantar soluções 

para o aprimoramento do SIDOMT. 

Dessa maneira, a partir do ano de 2012, o EB aprovou as Instruções 

Gerais para a organização e o funcionamento do novo SIDOMT, por intermédio 

da Portaria nº 989, do Comandante do Exército (2012g). Este documento 

revogou as instruções gerais relacionadas ao antigo sistema - IG 20-1353 , 

provocando um novo aprimoramento no desenvolvimento da doutrina do 

Exército. Registre-se ainda que, posteriormente, o SIDOMT foi reestruturado por 

intermédio da Portaria nº 1.498, de 21 de outubro de 2015, do Comandante do 

Exército, atendendo ao prescrito documento Pensamento e Intenção do 

Comandante do Exército, de 26 de fevereiro de 2015. 

O SIDOMT tem por objetivos: 

[…] I - desenvolver fundamentos para o emprego da F Ter em operações; II - 
desenvolver táticas, técnicas e procedimentos de combate, e orientar sua 
aplicação no preparo e emprego; III - estabelecer padrões (modelos, métodos e 

                                                

52 Citado no capítulo 2. 
53 Portaria Nº 109, de 25 de fevereiro de 1999, que aprovava as Instruções Gerais para a 
Organização e Funcionamento do Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT) (IG 20-13). 
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procedimentos) para organizar, armar e equipar a F Ter; IV - proporcionar, por 
intermédio do emprego intensivo de técnicas de investigação e estudos 
prospectivos, a contínua atualização da DMT, em um processo cíclico e 
dinâmico que aplique os princípios da gestão do conhecimento e da informação; 
V - contribuir para que a F Ter possua tropas em permanente estado de 
prontidão; e VI - estabelecer e manter a unidade de Doutrina na F Termnbm 
(Brasil, 2015d, p. 10). 

O sistema é estruturado com base nas diversas organizações militares da 

Instituição; assim como, em órgãos produtores de conhecimento que despertem 

interesse do Exército. O SIDOMT tem como órgão central o EME, sendo 

coadjuvado diretamente pelo Centro de Doutrina do Exército do Comando de 

Operações Terrestres (C Dout Ex/COTER)54, o qual é responsável por elaborar 

e manter atualizada a DMT no nível tático. 

A estrutura do SIDOMT conta com órgãos gestores de conhecimento, 

órgãos e entidades de pesquisa doutrinária, órgãos de doutrina setorial, órgãos 

de validação doutrinária, organizações militares usuárias, indivíduos militares e 

não-militares integrantes do sistema  e oficiais de doutrina e lições aprendidas55. 

Essa estrutura se insere numa dinâmica materializada pelo ciclo de produção 

doutrinária, que compreende as fases de planejamento, formulação, validação e 

difusão dos produtos elaborados. 

Dessa maneira, o mencionado sistema concretiza o empenho institucional 

na perseguição do aperfeiçoamento doutrinário da Instituição. Esse fenômeno 

materializa os esforços da Força para aprimorar a forma de emprego de seus 

                                                

54 Inicialmente o C Dout Ex representava o órgão central do Sistema de Doutrina Militar Terrestre 
(2012), criado com a finalidade de gerenciar as atividades doutrinárias. Contudo, em 2015, em 
nova Portaria, o comandante do Exército classificou o EME como órgão central, enquanto que o 
C Dout Ex ficou responsável por elaborar e manter atualizada a DMT no nível tático. 
55 Os Órgãos Gestores de Conhecimento são representados pelos Comandos Militares de Área, 
os quais produzem conhecimento por meio da aplicação de técnicas e procedimentos 
operacionais relacionados às missões de cada OM, desenvolvidos pela tropa. Os Órgãos de 
Direção Setorial estão vinculadas aos sistemas que compõem a estrutura organizacional do 
Exército, de Preparo e Emprego, Pessoal, Inteligência, Comunicação Social, Logística, 
Educação e Cultura, Engenharia, Ciências e Tecnologia e de Economia e Finanças e possuem 
vinculação técnica com o C Dout Ex. Os Órgãos de Pesquisa Doutrinária são representados 
pelos Estabelecimentos de Ensino (EE), Centros de Instrução, Organizações Militares do 
Sistema de Ciência e Tecnologia, Adidos Militares, oficial de ligação do C Dout Ex em missão no 
exterior, instituições de ensino e pesquisa nacionais e estrangeiras, cuja finalidade é de estimular 
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recursos militares, com a finalidade de encontrar a maneira mais eficiente de se 

combater, a partir das demandas surgidas na atualidade. Para tal, as próximas 

seções deste capítulo se dedicarão a verificar a superação dos fatores críticos 

de sucesso, estabelecidos pela Política Militar Terrestre (Figura 8). 

Figura 8: Evolução da Doutrina 

 
Fonte: o autor. 

3.3.1 EXISTÊNCIA DE UMA ESTRUTURA COMPATÍVEL PARA A 

FORMULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA 

Conforme constatado na seção anterior, as mudanças conjunturais 

transcorridas na primeira década do século XXI, relacionadas à Defesa 

impactaram o desenvolvimento da doutrina de emprego do Exército. O 

lançamento da END e os documentos produzidos pelo Exército motivados pela 

                                                                                                                                            

a pesquisa. Quanto à experimentação o Centro gerencia atividades desenvolvidas pelas 
Organizações Militares vinculadas à avaliação ao adestramento (Brasil, 2015d, p.17). 
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mesma, apontavam para a necessidade de renovação do sistema de doutrina 

corrente. 

Somado a isso, o documento intitulado O Processo de Transformação do 

Exército (2010) impunha a necessidade de implementação de alterações nas 

antigas concepções doutrinárias. E ainda, de igual importância, a Política Militar 

Terrestre 56, constante do livro 3 do SIPLEx, estabeleceu como um de seus 

objetivos o aperfeiçoamento do sistema de doutrina militar terrestre, apontando 

como um de seus fatores críticos de sucesso a necessidade da existência de 

uma estrutura compatível para a formulação e difusão da doutrina. 

O EME centralizava tanto a produção doutrinária, quanto a sua 

divulgação, empregando para isso diversos órgãos integrantes da estrutura 

organizacional da Força (EME, 1984, p. 283). Diante desse cenário, o Exército 

Brasileiro, por intermédio do EME concluiu sobre a imprescindibilidade de se 

criar uma estrutura que possibilitasse a gerenciamento da doutrina militar 

terrestre. Sendo assim, o C Dout Ex foi criado, conforme citado em seção 

anterior, o qual representava o órgão central do SIDOMT (Brasil, 2010c). 

Em 2010, com a criação do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), inserido 
na estrutura do EME, um novo horizonte se descortina. A arquitetura do C Dout 
Ex, dedicada – e adequada – ao efetivo desenvolvimento de doutrina, possibilita 
devolver à DMT o papel relevante que lhe cabe como Vetor de Transformação 
da Força Terrestre (F Ter) (Paixão Junior , 2013). 

Em que pese ter sido criado no ano de 2010, o referido Centro passou a 

ser ativado quase dois anos depois, conforme a Portaria do Comandante do 

Exército nº 129, do ano de 2012, obedecendo ao contido em sua Diretriz Geral 

(2011-2014)57. Além disso, tal ato atendeu à demanda constante da Política 

Militar Terrestre (2011, p. 8), que apontava para a carência de pessoal e 

infraestrutura que possibilitassem maior dinamismo ao ajustamento da doutrina 

às necessidades do Exército. 

                                                

56 A Política Militar Terrestre encontra-se inserida no livro 3 do SIPLEX, definindo os objetivos 
políticos do Exército. 
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Na sua concepção inicial o C Dout Ex foi criado com subordinação direta 

ao EME, conforme a citada Diretriz Geral do Comandante do Exército. Na 

oportunidade, a estrutura do Centro se valeu das instalações e de parte dos 

integrantes da 3ª Subchefia do EME58. O C Dout Ex recebeu como missão geral 

o planejamento, a coordenação e a condução das atividades do Sistema de 

Doutrina Militar Terrestre, configurando para o Exército Brasileiro a existência de 

uma nova estrutura vocacionada à formular e divulgar a Doutrina Militar 

Terrestre59. 

Contudo, a partir de 6 de julho de 2015, a Portaria nº 142 do EME 

transferiu a subordinação do citado órgão para o COTER (Figura 9). De acordo 

com a portaria de referência, esse fenômeno teve como motivação a modelagem 

de uma nova estrutura organizacional que proporcionasse o pleno 

funcionamento ao Órgão (Brasil, 2015e). Ademais, registra-se que a presente 

transferência possibilitou a consecução da separação dos níveis de 

desenvolvimento doutrinário do emprego da Força Terrestre, além de solucionar 

questões relacionadas ao efetivo e às instalações próprias do Centro. Nesse 

sentido, o desenvolvimento da doutrina militar terrestre nos níveis estratégico e 

operacional permaneceram sob a responsabilidade da 3ª Subchefia do EME, 

enquanto que no nível tático passou a ser da responsabilidade do COTER, por 

meio do C Dout Ex60. 

 

 

                                                                                                                                            

57  Diretriz Geral do Comandante do Exército (2011-2014), de 11 de junho de 2011, do 
Comandante do Exército. Disponível em: http://www.cciex.eb.mil.br/arquivos/docs/publicacoes/ 
diretrizes/diretrizcmt.pdf. Acesso em: 25 de outubro de 2016. 
58 Esse fato sobrecarregou a estrutura da 3ª Subchefia do EME, uma vez que o espaço físico e o 
efetivo de oficiais foram fracionados para atender essa nova demanda. Contudo, posteriormente, 
com a transferência do Centro para o COTER, esses óbices foram sanados. 
59 Missão, organograma e subordinação retirados da antiga página do C Dout Ex. Disponível em: 
http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/institucional/missao?. Acesso em: 29 de maio de 2015. 
60 Reunião de Coordenação de Objetivos Doutrinários (2015), apresentação nº 2 – transferência 
do C Dout Ex para o COTER. Disponível em: http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/reuniao-
coordenacao/rcod-2015. Acesso em: 25 de outubro de 2016. 
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Figura 9 – Atual organograma do COTER 

 
Fonte: Adaptado (COTER, 2016) 

A decisão acima discriminada permitiu ao EME manter a integração, no 

nível de direção geral, com os Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

(EMCFA), Estado-Maior da Armada (EMA) e Estado-Maior da Aeronáutica 

(EMAER) nos assuntos referentes ao planejamento estratégico e operacional no 

nível das operações conjuntas e no âmbito da Instituição. Enquanto isso, o C 

Dout Ex, no nível tático 61 , passaria a desenvolver produtos destinados 

primordialmente ao preparo e emprego da Força Terrestre. 

Nesse contexto, cabe registrar as palavras do antigo chefe da Seção de 

Doutrina Militar Terrestre do EME, Coronel Arakaki, quanto à transferência ora 

mencionada: 

A recente configuração estrutural da DMT no contexto da Força Terrestre, 
concretizada com a decisão para a sua transferência e junção com a área 
operacional, simboliza uma nova etapa na busca incessante pela racionalização 
funcional e pela modernização de conceitos doutrinários intrinsecamente 
associados à capacitação operacional e operativa da Força. Tal guinada, apesar 
de implicar substancialmente na longeva e exitosa relação EME-DMT, tem 
objetivos bem definidos de aperfeiçoar a estrutura e o consequente 
desenvolvimento doutrinário e operacional da Força Terrestre (Arakaki, 2015, p. 
40). 

A recente transferência do C Dout Ex ocorre em um momento em que o 

cenário internacional encontra-se inserido num contexto de vertiginosa evolução 

                                                

61  Nível responsável pelo emprego de frações de forças militares, organizadas, segundo 
características e capacidades próprias, para conquistar objetivos operacionais ou para cumprir 
missões específicas. (Exército, 2009a) 



 86 

tecnológica e que a velocidade das informações imprime a necessidade de 

atualização contínua (Arakaki, 2015, p. 40). Diante desse quadro, o referido 

órgão passou a estruturar-se em quatro divisões: divisão de planejamento e 

integração, divisão de formulação de doutrina, divisão de difusão da doutrina e 

divisão de acompanhamento doutrinário e lições aprendidas (Figura 10), as 

quais trabalham de maneira harmônica, o que permite a permanente atualização 

doutrinária da Força. 

Figura 10 – Atual organograma do C Dout Ex 

 
Fonte: Adaptado (Exército, 2015c) 

Dentre as principais atribuições relacionadas à formulação da doutrina, 

verifica-se que o C Dout Ex elabora e mantém atualizada a DMT no nível tático e 

formula ou coordena a formulação, aprova e controla os produtos doutrinários de 

seus níveis de responsabilidade, atendendo ao demandado pelo Estado-Maior 

Conjunto da Forças Armadas (EMCFA), pelo Estado-Maior do Exército e pelo 

Escritório de Projetos do Exército (EPEx), os quais representam os indutores do 

SIDOMT (Brasil, 2015d, p. 14 e 15). 

A presente estrutura se diferencia da concepção anterior do sistema, 

onde o órgão central (EME) determinava a formulação da doutrina aos órgãos 

de execução inseridos na estrutura do antigo SIDOMT, de acordo com a sua 

especialidade (ensino, operações, ciência e tecnologia, dentre outras). Naquela 

concepção, a descentralização se contrapunha à interdisciplinaridade (Brasil, 

1999b). 
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Desde sua ativação, o Centro de Doutrina do Exército passou a 

incorporar conceitos próprios dos conflitos contemporâneos, adequando-se às 

demandas da atualidade. Operações em ambiente conjunto, multinacional ou 

interagências, integradas, sincronizadas, simultâneas ou sucessivas no amplo 

espectro, minimização de danos colaterais sobre as populações e o meio 

ambiente, dentre outros são novas tendências, cuja inserção no sistema de 

doutrina tem sido gradativamente realizada pelo citado órgão (Brasil, 2013g, p. 

32). 

Além disso, o C Dout Ex gerencia a estrutura do SIDOMT, administrando 

as atividades relacionadas à pesquisas e experimentações doutrinárias, 

organizações e participações de seminários de doutrina, e realização de 

intercâmbios doutrinários. Essa atividades contribuem para a elaboração de 

variados produtos doutrinários como: manuais, notas de coordenação 

doutrinária, quadros de organização, requisitos operacionais básicos, 

condicionantes doutrinárias, dentre outros documentos (Exército, 2012b). Nesse 

sentido, a tabela apresentada abaixo (Tabela 1) sintetiza as produções 

doutrinárias realizadas pelo órgão, desde sua criação, no ano de 201262. 

Tabela 1 – Produtos doutrinários (C Dout Ex) 

Produto Manual 
(*) Outros 

Documentos 
Doutrinários 

Nota de 
Coordenação 
Doutrinária 

DMT 
em 

revista 

Instruções 
Gerais 

Instruções 
Reguladoras 

Quantidade 22 4 12 9 1 6 
Legenda: (*) Outros documentos doutrinários são aqueles que não se enquadram nas demais 
classificações discriminadas pelo sítio eletrônico do C Dout Ex. 
Fonte: o autor 

No que se refere à divulgação da doutrina, o órgão emprega diferentes 

tipos de ferramentas que contribuem para a difusão das concepções 

doutrinárias63 , dentre as quais pode-se enumerar o Portal de Doutrina do 

Exército, a publicação periódica de doutrina (Doutrina Militar Terrestre em 

                                                

62 Pesquisa realizada até o mês de outubro de 2016. 
63  De acordo com o SIDOMT, o C Dout Ex realiza Reuniões de Contrato de Objetivos 
Doutrinários (RCOD), estabelece Elementos Essenciais de Informações Doutrinárias (EEID), 
emprega publicação doutrinária periódica, orienta as experimentações doutrinárias, acompanha 
os exercícios de vulto, estabelece Rede Doutrinária Remota, dentre outras atividades. 
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Revista) e o Portal de Lições Aprendidas do COTER – enquadrado na 

Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA). 

O Portal de Doutrina do Exército64 foi homologado após a ativação do C 

Dout Ex, por meio do boletim interno do EME nº 148, de 3 de agosto de 2012, 

atendendo ao prescrito na Diretriz Geral do Comandante do Exército (2011-

2014)65. Esta ferramenta passou a representar o vetor prioritário de difusão da 

doutrina e tinha como finalidade fortalecer o Sistema de Doutrina Militar 

Terrestre por meio do emprego da gestão do conhecimento, permitindo tornar 

mais dinâmico e ágil o processo de produção doutrinária (Exército, 2012b). 

Além disso, o Portal permite a participação e difusão das informações 

doutrinárias de interesse da Instituição, por intermédio de variadas 

funcionalidades oferecidas por seu sítio eletrônico. Nesse sentido, de acordo 

com o EME66, após o primeiro ano de ativação do Portal foram constatados mais 

de 900 usuários cadastrados; a divulgação de mais de 100 produtos 

doutrinários; e a discussão de 12 temas doutrinários em fóruns; permitindo ao 

EME concluir que tal ferramenta de difusão proporcionou maior interatividade e 

maior eficiência no desenvolvimento doutrinário do emprego da Força 

Terrestre67 (Figura 11).  

Cabe assinalar ainda, que os portais corporativos seguem uma tendência 

internacional quanto à difusão de informações doutrinárias, tal como se pode 

constatar em sítios eletrônicos relacionados à doutrina militar de exércitos de 

                                                

64 O Portal de Doutrina do Exército foi concebido para aglutinar produtos doutrinários em suas 
versões mais recentes, disponíveis para consulta, diminuindo os custos para impressão e 
distribuição; e além disso, para favorecer discussões acerca de seus conteúdos (Jansen, 2013). 
65 Cabe assinalar que a diretriz de implantação consta da Portaria nº 168, de 30 de agosto de 
2010, do EME. 
66 Reunião de Coordenação de Objetivos Doutrinários (2013), apresentação Nr 6 – Portal do C 
Dout Ex. Disponível em: http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/reuniao-coordenacao/rcod-2013. 
Acesso em: 25 de outubro de 2016. 
67 Dados de 2014: Mais de 1500 usuários cadastrados; divulgação de mais de 150 produtos 
doutrinários; discussão de 15 temas doutrinários (fóruns). Dados de 2015: Mais de 2800 usuários 
cadastrados; divulgação de cerca de 150 produtos doutrinários; discussão de 20 temas 
doutrinários (fóruns). 
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outras nações, como os EUA, o Canadá, a Espanha e a França68; facilitando a 

busca de informações e agilizando a tomada de decisão. 

Figura 11 – Evolução das demandas do Portal de Doutrina 

 
Obs: dados extraídos das RCOD 2013, 2014 e 2015.  
Fonte: o autor. 

A Doutrina Militar Terrestre em Revista é uma publicação periódica do 

EME, especializada em doutrina militar e produzida pelo C Dout Ex, 

disponibilizada em versões impressas e digitais. Seu conteúdo apresenta artigos 

de interesse da carreira das armas, com autores civis e militares possuidores de 

diversas expertises relacionadas à profissão militar (Exército, 2013a). 

Este instrumento de difusão foi criado após a ativação do C Dout Ex, no 

ano de 2013, atendendo à Diretriz Geral do Comandante do Exército (2011-

2014), com a finalidade de oferecer um fórum de debates que favorecesse o 

livre fluxo de ideias sobre temas de interesse militar, sobretudo no que diz 

respeito à evolução da Doutrina Militar Terrestre (DMT). 

