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RESUMO EXECUTIVO 

 
Este policy paper busca estudar o complexo ambiente amazônico e a 

aplicabilidade das ameaças híbridas nesta região. O objetivo é analisar as principais 
ameaças híbridas compreendidas como a junção das guerras convencionais, 
irregular, não convencionais e as chamadas revoluções coloridas. Foi realizado uma 
pesquisa bibliográfica, onde buscou analisar as obras básicas sobre o tema e alguns 
assuntos correlatos sobre a Amazônia e a teoria da complexidade, além das 
gerações das guerras e conceitos de guerra de Clausewitz até chegar nas guerras 
híbridas atuais. A pesquisa de campo foi realizada por meio de um questionário 
survey, com cinco níveis na escala Likert, dentro de uma metodologia quantitativa, 
para verificar a percepção de militares sobre o assunto. A amostra selecionada foi 
de 44 militares A amostra foi selecionada com base nos militares alunos do Curso de 
Política, Estartegia e Alta Administração do Exército (CPEAEx) da Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), envolvendo 44 (quarenta e quatro) 
questionários válidos. O tratamento dos dados é realizado com uso da Análise 
Fatorial para estabelecer uma relação entre as ameaças híbridas com a região 
amazônica. Tendo em vista a representatividade estatística no tamanho da amostra, 
os resultados quantitativos reforçaram as conclusões teóricas levantadas pelo 
estudo, podendo ser considerados e validados.  

 
 

Palavras-chave: Amazônia; guerra híbrida; complexidade; geração das guerras 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este documento de política busca estudiar el complejo entorno de la Amazonía 
y la aplicabilidad de las amenazas híbridas en esta región. El objetivo es analizar las 
principales amenazas híbridas entendidas como la unión de guerras convencionales, 
irregulares, no convencionales y las llamadas revoluciones de color. Se realizó una 
investigación bibliográfica, que buscó analizar los trabajos básicos sobre el tema y 
algunos temas relacionados sobre la Amazonía y la teoría de la complejidad, 
además de las generaciones de guerras y los conceptos de guerra de Clausewitz 
hasta llegar a las guerras híbridas actuales. La investigación de campo se realizó 
mediante un cuestionario de encuesta, con cinco niveles en la escala Likert, dentro 
de una metodología cuantitativa, para verificar la percepción del personal militar 
sobre el tema. La muestra seleccionada fue de 44 militares. La muestra se 
seleccionó con base en los estudiantes militares de la Política, Estrategia y Alta 
Administración del Ejército (CPEAEx) de la Escuela de Comando y Estado Mayor del 
Ejército (ECEME), involucrando a 44 (cuarenta y cuatro) cuestionarios validados. El 
procesamiento de datos se realiza mediante Análisis Factorial para establecer una 
relación entre las amenazas híbridas con la región amazónica. Dada la 
representatividad estadística en el tamaño de la muestra, los resultados cuantitativos 
reforzaron las conclusiones teóricas planteadas por el estudio, que pueden ser 
consideradas y validadas. 
 
Palabras-llave: Amazonas; guerra híbrida; complejidad; generación de guerras. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho terá como foco a busca do entendimento das ameaças 

híbridas possíveis de serem aplicadas ao complexo cenário amazônico. A pesquisa 

se enquadra na linha de pesquisa “Estudo da Paz e da Guerra”, em particular nos 

seguintes assuntos: “Estudos de Defesa, Política e Estratégia de Defesa, Segurança 

e Defesa, Relações Internacionais, Doutrina e Operações Militares”.  

A intenção é observar e registrar resultados da Análise Fatorial proposta, com 

fundamentação científica, identificando e relacionando os conceitos em questão 

aplicáveis à região amazônica. 

Este assunto é inédito e específico do Brasil, cuja prioridade encontra-se 

definida nos principais marcos legais que regulam a Defesa do Estado Brasileiro, 

tais como a Política Nacional de Defesa: “O planejamento da defesa deve incluir 

todas as regiões e, em particular, as áreas vitais onde se encontra a maior 

concentração de poder político e econômico. Da mesma forma, deve-se priorizar a 

Amazônia e o Atlântico Sul.” (BRASIL, 2012a); e a Estratégia Nacional de Defesa: 

“Priorizar a região amazônica. A Amazônia representa um dos focos de maior 

interesse para a defesa. A defesa da Amazônia exige avanço de projeto de 

desenvolvimento sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/controle, 

mobilidade e presença.” (BRASIL, 2012b).  

A proposta de estrutura do presente trabalho consiste, inicialmente, de uma 

análise da teoria da complexidade aplicada ao ambiente amazônico e do 

entendimento dos conceitos de guerra assimétrica, dos conceitos de clausewitz e de 

guerra híbrida na complexidade, para analisar suas possíveis relações.  

A fim de atingir os resultados propostos, apresentar-se-á este policy paper 

com a seguinte estrutura: metodologia, revisão da literatura, desenvolvimento do 

tema, seguida da análise dos resultados, melhores práticas, recomendações 

políticas e conclusões. 

 

2. METODOLOGIA 

O problema da pesquisa é de natureza explicativa, pois busca explicar as 

possíveis relações entre as ameaças híbridas aplicada ao complexo ambiente 
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amazônico, e descritiva, em função da atualidade do fenômeno sob análise, devido a 

diversos interesses sobre a região, não havendo registros acadêmicos, de acordo 

com a proposta deste trabalho. 

Será realizada uma pesquisa de campo, por meio de questionário estruturado 

com itens fechados, na primeira parte do questionário, com temas relacionados com 

as ameaças híbridas, com uma pesquisa tipo Survey2 com cinco níveis de resposta 

na escala Likert3. 

O Universo4 da pesquisa é de cerca de 54 militares do Curso de Política, 

Estartegia e Alta Administração do Exército (CPEAEx) da Escola de Comando e 

Estado-Maior (ECEME). A amostra selecionada foi de 44 militares, seguindo o 

método de amostragem probabilística por conglomerados5, garantindo uma margem 

de erro de cerca de 5% e um nível de significância de cerca de 95% (HAIR et al., 

2005). Assim, a amostra dessa pesquisa deverá ser em torno de 40 (quarenta) 

respondentes. Os questionários serão aplicados no ano de 2021 por meio de um 

corte-transversal6.  

O tratamento dos dados seguirá o método quantitativo, usando programa 

SURVIO como ferramenta de processamento, de forma a auxiliar uma Análise 

Fatorial, produzindo dados confiáveis. 

As hipóteses7 da presente investigação quantitativa foram as seguintes: 

- H1: o conceito de guerra híbrida pode ser aplicado a Amazônia. 

 As limitações do presente estudo estão na seleção da amostra, já que 

somente os integrantes do CPEAEx forão ouvidos, o que pode prejudicar as 

generalizações decorrentes. Torna-se interessante a aplicação deste questionário 

em outros institutos de ensino, a fim de ampliar as referidas generalizações 

 
2 Survey é um método de pesquisa de levantamento de opinião pública, de mercado e, atualmente, em pesquisas 

sociais, de forma a descrever ou explicar variáveis de uma população, a partir da análise estatística de uma 

amostra. 
3  Escala Likert é usado normalmente em questionários que visam buscar a opinião dos respondentes, 

especificando o seu nível de concordância com uma afirmação. 
4 Na fase quantitiativa, o universo ou população “é o conjunto de seres animados ou inanimados que representam 

pelo menos uma característica em comum” (MARCONI e LAKATOS, 2000a, p. 41). 
5  Amostragem Probabilística por Conglomerados ocorre quando uma população é dividida fisicamente em 

conglomerados, em grupos característicos. Depois, selecionam-se aleatoriamente os conglomerados ou grupos 

que farão parte da amostra, ao passo que todos os elementos dos conglomerados selecionados serão amostrados. 
6 Corte transversal significa que a coleta de dados ocorreu em um único momento. 
7 Hipóteses aqui nada tem a ver com Hipótese de uma Tese, refere-se apenas a hipóteses para uma questão 

quantitativa em análise. É uma forma de usar a Análise Fatorial e uma Regressão Logística Binária em artigo 

científico. 
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elencadas no presente trabalho. Ainda, ressalta-se que os resultados são baseados 

nas opiniões dos entrevistados. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 O AMBIENTE AMAZÔNICO8  

  

O ambiente amazônico possui peculiaridades e características que o 

distinguem das demais regiões do país, pelas dimensões colossais que apresenta, 

com cerca de 3/5 do Brasil e 4/10 da América do Sul, tem despertado a cobiça por 

suas riquezas ao longo do tempo (MATTOS, 1980), englobando a região 

denominada de Amazônia legal, conforme figura 1. 