A Doutrina Militar Terrestre em Revista prioriza o desenvolvimento de 

debates em torno de experiências inovadoras concernentes às operações 

militares, contribuindo para a evolução da doutrina militar. Esta ferramenta 

proporciona liberdade para os autores tratarem de assuntos doutrinários sem o 

rigor constante dos manuais militares, representando um meio adicional de 

divulgação doutrinária (Exército, 2013b). 

Outra ferramenta de divulgação relacionada à evolução doutrinária é a 

Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA), 

criada no ano de 2015, cujo enfoque está relacionado ao levantamento das 

                                                

68 EUA (TRADOC), Canadá (Canadian Army / Doctrine and Training), Espanha (Mando de 
Adiestramiento y Doctrina), Reino Unido, França (Centre de Doctrine d’Emploi des Forces). 
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experiências vivenciadas pelos integrantes do Exército em operações e 

exercícios militares, os quais por vezes são transformados em material 

doutrinário (Brasil, 2014g). 

Essa sistemática é gerenciada pelo C Dout Ex e emprega diferentes 

meios para difusão de seus resultados – boletins internos das organizações 

militares, matérias em periódicos militares, expedição de planos de ação, 

diretrizes, ordens, e o Portal de Lições Aprendidas do COTER69 – os quais ficam 

disponíveis de forma permanente para os integrantes da Instituição (Brasil, 

2015b). A difusão dos conhecimentos constantes do citado Portal é concentrada 

na Publicação Eletrônica de Lições Aprendidas e Melhores Práticas. A finalidade 

da sistemática é integrar o conhecimento consolidado com aquele advindo de 

experiências militares, facilitando o entendimento e permitindo o acesso de 

todos os integrantes da Instituição a essas informações (Brasil, 2015j). 

Esse instrumento de aprimoramento doutrinário se propõe a oferecer a 

exposição de experiências individuais e coletivas de militares e civis que 

colaboram com o sistema, gerando um fluxo contínuo de auto-aperfeiçoamento 

da doutrina de emprego do EB. A SADLA foi concebida com o propósito de 

aprimorar as técnicas, táticas e procedimentos de interesse para o Exército no 

emprego da Força Terrestre, visando contribuir para o processo de evolução da 

doutrina militar. Cabe registrar que tal instrumento é objeto de estudo da 

subseção posterior. 

 

                                                

69 O Portal de Lições Aprendidas do COTER é gerenciado pela sua 1ª Subchefia, por meio da 
sua Divisão de Acompanhamento Doutrinário (Div AD) para as atividades da SADLA. O acesso é 
franqueado a qualquer militar que efetue o cadastro no respectivo sistema. 
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3.3.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO E O APROVEITAMENTO DAS 

EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (LIÇÕES 

APRENDIDAS) E NAS PESQUISAS DOS SISTEMAS DE ENSINO E DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

A gestão do conhecimento doutrinário70 tem sido discutida pelo EME ao 

longo de todo o Processo de Transformação do Exército71. Nesse sentido, 

constam a realização de seminários e reuniões doutrinárias coordenadas pela 3ª 

Subchefia do EME72, relacionadas ao assunto ao longo dos anos de 2009 e 

2010. Em diagnóstico realizado à época, o gerente do projeto de implantação do 

C Dout Ex, Cel Jansen, apontou que a gestão do conhecimento doutrinário do 

EB estava frágil e com baixa qualidade, não atendendo às demandas da 

Instituição (Jansen, 2012, p. 6). 

Esses eventos identificaram pontos fracos, produzindo como resultados  a 

criação de novas estruturas, o desenvolvimento de novo sistema de doutrina, a 

elaboração de diretrizes, planos, portarias e recomendações relacionados à 

gestão do conhecimento, as quais deveriam ser implementadas no transcorrer 

da transformação militar em curso. Além dessas ações a Força lançou no ano de 

2015 documento intitulado Instruções reguladoras para a gestão do 

conhecimento doutrinário (EB20-IR-10.003), que reúne aspectos conceituais e 

procedimentais para o desenvolvimento das atividades geradoras de 

informações doutrinárias (Brasil, 2015f). 

Este instrumento normatiza a transformação dos conhecimentos advindos 

das mais variadas fontes em produções doutrinárias; tais como a pesquisa 

doutrinária; os trabalhos profissionais elaborados por militares; os 

                                                

70 Gestão do Conhecimento Doutrinário (GCD) é a sistemática orientada e monitorada que 
possibilita o fluxo dos CID entre as OM ou militares do Exército, de maneira a permitir o 
desencadeamento do processo decisório para a adoção e decorrente compartilhamento de 
conhecimento. 
71 De acordo com arquivos da ATA da Reunião de Integração Sistêmica do EME sobre doutrina a 
gestão do conhecimento já era discutida desde 2010, inserida nas tratativas da implantação do 
processo de transformação do EB. 
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conhecimentos decorrentes de missões no exterior; as atividades especiais –

seminários, simpósios, intercâmbios, visitas e palestras; as experiências 

diversas; as melhores práticas; e as lições aprendidas (Figura 12) (Brasil, 2015f). 

Figura 12 – Produtos doutrinários (C Dout Ex)

 
Fonte: (Brasil, 2015.d) 

As Instruções reguladoras para a gestão do conhecimento doutrinário 

possibilitam a participação dos integrantes da Instituição na sistemática de 

desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, constituindo-se, juntamente com 

a sistemática de acompanhamento doutrinário e lições aprendidas (SADLA), 

numa ferramenta que oferece a oportunidade de aprimoramento da doutrina 

militar de maneira endógena. Esse fenômeno aliado as demais ferramentas do 

SIDOMT configuram uma simbiose de conhecimentos que favorecem o 

adequado desenvolvimento de novas concepções e procedimentos de combate, 

de novas organizações e de novos equipamentos ou armamentos na Força 

Terrestre (Brasil, 2015d, p. 10). 

O instrumento citado orienta de forma ordenada e sistematizada o como 

proceder para a realização dos mais variados estudos e atividades que visam o 

desenvolvimento da doutrina. Nesse sentido, o documento aponta caminhos 

                                                                                                                                            

72 Conforme tratado em seção anterior, a 3ª Subchefia do EME é responsável pela orientação 
doutrinária da Instituição. 
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para o emprego da estrutura organizacional do EB no desenvolvimento dos 

temas e assuntos de interesse do EME e do C Dout Ex, órgãos responsáveis 

pela gestão do conhecimento doutrinário na Instituição. 

Cabe registrar que a nova versão do SIDOMT (2015), apresentada em 

seção anterior, tem permitido a implementação de novos conceitos relacionados 

à gestão do conhecimento doutrinário, cuja concepção baseia-se numa estrutura 

cíclica, interligada em rede de trabalho coordenada por um sistema central. Além 

da estrutura do sistema, baseada na organização por processos e na 

descentralização de atribuições, verifica-se maior possibilidade de participação 

de todos os integrantes da Força no desenvolvimento da DMT, consubstanciada 

em seu modo de funcionamento (Brasil, 2015d, p. 13). 

Outrossim, a operacionalização do sistema tem sido promovida por 

intermédio do ciclo de produção doutrinária, seguindo um encadeamento de 

ações ordenado e lógico, abrangendo desde órgãos de direção setorial do EB 

até observações individuais dos integrantes da Força. Esse conjunto de ações 

emprega diferentes ferramentas de tecnologia da informação, cujos produtos 

ganham visibilidade por meio do Portal da Doutrina (Brasil, 2015d, p. 26). 

Além disso, cabe registrar a participação da Sistemática de 

Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA)73 no processo de 

gestão do conhecimento, por intermédio do gerenciamento do conhecimento de 

interesse doutrinário (CID74), materializado por meio da colaboração de militares 

e civis que expõem experiências individuais e coletivas vividas nas mais 

variadas operações e exercícios militares desenvolvidos pela Força Terrestre 

(Brasil, 2015f). O aproveitamento dessas experiências foram reguladas no 

                                                

73 O sistema de lições aprendidas foi inicialmente institucionalizado pelo SIDOMT (2012), e 
posteriormente pelas Portaria nº 310-EME, de 29 de dezembro de 2014 e Portaria n° 14 - 
COTER, de 11 de maios de 2015. 
74 Conhecimento de Interesse da Doutrina (CID): dados e informações de caráter técnico-
operacional, produzidos no âmbito das OM, decorrentes do exercício da profissão militar, das 
atividades de instrução e de adestramento e, principalmente, de situações de emprego da F Ter 
(Brasil, 2014g, p. 7). 
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âmbito do EB, através da implantação desse sistema, no ano de 2014 (Brasil, 

2014g).  

A SADLA foi criada com o propósito de padronizar as atividades de 

gestão do conhecimento de interesse doutrinário existente dentro e fora da F 

Ter, a fim de contribuir para a solução de problemas comuns na área militar. 

Nesse sentido, essa sistemática prioriza a organização do conhecimento 

existente e disponível 75 , permitindo o acesso às informações sobre o 

aprimoramento da doutrina, para facilitar o entendimento do colaborador no 

desenvolvimento do conhecimento próprio76 (Brasil, 2014g, p. 5). 

O dado, observação ou experiência adquiridos transformam-se em lições 

aprendidas77  ou melhores práticas doutrinárias78 . A concepção da distinção 

desses conceitos se deve à necessidade de filtrar a alimentação do sistema, o 

que possibilita organizar de maneira adequada o fluxo de informações 

tramitadas. Nesse sentido, as melhores práticas assumem caráter menos 

impactante, porém necessárias ao aperfeiçoamento de procedimentos; enquanto 

que as lições aprendidas influenciam a doutrina de maneira contundente, 

promovendo como resultados a adaptação ou, até mesmo, a alteração da forma 

de emprego da Força Terrestre (Brasil, 2014g, p. 8). 

O conhecimento produzido a partir do aproveitamento das experiências 

vividas nas pesquisas do sistema de ensino e de ciência e tecnologia também 

contribui para o enriquecimento da sistemática. Dessa maneira, nesse universo 

estão enquadrados os projetos interdisciplinares, os trabalhos de conclusão de 

curso, as dissertações e as teses elaboradas a partir de estudos de caso que 

permitam extrair ensinamentos colhidos, contribuindo para a materialização 

desse fator crítico de sucesso (Brasil, 2014g, p. 13). 

                                                

75 Conhecimento explícito. 
76 Conhecimento tácito. 
77 Lição aprendida – consiste na solução duradora para um problema. Ocasiona mudança de 
atitude em virtude de sua importância e contribui para a evolução da DMT. 
78 Melhor prática – consiste em uma ação bem sucedida ou uma solução adotada para um 
problema sem constituir-se, por sua abrangência reduzida, uma Lição aprendida. 
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Para exercer essas atividades a SADLA está estruturada em níveis, com 

a finalidade de ordenar a análise e a avaliação do grau de importância do 

conhecimento produzido. Esses níveis possuem responsabilidades específicas, 

cabendo-lhes o desenvolvimento e o processamento das experiências 

adquiridas no sistema. A figura a seguir apresenta, de maneira sintética, os 

organismos classificados nos diferentes níveis. 

Figura 13 – Níveis estruturais da SADLA 

 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2015g, p. 2-2) 

A SADLA foi concebida para funcionar por intermédio de um processo de 

ordenado de fases, assumindo caráter cíclico em todos os níveis do sistema. As 

fases da sistemática são classificadas em coleta, análise e difusão de 

conhecimentos de interesse para a doutrina (CID) (Figura 14). 
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Figura 14 – Processo da SADLA 

 
Fonte: Adaptado (Brasil, 2015g, p. 2-2) 

A fase inicial configura-se na reunião dos dados, observações e 

experiências realizadas nos mais variados escalões da Força Terrestre, os quais 

servirão de subsídio para o desenvolvimento da fase posterior – análise. A 

coleta de dados pode ter origem num “Plano de Coleta” ou outro documento 

formal, objetivando o atendimento de demandas de órgãos superiores79; ou pode 

ser decorrente de uma oportunidade, independente do acionamento do escalão 

superior 80 . Ambos processos empregam técnicas específicas de coleta de 

dados81 , as quais contribuem para sistematizar qualitativamente o sistema 

(Brasil, 2014g, p. 12). 

Na segunda etapa – análise – os dados coletados são submetidos à 

avaliação e à validação. A primeira corresponde ao momento em que o dado é 

apreciado, de acordo com uma metodologia específica, atendendo à critérios 

previamente estabelecidos, com a finalidade de proporcionar a correta 

                                                

79 Forma Direta de coleta de dados. 
80 Forma Indireta de coleta de dados. Esta modalidade de levantamento de dados, observações 
e experiências vividas apresenta-se de maneira mais intensa na SADLA. 
81 Observação direta;  
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classificação ao conhecimento82. Enquanto que a validação corresponde ao 

encerramento do processo no respectivo nível, homologando o conhecimento ou 

encaminhando para o próximo nível (Brasil, 2015j). 

A difusão do conhecimento elaborado é realizada por variados vetores de 

divulgação, especialmente o Portal de Lições Aprendidas, os Boletins 

Informativos e a Publicação Eletrônica de Lições Aprendidas e Melhores 

Práticas, constantes do sítio eletrônico oficial da doutrina militar terrestre (Brasil, 

2014g, p. 17).  

A SADLA promove ainda o aprimoramento de ações que, por muitas 

vezes, foram mal sucedidas no passado, permitindo que outros militares ou 

unidades militares evitem a sua reprodução. De certa maneira, a aplicação 

desse tipo de ferramenta era desenvolvida na Instituição, por intermédio do 

estudo de relatórios de atividades desenvolvidas83; contudo de maneira isolada. 

A criação desse sistema possibilitou a difusão desses conhecimentos para todo 

o EB, contribuindo para a evolução da doutrina84. 

 

3.3.3 CAPACIDADE DE PESQUISA EFETIVA NO ÂMBITO DA FORÇA 

De acordo com o Manual de Campanha Glossário de Termos e 

Expressões para uso no Exército (C 20-1), o termo efetividade relaciona-se à 

capacidade de manter a eficácia ao longo do tempo; estabelecendo que eficácia 

é a obtenção de um efeito desejado. Nesse sentido, ao estabelecer o fator crítico 

de sucesso a Capacidade de pesquisa efetiva no âmbito da Força, o EME 

apontou para a necessidade de tornar essa atividade mais perene e integrada, 

                                                

82 Se representa “Melhores Práticas” ou “Lições Aprendidas”. 
83 Fato a ser explorado no capítulo 4 durante a estudo das operações militares desenvolvidas 
pelo Exército, oportunidade em que os militares colocaram em prática as experiências adquiridas 
em operações anteriores. 
84 No ano de 2016 houve o lançamento dos recentes produtos intitulados Lições Aprendidas 
1/2016 e Lições Aprendidas 2/2016. O primeiro relacionado às experiências da Copa do Mundo 
e GLO; e o segundo relacionado às lições decorrentes da missão de estabilização no Haiti 
(MINUSTAH). 
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cuja busca encontra-se materializada na nova concepção do sistema de DMT, 

combinada com o estabelecimento de estruturas destinadas à essa atividade. 

A pesquisa relacionada à Doutrina Militar Terrestre encontra-se inserida 

no ciclo de produção doutrinária do SIDOMT. Essa atividade se concentra na 

etapa de formulação do produto doutrinário, tendo como finalidade a busca da 

prospecção e a coleta detalhada das novas capacidades identificadas pelo 

sistema como necessárias à Força Terrestre. A pesquisa doutrinária85 procura 

ainda, traduzir o teor dessas novas capacidades em formas de combate, 

organizações, equipamentos e armamentos, tal como se propõe a doutrina 

militar (Brasil, 2015d, p. 22). 

Outrossim, cabe registrar que a atividade de pesquisa doutrinária da 

Instituição teve suas ações reguladas a partir do lançamento do documento 

EB20-IR-10.003, citado em seção anterior. Esse instrumento estabelece que a 

prática da pesquisa da doutrina deve se valer da estrutura organizacional do EB, 

e que os esforços devem ser norteados por assuntos estabelecidos pelo EME ou 

pelo C Dout Ex (Brasil, 2015f). 

Nesse contexto, para a realização da pesquisa doutrinária são 

mobilizados órgãos e entidades vocacionados às atividades de estudo e 

investigação, discriminados pelo SIDOMT como os estabelecimentos de ensino; 

os centros de instrução; as OM do sistema de ciência e tecnologia; os adidos 

militares; os oficiais de ligação do C Dout Ex em missões no exterior; os alunos 

e instrutores de estabelecimento de ensino no exterior; as OM tipo; os 

especialistas em variadas áreas de atuação e nacionalidades de interesse para 

a doutrina; e as instituições de ensino e pesquisa nacionais e estrangeiras 

(Brasil, 2015d, p. 17). 

De acordo com o documento EB20-IR-10.003, o processo de pesquisa 

doutrinária desenvolvido na Força obedece procedimentos regulamentares com 
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o intuito de padronizar as atividades de validação da mesma. Nesse sentido, a 

iniciativa das pesquisas são desencadeadas pelo EME, C Dout Ex, ODS ou C 

Mil A, conforme seus interesses, o nível de responsabilidade e a hierarquia da 

publicação86 do EB que se deseja aprimorar/atualizar (Figuras 15 e 16) (Brasil, 

2015f).  

Figura 15 – Processo de pesquisa doutrinária do EB 

 
Fonte: o autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                            

85 Atividade que visa a fornecer subsídios para o desenvolvimento de novas concepções e 
procedimentos de combate de novas organizações e de novos equipamentos ou armamentos  
(Brasil, 2009a, p. p-7). 
86 As publicações que tratam da Doutrina Militar Terrestre são hierarquizadas por níveis, visando 
a atingir dois objetivos principais. O primeiro é destacar os princípios, valores e conceitos 
fundamentais da Força, separando-os das demais informações doutrinárias dos níveis tático e 
técnico, cujo conhecimento é, em geral, setorizado. O segundo é permitir maior agilidade na 
atualização de táticas, técnicas, procedimentos e normas correntes, fruto da rápida evolução 
tecnológica dos sistemas de armas, dos materiais de emprego militar e das constantes 
mudanças a que está sujeito o ambiente operacional (Brasil, 2012g, p. 20). 
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Figura 16 – Processo de pesquisa doutrinária em EE do EB 

 
Fonte: o autor 

Cabe registrar que todos esses atores que detém a iniciativa das ações 

possuem parte de suas estruturas organizacionais vocacionadas à pesquisa 

doutrinária. De igual maneira, os órgãos e entidades demandados por esses 

atores também se valem de estruturas mínimas necessárias para o 

desenvolvimento de pesquisas doutrinárias, promovendo melhor tratamento às 

atividades de estudo e investigação da doutrina. 