 

 
Figura 1 - Amazônia Legal 
Fonte: NETO et al., 2012 

 
 Pela diversidade e amplitude desta região, pensadores geopolíticos, como 

Mário Travassos, Therezinha de Castro e o General Meira Mattos, dentre outros, 

ressaltam a necessidade de integração da região amazônica entre todos os países 

 
8 Esta seção foi usada na Tese de Doutorado deste autor em 2016. 
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possuidores desta floresta latifoliada, denominando esta sub-região como Pan-

Amazônia, refletindo um ideal de integração e crescimento conjuntos (MATTOS, 

1980, p. 174), a qual pode ser visualizada na figura 2. 

 

 
Figura 2 - Pan-Amazônia  
Fonte: NETO et al, 2012 

 
 De maneira geral, a floresta amazônica ou equatorial possui características 

diversas, apesar de existir uma grande parte dominante, podendo-se dividi-la em 

duas partes principais: a floresta de terras firmes e a floresta de terras inundáveis. 

Além disso, as demais regiões apresentam as seguintes características vegetais: 

- florestas de transição, com vegetação de altitude e savanas, nas 
encostas do maciço das Guianas, cordilheira dos Andes e planalto central 
brasileiro; 

- cerrados e campos, na faixa central e NE de Roraima (lavrados), 
área do NO e NE do Pará, na ilha de Marajó, áreas do centro-este do 
Amapá, áreas no SO de Rondônia e na região de Humaitá/AM, no médio 
Madeira; 

- cocais, principalmente no Maranhão, na região de transição para 
o nordeste brasileiro; e 

- manguezais, na planície litorânea. (BRASIL, 2007, p. 19). 
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Figura 3 - Densidade Populacional da Amazônia 
Fonte: Neto et al., 2012 

 
 O desenvolvimento econômico desta região apresentava duas possibilidades, 

no entender do General Meira Mattos: “a do crescimento a qualquer custo, mesmo 

com o sacrifício da própria liberdade do homem, ou crescer respeitando o primado 

da liberdade e da dignidade” (MATTOS, 1980, p.115). Após vários projetos 

governamentais, como a transferência da Capital do País para Brasília e a criação 

do Distrito Industrial em Manaus, incrementando a territorialidade brasileira, abrindo 

caminho para uma efetiva integração nacional, conforme figura 3.  

 O conceito geopolítico de áreas interiores de intercâmbio fronteiriço, reúnem, 

resumidamente, a frente Atlântica, a frente do Planalto Central Brasileiro e a frente 

Fronteiriça. A primeira, seguindo a rota do Rio Amazonas, da foz para as nascentes 

(Rota de Pedro Teixeira); a segunda, descendo as linhas secas da margem direita 

dos afluentes do Rio Amazonas (Rota de Raposo Tavares); e, a terceira, descendo 

os Andes no rumo de seus formadores (MATTOS, 1980, p. 152). 

Um outro elemento importante da integração reside nas cidades 
gêmeas – Santa Helena e Pacaraima em Roraima, Tabatinga e Letícia no 
Amazonas, além de outras no Acre, onde já existem embriões de 
integração, fluxos e equipamentos que podem acelerar o intercâmbio. Aliás, 
a cidade é um elemento fundamental no desenvolvimento e planejamento 
da Amazônia, porque nela a população está concentrada, constitui o nó das 
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redes de relações, e pode, inclusive, impedir a expansão demográfica na 
floresta. (BECKER, 2005, p. 80) 

 

Desta forma, ressalta-se a emergência de cidades-pólos dentro das áreas 

interiores, como a cidades de Boa Vista (RR), Tabatinga (AM), Cruzeiro do Sul (AC) 

e Porto Velho (RO), as quais formam áreas-pólos em torno de si, induzindo o 

desenvolvimento na região por meio da polarização econômica (MATTOS, 1980, p. 