A concepção da atividade de pesquisa do SIDOMT permite alcançar 

todas as áreas de interesse da Força, proporcionando o fornecimento de 

elementos essenciais para a formulação da doutrina (Brasil, 2015d, p. 17). 
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Quadro 4 – Síntese da capacidade efetiva de pesquisa do EB (EE) 

Modalidades de 
curso (3) (5) 

Li
nh

a 
de

 
en

si
no

 
(4

) 

Es
co

la
 

Grade curricular 
Atividades acadêmicas 

e produções 
científicas Pe

sq
ui

sa
 

Organograma Estrutura 

Formação / 
Graduação 

B
él

ic
o 

A
M

A
N

 
- Iniciação à Pesquisa 
Científica (45 h) 

- Encontro Pedagógico 
do Ensino Superior 
Militar (EPESM) 
- Revista Sangue Novo - T

C
C

 - A Divisão de Ensino 
(DE) conta com uma 
cadeira de Iniciação à 
Pesquisa Científica 

- Dispõe de biblioteca para 
realização de pesquisa 
científica 

C
om

pl
em

en
ta

r 

Es
FC

Ex
 (1

) 

- Metodologia da 
pesquisa científica (30 h) 
- Projeto interdisciplinar 
(60 h) 

- Simpósio 
Interdisciplinar de 
Ciências Aplicadas à  
Atividade Militar 
- Revista Interdisciplinar 
de Ciências Aplicadas à 
Atividade Militar 
(RICAM) - T

C
C

  
- P

ro
je

to
 

In
te

rd
is

ci
pl

in
ar

 - A Divisão de Ensino 
(DE) conta com uma 
Subseção de 
Planejamento e 
técnica de pesquisa e 
uma seção Coor Dout 
e Pós-grad 

- Dispõe de biblioteca e de 
um espaço cultural 

Aperfeiçoamento 

B
él

ic
o	  

Es
A

O
 

- Metodologia da 
pesquisa científica (135 h) 

- Revista do Exército 
Brasileiro (REB) 
- Revista Giro do 
Horizonte 

- T
C

C
 

- M
es

tra
do

 
P

ro
fis

si
on

al
 - A Divisão de Ensino 

(DE) conta com uma 
seção específica de 
curso de mestrado 
profissional e 
pesquisa científica 

- Dispõe de biblioteca para 
realização de pesquisa 
científica 

Especialização 

B
él

ic
o 

Es
EF

Ex
 

- Metodologia da 
pesquisa científica (120 h) 

- Revista de Educação 
Física 

- T
C

C
 

- A Seção de Ensino 
conta com uma 
Subseção de 
Pesquisa e Extensão 

- Instituto de pesquisa de 
capacitação física do 
Exército (IPCEx) 

Es
A

C
os

A
A

e - Metodologia da 
pesquisa científica (60 h) - Informativo Antiaéreo 

- T
C

C
 

- A Divisão de Ensino 
(DE) conta com uma 
seção de pós-
graduação 

- Dispõe de biblioteca para 
realização de pesquisa 
científica 

Es
Eq

E
x - Metodologia da 

pesquisa científica (30 h) (2) 

 T
C

C
 

- A Divisão de Ensino 
(DE) conta com uma 
seção de pós-
graduação 

- Dispõe de biblioteca para 
realização de pesquisa 
científica 

Altos estudos 
militares 

B
él

ic
o 

EC
EM

E 

- Metodologia e Pesquisa 
– TCC (170 h) 
- Mestrado Acadêmico 
(450 h) 
- Doutorado (900 h) - Coleção Meira Mattos 

- A Defesa Nacional 
- Ciclos de Estudos 
Estratégicos 
- Estágio de 
Planejamento 
Estratégico Operacional 

 T
C

C
 

M
es

tra
do

 
D

ou
to

ra
do

 

- O Instituto Meira 
Mattos conta com um 
departamento de 
pesquisa e pós-
graduação 

- Dispõe de biblioteca para 
realização de pesquisa 
científica 

Política, 
estratégia e alta 
administração 

- Metodologia da 
Pesquisa em Ciências 
Militares 60h TC

C
 

Internacional de 
estudos 

estratégicos 

- Metodologia da 
Pesquisa em Ciências 
Militares 60h TC

C
 

Gestão e 
assessoramento 

- Metodologia da 
Pesquisa em Ciências 
Militares 60h TC

C
 

Legenda: 
(1) Formação militar do profissional. 
(2) Eventos diversos voltados para a área de equitação. 
(3) De acordo com a Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre o ensino militar no Exército Brasileiro. 
(4) De acordo com o decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999. 
(5) Critério de exclusão: modalidades de cursos relacionados ao ensino superior; linhas de ensino militar bélico e complementar; 

estabelecimentos de ensino militar do sistema do Departamento de Educação e Cultura do exército (DECEx). 
(TCC) – Trabalho de Conclusão de Curso. 

Fonte: o autor 
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O quadro 4 permite constatar a abrangência desse sistema, possibilitando 

uma visão parcial87 do processamento da pesquisa doutrinária no EB. O referido 

quadro apresenta, de maneira limitada, a estrutura de pesquisa existente nos 

estabelecimentos de ensino da Força, subordinados ao Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx), enquadrados nas linhas bélica e 

complementar, e nos cursos oferecidos aos oficiais de carreira da Instituição. Tal 

constatação buscou identificar o emprego da pesquisa científica como forma de 

desenvolvimento da DMT, se valendo da verificação na área das ciências 

militares (Brasil, 2013g).  

Da análise desse quadro podemos depreender que a estrutura de 

pesquisa relacionada ao sistema de ensino do Exército apresenta-se enraizada 

e capilarizada nos EE da Instituição. Esse fenômeno promove a ampliação das 

possibilidades e alcances do desenvolvimento da pesquisa doutrinária, uma vez 

que estes estabelecimentos alinham as investigações voltadas à doutrina 

segundo as orientações do órgão central do SIDOMT. 

 

3.3.4 INTERCÂMBIOS DOUTRINÁRIOS COM AS FORÇAS ARMADAS DO 

PAÍS E DE NAÇÕES AMIGAS 

O Exército dirige sua participação em atividades estrangeiras por 

intermédio da Diretriz para as atividades do Exército Brasileiro na área 

internacional – DAEBAI (EB10-D-01.006), cuja finalidade baseia-se na 

orientação do planejamento das ações, definindo critérios de priorização de 

esforços de seus órgãos (Brasil, 2016c, p. 16). Tal medida torna-se necessária 

                                                

87 Visão parcial em decorrência dos critérios de exclusão estabelecidos pelo autor, o qual  
averiguou apenas os EE superior da Força, subordinados ao Departamento de Educação e 
Cultura do Exército (DECEx), enquadrados nas linhas bélica e complementar. Além disso, em 
virtude da abrangência do assunto e o aprofundamento do mesmo não ser objeto do presente 
trabalho, investigou-se apenas informações gerais sobre o setor doutrinário desses organismos. 
Cabe registrar a existência de outros órgãos e entidades relacionadas à pesquisa doutrinária na 
Instituição, devidamente relacionados na Portaria nº 1.498/15 (SIDOMT). 
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em decorrência da necessidade de se alinhar as ações da Força com o que 

prescreve a Política Externa Brasileira. 

Ademais, percebe-se ainda através do citado documento, que a 

Instituição busca cooperar com a Diplomacia Militar88 por meio da realização de 

variadas atividades, das quais inserem-se os intercâmbios89, exercícios militares, 

missões permanentes no exterior, missões permanentes de militares 

estrangeiros no Brasil, conferências bilaterais, assinaturas de entendimentos, 

participações em missões humanitárias, participação em missões de paz, dentre 

outras (Brasil, 2016c, p. 19 e 20). 

Os intercâmbios doutrinários são caracterizados pelas trocas de 

informações entre o Exército Brasileiro e outras Forças Militares, nacionais ou 

internacionais, enfocados no compartilhamento de práticas ou conhecimentos na 

área da doutrina militar. Estas atividades são realizadas por intermédio de 

protocolo de entendimentos entre a Instituição e outros atores, provenientes de 

acordos firmado entre os mesmos (Brasil, 2015f). 

Com o propósito de delimitar a corrente pesquisa, entendendo que o 

referido fator crítico de sucesso reveste-se de grande amplitude e que o 

aprofundamento das investigações do mesmo não se revelam objeto de estudo 

do referido trabalho, buscou-se verificar somente aspectos da evolução 

doutrinária do EB relacionados aos intercâmbios internacionais planejados ou 

realizados pela Força. 

Sendo assim, de acordo com as Instruções reguladoras para a gestão do 

conhecimento doutrinário, os intercâmbios doutrinários com as Forças Armadas 

de outras nações se originam de Conferências Bilaterais de Estado-Maior 

                                                

88 “A diplomacia militar, dentro das tipologias anteriormente apresentadas, pode ser desenvolvida 
sob as lentes da literatura realista, pelo uso do poder militar coercitivo e dissuasório em apoio à 
política externa; bem como sob o prisma da literatura construtivista das relações internacionais, 
pelo uso cooperativo das Forças Armadas. Este último, é o que mais caracteriza a diplomacia 
militar brasileira desenvolvida pelo Exercito junto aos países da região.” (Landim, 2014, p. 109) 
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(CBEM), Reunião de Coordenação Militar – RCM para a Área de Inteligência; e 

Reuniões Regionais de Intercâmbio Militar – RRIM (Brasil, 2015f). Além disso, 

cabe registrar a existência de outras iniciativas de entendimento entre o Brasil e 

nações estrangeiras, tais como as Conferências dos Exércitos Americanos 

(CEA) e as Reuniões Bilaterais de Intercâmbios (RBI) (Brasil, 2016c, p. 23). 

A mencionada diretriz estabelece ainda o escalonamento de ações a 

serem desencadeadas pelo EB no que se refere às relações bilaterais com 

nações estrangeiras, colocando que para o relacionamento com os países da 

América do Sul, priorizam-se atividades de integração e cooperação, 

maximizando as RRIM; para os países da América do Norte e da Europa, 

buscar-se-ão oportunidades enfocadas para a aquisição de conhecimento 

doutrinário provenientes de exercícios e intercâmbios doutrinários; e para os 

países africanos, ações voltadas para a cooperação em ações bilaterais de paz 

e humanitárias (Brasil, 2016c, p. 26). 

Registra-se ainda, o desenvolvimento de uma série de iniciativas pela 

Instituição com a finalidade de intensificar a aproximação com outras nações, 

tais como: atividades em idiomas estrangeiros; condução de exercícios e 

competições militares; e nomeação de assessores militares para assuntos 

internacionais. 

Todas esses entendimentos e acordos são propostos, planejados, 

organizados e conduzidos em coordenação com a 5ª Subchefia do EME 

(Exército, 2012a), e deles se originam variadas modalidades de intercâmbios e 

atividades de aproximação entre o Brasil e outros países. Nesse contexto, no 

ano de 2016, foram planejadas mais de 180 reuniões internacionais do Exército 

Brasileiro com outros exércitos, envolvendo cerca de 30 países, contribuindo 

para o fortalecimento dos laços de confiança entre as nossas Forças Armadas e 

a das demais nações. 

                                                                                                                                            

89 Troca de informações (entre instituições, empresas e outros segmentos) realizada entre 
Estados, em caráter frequente ou regular, como meio de automatização de determinadas 
operações ou procedimentos (Brasil, 2009a, I-10). 
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Ao se comparar o documento que aprova o plano de visitas de militares 

estrangeiros ao Brasil (PVMEB), relativo aos anos de 201290 e 2016, percebe-se 

elevada ocorrência de entendimentos militares que desencadeiam os 

intercâmbios relacionados à DMT. Nesse sentido, a tabela 2 materializa esse 

fenômeno em números, permitindo constatar a busca do atingimento desse fator 

crítico de sucesso pela Instituição. 

Tabela 2: Atividades internacionais planejadas pelo EB 
PVMEB (1) Atividades internacionais 

CBEM RBI RRIM RCM Outros (2) 
2012 5 - 4 1 10 
2016 8 1 3 1 172 

Legenda: 
(1) Plano de visitas de militares estrangeiros ao Brasil. 
(2) Visitas de Comandantes militares; atividades de adidos; entendimentos para 
desenvolver CBEM e RRIM; atividades desenvolvidas pelos C Mil A e ODS. 

Fonte: o autor. 

Figura 17: Atividades internacionais planejadas pelo EB 

 
Obs: dados extraídos do PVMEB 2012 e 2016. 
Fonte: o autor. 

A tabela e a figura acima demonstram um contínuo e progressivo 

processo de busca da realização dos intercâmbios doutrinários, evidenciando 

pleno alinhamento aos objetivos nacionais de defesa estabelecidos na PND 

(2012) – contribuir para a estabilidade regional e intensificar a projeção do Brasil 

no concerto das nações. Além disso, tais ações contribuem para o 

aperfeiçoamento do SIDOMT, uma vez que as trocas de informações com outros 

exércitos promovem reflexões e aquisição de conhecimento para o Exército 

Brasileiro. 

                                                

90 Objetivo de identificar as diferenças entre o ano posterior ao lançamento da Política Militar 
Terrestre, onde consta o objetivo de aperfeiçoamento do SIDOMT e seus fatores críticos, com o 
ano corrente. 
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Dos dados acima apresentados ainda é possível identificar a vertiginosa 

elevação das atividades classificadas como outros (intercâmbios doutrinários). 

Tais atividades enquadram visitas e entendimentos prévios, além dasatividades 

desenvolvidas pelos diversos Comandos Militares de Área e Órgãos de Direção 

Setorial da Força. Estes dois últimos atores promovem atividades de 

desenvolvimento doutrinário peculiares às suas áreas de atuação. Esse fato 

pode ser identificado por meio dos recentes intercâmbios doutrinários 

conduzidos pelo DECEx91 com cerca de 20 (vinte) exércitos de diversos países 

com os quais o Brasil mantém relações amistosas, tais números encontram-se 

inseridos na coluna mencionada (Brasil, 2016b). 

Ao analisarmos os intercâmbios doutrinários planejados a partir do 

PVMEB/2016, podemos constatar que dentre todas as atividades constantes do 

referido plano – visitas, entendimentos, intercâmbios, reuniões, etc – aquelas 

relacionadas à troca de informações doutrinárias revelam-se superiores ao 

somatório das demais atividades (Tabela 3). 

Tabela 3 – Relação das atividades internacionais planejadas pelo EB e intercâmbios doutrinários 
Total de atividades 

internacionais 
previstas no PVMEB 

Ensino Pesquisa 
Total / 

Porcentagem do 
total 

172 41 55 96 / 56% 
Fonte: o autor. 

Considerando que o PVMEB regula todas as atividades internacionais 

realizadas pelo Exército Brasileiro relacionadas ao recebimento de militares de 

outras nações no país, a tabela acima permite depreender que a Instituição 

dispensa atenção preponderante às atividades que envolvem a doutrina militar. 

Dessa maneira, através dos números apresentados podemos identificar o 

esforço dispendido pela Instituição na perseguição desse fator crítico de 

sucesso, permitindo inferir que os resultados dos intercâmbios doutrinários 

promovem trocas de experiências nessa área, contribuindo para a manutenção 

da atualização doutrinária da Força. 

                                                

91 O DECEx é um Órgão de Direção Setorial da Força e promove intercâmbios vocacionados ao 



 107 

 

3.3.5 EXISTÊNCIA DE MATERIAL DE EMPREGO MILITAR MODERNO PARA 

PERMITIR A EXPERIMENTAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA DOUTRINA 

A existência de meios modernos para o aprimoramento e evolução da 

doutrina de emprego da Força Terrestre estão estabelecidos desde os 

ordenamentos de defesa até os documentos da própria Instituição, conforme 

consta no SIPLEx 3 (2011) 92 . Ademais, de acordo com as palavras do 

Comandante do Exército, General Villas Bôas (Exército, 2012c), constante da 

publicação Projetos Estratégicos, a execução destes concretizam a 

Transformação do Exército, dotando a Instituição de capacidades necessárias 

para enfrentar os desafios impostos na atualidade. 

Nesse sentido, as demandas por novos meios e equipamentos 

estabelecidas pela END (2008), cuja posse permitiria ao Exército adquirir novas 

capacidades, conduziram a Força a criar uma estrutura organizacional dedicada 

inteiramente aos projetos estratégicos (quadro 5). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            

desenvolvimento doutrinário referente ao sistema de ensino. 
92 Ordenamento de Defesa: END (Brasil, 2008, p. 78). Ordenamentos do EB: Processo de 
Transformação (Brasil, 2010b, p. 31) e PROFORÇA (Brasil, 2011b). 
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Quadro 5: Projetos Estratégicos do EB 
PROJETO FINALIDADE 

ASTROS 2020 Dotar a F Ter de meios capazes de prestar um apoio de fogo de longo 
alcance, com elevada precisão e letalidade. 

Defesa Antiaérea 
Dotar a Força Terrestre da capacidade de atender às necessidades de 
defesa das estruturas estratégicas terrestres do País, defendendo-as de 
possíveis ameaças provenientes do espaço aéreo. 

Defesa Cibernética 

Emprego de modernos meios tecnológicos, enfaticamente as redes de 
computadores e de comunicações destinadas ao trânsito de informações, 
seja por meio de pessoas, no atendimento de suas necessidades 
individuais, seja por organizações diversas, inclusive aquelas dedicadas 
a setores estratégicos do País, como é o caso da Defesa Nacional 

Guarani Dotar a Força Terrestre de meios para incrementar a dissuasão e a 
defesa do território nacional. 

OCOP (1) 
Trata das necessidades imediatas para atender a uma demanda 
reprimida de equipamentos e adestramento, decorrente da não previsão 
no orçamento da F Ter ao longo de vários anos. 

Proteger (2) Ampliar a capacidade do Exército Brasileiro de coordenar operações na 
proteção da sociedade. 

Sisfron (3) Fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de 
fronteira. 

Legenda:  
 (1) Obtenção da Capacidade Operacional Plena 
 (2) Sistema Integrado de Proteção da Sociedade 
 (3) Sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional 
Fonte: o autor. 

Sendo assim, em 2010, o EB lançou a Assessoria Especial de Gestão e 

Projetos (AEGP), inicialmente enfocada em quatro grandes projetos – Guarani, 

Sisfron, Defesa Antiaérea e OCOP; e posteriormente, dando lugar ao Escritório 

de Projetos do Exército (EPEx), no ano de 2012 (Exército, 2012d). Essa nova 

estrutura possui atribuições concernentes às ações de validação, proposta, 

coordenação e integração de medidas relacionadas à incorporação de 

expertises no desenvolvimento dessas atividades. 

Cabe ao EPEx ainda a supervisão, coordenação e controle da gestão dos 

Projetos Estratégicos do Exército (PEE), incluindo aquisições, modernização e 

desenvolvimento de produtos de defesa 93 . Dessa maneira, o citado órgão 

mantém atualizado um banco de dados em seu sítio eletrônico, constante do 

escopo de cada projeto e suas entregas programadas e realizadas, com a 

                                                

93 O termo Material de Emprego Militar foi substituído pela expressão Produto de Defesa, 
conforme o Projeto de Lei 7.252/2006 e a Lei 12.598/2012. A citada expressão amplia o conceito 
inicialmente relacionado aos itens de emprego militar. 
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finalidade de apresentar resultados e oferecer transparência ao público 

(Exército, 2012e). 

A execução dos projetos implica na aquisição ou desenvolvimento de 

produtos de defesa modernos que atendam as demandas específicas de cada 

um dos projetos. Tal ação gera como consequência a necessidade de realização 

de experimentações no emprego desses produtos pelas tropas militares, 

repercutindo em demandas relacionadas à produções doutrinárias. O quadro 6 

apresenta alguns exemplos que permitem identificar tal aspecto.  



 110 

Quadro 6: Síntese da correlação entre os Projetos Estratégicos do EB e suas implicações para a doutrina 
Projeto Produto de defesa associados Experimentações, avaliações 

e implantação Impactos doutrinários 

A
S

TR
O

S
 2

02
0 - Modernização do Sistema ASTROS II; 

- Novas viaturas; 
- Foguete Guiado (SS-40); 
- Míssil Tático de Cruzeiro (MTC); 
- Sistema de aeronave remotamente pilotada (SARP); e 
- Sistema de Simulação. 

- SIPLEx 5/2014 – (PEEx) 
- Portaria nº 208-EME/2013 
- Anexo “A” PCM ao PEEx 
(2015-2018) 
- Foguete Guiado AV-SS 40G 
(EPEx) 
- Míssil Tático de Cruzeiro AV-
TM 300 (EPEx) 

- NCD nº 03/2014 
- Workshop sobre MTC – 6º GMF 
(2015) 
- (5) 

D
ef

es
a 

A
nt

ia
ér

ea
 - Modernização dos meios de artilharia antiaérea; 

- Sistema de Simulação; 
- Centro de operações de artilharia antiaérea eletrônico; 
- Sistema de armas de míssil antiaéreo; 
- Sistema de armas de canhão antiaéreo autopropulsado; 
- Sistema de comunicações; 
- Sistema de sensores; 
- Radar de busca de míssil; e 
- Radar de vigilância aérea. 

- SIPLEx 5/2014 – (PEEx) 
- Anexo “A” PCM ao PEEx 
(2015-2018) 
- COAAe Elt Seç (CTEx) 
- Radar SABER M60 (CTEx) 
- Portaria nº 31-EME/2013 
- Portaria nº 21-EME/2014 
- Portaria nº 294-EME/2015 

- Portaria nº 24/2014 (DCT) 
- Informativo Antiaéreo (2015) 
- (5) 

D
ef

es
a 

C
ib

er
né

tic
a 

- Aquisição de Equipamento Site Redundância; 
- Instalação de Sensores de Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS); 
- Implementação da Redundância do Data Center do CITEx; 
- Simulador de Guerra Cibernética  
- Aquisição de equipamentos de inteligência forense computacional; 
- Desenvolvimento do software antivírus Defesa BR; 
- Aquisição de sistemas de inteligência de Perícia Forense Digital; e 
- Aquisição de computador de alto desempenho. 

- SIPLEx 5/2014 – (PEEx) 
- Projeto RDS (EPEx) 
- Portaria Normativa nº 2.777 
(MD) 
- Portaria nº 073-EME (2016) 

- Portaria Normativa nº 3.010 
(MD) 
- Portaria nº 282-EME/2015 
- DMT em revista nº 5/2014 
- MD31-M-07 
- MD31-P-02 
- (5) 

G
ua

ra
ni

 

- Munição 30 mm (traçante, explosiva e incendiária); 
- Sistema de simulação; 
- Sistema de gerenciamento do campo de batalha; 
- Torres modelo UT30 e REMAX; 
- Sistemas de comando e controle; 
- Viaturas blindadas sobre rodas 4x4; 
- Viaturas blindadas sobre rodas 6x6; e 
- Viaturas blindadas sobre rodas 8x8. 

- SIPLEx 5/2014 – (PEEx) 
- Portaria nº 165-EME/2013 
- Portaria nº 260-EME/2014 
- Portaria nº 286-EME/2014 
- Portaria nº 110-DCT/2016 
- Anexo “A” PCM ao PEEx 
(2015-2018) 
- Reparo de Metralhadora 
Automatizado (REMAX) (EPEx) 
- Torre Operada Remotamente 
e Estabilizada para Canhão 30 
mm (TORC30) (EPEx) 

- Lições aprendidas 1/2016 
- CONDOP 02/2013 
- CONDOP 03/2013 
- DMT em revista nº 2/203 
- DMT em revista nº 3/2013 
- DMT em revista nº 5/2014 
- DMT em revista nº 7/2015 

O
C

O
P

 (1
) - Munição não-letal; 

- Armamento Fuzil IA2 5,56 mm; 
- Equipamento de visão e pontaria; 
- Embarcações; 
- Equipamento de comunicações; e 
- Sistema de aeronave remotamente pilotada (SARP). 

- SIPLEx 5/2014 – (PEEx) 
- Portaria nº 003-DCT/2013 
- Anexo “A” PCM ao PEEx 
(2015-2018) 
- Portaria nº 294-EME/2015 

(4) 

P
ro

te
ge

r (
2)

 

- Equipamento de comunicações; 
- Viaturas operacionais não-blindadas; 
- Equipamento individual; 
- Centro de Coordenação de Operações Terrestres Interagências; e 
- Sistema de aeronave remotamente pilotada. 

- SIPLEx 5/2014 – (PEEx) 
- Portaria nº 192-EME/2012 
- Monóculo OLHAR VDN - X1 
(EPEx) 

(4) 

S
is

fro
n 

(3
) - Sistema de sensoriamento e apoio à decisão; 

- Sistema de Guerra Eletrônica; 
- Sistema de comunicações; 
- Sistema de comando e controle; 

- SIPLEx 5/2014 – (PEEx) 
- Portaria nº 255-EME/2014 
- Portaria nº 178-EME/2013 

- Portaria nº 255-EME/2014 
- Simpósio SISFRON – 17ª Bda 
Inf Sl (17/11/15) 
- Reunião para implantação do 
projeto piloto (CMO)/2015 

Legenda:  
 (1) Obtenção da Capacidade Operacional Plena 
 (2) Sistema Integrado de Proteção da Sociedade 
 (3) Sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional 
 (4) Impacto doutrinário não identificado 

(5) Encontrados trabalhos de pesquisas científicas na ECEME relacionado ao tema 
Fonte: o autor. 
 



 111 

Da análise do quadro acima pode-se extrair algumas informações que 

enriquecem o estudo deste fator crítico. Inicialmente, nota-se que cada projeto 

demanda produtos de defesa específicos, os quais promovem a necessidade do 

desenvolvimento de experimentações para que sua aplicação seja validada 

(Brasil, 2014f). Verifica-se ainda, que tais experimentos não se limitam à 

aplicação do produto, mas também à incorporação do mesmo numa estrutura 

organizacional adequada (Brasil, 2013e). Além disso, após validação técnica e 

operacional, o produto demanda o desenvolvimento de um arcabouço 

doutrinário específico, a fim de que seja homologada a sua incorporação. 

Nesse contexto, para a completa inclusão do novo produto de defesa é 

necessário que sejam percorridas as três vertentes da doutrina, conforme o 

constante no SIDOMT (Brasil, 2015d): nova forma de combater (ideal que 

origina o projeto e inicia o desenvolvimento do arcabouço teórico), novo 

equipamento ou armamento (moderno produto de defesa) e estrutura 

organizacional adequada (integrar o produto às tropas). 

Com o propósito de melhor caracterizar o fator crítico de sucesso em 

estudo nesta seção e restringir a amplitude de seu estudo, entendendo que o 

aprofundamento dessa investigação não se constitui em objetivo da pesquisa, 

buscou-se apresentar considerações acerca do Projeto Estratégico do Exército: 

Guarani, tomando-o como referência para os demais. 

O citado projeto tem por objetivo transformar a forma de combater da 

Força Terrestre por meio de novas concepções na aplicação de tropas militares, 

dotadas de novas estruturas e novos equipamentos. Nesse sentido, 

Organizações Militares estão mudando suas características originais, com o 

propósito de se adaptar ao combate moderno94. Para tal, o Exército Brasileiro 

                                                

94 De acordo com a Portaria nº 286-EME, de 9 de dezembro de 2014, foi dado prosseguimento, 
em caráter experimental, da implantação da Base Doutrinária de Brigada de Infantaria 
Mecanizada e de Batalhão de Infantaria Mecanizado. Nesse sentido, foram determinados o 
desenvolvimento de nova doutrina; a elaboração de quadro de recursos humanos, bem como a 
sua capacitação; a organização de programas de instrução e adestramento; e o planejamento 
das necessidades logísticas dessa nova estrutura. 
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em parceria com empresas estratégicas95 tem desenvolvido uma nova família de 

viaturas blindadas sobre rodas, com o intuito de dotar a Força de meios que 

incrementem a capacidade de dissuasão e de defesa do território nacional 

(Exército, 2012c) . 

A aprovação e entrega desse novo produto de defesa tem implicado na 

realização de experimentações doutrinárias, com o propósito de melhor adequar 

o produto às necessidades da Força (Brasil, 2013d). Nesse sentido, o EB tem 

publicado progressivamente diretrizes de experimentações, cuja finalidade é 

implantar uma nova doutrina de emprego (Brasil, 2014f)96. 

A Instituição centralizou a realização das experimentações doutrinárias97 

relacionadas ao Projeto Guarani no Centro de Instrução de Blindados (CI Bld) e 

na 15ª Brigada de Infantaria Motorizada (15ª Bda Inf Mtz). O CI Bld foi 

selecionado para essa atividade em virtude da expertise em desenvolvimento da 

doutrina de emprego de blindados, cujo reconhecimento tem sido manifestado 

internacionalmente98. Por outro lado, a 15ª Bda Inf Mtz foi a precursora na 

transformação e no recebimento das novas viaturas blindadas sobre rodas do 

EB, o que motivou sua seleção, transformando-se posteriormente na primeira 

Brigada Mecanizada do Exército. 

A solução da nova família de blindados sobre rodas aponta mudanças no 

emprego de forças militares, refletindo na forma de combater, na estrutura 

organizacional das frações e na utilização de novos equipamentos (Brasil, 

                                                

95  As empresas estratégicas de defesa são aquelas credenciadas ao MD, mediante o 
atendimento de condições especificadas na lei 12.598/2012. 
96 A implantação dessa nova doutrina proporcionará vantagens militares à Força relacionadas à 
mobilidade, flexibilidade e proteção blindada no campo de batalha, uma vez que o escopo do 
projeto se norteia pela aquisição de uma nova família de blindados sobre rodas (Exército, 2012). 
97 Apreciação de documento doutrinário em vigor (manual de campanha, quadro de organização 
e outros), com emprego de tropa e sob condições que simulem ao máximo as situações de 
combate, com a finalidade de comprovar, na prática, a exequibilidade e a eficácia dos preceitos 
contidos naquele documento (Brasil, 2009a, p. E-23). 
98 Esse fato se deve pela aproximação no relacionamento com o Exército Alemão, referência 
mundial na técnica de emprego de veículos blindados. Intercâmbio com a Escola de Blindados 
do Exército Alemão (27/10/2014). Disponível em: http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/ultimas-
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2014f). Esse produto de defesa tem motivado discussões doutrinárias, artigos 

militares, publicações e diretrizes institucionais aprimorando a doutrina da Força 

(Exército, 2016). 

Outrossim, as transformações decorrentes da implantação do Projeto 

Guarani têm impactado também o emprego da Força nas situações previstas na 

CF/88. As operações de Garantia da Lei e da Ordem desenvolvidas no 

complexo de favelas da Maré (Operação São Francisco), no Rio de Janeiro, 

contaram com a atuação de tropas dotadas desses veículos blindados sobre 

rodas, os quais atestaram suas qualidades, proporcionando melhores condições 

de atuação dessas forças (Brasil, 2015i). 

Além das ações acima especificadas, a Portaria nº 286-EME/2014 

estabeleceu um cronograma de atividades experimentais relacionadas ao 

Projeto Guarani, determinando a adoção de uma série de medidas, com o 

objetivo de implementar progressivamente as mudanças mencionadas até o ano 

de 2020. Nesse contexto, consta do referido documento a realização de 

simpósios e reuniões periódicas; o desenvolvimento de experimentações 

doutrinárias; a elaboração de produção doutrinária; e a confecção de relatórios 

(Brasil, 2014f). 

Dessa maneira, em que pese a amplitude do estudo demandado para a 

constatação da materialidade do referido fator crítico de sucesso, foi possível 

evidenciar o atingimento do mesmo por intermédio do quadro síntese da 

correlação entre os Projetos Estratégicos do EB e suas implicações para a 

doutrina e do estudo do Projeto Guarani. 

 

                                                                                                                                            

noticias/225-intercambio-com-a-escola-de-blindados-do-exercito-alemao. Acesso em: 17 de 
novembro de 2016. 
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3.3.6 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Tal como consta na Política Militar Terrestre (SIPLEx-3), o Exército 

Brasileiro estabeleceu cinco fatores críticos de sucesso99, cuja consecução 

permite inferir o atingimento do objetivo de aperfeiçoamento do sistema de 

doutrina militar terrestre. 

Nesse sentido, o presente capítulo buscou investigar se a Instituição tem 

realizado o que se propôs no documento mencionado. Dessa maneira, foi 

possível constatar o abaixo discriminado. 

A concepção do C Dout Ex enfocando a separação do desenvolvimento 

da doutrina por níveis de planejamento denotou melhor organização e 

funcionamento do SIDOMT; uma vez que possibilitou a separação de recursos 

específicos para tratar de assuntos de esferas distintas 100 , minimizando a 

ocorrência de erros, tais como a duplicidade de informações e a superposição 

de responsabilidades. A criação de nova estrutura reforça essa percepção, em 

virtude da disposição de recursos materiais e humanos vocacionados para uma 

atividade específica. 

Além disso, a transferência de subordinação dessa estrutura do EME 

para o COTER mostrou-se coerente uma vez que este último trata do preparo e 

emprego da Força Terrestre em operações; ou seja, gerencia as atividades 

ligadas ao nível tático das operações. A alocação do C Dout Ex no COTER 

configurou-se numa decisão adequada, por contribuir para a ocorrência de maior 

interação entre o planejamento tático e o acompanhamento de sua aplicação. 

                                                

99 Existência de uma estrutura compatível para a formulação e divulgação da doutrina; Gestão do 
conhecimento e o aproveitamento das experiências adquiridas nas atividades operacionais e nas 
pesquisas dos sistemas de ensino e de ciência e tecnologia; Capacidade de pesquisa efetiva no 
âmbito da Força; Intercâmbios doutrinários com as forças armadas do país e de nações amigas; 
e Existência de material de emprego militar moderno para permitir a experimentação e a 
atualização da doutrina. 
100 O desenvolvimento da doutrina no nível estratégico e operacional está sob a responsabilidade 
do EME, enquanto que no nível tático este aspecto encontra-se sob a tutela do C Dout Ex. 
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A criação do C Dout Ex contribuiu ainda para a regulação das atividades 

e das responsabilidades relacionadas ao funcionamento do SIDOMT, em virtude 

do referido órgão exercer o gerenciamento de toda a estrutura do sistema 

relacionada à formulação e divulgação da DMT, sob a orientação do EME. 

Nota-se também que a nova estrutura organizacional do C Dout Ex, 

enquadrando a divisão de formulação doutrinária e a divisão de 

acompanhamento doutrinário e lições aprendidas concorre positivamente para a 

atualização da DMT. Tal fenômeno se deve à constante alimentação de 

informações decorrentes das experiências provenientes do emprego de tropas 

nos exercícios e nas operações desenvolvidas pela Força Terrestre101. 

Outrossim, os números apresentados pelo EME relacionados a 

efetividade dos instrumentos de difusão da doutrina comprovam a eficácia da 

ferramenta Portal da Doutrina do Exército. O acervo digital contido no Portal 

permite ao usuário navegar em todas as áreas relacionadas com a DMT, 

proporcionando versatilidade e eficácia ao citado instrumento digital. O Portal se 

caracteriza por proporcionar um ambiente participativo e colaborativo ao 

navegador, cuja existência promove maior dinamismo no desenvolvimento da 

doutrina, possibilitando a transmissão de conhecimento de maneira imediata e 

coletiva, visando reduzir erros, criar novos conceitos e evitar acidentes. 

Além disso, os demais instrumentos de difusão – DMT em revista e as 

ferramentas contidas na SADLA – oferecem subsídios para a atualização e o 

aprimoramento da doutrina por meio do compartilhamento e da reflexão de 

ideias presentes em artigos, experiências e conhecimentos diversos 

relacionados diretamente com a aplicabilidade dos conceitos de emprego da F 

Ter. Esses instrumentos abrem espaço para discussões doutrinárias, divulgação 

de novos conceitos, difusão de experiências, possibilitando aos militares 

expandirem seus pensamentos. 

                                                

101 Publicação Lições Aprendidas I/2016, 1ª Ed. COTER. 
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Dessa maneira, nota-se que o fator crítico de sucesso existência de uma 

estrutura compatível para a formulação e divulgação da doutrina, identificado 

pelo EME, tem sido perseguido e executado pelo Exército Brasileiro, 

contribuindo para o atingimento do objetivo constante no SIPLEx 3 de 

Aperfeiçoar o Sistema de Doutrina Militar Terrestre. 

A gestão do conhecimento doutrinário representa outro fator crítico de 

sucesso, que tem levado a Instituição a adotar uma série de medidas, cujo 

objetivo enfoca o aprimoramento desse setor do EB. As mudanças relacionadas 

à gestão do conhecimento doutrinário promoveram a ampliação da abrangência 

no desenvolvimento da DMT. A concepção de um sistema catalisador de 

conhecimentos, gerenciado por um organismo central imprimiu maior eficiência à 

elaboração da doutrina, cuja evolução passou a ser processada de forma 

gradual e contínua. 

Além disso quanto às lições aprendidas, a SADLA representou um dos 

vetores do processo de atualização doutrinária da Instituição, idealizado pela 

Política Militar Terrestre. Tal fato foi possibilitado em virtude das características 

dessa ferramenta, uma vez que os conhecimentos dela advindos apresentam-se 

de maneira constante, permitindo a aplicação do dinamismo à atualização 

doutrinária do emprego da Força Terrestre. 

Essa estrutura promove a produção, com oportunidade, das necessárias 

alterações na DMT, consoante com a rápida e constante evolução do ambiente 

operacional moderno e a velocidade das inovações tecnológicas102. Por meio 

desse sistema, o EB estabeleceu um processo de auto-aperfeiçoamento 

operacionalizando a evolução de seu emprego, mesmo durante o período de 

paz. A SADLA permite à Instituição ainda, a contínua avaliação da doutrina, 

proporcionando maior eficiência na execução das atividades operacionais. 

Quanto à capacidade de pesquisa doutrinária na Força, nota-se que sua 

regulamentação, alicerçada no novo sistema tem promovido o aperfeiçoamento 
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dessa área na Instituição. A organização e normatização das atividades 

relacionadas à pesquisa promoveram a padronização de procedimentos, 

assegurando eficácia no atingimento dos objetivos estabelecidos. 

Ressalta-se ainda, que o emprego dos órgãos potencialmente indicados 

para a realização de pesquisas doutrinárias no EB103, sob a orientação e o 

alinhamento do EME e do C Dout Ex, garante que essas atividades transcorram 

conforme os interesses da Força. Tal fato aliado à seleção e ao emprego das 

estruturas mais vocacionadas ao desenvolvimento da pesquisa doutrinária104 

contribuem para a formação de um ambiente favorável ao estudo e investigação 

de aspectos que fornecem subsídios para a elaboração de novas concepções 

doutrinárias. 

Ademais, de acordo com a pesquisa, nota-se que os estabelecimentos de 

ensino subordinados ao DECEx, que oferecem cursos para oficiais das linhas de 

ensino bélica e administrativa têm-se mostrado alinhados à perseguição do 

mencionado fator crítico apontado pelo EME. Esse fenômeno tornou-se 

materializado por meio do emprego da pesquisa científica como instrumento de 

desenvolvimento da doutrina militar terrestre. 