157), conforme figura 3. 

Por isso, em regiões de ausência estatal, escassez material do governo e 

baixa densidade demográfica, como na Amazônia Brasileira, em muitas regiões 

fronteiriças e interiores, foi estimulado pelo governo Federal, principalmente nas 

décadas de 70 e 80, uma política de humanização destas regiões, promovendo a 

ocupação territorial e aumentando a coesão societária. (NASCIMENTO, 2005) 

Para analisar as três dimensões do Estado, segundo O´Donnell (1993, 124-

144), ficou estabelecido a adoção de três cores em um mapa de forma a expressar a 

realidade sociopolítica vigente, sendo a cor AZUL representa alto grau de presença 

do Estado em todas as dimensões do poder, a cor VERDE representa um alto grau 

de penetração territorial, mas em menor capacidade em burocracia e leis. Na Cor 

MARROM, um grau muito pequeno destas duas dimensões estatais. Assim, 

O´Donnell cita a Amazônia como um caso da cor marrom, mostrando que apesar do 

muito que já foi feito na região, muito ainda precisa ser implementado.  
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             Figura 4 - Arco do Desmatamento 
                Fonte: Neto et al., 2012 

 
 Porém, os modelos de desenvolvimento para a região produziram profundas 

alterações territoriais, modificando a paisagem natural e, em alguns casos, 

comprometendo a qualidade ambiental (BECKER, 2009; AB’SABER, 2003), gerando 

a região conhecida por arco do desmatamento, conforme figura 4. 

 Este arco do desmatamento possui características singulares, possuindo em 

seu interior a prevalência da agropecuária, extração mineral e da exploração 

madeireira, associada ao processo de urbanização, a construção de estradas e a 

expansão demográfica.  

 Por isso, surgiram as unidades de conservação, visando proteger estas áreas, 

mas, mesmo assim, apesar da existência de unidades de conservação dos níveis 

federal, estadual e municipal, o desmatamento continua grande. Estas unidades são 

divididas em: de uso sustentável ou de proteção integral. As de uso sustentável são 

as Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas 

Nacionais, Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna e Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável. Já, as de proteção integral são Estações Ecológicas, 

Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e Refúgios de Vida 

Silvestre (FERREIRA et al, 2005, p. 161), criando extensas áreas reservadas, 
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impactando no desenvolvimento regional, apesar do desmatamento continuar 

mesmo assim. 

Um dos motivos elencados para o aumento do desmatamento fora das áreas 

protegidas ser maior do que nas áreas não protegidas, apesar de ambas terem 

crescido, está ligado as atividades econômicas, tais como a extração de madeira, a 

pecuária e a agroindústria, sempre nas redondezas das cidades e das estradas. 

(FERREIRA et al, 2005, p. 159-161) 

Contudo, apresenta-se uma sugestão denominada Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE), sendo esta uma forma de ordenamento espacial, onde seria 

possível unir o planejamento socioambiental ao desenvolvimento econômico. 

(FERREIRA et al, 2005, p. 164) 

Além disso, a “geopolítica da biodiversidade” advoga “aplicação do manejo 

sustentável como procedimento estratégico para a conservação da diversidade 

biológica e dos ecossistemas na Amazônia”, tendo como base de sustentação a 

“rentabilidade financeira”, sem que, tudo isto seja uma verdade, devido a “vários 

estudos que mostram esta dificuldade de rentabilidade”. (NASCIMENTO, 2005, p. 

227) 

Nesta mesma linha, seguem os trabalhos de Filho et al (2005), os quais 

aplicaram a técnica de modelagem de cenários prospectivos, tendo como áreas de 

partida os desmatamentos nas cidades-polos e nas estradas amazônicas.  