No tocante ao fator crítico de sucesso intercâmbios doutrinários com as 

Forças Armadas do país e de outras nações, nota-se que a Força regulamentou 

tais atividades, de maneira a alinhar e priorizar o esforço coletivo. Este 

fenômeno evidencia o esforço e a preocupação do Exército, como Instituição 

Permanente Nacional, em obedecer o direcionamento da política externa 

adotada pelo Brasil. 

A elevada ocorrência de eventos referentes ao relacionamento 

internacional entre o país e outras nações possibilita maior demandas de 

intercâmbios doutrinários, promovendo oportunidades de análise e atualização 

da DMT brasileira. Além disso, a construção de confiança mútua por intermédio 

                                                                                                                                            

102 Apresentação do Cmt do COTER, Gen Ex Araken, à ECEME, em 28 de abril de 2016. 
103 Comandos Militares de Área e Órgãos de Direção Setorial. 
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dessas atividades contribui de maneira direta para o exercício da diplomacia 

militar, colaborando para a estabilidade regional e paz mundial. 

Contudo, importante se faz registrar que, os acervos documentais 

referentes à execução dos intercâmbios doutrinários realizados pelos diversos 

organismos da Instituição encontram-se alocados em variadas páginas 

eletrônicas, dificultando sua identificação e localização. Além disso, tal dispersão 

aponta para a necessidade de integração de dados para melhor investigação, 

estudo e clarificação de informações sobre as referidas atividades. 

No que se refere ao fator crítico de sucesso existência de material de 

emprego militar moderno para permitir a experimentação e a atualização da 

doutrina, constatou-se que tal aspecto encontra-se fortemente relacionado aos 

projetos estratégicos capitaneados pela Força. Esses projetos conduzem a 

aquisição ou o desenvolvimento de novos produtos de defesa, dotados de 

tecnologia agregada, os quais influenciam na produção doutrinária do EB. 

Registra-se ainda, que a adoção de modernos produtos de defesa implica 

no desenvolvimento de novas formas de combater, demandando diferentes 

estruturas organizacionais, que servem de subsídio para a formulação de nova 

doutrina de emprego da Força. Tudo isso, possibilita ao Exército desfrutar de 

novas capacidades, as quais contribuem para o atingimento dos objetivos 

nacionais de defesa, perseguidos pela Instituição. 

Por fim, torna-se possível estabelecer relação entre o aprimoramento 

doutrinário promovido pela Instituição e os conceitos de transformação militar 

apontados por Elinor Sloan. A autora aponta que o nível mais aprofundado do 

processo de mudança militar implica em alterações doutrinárias, tecnológicas e 

organizacionais da Força. Nesse sentido, os fatores críticos elencados pelo EME 

e estudados no presente capítulo evidenciam a ocorrência de alterações na 

doutrina, contribuindo para a promoção de mudanças nos aspectos 

organizacionais e tecnológicos. 

                                                                                                                                            

104 Dentre todas as estruturas disponíveis pelo SIDOMT (art. 20, EB10-IG-01.005). 
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Além disso, ao se analisar as mudanças doutrinárias sob a perspectiva de 

Theo Farrel, Sten Rynning e Terry Terriff percebemos que os fatores críticos 

estudados influenciam a maneira de desenvolver as funções militares da Força, 

impactando na transformação militar em curso. 

Sendo assim, podemos concluir parcialmente que os parâmetros 

estabelecidos pela Instituição como materialização das mudanças doutrinárias 

da Força, encontram-se alinhados com os conceitos apontados por estudiosos 

da transformação militar. Tal fato evidencia a busca do aprimoramento de sua 

doutrina de emprego. 

Contudo, deve-se considerar a necessidade de melhor clarificação de 

alguns de seus indicadores, com o objetivo de proporcionar maior precisão à 

mensuração dos mesmos. 
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4. AS MANIFESTAÇÕES DA EVOLUÇÃO DA DOUTRINA MILITAR 
TERRESTRE NO COMPONENTE MILITAR DEFESA NACIONAL  

4.1 AS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

Assim como mencionado no capítulo 3 deste trabalho, de acordo com o 

ordenamento jurídico do Brasil, a Garantia da Lei e da Ordem encontra-se 

inserida nas possibilidades de emprego do Exército Brasileiro em atendimento 

às necessidades internas do país. Conforme mencionado ainda, tal atuação 

pode ser realizada por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, em 

caráter episódico e temporário, sob a autoridade do Presidente da República 

(Brasil, 1997). 

Os episódios nacionais onde foram desenvolvidas as Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem com maior expressão nacional se deram na cidade 

do Rio de Janeiro, nos complexos de favelas da Penha e do Alemão e no 

complexo de favelas da Maré, nas Operações Arcanjo e São Francisco, 

respectivamente. O citado emprego assumiu características diferentes das 

demais atuações no território nacional, particularmente no que se refere à 

estruturação da Força de Pacificação, à doutrina de emprego e ao período de 

emprego das tropas. 

A estrutura organizacional da força militar empregada caracterizou-se 

pelo seu ineditismo105, interoperabilidade e a grande quantidade de capacidades 

militares agregadas. A doutrina de emprego notabilizou-se pelo incremento de 

ações distintas aos preceitos doutrinários tradicionais, contudo, sem confrontá-

los. E, por fim, em ambos os casos, o período de emprego de tropas foi superior 

                                                

105 Em que pese já constar do Glossário de Termos e Expressões para uso no Exército (2009a, 
p. F-10) o conceito de Força de Pacificação, o mesmo não abrangia a possibilidade de 
incorporação de integrantes de agências governamentais. Além disso, posteriormente o conceito 
de pacificação foi consolidado pela DMT como operações desencadeadas num ambiente de paz 
instável ou crise, ou seja, com grave comprometimento institucional (Brasil, 2015c). Combinando 
as definições contidas no Manual de Operações de Pacificação e a legislação brasileira em 
vigor, infere-se que o emprego do termo para as ações em território brasileiro se aplica somente 
nos casos constitucionais de exceção. 
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à 1 (um) ano. Tais considerações serão esclarecidas durante o estudo das 

operações discriminadas. 

Dessa maneira, com o intuito de delimitar a pesquisa e de enfocar em 

operações recentes e que apresentaram aspectos que colaboraram para o 

aprimoramento da doutrina de GLO, refletindo em manifestações no 

componente militar da Defesa Nacional, o presente trabalho priorizou as 

Operações Arcanjo e São Francisco. 

 

4.1.1 OPERAÇÃO ARCANJO  

A Operação Arcanjo consistiu no conjunto de ações de Garantia da Lei e 

da Ordem desenvolvidas por uma Força de Pacificação no complexo de favelas 

da Penha e do Alemão, no período de 26 de novembro de 2010 a 30 de junho 

de 2012. Essa operação foi estabelecida por intermédio de um acordo firmado 

entre o Governo Federal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro106. Tal acordo 

teve sucessivas prorrogações, totalizando 7 (sete) períodos de cerca de 12 

(doze) semanas, em virtude da situação instalada na cidade em questão (Lima, 

2012, p. 49 e 50).  

O conceito de Força de Pacificação foi uma solução criada a partir da 

grave demanda social relacionada à crise de segurança pública apresentada na 

cidade do Rio de Janeiro, o que possibilitou à população carioca o retorno das 

condições mínimas de segurança para a realização das atividades de seu 

cotidiano (Lima, 2012, p. 48). 

A Força de Pacificação foi constituída por integrantes do Exército 

Brasileiro e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

materializando a existência de um ambiente interagências (Figura 18)107. Essa 

estrutura organizacional evoluiu da necessidade de concentrar diferentes 

                                                

106 Diretriz Ministerial Nr 15/10 (Brasil, 2010a). 
107 Normas Gerais de Ação da Força de Pacificação ARCANJO/5 (6/10/11). 4ª Bda Inf Mtz. 1ª 
Divisão do Exército. Comando Militar do Leste. Rio de Janeiro, 2011. 
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capacidades militares e de segurança pública numa única força, tomando por 

base a constituição de uma Brigada108 , com a finalidade de promover um 

resultado mais rápido e efetivo às demandas sociais. 

Figura 18: Estrutura Organizacional da F Pac 

 
Fonte: Adaptado (Lima, 2012, p. 49).  

O conjunto de favelas da Penha e do Alemão representam um ambiente 

de alta complexidade, em virtude de suas características peculiares, como: 

elevada densidade populacional, grande número de comunidades109 , ampla 

extensão territorial e baixos índices de desenvolvimento social. O quadro abaixo 

apresenta a situação social que caracterizava a região à época do emprego de 

tropas do Exército. 

Quadro 7 – Indicadores sociais dos complexos de favelas da Penha e do Alemão 
Indicadores Alemão Penha 

Índice de envelhecimento 19,7 % - 
Índice de participação das crianças na população 8,1 % - 
Domicílios particulares existentes 16.359 9.596 
Média de moradores em domicílios particulares 3,3  3,8  
Índice de proporção de domicílios não ocupados 1,1 % - 
Obs: dados extraídos de (IBGE, 2010) 
Fonte: o autor. 

                                                

108 Brigada: Grande Unidade básica de combinação de armas, integrada num conjunto 
equilibrado por unidade de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico, com capacidade 
de atuar independentemente e de durar na ação (Brasil, 2009a, p. B-8 e F-10). 
109 Complexo da Penha: Morro do Cariri, Morro da Caixa d’Água, Morro da Fé, Morro do Caracol, 
Morro do Sereno, Vila Proletária da Penha, Morro da Chatuba, Vila Cruzeiro, Rua Laudelino 
Freire (Grotão da Penha). Complexo do Alemão: Morro da Baiana, Morro do Alemão, Alvorada, 
Matinha, Morro dos Mineiros, Nova Brasília, Pedra do Sapo, Palmeiras, Fazendinha, Grota, 
Morro da Chatuba, Caracol, Favelinha, Caixa d’Água e Morro do Adeus (Lima, 2012, p 42 e 45). 
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Da análise do quadro acima torna-se possível identificar que o complexo 

de favelas da Penha e do Alemão encontrava-se dentre as áreas mais carentes 

nas questões relacionadas ao desenvolvimento social. Ademais, consta do 

senso demográfico do IBGE 2010 que a região era classificada como um 

aglomerado subnormal, em decorrência da ilegalidade da ocupação, 

urbanização fora dos padrões vigentes e precariedade dos serviços públicos 

oferecidos à população. 

Os fatores levantados acima denotam ainda a ausência do suporte 

proporcionado pelo Estado, favorecendo a existência de lacunas relacionadas à 

assistência social, cujo preenchimento se fazia através de facções criminosas 

ligadas ao tráfico de drogas. Esse fenômeno contribuiu para a aliciação de 

parcela da população para as atividades ilícitas, particularmente os eventos 

ligados ao comércio e transporte de drogas (Carvalho, 2013, p. 46). 

Diante de uma avaliação sumária percebe-se que os problemas 

socioeconômicos transcendiam àqueles relacionados a segurança pública, 

sinalizando que a solução dos óbices do complexo de favelas em questão 

deveria ser empreendida por meio da conjugação de esforços do Estado. Além 

disso, a complexidade da ocupação territorial indicava que o desenvolvimento 

das ações de pacificação deveria considerar a presença maciça da população 

em meio às operações. 

As características que se apresentavam no ambiente do complexo de 

favelas da Penha e do Alemão muito se aproximam daqueles presentes nos 

conflitos modernos (Bowers, 2015, p. 54), excetuando-se o fato dos agentes 

perturbadores da ordem pública não representarem um inimigo tradicional110. 

Dessa maneira, de acordo com os produtos doutrinários elaborados pelo C Dout 

                                                

110 De acordo com o Glossário de Termos e Expressões para uso do Exército, é a designação 
genérica de pessoa ou tropa da força adversária e dos seus aliados (Brasil, 2009a, p. I-7). 
Contudo, as pessoas residentes nas comunidades onde as tropas atuaram não são forças 
adversárias, mas cidadãos brasileiros; daí a diferença. 
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Ex, os conflitos desenvolvidos no chamado amplo espectro111 caracterizam-se 

pelo forte apelo do fator humano no desenvolvimento das operações militares, 

implicando na necessidade de dispensar maior atenção às ações que podem 

desencadear danos colaterais à população (Brasil, 2012d). 

Sob essa perspectiva, nota-se que autores como T. E. Lawrence 

(Mendes, 2012, p. 22) orientam à busca do entendimento da cultura e cotidiano 

locais, para o sucesso das operações militares. Ainda de acordo com o autor, o 

terreno humano 112  ganha a cada dia maior relevância nas atividades 

relacionadas aos conflitos, apontando para a necessidade de conhecer 

profundamente os aspectos ligados aos mesmos. 

Preceitos relacionados à dimensão humana113 do ambiente operacional 

onde a sociedade torna-se mais consciente da alternativa bélica para a solução 

dos conflitos influenciaram significativamente às ações das Forças de 

Pacificação. As considerações civis tomaram relevância ímpar no contexto das 

operações. Tal fenômeno encontra sustentação ao constatar que o apoio da 

população foi enfocado como um dos pontos críticos da Operação de 

Pacificação no Complexo de favelas da Penha e do Alemão. Soma-se a isso, o 

fato da citada operação ter servido de experimentação quanto à implantação de 

célula de trabalho orientada ao relacionamento com atores civis (Mendes, 2012, 

p. 21). 

                                                

111 Amplo espectro é um conceito empregado pelo Exército Brasileiro, porém nascido na doutrina 
militar terrestre norte-americana, o qual estabelece a aplicação do poder de combate das tropas 
terrestres por meio da combinação de diferentes atitudes: defesa, ataque, estabilização e apoio 
aos órgãos civis. US Army. Army Posture Statement. 2008. Disponível em: https://www.army. 
mil/aps/08/information_papers/transform/Full_Spectrum_Operations.html. Acesso em: 16 de 
novembro de 2016. 
112 Conjunto de características socioculturais relacionadas aos grupos humanos existentes em 
uma determinada região expressa de forma georreferenciada. Abrange fatores culturais, 
sociológicos, políticos e econômicos da população local. (Brasil, 2015c) 
113  Aspectos relacionados à dimensão humana (atividades, ações, comportamentos e 
peculiaridades de indivíduos ou grupos humanos) têm conduzido a significativas mudanças na 
atuação do combatente e na forma de lidar com a população das áreas conflagradas, com 
reflexos não só no armamento e equipamento empregados, mas também na natureza e no 
adestramento da tropa empregada (Brasil, 2014b). 
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Ainda nesse contexto, da análise de contribuições científicas de 

participantes da Operação Arcanjo, notou-se que o preceito da dimensão 

humana revelou-se como uma premissa das atividades das tropas, permeando 

diferentes setores de atuação: comunicação social, informações, inteligência, 

assuntos civis, dentre outros (Carvalho, 2013, p. 51). Esses aspectos constituem 

capacidades que encontram-se inseridas em produtos doutrinários surgidos no 

contexto da evolução da doutrina de emprego da Força. 

Outrossim, cabe registrar que durante o período de preparação dos 

efetivos militares foi dispensada grande ênfase na transmissão de 

conhecimentos destinados ao trato com a população, denotando a importância 

da aplicação de conceitos doutrinários atualizados nas operações militares 

(Exército, 2011b). 

As inovações doutrinárias obtidas por intermédio das experiências dos 

militares do Exército Brasileiro empregados no Haiti (MINUSTAH) contribuíram 

para que os resultados da Força de Pacificação pudessem ser atingidos de 

maneira satisfatória e efetiva (Carvalho, 2013, p. 53). O modo pelo qual os 

efetivos foram treinados e constituídos para a realização da missão permitiu 

empreender ações exitosas nas operações, conferindo o aprimoramento na 

forma de combater dos militares114 (Exército, 2011c). 

Cabe registrar a presença de ordens e diretrizes de instrução enfocadas 

prioritariamente à preparação e ao adestramento das tropas militares a serem 

empregadas na Operação Arcanjo. Nese sentido, constam em documentos de 

instrução do Comando Militar do Leste orientações específicas direcionadas ao 

adestramento dos efetivos militares da 9ª Bda Inf Mtz (GUEs) que comporiam o 

futuro efetivo da Força de Pacificação nos complexos de favelas da Penha e do 

Alemão (Exército, 2012i). 

                                                

114 Além disso, o menor efetivo autorizado a realizar ações isoladas foi o de um Grupo de 
Combate (cerca de 9 homens), diferente do previsto na doutrina convencional, a qual prevê a 
possibilidade de empregar uma Esquadra em ações de natureza semelhante (cerca de 4 
homens) (Lima, 2012, p. 105). 
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O ambiente no qual estava inserido o Haiti, quando do desenvolvimento 

das primeiras missões desencadeadas pelo batalhão brasileiro apresentava 

muitas semelhanças ao encontrado no complexo de favelas da Penha e do 

Alemão. A situação operacional e tática se revestia de elevada complexidade, 

dada as características do terreno e a elevada mistura da população com as 

forças adversas. Além disso, a presença do Estado também se mostrava 

insuficiente, proporcionando lacunas, ocupadas por forças criminosas (Pedrosa, 

2015, p. 178). Diante desse quadro, o trabalho desenvolvido pelas tropas 

brasileiras naquele país enquadraram-se em atividades de pacificação, servindo 

de subsídio para as ações desencadeadas pela Força de Pacificação da 

Operação Arcanjo. 

O emprego de rodízios de tropas combinados com curtos períodos de 

arejamento 115 , possibilitaram condições adequadas de cumprimento de 

atribuições aos militares empregados nas operações desenvolvidas no complexo 

de favelas da Penha e do Alemão (Exército, 2011a). Esse fenômeno 

caracterizou-se também como um ensinamento colhido das experiências do 

Exército Brasileiro na MINUSTAH, cuja implementação provocou efeitos morais 

positivos na tropa, potencializando a capacidade de combate do militar (Lima, 

2012, p. 51). 

Essa variedade de lições aprendidas e melhores práticas observadas no 

transcorrer de missões de naturezas semelhantes puderam ser consolidadas em 

novas técnicas, táticas e procedimentos nas operações de GLO, inseridos num 

contexto de acompanhamento doutrinário possibilitado pela evolução da forma 

de emprego da Força (Brasil, 2016d). 

A preparação do soldado para operar no complexo de favelas da Penha e 

do Alemão contemplava aspectos cognitivos, psicomotores e psicológicos, com 

o propósito de prepará-los para as mais prováveis situações que pudessem 

                                                

115 Curtos períodos em que parte da tropa empregada era retirada da área de operações para 
descansar das atividades de garantia da lei e da ordem. 
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encontrar (Exército, 2011b). Nesse sentido, durante o período preparatório foram 

explorados conhecimentos quanto aos aspectos legais básicos, características 

culturais inerentes à população da região, exercício da liderança para 

comandantes de pequenas frações e instruções militares pertinentes ao 

exercício da profissão militar116; tudo isso com o propósito de melhor preparar o 

militar para enfrentar o complexo ambiente apresentado, alinhado aos recentes 

conceitos inseridos nos produtos desenvolvidos pela DTM (Brasil, 2013f). Esse 

conjunto de capacitações tornou o soldado mais apto a prover a segurança na 

região117. 

Nas operações militares realizadas notou-se ainda, a importância 

dispensada à área jurídica. Esse fenômeno encontrava-se incorporado tanto à 

estrutura da Força de Pacificação, quanto às ações por ela desenvolvida. Tal 

aspecto refletiu no aprimoramento de procedimentos jurídicos relacionados às 

operações militares118, o que caracterizou maior integração das autoridades 

militares com representantes da justiça, permitindo o desenvolvimento da 

doutrina relacionada às operações de GLO (Carvalho, 2013, p. 52). 

Quanto ao equipamento empregado na Operação, nota-se que alguns 

dos produtos de defesa utilizados pelas tropas do Exército implicavam na 

necessidade de adaptação ao ambiente em questão. Esse fenômeno decorreu 

em função do meio e do tipo de operação militar desenvolvida, aspectos que 

demandaram o uso de meios de transporte versáteis119, além do emprego de 

armamentos letais e não-letais adequados ao tipo de missão120 (Lima, 2012, p. 

                                                

116 Ordem de Instrução Nr 02-E3, de 10 de fevereiro de 2012. Emprego de armamento não letal. 
Força de Pacificação ARCANJO/6. 
117  Apresentação da Força de Pacificação da Operação ARCANJO/2 (2011) ministrada à 
comitiva da ECEME em visita à área de pacificação. 
118  Os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça migraram de sua forma 
individualizada para coletiva. Tal fato se mostrou necessário em virtude da precariedade das 
referências postais presentes na área (Lima, 2012, p. 110). 
119  As motocicletas se mostraram extremamente úteis para o ambiente de favelas, em 
decorrência da versatilidade de seu emprego: patrulhamento, perseguição, reconhecimento, 
escolta e transporte de mensageiros (Lima, 2012, p. 70). 
120 O armamento não-letal evitou a potencialização de danos colaterais à população civil. Já, 
quanto ao armamento letal, foram empregados fuzis de cano curto, adequado para operações 
em ambiente edificado (Lima, 2012, p. 93). 
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93). Esses materiais mostraram-se adequados às ações desenvolvidas em 

ambientes edificados, permitindo a adaptação da tropa às condições 

apresentadas. 

Outrossim, em que pese o uso de viaturas blindadas em operações de 

GLO constar da doutrina de emprego do Exército Brasileiro e desse meio de 

transporte ter sido utilizado em oportunidades anteriores (Peixoto, 2010), cabe 

ressaltar seu papel de destaque na Operação Arcanjo. As viaturas blindadas 

mostraram-se vantajosas em virtude da proteção oferecida e por permitirem 

transpor obstáculos encontrados nas vias terrestres, favorecendo o atingimento 

dos objetivos estabelecidos na operação (Crescêncio Junior, 2013). Além disso, 

o emprego desses meios proporcionaram ensinamentos que subsidiaram 

produção doutrinária publicada pelo C Dout Ex (Brasil, 2016d). 

A busca do entendimento cultural foi um aspecto que mostrou-se 

permanentemente presente nas operações desenvolvidas nos complexos de 

favelas da Penha e do Alemão. Esse fenômeno apresentava-se na constante 

busca da integração com a população da região, por intermédio do tratamento 

respeitoso e de ações sociais, relacionamento entre as autoridades militares e 

líderes comunitários, participação efetiva da comunidade por meio do emprego 

de canais de comunicação e denúncias, audiências públicas, dentre outras 

atividades. Tal esforço angariou o apoio dos habitantes da região, manifestado 

nas diversas pesquisas de opinião, as quais foram submetidas. Como resultado 

verificou-se o interesse de veículos de comunicação da mídia nacional e do 

exterior121, projetando positivamente o emprego da Força de Pacificação (Lima, 

2012, p. 71). 

A Força de Pacificação empregou como instrumento de apoio às suas 

ações a ferramenta do disque-denúncia. Essa medida serviu como um 

mecanismo de identificação e levantamento de atividades ligadas ao crime 

                                                

121 Periódico O Globo. Imprensa internacional repercute ocupação do Complexo do Alemão. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/imprensa-internacional-repercute-ocupacao-do-
complexo-do-alemao-2918553#ixzz4QH11iHhs. Acesso em: 17 de novembro de 2016. 
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organizado, e ainda, como método de controle das ações dos militares e 

policiais. Além disso, o disque-denúncia serviu como uma via de aproximação da 

população às tropas militares, em virtude do sentimento de colaboração com as 

operações, mesmo que de maneira anônima122. 

Figura 19: Estatística do Disque Denúncia Op Arcanjo 

 
Fonte: Adaptado (Exército, 2012f) 

A estrutura organizacional que foi concebida contando com policiais 

militares do Estado do Rio de Janeiro e policiais civis possibilitou a execução do 

trabalho conjunto atendendo ao estabelecido nos atuais documentos 

doutrinários da Força Terrestre (Brasil, 2013a). O trabalho integrado entre esses 

atores materializou-se por meio de diferentes tipos de operações - Fiscalização, 

Busca e Apreensão, vasculhamentos, dentre outros, cuja experiência fora 

consubstanciada posteriormente na Publicação de Lições Aprendidas I/2016, do 

COTER. 

Ainda no que se refere à estrutura das tropas, cabe apontar que o 

estabelecimento de um posto avançado de delegacia da polícia civil na base de 

                                                

122 Apresentação institucional da Força de Pacificação da Operação ARCANJO/6 ministrada à 
comitiva da CPJ (2012) em visita à área de pacificação. 
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operações do Comando da Força de Pacificação promoveu celeridade nos 

procedimentos legais relacionados às demandas de prisões e apreensões 

diversas (Exército, 2011a). Ressalta-se ainda, que o trabalho conjunto entre 

tropas do Exército e forças policiais representou um dos fatores que 

contribuíram para a evolução da situação de segurança na região do complexo 

de favelas do Alemão123. 

Os efeitos da atuação das tropas no complexo de favelas da Penha e do 

Alemão foram constatados através da queda dos índices de criminalidade na 

região, evidenciando que tal medida mostrou-se eficaz quanto ao aspecto militar 

das ações. De acordo com periódicos nacionais grande parte dos indicadores de 

ilícitos foram reduzidos durante a presença da Força de Pacificação124. Além 

disso, por intermédio do quadro 8 é possível perceber sensível redução dos 

índices de criminalidade após o período de atuação de um dos contingentes da 

Força de Pacificação Arcanjo. 

Quadro 8: Resumo dos índices de violência imediatamente antes e depois da Op Arcanjo IV 
Indicador Estratégico 28 Nov 09 a 

27 Nov 10 
28 Nov 10 a 
23 Nov 11 

Diferença 
Absoluto % 

Homicídio doloso 121 110 - 11 - 9,1 
Latrocínio 10 6 - 4 - 40,0 
Resistência com morte do opositor 73 25 - 48 - 65,8 
Lesão corporal seguida de morte 4 0 - 4 - 100 
Letalidade violenta 
(homicídio+latrocínio+auto de 
resistência+lesão seguida de morte 

208 141 - 67 - 32,2 

Roubo de veículo 1.560 1.047 - 513 - 32,9 
Roubo de aparelho celular 571 367 - 294 - 35,7 
Roubo a transeunte 3.016 2.183 - 833 - 27,6 
Roubo em ônibus 411 286 - 125 - 30,4 
Roubo de rua 
(Transeunte+celular+coletivo) 3.998 2.836 - 1162 - 29,1 

Fonte: Adaptado de (Mendes, 2012) 

                                                

123 Apresentação da Força de Pacificação da Operação ARCANJO/7 ministrada à comitiva do 
Ministério Público Militar (11/4/2012) em visita à área de pacificação. 
124 Periódico o Globo: Índice de roubos de veículos em 2011 pode ter sido o menor em 19 anos. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/indice-de-roubos-de-veiculos-em-2011-pode-ter-sido-
menor-em-19-anos-3555655#ixzz4QIDZhdR5. Acesso em 16 de novembro de 2016. 
Periódico Veja: As UPPs avançam. E crescem os problemas. Disponível em: http://veja.abril. 
com.br/politica/as-upps-avancam-e-crescem-os-problemas/. Acesso em 16 de novembro de 
2016. 
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Corroborando com as constatações dos periódicos indicados, a Força de 

Pacificação da Operação Arcanjo/7 elucidou em gráfico constante da 

apresentação realizada ao Ministério Público uma redução de cerca de 60% na 

ocorrência de crimes (militar e civil), durante o período compreendido entre a 

fevereiro de 2011 e abril de 2012. 

Contudo, faz-se necessário apontar que os problemas existentes na 

região de favelas da Penha e do Alemão transcendiam a esfera militar, afetando 

aspectos econômicos e sociais 125 . Logo, o estudo em tela restringiu-se a 

registrar os resultados que figuram a área de atuação da Força de Pacificação. 

Desta maneira, torna-se evidente a manifestação do aprimoramento 

doutrinário da Força na Operação Arcanjo por intermédio dos novos conceitos e 

concepções contidas nos recentes produtos doutrinários lançados pelo Exército. 

Além disso, as características do ambiente onde se desenvolveram a operação 

correspondem àquelas cuja Força baseia sua preparação e emprego, 

demonstrando alinhamento dos produtos doutrinários à realidade. 

Cabe ressaltar que, apesar da inexistência da sistemática de 

acompanhamento doutrinário e de lições aprendidas à época, a atualização da 

doutrina militar terrestre transcorreu de maneira oportuna e contínua, 

demonstrando que sua aplicação contribuiu para o cumprimento das atribuições 

que cabiam às tropas empregadas. 

 

4.1.2 OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO  

A Operação São Francisco consistiu no conjunto de ações de Garantia da 

Lei e da Ordem desenvolvidas por uma Força de Pacificação no complexo de 

                                                

125 Nota do MD: Trabalho do Exército no Complexo do Alemão é exemplo de devoção à causa 
pública, diz Amorim. Disponível em: http://www.defesa.gov.br/index.php/noticias/93-trabalho-do-
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favelas da Maré126, no período de 04 de abril de 2014 a 31 de março de 2015 

(Souza Neto, 2015, p. 20). A operação passou a ser desenvolvida a partir da 

Diretriz Ministerial nº 9, de 01 de abril de 2014, do Ministério da Defesa, a qual 

foi fruto de um acordo firmado entre o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça 

e do Governo do Estado do Rio de Janeiro (Exército, 2014a). Tal acordo teve 

sucessivas prorrogações, totalizando 6 (seis) períodos de aproximadamente 9 

(nove) semanas, em virtude da situação instalada na cidade (Souza Neto, 2015, 

p. 21).  

O acordo firmado entre as autoridades ministeriais (Defesa e Justiça) e o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro vedou a atuação de policiais que não 

integravam a Força de Pacificação a realizarem diligências policiais na região. 

Esse fenômeno possibilitou maior controle das forças federais empregadas, 

constituindo-se num aprimoramento da doutrina de GLO, o que caracterizou o 

surgimento de um novo fator presente no emprego do EB nas operações dessa 

natureza (Exército, 2014b). 

O mesmo conceito de Força de Pacificação empregado nas Operações 

de GLO desenvolvidas nos complexos da Penha e do Alemão foi empregado na 

Operação São Francisco, adotando características muito semelhantes, o que 

permitiu a incorporação e implementação de grande parte das experiências 

adquiridas nas ações no complexo da Maré (Exército, 2015a). 

Tal como o complexo de favelas da Penha e do Alemão, a região da Maré 

caracterizava-se pelas precárias condições de vida oferecidas aos habitantes 

locais, sendo classificada pelo senso 2010 do IBGE como aglomerado 

subnormal. Segundo os dados da Prefeitura da Cidade do Rio de janeiro, com 

                                                                                                                                            

exercito-no-complexo-do-alemao-e-exemplo-de-devocao-a-causa-publica-diz-amorim. Acesso 
em 17 de novembro de 2016. 
126 O complexo de favelas da Maré é composto pelas seguintes comunidades: Praia de Ramos, 
Parque Roquete Pinto, Parque União, Parque Rubens Vaz, Nova Holanda, Parque Maré, 
Conjunto Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Bento Ribeiro Dantas, Vila dos 
Pinheiros, Conjunto Pinheiros, Conjunto Novo Pinheiros (Salsa & Merengue), Vila do João e 
Conjunto Esperança (Exército, 2014a). 
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base no mesmo senso, o complexo da Maré apresenta uma das maiores 

densidades demográficas dentre as favelas da cidade (Brasil, 2012a). 

Tal situação se equipara à do caso do complexo de favelas da Penha e 

do Alemão, sinalizando carências similares àquelas anteriormente apresentadas. 

A população residente do complexo de favelas da Maré, assim como, no caso 

anterior, convive com uma realidade de afastamento do Estado, refletindo em 

necessidades básicas de cidadania127 (Pereira, 2016, p. 19). De igual maneira, 

as ações militares tornam-se meios coadjuvantes para o atendimento das 

demandas sociais da região. Contudo, conforme consta na atual DMT, as 

operações em ambiente urbano devem contemplar ações que buscam minimizar 

os efeitos sentidos pela população do ambiente de operações (Mendes, 2012, p. 

23). 

Esse complexo ambiente apresentado às tropas empregadas na Maré 

sinalizaram grau de importância semelhante dedicado à dimensão humana das 

operações. Os contingentes da Operação São Francisco perceberam que a 

busca do apoio popular seria uma alternativa eficiente para empreender as 

operações militares. Dessa forma estabeleceram a população como o centro de 

suas ações, priorizando as considerações civis em seus planejamentos (Scoto, 

2016, p. 5). 

As operações desencadeadas na região da Maré priorizaram o 

estabelecimento de relacionamento com ONG e agências governamentais, 

caracterizando também a importância das operações interagência. Tal parceria, 

manifestada pelas Ações Cívico-Sociais (ACISO) realizadas128 demonstraram 

ser eficazes na busca do apoio da população local. Cabe observar que estas 

                                                

127 Cabe registrar que a Prefeitura do Estado do Rio de janeiro adotou nova tipologia para 
classificar as favelas, no ano de 2010, subdividindo-as em dois grupos: as comunidades 
urbanizadas e as favelas. Contudo, apesar dessa reclassificação, o complexo de favelas da 
Penha e do Alemão, assim como o da Maré ainda permaneceram na condição de favela, por 
representarem áreas de risco ou inadequadas para uso residencial (Brasil, 2012a). 
128 Cursos e oportunidades de empregos pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (FIRJAN), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), a Federação das 
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mostraram-se ainda mais eficientes, quando realizadas de maneira 

particularizadas. Sobre essa questão, Souza Neto (2015) coloca que ACISO 

específicas como justiça itinerante, DETRAN, limpeza urbana, dentre outras 

permitiram melhor atendimento às necessidades dos residentes das 

comunidades. 

Entretanto, em que pese os retornos positivos advindos de ações dessa 

natureza para o desencadeamento das operações militares, registra-se que seus 

efeitos têm duração mais efêmera para a população quando comparadas às 

atividades perenes desenvolvidas por ONG ou outros atores sociais, como as 

igrejas. Tal fato decorre da permanência destes últimos na região de favelas e o 

conhecimento mais apurado das demandas destas comunidades (Pereira, 2016, 

p. 81). 

Outro veículo de integração e aproximação com a população local foi o 

emprego das atividades de comunicação social desenvolvidas pela Força de 

Pacificação da Maré. De acordo com os recentes preceitos doutrinários do 

Exército, essa capacidade interfere diretamente nos resultados obtidos pelas 

tropas empregadas (Brasil, 2014c). A Operação São Francisco demonstrou a 

ocorrência de elevada demanda de assuntos relacionados às atividades de 

comunicação social, tal como se observa no quadro abaixo (quadro 9). 

Quadro 9: Demandas de Com Soc na F pac Maré (Abr 14 a Mar 15) 
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Contingente I 39 1 4 36 6 95 NC 8 5 NC 
Contingente II 10 5 9 11 NC 34 70 13 5 13 
Contingente III 1 1 0 NC 0 156 213 3 2 16 
Contingente IV 1 3 6 1 0 114 293 2 2 42 
Contingente V 1 1 0 13 1 60 96 4 2 7 
Contingente VI 

(até 02 Mar 
15) 

0 0 0 4 0 42 45 2 0 0 

Fonte: Adaptado (Souza Neto, 2015) 

                                                                                                                                            

Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR) e o 
Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes (SINDRIO) (Exército, 2015a). 
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A visibilidade das ações imposta pela mídia, conduziram à Instituição a 

realizar intervenções diretas nas ações da Força de Pacificação, por intermédio  

do Centro de Comunicação Social do Exército (Souza Neto, 2015). Essa 

preocupação presente na evolução da forma de combater da Força prima pela 

manutenção da imagem institucional, em decorrência da existência de uma 

disputa entre atores sociais relacionada ao domínio de narrativa (Rosa & 

Vinhola, 2016). Dessa maneira, os atuais preceitos doutrinários do EB mostram-

se alinhados aos desafios impostos ao emprego da Força na atualidade. 

A estruturação da Força de Pacificação, a forma de atuação e a conduta 

da tropa, mostraram que as experiências adquiridas nas recentes atuações nas 

operações de GLO promoveram o aprimoramento da doutrina e sua eficiência 

na contribuição para o restabelecimento da segurança local (Exército, 2015a). A 

aproximação dos chefes militares com lideranças comunitárias e ONG que 

desenvolviam atividades na Maré, a participação dos habitantes locais por meio 

do emprego de canais de comunicação e denúncias (Disque-Pacificação) e o 

tratamento dispensado pelos militares aos residentes locais constituíram-se em 

exemplos que traduziram essa constatação (Exército, 2015b). 

Às operações no complexo da Maré se desenvolveram com tropas do 

Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil (Fuzileiros Navais), atuando de 

maneira conjunta; diferente da Operação Arcanjo, cuja União se fazia 

representar apenas por integrantes da Força Terrestre. Essa simbiose mostrou-

se positiva, uma vez que a interação entre os profissionais de diferentes Forças 

Singulares promoveu a existência de uma ambiente de colaboração e 

intercâmbio de ideias e procedimentos (Brasil, 2015h). 

Os produtos doutrinários desenvolvidos pelo C Dout Ex serviram de 

subsídio para o planejamento e execução das operações GLO transcorridas no 

complexo de favelas da Maré. Os novos conceitos e as novas capacidades 

estabelecidas pela Força nortearam a condução das ações militares. Nesse 

sentido, o conceito de operações em amplo espectro, especialmente aqueles 

relacionados às ações contra forças irregulares receberam grande ênfase 
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durante a preparação das tropas para operar na Maré. As aptidões relacionadas 

à operações especiais, guerra eletrônica, guerra cibernética, operações de 

informações e de inteligência também foram largamente empregadas, 

potencializando as ações das tropas (Scoto, 2016, p. 8 e 9). 

Produtos de defesa modernos característicos da evolução doutrinária da 

Força possibilitaram resultados positivos às ações da Força de Pacificação. A 

viatura blindada para transporte de pessoal GUARANI mostrou-se versátil e 

segura para o emprego no interior de complexas áreas edificadas, como na 

Maré (Brasil, 2015i). Ademais, outros meios modernos, como os equipamentos 

de coleta de imagens inseridos nas aeronaves empregadas nas operações129 

aumentaram a consciência situacional 130  das frações militares empregadas 

(Brasil, 2015h). 