Apesar da existência de áreas de proteção, pode-se concluir que o 

desmatamento aumentaria na região, em detrimento das leis, ocasionando a perda 

de biodiversidade e aumentando a emissão de gases do efeito estufa, sendo 

necessário investimento no controle do desmatamento, na detecção de queimadas 

(FILHO et al, 2005, p. 145-147), no desenvolvimento de ZEE e no aumento da 

fiscalização ambiental (op. cit., 2005, p. 148). 

 

 

3.2 A TEORIA DA COMPLEXIDADE   

  

 O filósofo e sociólogo Francês, Edgar Morin, desenvolveu sua Teoria da 

Complexidade em contraposição à Teoria de Descartes, pois enquanto este 

elaborava um “discurso do método”, aquele elaborava um “discurso da busca do 
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método”, buscando-se identificar os princípios que Descartes usava como ponto de 

partida. (PESSIS-PASTERNAK, 1993) 

Na busca por esses princípios, Morin estabelece sua diferenciação do papel 

dos autômatos, desenvolvido por Descartes, o qual criou a teoria dos animais-

máquinas, com uma visão mecanicista. Estes eram providos somente de 

maquinismos e foram chamados de artefatos. (OLIVEIRA, 2019) 

Para Morin (1994), devido sua formação em Geografia, História e Direito, mas 

complementada com estudos de Química, Biologia, Física, Antropologia e de outras 

áreas de interesse, ele usa os conceitos de Wunenburger (2003, p. 265-266) para 

acrescentar ao estudo das máquinas o uso da racionalidade, a qual está “em 

sinergia com a imaginação, [...] associada a exercícios de variações, e combinações, 

de inovações nas representações mentais”, estabelecendo um sistema ativo9, capaz 

de produzir organização, sendo representados pelas figuras do Sol 

(arkhemáquinas), seres vivos (máquinas biológicas), sociedades (megamáquinas) e 

dos artefatos (máquinas artificiais).  

Assim, entende-se a diferença principal da análise mecanicista de Descartes, 

das máquinas artificiais (autômatos mecânicos), para o pensamento complexo das 

máquinas biológicas (seres vivos), incorporando os conceitos das demais ciências 

ao estudo das máquinas, transformando o imaginário destes estudos em O Método, 

ou seja, a mudança do método científico e dos conceitos de redução, disjunção e 

abstração, muito presentes na Física Clássica, onde o pesquisador abstrai o objeto 

de estudo, de forma a analisar suas partes separadamente, interpretando-o e 

concluindo sua teoria, para a Física Quântica, onde são possíveis a observação do 

micro e macro universos. 

O macrouniverso foi e é bem explicado pelas Leis de Newton, pois a Teoria 

da Complexidade não a exclui, mas a mesma é composta pelo microuniverso, este 

composto por Leis ainda em desenvolvimento na sua integridade. Desta forma, a 

crítica ao método de Descartes está na hipersimplificação do pensamento, o qual 

ajuda a entender o objeto de estudo, mas a complexidade e o inter-relacionamento 

do micro e do macrouniverso, ampliam a abordagem do objeto de estudo, 

introduzindo um mundo de incertezas, mas aumento sua capacidade de 

interpretação da realidade. 

 
9 O sistema está relacionado com à “unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações ou 

indivíduos”, é a unidade da complexidade. (Morin, 2005, p. 132) 
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Por isso, Morin (2005) introduz o paradoxo do uno e do múltiplo, trazendo a 

ideia da unidade e da diversidade do objeto de estudo, os quais se repelem 

mutuamente dentro de um sistema maior inter-relacionável, assim a Teoria da 

Complexidade admite os conceitos de multiplicidade e incompatibilidade de ideias, 

unindo variáveis concorrentes e antagônicas dentro de concepção de 

complementariedade e indissolubilidade de uma mesma realidade. 