O conceito de lições aprendidas mostrou-se presente nos contingentes 

militares empregados na Operação São Francisco. Relatórios elaborados pelas 

tropas que compuseram as diferentes F Pac apresentam esse aspecto bastante 

arraigado. Os efetivos militares buscavam explorar as experiências anteriores de 

seus integrantes nas operações em curso (Operação Arcanjo, Operação 

Guanabara e experiências da MINUSTAH). Além disso, durante as trocas dos 

comandos militares empregados procurava-se realizar simpósios ou 

conferências com os efetivos substituídos, a fim de coletar todas as informações 

e vivências necessárias para o desempenho adequado na operação (Brasil, 

2015h). 

Ainda nesse diapasão, notou-se que a experiência adquirida possibilitou 

ainda o emprego de meios, armamentos e materiais mais adequados à realidade 

encontrada, tais como o emprego de viaturas blindadas, de meios aéreos de 

vigilância (helicópteros), de aeronaves remotamente pilotadas e de armamentos 

letais e não-letais, consubstanciando publicação relacionada à lições aprendidas 

                                                

129 Equipamento conhecido como “Olho da Águia”. 
130 Reunião de conhecimentos e informações disponíveis, que promovem melhores condições na 
tomada de decisões (Brasil, 2014j, p. 2-6). 
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da Força (2016d). Além disso, foi possível constatar, o aperfeiçoamento 

doutrinário do emprego dos meios citados, durante a execução das operações; 

tal como o uso de motocicletas e dos veículos leves nas operações (Brasil, 

2014h). 

Ressalta-se ainda, a preparação específica para o desempenho das 

ações na Operação São Francisco e o planejamento das ações. O período que 

antecedia ao emprego das frações era preenchido por atividades enfocadas no 

desenvolvimento de habilidades militares e na aquisição de conhecimentos 

básicos necessários à atuação da tropa (Brasil, 2015h). Nesse sentido, foram 

agregados conhecimentos relacionados à realidade local, orientações quanto 

aos procedimentos esperados no contato com a população e conhecimentos 

jurídicos básicos, além das instruções militares tradicionais (Brasil, 2015g). 

Outro fator proveniente de entendimentos doutrinários atuais presente 

nos produtos do C Dout Ex é o conceito de interoperabilidade. Tal aspecto 

encontra sustentação na composição da Força de Pacificação, a qual era 

integrada por militares e representantes das forças de segurança pública do 

Estado do Rio de Janeiro. O trabalho integrado desses atores produziram 

resultados significativos para as operações. De acordo com nota expedida pelo 

EB foram realizadas de 65.000 ações, resultando em 583 prisões, 228 

apreensões de menores por cometimento de atos infracionais e 1.234 

apreensões de drogas, armas, munições, veículos, motos e materiais diversos 

(Exército, 2015a). 

Ademais, a estrutura das forças militares empregadas no Complexo de 

favelas da Maré também contaram com delegacias de polícia judiciária militar 

(DPJM), o que promoveu maior eficiência nas ações conjugadas com a polícia 

civil. Essas estruturas responsabilizavam-se pelas autuações relacionadas aos 

ilícitos militares, revelando-se instrumentos fundamentais nas operações de 

GLO, em virtude da quantidade de crimes cometidos dessa natureza (Brasil, 

2014h). 
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Como resultados do emprego de militares no complexo de favelas da 

Maré, o Exército Brasileiro expôs que houve a retomada de áreas sob domínio 

das facções criminosas e perda da liberdade de ação dos mesmos. 

Corroborando com esse posicionamento veículos de comunicação e agências 

de expressão nacional e regional apontaram que, apesar da dificuldade a 

atuação as tropas reduziram os índices de violência na região da Maré, assim 

como as condições de vida tornaram-se melhores131. 

Além disso, a segurança proporcionada por intermédio da presença das 

tropas federais na Maré possibilitou a instalação de serviços essenciais à 

população, materializados em ações de regularização de coletas de lixo, 

desobstrução de vias, construção de escolas, projetos de melhoria do 

esgotamento sanitário, dentre outras atividades. Dessa maneira, evidencia-se 

que o emprego da expressão militar do poder nacional contribuiu para criar 

condições favoráveis às ações dos organismos estatais em áreas onde os 

elevados índices de criminalidade impediam a instalação de meios do Estado na 

região (Exército, 2015a). 

Entretanto, assim como mencionado anteriormente, a região carecia de 

ações combinadas do Estado enfocando outras áreas, particularmente àquelas 

relacionadas aos aspectos sociais e econômicos da vida da comunidade. No 

entanto, cabe assinalar que a presente investigação restringiu-se aos resultados 

alcançados pelo emprego das forças de segurança. 

Sendo assim, foi possível evidenciar manifestações do aperfeiçoamento 

doutrinário da Instituição na Operação São Francisco por meio da utilização dos 

modernos conceitos de combate em ambientes humanizados e constituídos por 

elementos que lhe conferem elevada complexidade. Tal constatação adveio do 

                                                

131  Site G1 (23/6/2015). Força de Pacificação teve avanços na Maré, mas ainda enfrenta 
dificuldades. Disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/06/forca-de-
pacificacao-teve-avancos-na-mare-mas-ainda-enfrenta-dificuldades.html. Acesso em: 17 de 
novembro de 2016. 
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enfoque no apoio à população, como centro da atuação das tropas, promovendo 

caráter prioritário às considerações civis e à dimensão humana do ambiente. 

Não menos importante, a aplicação dos modernos materiais de emprego 

militar nas operações desenvolvidas no complexo de favelas da Maré assinalou 

a influência do aprimoramento doutrinário do EB. Esse fato promove a avaliação 

e validação dos recentes produtos doutrinários desenvolvidos sob a orientação 

da Força. 

Registra-se ainda que, o EB utilizou largamente as experiências de 

militares que participaram de outras operações de naturezas semelhantes, 

apesar da inexistência da sistemática de acompanhamento doutrinário e de 

lições aprendidas à época. Tal fenômeno fora apontado como favorável ao 

aprimoramento do emprego da Força. 

 

4.1.3 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Do exposto, torna-se possível depreender que a evolução da doutrina de 

emprego do Exército nas Operações de GLO favoreceram o cumprimento das 

atribuições determinadas às tropas. Conforme definido pelo SIDOMT (2015), 

aspectos relacionados ao como combater, como equipar e como organizar 

definem a doutrina de emprego militar, e sua evolução invariavelmente permeia 

essas vertentes. 

Sendo assim, quanto à forma de combater as operações Arcanjo e São 

Francisco evidenciaram que as experiências adquiridas na atuação do EB no 

Haiti revelaram-se proveitosas, evidenciando a importância da aplicação das 

lições aprendidas e melhores práticas em missões de naturezas semelhantes. A 

preparação prévia e específica dos contingentes empregados, a utilização de 

rodízios combinados com descansos programados e a constituição de efetivos 

                                                                                                                                            

Site CRECI-Rj. Pacificação aquece mercado imobiliário no Complexo da Maré. Disponível em: 
http://creci-rj.gov.br/pacificacao-aquece-mercado-imobiliario-complexo-da-mare/. Acesso em: 17 
de novembro de 2016. 
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para o cumprimento dos diferentes tipos de atribuições promoveram uma 

maneira ímpar de empreender as operações. 

Particularmente, para as operações desencadeadas no complexo de 

favelas da Maré, as experiências das operações realizadas na Operação 

Arcanjo se caracterizaram também como importantes fontes de aprendizado à 

tropa. 

Ademais, outro aprimoramento na forma de combater das tropas militares 

foi a utilização de um canal de comunicação com a população da região, por 

intermédio do disque-denúncia. Este instrumento serviu como recurso de 

inteligência para as operações, e ainda possibilitou que os habitantes locais 

contribuíssem para a solução dos problemas de segurança de suas 

comunidades, revelando-se um meio eficiente de aproximação entre a tropa e os 

residentes, uma vez que a população representava o fator crítico a ser 

preservado. 

No que se refere ao equipamento foi possível constatar em documentos 

relacionados à Operação Arcanjo a importância da preparação e adequação da 

tropa no emprego de meios de transportes ágeis e versáteis, além do uso de 

armamentos não-letais. Outrossim, a utilização de veículos blindados e de 

motocicletas mostraram-se mais eficazes no interior das comunidades, servindo 

de subsídio para o aperfeiçoamento doutrinário da Instituição. 

No tocante a estrutura organizacional, nota-se que a Força de Pacificação 

concebida para a Operação Arcanjo apresentou-se como uma solução eficaz 

para o emprego de tropas militares em operações de GLO. A combinação de 

militares do Exército Brasileiro e policiais do Estado durante o desencadeamento 

das ações facilitou o trabalho em benefício da segurança pública. O modelo 

estrutural utilizado mostrou-se eficiente, sendo reproduzido posteriormente na 

Operação São Francisco. 

Além disso, verificou-se na estrutura das Forças de Pacificação 

empregadas nas operações estudadas a existência de diferentes capacidades 
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militares 132 , cuja integração contribuiu para o desempenho satisfatório da 

atuação das mesmas. A combinação de diferentes aptidões inserida numa 

estrutura única revelou-se eficiente para o problema de segurança pública 

apresentado, servindo de aprimoramento doutrinário e de modelo para 

aplicações futuras. 

  

4.2 SEGURANÇA EM GRANDES EVENTOS 

Nos últimos anos o Brasil sediou eventos de grande magnitude e 

repercussão internacional, os quais demandaram esquemas de segurança 

complexos, envolvendo vetores civis e militares133. De acordo com a Lei nº 

12.663 (2012b), a União se responsabilizou pela segurança dos eventos de 

grande porte que transcorreriam no Brasil nos anos de 2013 e 2014. 

Diante desses desafios, o Estado Brasileiro criou a Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE), órgão do 

Ministério da Justiça responsável pela planejamento, coordenação e 

acompanhamento das ações de segurança pública para os Grandes Eventos. 

Tais ações implicavam no envolvimento de instituições, órgãos e agências que 

pudessem oferecer respostas eficientes a quaisquer necessidade durante a 

realização dos mesmos, primando pela segurança da sociedade ou do Estado 

(Brasil, 2012e). 

Nesse contexto, o citado órgão inseriu em seu planejamento a 

necessidade do engajamento das Forças Armadas nas complexas operações de 

segurança, particularmente no que se referia à atividades logísticas; de proteção 

de infraestruturas críticas; de proteção do espaço cibernético; na defesa 

                                                

132  Comunicação Social, Operações Especiais, Operações Psicológicas, Operações de 
Inteligência, Operações de Informação, Guerra Eletrônica, Guerra Cibernética e Aviação do 
Exército. 
133 Jornada Mundial da Juventude (2013); Copa das Confederações FIFA (2013); Copa do 
Mundo FIFA (2014); Jogos Olímpicos (2016); e Jogos Paralímpicos (2016). 
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química, biológica, radiológica e nuclear; e nas outras atividades que 

demandassem suas capacidades134. 

Em atenção a Lei nº 12.663/12, o MD lançou a ordenamento normativo 

específico para atuação da Defesa nos Grandes Eventos. Nesse diapasão, o 

ministério passou a realizar o planejamento do emprego das Forças Armadas, 

particularizando a atuação de cada força singular, cabendo aos respectivos 

comandantes a responsabilização por cada região específica135 (Brasil, 2012j).  

A participação do Exército nas áreas de defesa, segurança e proteção, 

bem como outras ações de interesse dos setores público e privado foi 

supervisionada pelo EME. O referido órgão orientou o emprego da Força em 

alinhamento ao planejamento estratégico do MD e aos projetos estratégicos da 

Instituição (Brasil, 2013c). 

Cabe registrar que, em complemento ao documento acima mencionado, 

para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 a Instituição orientou os 

esforços de preparação atendendo à Portaria Interministerial nº 1.678/15 e ao 

Caderno de Atividades e de Segurança para os Jogos Rio 2016, o qual apontava 

as áreas temáticas de segurança e defesa, das quais a Força estaria inserida136 

(Brasil, 2015a). 

Os Grandes Eventos transcorreram simultaneamente à evolução da 

doutrina de emprego do EB. Dessa maneira, foi possível constatar em 

oportunidades distintas a interconexão entre a execução de eventos de grande 

magnitude e os aspectos relacionados ao aprimoramento da forma de combater 

da Força, seja no aspecto estrutural, organizacional ou na utilização de 

                                                

134 Ações previstas nos ordenamentos legais. 
135 Para a Copa das Confederações FIFA 2013, coube ao Exército a coordenadoria de defesa 
das cidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. Para a Jornada 
Mundial da Juventude a cidade do Rio de Janeiro. Para a Copa do Mundo FIFA 2014 as cidades 
de Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio De Janeiro e 
São Paulo. Para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 a cidade do Rio de Janeiro. 
136  Comando e Controle; Defesa Nacional; Inteligência; Policiamento Ostensivo; Pronta 
Resposta; Polícia Judiciária; Prevenção de Incidentes e Catástrofes; Prevenção, Repressão e 
Combate ao Terrorismo; e Segurança VIP (“Very Important Person”). 
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modernos equipamentos e armamentos diante das ameaças à execução dos 

mesmos. 

Nesse contexto, notou-se que para a Copa das Confederações FIFA 2013 

e Copa do Mundo FIFA 2014 foram montadas estruturas de comando e 

controle 137  em todas as regiões do Brasil, cujas responsabilidades foram 

distribuídas às Forças Armadas. Essas estruturas contavam com militares e 

representantes de variados órgãos e agências estatais, os quais integravam 

células de trabalho diversificadas, inseridas em um Centro de Operações, 

conforme a concepção moderna de atuação de forças de segurança em 

ambientes complexos (Brasil, 2014i). 

A interação desses atores possibilitou a busca de soluções efetivas para 

as demandas apresentadas no transcorrer dos eventos138. Cabe registrar que o 

trabalho conjunto teve seu amadurecimento por meio de reuniões e 

treinamentos específicos, os quais possibilitaram atingir uma efetiva combinação 

de capacidades, atendendo ao prescrito nos documentos doutrinários inseridos 

nos novos produtos do SIDOMT (Brasil, 2013f). 

A consecução de treinamentos específicos, ensaios e simulações  

proporcionaram a preparação necessária para a atuação dos atores acima 

mencionados nas áreas de segurança e defesa. Tais episódios se 

caracterizavam pelo enfrentamento de incidentes relacionados às ameaças aos 

Grandes Eventos (Exército, 2013c). Atentados terroristas, ataques químicos, 

manifestações populares, dentre outros serviram de subsídio para situações 

vivenciadas pelas forças de segurança139. 

                                                

137 Chamados de Centro de Coordenação de Defesa de Área (CCDA) ou Centro de Operações 
(COp). 
138 Defesanet. Forças Armadas entram em operação a três dias do mundial no Brasil. Disponível 
em: http://www.defesanet.com.br/eventos/noticia/15622/Forcas-Armadas-entram-em-operacao-a-
tres-dias-do-mundial-no-Brasil/. Acesso em: 17 de novembro de 2016. 
139 As operações “Planalto VI” e “Planalto VII” desenvolvidas pelo Comando do CMP permitiram 
adestrar as forças de segurança em incidentes relacionados à manifestações populares, o que 
posteriormente se configurou como fato, tal como registrou o site de notícias G1, em reportagem 
intitulada Protesto contra a Copa em Brasília tem 'apitaço' e jogo de futebol na rua (15/6/14). 
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Na Jornada Mundial da Juventude 2013, na cidade de Aparecida do Norte 

– interior paulista, a combinação da capacitação realizada, do esforço integrado 

e do uso dos recursos materiais e humanos adequados promoveram resultados 

satisfatórios140, os quais permitiram a identificação, confirmação e neutralização 

de um artefato explosivo de relativa capacidade de destruição, por ocasião de 

um treinamento realizado no dia 21 de julho de 2013. Esse fenômeno contribuiu 

para elevar a confiança dos integrantes da operação, bem como da população e 

da mídia, colaborando para materializar a eficiência dos instrumentos 

empregados pelo componente militar da Defesa Nacional141. 

A intensificação da interoperabilidade permitiu a elaboração de 

protocolos142 e procedimentos operacionais padrão143 para a atuação integrada 

entre as diferentes forças, órgãos e agências possibilitando melhor 

entendimento do trabalho de cada uma delas. Esse aspecto encontrou plena 

identificação com o arcabouço doutrinário desenvolvido no período de execução 

dos Grandes Eventos, que aponta para a importância desse tipo de operação ao 

se tratar de um ambiente de elevada complexidade (Brasil, 2014b, p. 4-6). 

A evolução da doutrina do EB, por intermédio dos modernos produtos de 

defesa, possibilitou maior efetividade às ações de segurança e defesa durante 

os Grandes Eventos desenvolvidos no país (Exército, 2013c). Os produtos 

provenientes dos Projetos Estratégicos do Exército encontravam-se em 

operação em todos os eventos mencionados. Nesse sentido, notou-se que os 

novos materiais de Artilharia Antiaérea oriundos do Projeto de Defesa 

                                                                                                                                            

Disponível em: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/06/manifestantes-contrarios-copa-
promovem-apitaco-em-brasilia.html. Acesso em: 17 de novembro de 2016. 
140 Apresentação do Oficial de Operações da 12ª Bda Inf L (Amv) à época das operações 
realizada aos alunos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Rio de Janeiro, 2016. 
141 Site Veja: Bomba de fabricação caseira é encontrada no Santuário de Aparecida Disponível 
em: http://veja.abril.com.br/brasil/bomba-de-fabricacao-caseira-e-encontrada-no-santuario-de-
aparecida/. Acesso em: 17 de novembro de 2016. 
142 Protocolo Operacional Integrado de Comunicação Social de Segurança Pública e Defesa Civil 
para os Jogos Rio 2016. 
143 Procedimento Operacional Padrão para apoio às ações contraterror. 9ª Bda Inf Mtz (GUEs). 
1ª Divisão de Exército. Rio de Janeiro, 2013. 
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Antiaérea 144 , combinados com aqueles oriundos do Projeto de Defesa 

Cibernética proveram a segurança de estruturas estratégicas existentes nas 

diversas cidades sede da Copa das Confederações FIFA 2013 e Copa do 

Mundo FIFA 2014145. 

Outrossim, em atividades de Segurança de Grandes Eventos cresce de 

importância a utilização de capacidades militares específicas, dada a 

complexidade do ambiente onde se desenvolvem as operações. A elevada 

densidade populacional, a dependência de estruturas estratégicas para a 

realização das atividades, a constante cobertura da imprensa e a existência de 

atores com interesses diversificados promovem um caráter difuso às ameaças 

que se apresentam nessas oportunidades. 

Muitos foram os exemplos históricos dos incidentes ocorridos em eventos 

de grande porte146, os quais permitiram extrair valiosos ensinamentos acerca 

dos procedimentos das forças de segurança. A maratona de Boston no ano de 

2013 serviu de ensinamento para o planejamento das atividades de varredura 

nas imediações da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, por ocasião da 

visita do Papa Francisco à cidade de Aparecida do Norte, no interior de São 

Paulo147. 

Inserida no contexto de capacidades militares específicas apresentado, a 

operação desencadeada pelo Comando Militar do Planalto (CMP) denominada 

Operação Copa Planalto norteou o planejamento e a execução de suas ações 

em alinhamento ao constante no produto doutrinário Bases para a 

Transformação da Doutrina Militar Terrestre (Brasil, 2013f), buscando empregar 

                                                

144 Site G1: Chega ao Rio artilharia antimíssil para Copa das Confederações. Disponível em: 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/05/chega-ao-rio-artilharia-antimissil-para-copa-
das-confederacoes.html. Acesso em: 20 de novembro de 2016. 
145 Página Oficial do Exército Brasileiro. Disponível: http://eblog.eb.mil.br/index.php/noticias/4131 
-o-exercito-e-a-copa-da-fifa. Acesso: 20 de novembro de 2016. 
146 Jogos Olímpicos de 1972 (Olimpíada de Munique); Olimpíada de Atlanta de 1996; UEFA 
Champions League de 2002; Ataque a seleção do Togo em 2010; Maratona de Boston de 2013; 
e outros. 
147 Apresentação do Oficial de Operações da 12ª Bda Inf L (Amv), à época da Operação 
Aparecida, ministrada aos alunos do 2º ano da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. 
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os atuais preceitos doutrinários relacionados ao planejamento baseado em 

capacidades da Força. Atividades no espaço cibernético; intensificação das 

atividades de Comunicação Social; potencialização das atividades interagências; 

amplo emprego de Operações Especiais; Inteligência; e operações de 

informações encontraram-se presentes no desenvolvimento das ações do CMP, 

naquela oportunidade (Exército, 2013c). 

Ainda, durante a preparação dos militares empregados na Operação 

Copa Planalto (CMP/2013) foram implementados conhecimentos básicos e 

procedimentos frente às ameaças terroristas; procedimentos de defesa química, 

biológica, radiológica e nuclear (DQBRN) e de gerenciamento de 

consequências; procedimentos básicos de contato com a imprensa; aspectos 

jurídicos; e regras de engajamento. Dentre os assuntos abordados, promoveu-se 

ênfase em terrorismo transnacional contemporâneo, técnicas básicas para 

realização de varreduras e procedimentos diante de uma ameaça à bomba, em 

virtude da existência de elevada probabilidade de realização de atentados 

terroristas, na ocasião148. 

No contexto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 também foram 

realizados exercícios simulados, com a finalidade de preparar integrantes do 

Exército Brasileiro e demais órgãos e agências governamentais no 

enfrentamento de possíveis incidentes. Nessas oportunidades capacidades 

militares demandadas em ambientes de elevada complexidade foram 

adestradas, inseridas em um ambiente interagências149. 

Esses treinamentos permitiram aferir o grau de desenvolvimento 

doutrinário alcançado pela Força, no emprego de capacidades militares 

                                                

148  Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Missão Operacional nº 065/2013. 
Exercício Simulado de Desastre no Hotel Mercure. Brasília, 2013. 
149 Vídeo informativo constante do acervo do site do Ministério da Defesa: Exercícios testam 
defesa química, radiológica e nuclear para Olimpíadas no Rio (30/03/2016). Disponível em: 
http://www.defesa.gov.br/videos. Acesso em: 12 de novembro de 2016. 
Vídeo informativo constante do acervo do site G1: Ato terrorista é simulado em exercício de 
preparação para Olimpíada no Rio (16/07/16). Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-
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terrestres, constantes dos documentos norteadores da forma de combater do 

EB150; assim como, possibilitou a pronta resposta dos profissionais envolvidos 

com a segurança nos incidentes transcorridos durante os jogos151. 

Cabe registrar que a sequência de eventos de grande magnitude 

sediados pelo país permitiram o desenvolvimento de lições aprendidas em 

diferentes áreas de atuação das forças de segurança, as quais foram 

consolidadas em relatórios e publicações da Força Terrestre (Brasil, 2014i). A 

presença de temas relacionados ao aperfeiçoamento doutrinário nos relatórios 

das operações de segurança em Grandes Eventos favorece à reflexão sobre o 

aperfeiçoamento da doutrina militar corrente. 

Nesse contexto, em relatório elaborado a partir da participação do EB na 

Operação Copa do Mundo FIFA 2014 foi possível constatar a necessidade de 

aprimoramento no desenvolvimento das operações interagência, por ocasião do 

emprego das forças de segurança na região do CMNE. Na oportunidade foram 

levantados procedimentos que mostraram-se deficientes e que careciam de 

aperfeiçoamento.  

Dessa forma, nota-se que os aspectos relacionados à evolução 

doutrinária em curso no EB possibilitaram melhores condições no provimento da 

segurança, quando da realização de eventos de grande envergadura no país 

(quadro 10). 

 

  

                                                                                                                                            

janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/07/ato-terrorista-e-simulado-em-exercicio-de-preparacao-
para-olimpiada-no-rio.html. Acesso em: 12 de novembro de 2016. 
150  A partir do documento Catálogo de Capacidades do Exército (2015-2023) foi possível 
identificar o emprego das seguintes capacidades militares: pronta resposta estratégica, 
superioridade no enfrentamento, apoio a órgãos governamentais, comando e controle, 
sustentação logística, interoperabilidade, proteção, superioridade de informações e cibernética. 
151 Às vésperas da Olimpíada, Rio tem 5 ameaças falsas de bomba em 5 dias. Disponível em: 
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/07/21/as-vesperas-da-olimpiada-rio-tem-5-
ameacas-falsas-de-bomba-em-5-cinco-dias.htm. Acesso em: 12 de novembro de 2016. 
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Quadro 10 – Interconexão da evolução da doutrina (*) e o Grandes Eventos 
Evolução da 

doutrina / Evento JMJ Copa Confederações 
Copa do Mundo 

Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos 

Etta compatível 
para formulação 

doutrinária 

- Aplicação de capacidades militares terrestres específicas 
- Aplicação de modernos conceitos doutrinários 

Gestão do 
conhecimento e 

Lições aprendidas 

- Relatórios 
- Publicação Lições Aprendidas I/2016 (COTER) 

Capacidade de 
pesquisa 

- Produção de pesquisas e artigos científicos relacionadas à segurança em grandes 
eventos 

Materiais de 
emprego militar 
modernos para 
atualização da 

doutrina 

- Helicópteros equipados 
com o “olho da águia” 
- VANT 
- Equipamento individual 
- Armamento não letal 
- Viaturas modernas 

- Helicópteros equipados com o “olho da águia” 
- GEPARD 
- Material DQBRN 
- Equipamento individual 
- Armamento não letal 
- Viaturas modernas 
- Viaturas blindadas sob rodas 

Legenda: (*) Aquelas identificadas no estudo dos Grandes Eventos. 
Fonte – o autor. 

 

4.2.1 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Do exposto, percebe-se que o aprimoramento da forma de combater do 

Exército contribuiu para o adequado cumprimento das atribuições previstas nos 

ordenamentos legais. A Instituição desenvolveu uma forma de empreender o 

combate própria para a aplicação da força no exercício das atividades de 

segurança em Grandes Eventos. 

O emprego da nova concepção doutrinária de interoperabilidade 

interagência evidenciado pela organização de estruturas de comando e controle 

em células específicas de trabalho favoreceram a geração de capacidades que 

conduziram ao sucesso das operações (Brasil, 2014k). Esse fenômeno permitiu 

o entendimento do trabalho desenvolvido por cada ator, além do 

estabelecimento de relações complementares entre os mesmos, o que 

promoveu a conciliação de interesses para o atingimento de objetivos comuns. 

Tal como apresentado na seção, o complexo ambiente no qual se 

desenvolveram a segurança dos eventos transcorridos no Brasil demandaram o 

emprego de capacidades militares adequadas ao mesmo. A variedade de 

possibilidades de ameaças apresentadas nesse cenário implicaram na 

necessidade de combinação de aptidões militares, cujas concepções 
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mostraram-se presentes a partir do aperfeiçoamento doutrinário do EB. A 

integração entre o terreno físico 152 , os aspectos humanos e a dimensão 

informacional153 materializados por meio de estruturas e células de trabalho 

atestaram a correta aplicação dos conceitos inseridos nas recentes produções 

doutrinárias do SIDOMT. 

Os modernos produtos de defesa desenvolvidos sob a orientação da 

Força mostraram-se aplicáveis em missões de Segurança dos Grandes Eventos. 

A execução da proteção física e de informações de importantes estruturas 

nacionais demonstraram a capacidade militar do país em assegurar a 

manutenção de seus interesses, favorecendo sua imagem no contexto 

internacional. 

Outrossim, as experiências vivenciadas em oportunidades anteriores 

mostraram-se úteis no desencadeamento do planejamento e execução das 

ações da Instituição, por ocasião da segurança dos Grandes Eventos. Os 

procedimentos da Copa das Confederações FIFA 2013 serviram de subsídios 

para a concepção de segurança da Copa do mundo FIFA 2014 e Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos 2016. Ademais, experiências internacionais também 

serviram de ensinamentos para a elaboração de normas de conduta na atuação 

das forças de segurança brasileiras, tal como o caso da maratona de Boston 

(2013) que serviu de lição para as tropas empregadas na Jornada Mundial da 

Juventude. 

Diante do exposto fica evidenciado que as ações do EB, norteadas pelo 

aperfeiçoamento de sua doutrina mostraram-se favoráveis à promoção de um 

ambiente seguro para o desenvolvimento de eventos de grande envergadura. O 

entendimento do cenário moderno permitiu o emprego da Força manifestado por 

                                                

152 Ambiente físico da área onde se desenvolvem as operações. 
153 A dimensão informacional é o conjunto de indivíduos, organizações e sistemas no qual 
tomadores de decisão são utilizados para obter, produzir, difundir e atuar sobre a informação 
(Brasil, 2014.). 
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aptidões presentes nos conflitos da Era do Conhecimento, atendendo ao contido 

em sua moderna concepção doutrinária.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada contribuiu para avaliarmos se a doutrina do Exército 

Brasileiro está evoluindo, assumindo como objetivo estabelecido pelo Estado-

Maior do Exército, por intermédio da Política Militar Terrestre: Aperfeiçoar o 

Sistema de Doutrina Militar Terrestre. Assim como, buscou-se evidenciar essa 

evolução por meio de sua aplicação no componente militar da Defesa Nacional. 

Em virtude da citada Política ter concebido seus objetivos orientando-se 

pela transformação militar da Força, na abordagem conceitual buscou-se 

embasamento teórico relacionado às transformações militares, com a finalidade 

de melhor compreender o fenômeno pelo qual atravessa o Exército Brasileiro, e 

a partir desse parâmetro identificar o aperfeiçoamento doutrinário pretendido. 

A pesquisa empregou estudos de caso de transformação militar 

envolvendo os Estados Unidos da América e a República Popular da China, com 

a finalidade de identificar como se desenrolou este processo nestas nações. Tal 

fato permitiu estabelecer correlações com a fundamentação teórica de 

transformação militar desenvolvida, assim como possibilitou, mesmo que de 

maneira limitada, verificar certa conexão com o caso brasileiro, uma vez que 

foram identificadas algumas posturas semelhantes, tais como o entendimento de 

que este processo se desenvolve de maneira contínua, motivado por fatores 

externos e internos e que sua implantação se processa de forma lenta e 

profunda. 

A pesquisa evidenciou, através do vetor de transformação Doutrina, que a 

Força adotou uma postura orientada para a implementação do processo de 

mudança pretendido. O Exército entendeu que o sistema de doutrina 

proporcionaria consistência à atividade de preparo e emprego, conduzindo a 

Instituição a um elevado nível de expertise. Nesse contexto, foram identificados 

fatores críticos de sucesso, cujo cumprimento caracterizaria o atingimento do 

aperfeiçoamento estabelecido. 
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A metodologia escolhida para o presente trabalho possibilitou alcançar o 

objetivo final da pesquisa. Ela contribuiu para o atingimento dos objetivos e as 

técnicas utilizadas apresentaram-se úteis na busca da solução do problema. O 

estudo de caso e as pesquisas bibliográfica e documental mostraram-se 

adequadas para a investigacao e a análise do problema proposto, apresentando 

resultados conclusivos. 

A hipótese levantada no início do trabalho foi sustentada por intermédio 

das manifestações da evolução doutrinária no componente militar da defesa 

nacional. A identificação e mensuração dos indicadores referentes aos fatores 

críticos de sucesso permitiram caracterizar suas aplicações por intermédio de 

operações militares realizadas pela Força. 

Durante os estudos da evolução da doutrina militar terrestre a pesquisa 

procurou identificar aspectos que demonstrassem a consecução de cada fator 

crítico de sucesso, investigando as ações da Força através dos parâmetros da 

transformação militar observados por Elinor Sloan (2008) e Jaime Covarrubias 

(2007), combinados com os preceitos contidos nos ordenamentos institucionais 

do EB (Brasil, 2015d) quanto às vertentes que constituem a doutrina militar: a 

forma de combater, a estrutura organizacional e os equipamentos e armamentos 

da força militar. 

Sobre os fatores críticos de sucesso estabelecidos como condicionantes 

do aperfeiçoamento doutrinário da Instituição constatou-se que parte deles 

puderam ser plenamente verificados; enquanto que outros necessitam de 

estudos mais aprofundados para assegurar sua consecução. 

O trabalho concluiu que a criação do Centro de Doutrina do Exército 

figurou como a estrutura capaz de formular e divulgar a doutrina da Instituição. 

Este órgão integrante do SIDOMT surgiu como solução para o gerenciamento da 

produção doutrinária no nível tático, ou seja, no emprego da Força Terrestre. A 

manutenção do Estado-Maior do Exército como órgão central do SIDOMT 

permitiu ao C Dout Ex engajar-se somente nas questões atinentes ao emprego 

do Força, delimitando adequadamente a sua área de atuação. A sua 
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subordinação ao Comando de Operações Terrestres permitiu conectar 

diretamente a formulação e a execução da doutrina do Exército num único 

órgão, assegurando melhores condições para a manutenção de um estado de 

permanente atualização. 

A modernização do Sistema de Doutrina do Exército e o estabelecimento 

de publicações norteando a gestão de conhecimento doutrinário da Força 

criaram condições adequadas de gerenciamento e administração dos assuntos 

referentes ao conhecimento doutrinário da Instituição. Essas atitudes 

promoveram a organização da estrutura de doutrina favorecendo melhor 

desenvolvimento da forma de combater da Força. A criação da Sistemática de 

Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA) garantiu o 

adequado aproveitamento das experiências vivenciadas pelos integrantes da 

Instituição, contribuindo para o constante aprimoramento da doutrina. Tais 

eventos concretizaram o segundo fator crítico de sucesso relacionado ao 

mencionado objetivo da Política Militar Terrestre. 

O fator crítico de sucesso capacidade de pesquisa efetiva no âmbito da 

Força foi estudado sob a perspectiva do Ensino Militar, tomando por base as 

instituições subordinadas ao Departamento de Educação e Cultura do Exército, 

dedicadas ao ensino superior, e que estivessem enquadradas nas linhas de 

ensino bélico ou complementar. Buscou-se identificar os tipos de pesquisas 

científicas empreendidas pelas instituições mencionadas chegando-se a 

conclusão de que estas têm contribuído para o atingimento do fator 

estabelecido, uma vez que as mesmas servem de instrumento para o 

desenvolvimento da DMT, com viés acadêmico, profissional e científico. 

Contudo, dada a amplitude do citado fator, cabe maior aprofundamento na 

busca de sua confirmação.  

Quanto aos intercâmbios doutrinários com as instituições do país e de 

nações amigas, buscou-se identificar os ordenamentos institucionais que 

regulam tais atividades, constatando-se uma elevação nas atividades 

relacionadas à interação da Força com as nações amigas. Tal fato denota a 
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intenção institucional em atingir o fator proposto, o que tem contribuído para o 

aperfeiçoamento doutrinário do Exército. Entretanto, cabe registrar a 

necessidade de examinar de forma mais aprofundada as questões relacionadas 

ao mencionado fator, uma vez que o trabalho fora delimitado empregando-se 

como parâmetro os intercâmbios internacionais. 

Registra-se ainda que, os modernos materiais militares empregados pela 

Força têm proporcionado a realização de experimentações doutrinárias, 

favorecendo a atualização da forma de combater do Exército. Além disso, a 

aplicação desses produtos em operações militares promoveram o 

desenvolvimento de novas concepções doutrinárias. 

Os fatores discriminados acima permitiram concluir que o Exército 

Brasileiro tem aperfeiçoado sua doutrina de emprego; contudo, a presente 

pesquisa buscou ainda identificar as manifestações desse fenômeno no contexto 

da Defesa Nacional, particularmente no que tange ao componente militar da 

mesma. 

Diante dessa perspectiva, elencou-se as últimas operações militares em 

que o Exército esteve envolvido, especialmente aquelas localizadas a partir de 

2010, marco temporal que deu início à transformação militar do Exército. 

Ressalta-se ainda que foram estudadas operações relacionadas à Garantia da 

Lei e da Ordem - Operação Arcanjo e Operação São Francisco - e à Segurança 

dos Grandes Eventos - Jornada Mundial da Juventude (2013), Copa das 

Confederações FIFA 2013, Copa do Mundo FIFA 2014, Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos 2016. 

Quanto às operações de Garantia da Lei e da Ordem constatou-se que 

houve a manifestação da evolução da doutrina militar terrestre nos aspectos 

relacionados à adoção de modernos conceitos doutrinários encontrados nos 

recentes produtos elaborados pelo C Dout Ex, além da utilização de 

capacidades militares recentemente identificadas pela Força. Tudo isso denota a 

eficiência da nova concepção do SIDOMT, permitindo constatar as contribuições 

desse novo sistema na forma de combater da Força. 
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Percebeu-se ainda, que as experiências adquiridas por integrantes das 

Forças de Pacificação na missão de estabilização do Haiti serviram de 

referência para as ações desenvolvidas no complexo de favelas da Penha e do 

Alemão, assim como, do complexo de favelas da Maré. Tais experiências 

mostraram-se alinhadas aos preceitos da gestão do conhecimento doutrinário, 

no que se refere ao aproveitamento de lições aprendidas. 

Quanto às operações de segurança de grandes eventos foi possível 

constatar o aperfeiçoamento doutrinário por intermédio do emprego de 

estruturas organizacionais enfocadas nas operações interagência. Esse 

fenômeno demonstrou um adequado entendimento da complexidade do 

ambiente no qual estavam inseridas as atividades, alinhando-se aos 

fundamentos consubstanciados nos produtos doutrinários da Força. 

Além disso, os modernos materiais de emprego militar utilizados para o 

estabelecimento da segurança de infraestruturas críticas manifestaram sua 

eficiência e a possibilidade de aprimoramento da forma de combater da Força. 

Outrossim, conforme analisado em subseção anterior, o emprego do 

Exército Brasileiro nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem e nas 

Operações de Segurança dos Grandes Eventos contribuiu para a conquista e 

manutenção da sensação de segurança da população pertencente às regiões 

nas quais foram desencadeadas as missões. Nas Operações de GLO foram 

apresentados números que evidenciaram a redução de índices de criminalidade; 

e nas Operações de Segurança dos Grandes Eventos o preparo, a quantidade 

de recursos humanos os equipamentos e armamentos empregados contribuíram 

para evitar a ocorrência de problemas com a segurança. 

Enfim, conclui-se que o objetivo de aprimoramento doutrinário 

estabelecido pela Força tem sido alcançado e sua manifestação tem-se 

mostrado favorável à elevação da capacidade de prover segurança. Contudo, 

nota-se que quanto mais claro forem os parâmetros estabelecidos para o 

atingimento do mencionado objetivo, mais significativa será sua manifestação no 

componente militar da Defesa Nacional.  
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