Assim, Morin (2001) inclui na Teoria da Complexidade, vários conceitos 

modernos advindos de outras ciências10, exemplificando sua multidisciplinariedade, 

as quais ajudam na compreensão do todo, entre as quais destacamos: 

- A Teoria Sistêmica11, a qual, em linhas gerais, traz o conceito de relações 

organizadas dentro de um sistema12; da questão de equilíbrio e desequilíbrio e, 

sistemas abertos 13 ; e da questão da transferência da informação 14  para estes 

mesmos sistemas; e 

- O conceito de autopoiese15 indica que um sistema aberto sofre com as 

influências externas, mas aprende com a mesma, interagindo com o meio e 

retirando a energia necessária a seu sustento. Desta forma, uma organização 

qualquer (seja um organismo biológico ou uma organização internacional16) tem 

seus processos internos gerados pela ação de seus próprios componentes e uma 

fronteira topológica emerge como resultado dos próprios processos constituintes 

sociais. (MATURANA; VARELA, 1997).   

 Contudo, Morin (2001) destaca três princípios para facilitar o entendimento 

de sua complexidade: a dialógica, a recursão organizacional e o hologramático. 

 
10 Além das “ciências mais voltadas à linguagem matemática, como a física, a química e a biologia [...] Há cinco 

disciplinas que podem ser consideradas fundamentais ao estudo dos sistemas complexos: informação, 

computação, dinâmica, caos e evolução”. (AJZENTAL, 2015) 
11 A Teoria Sistêmica foi criada pelo biólogo Von Bertalanffy, em 1950, passando a integrar outras áreas do 

conhecimento como Administração e depois migrou para as demais ciências. (BERTALANFFY, 1975) 
12 Sistema é o “conjunto de componentes inter-relacionados que trabalham juntos, com um objetivo comum de 

atender a alguma necessidade específica”. (BLANCHARD, 1997, p. 6) 
13 Sistemas abertos são sistemas vivos, sejam indivíduos ou organizações, os quais mantém intercâmbio com o 

ambiente. (MORIN, 2001) 
14 Informação, aqui, é entendido como algo que vem de fora do sistema, uma energia externa ao Sistema aberto, 

como o DNA das células. (MORIN, 2001) 
15 O conceito de Autopoiese pode ser entendido como auto-organização, autogeração, autoreprodução, entre 

outros. (MATURANA; VARELA, 1997). 
16 Para Luhmann (1997), sistemas autopoiéticos são fechados e existe uma fronteira entre este sistema e o 

ambiente, pode ser extrapolado as ciências Sociais, mas é incorreto assumir pontos de vistas únicos e de certeza 

absoluta, pois “[...] levam a uma teoria geral da observação recursiva de observações, para a qual não existe mais 

nenhum tipo de posições absolutas, de posições subtraídas à observação, de pontos de partida vistos como únicos 

corretos [...]” (p. 56). 
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O princípio da dialógica significa que dois conceitos opostos podem habitar 

um mesmo sistema, sendo o que mantém o sistema vivo e organizado, por isso, 

afirma que “a organização de um sistema é a organização da diferença” (MORIN, 

2005, p. 113), não havendo uma única forma de observação, de enfoque, mas 

permite antagonismos e complementariedade dentro de um sistema. 

O princípio da recursão organizacional é baseado na teoria sistêmica, na qual 

indivíduos e sociedade interagem entre si, se retroalimentam, sendo causadores e 

produtores de todo processo, ampliam a visão de causa e efeito, ou de reducionismo 

e holismo, para abarcar a todas estas visões ao mesmo tempo como integrantes do 

processo. 

O princípio do hologramático apresenta o conceito de que cada indivíduo gera 

o grupo social em que está inserido, bem como esta mesma sociedade molde a 

forma de pensar e agir de cada indivíduo, gerando uma ação mútua entre os 

indivíduos e o grupo onde está inserido. Desta forma, as organizações 

hologramáticas podem ser analisadas conforme os aspectos que se seguem: serem 

singulares, dispondo de aspectos gerais e genéricos da organização do todo; terem 

autonomia relativa; e estabelecerem comunicações entre elas e eventualmente 

serem capazes de regenerar o todo. (BEGNIS et al, 2011) 

Por tudo isso, a complexidade pode ser definida, segundo Ajzental (2015), 

como sistemas que se adaptam ou reagem ao padrão criado, ao mesmo tempo que 

é influenciado por ele, por isso que muitos sistemas sociais tendem a produzir 

complexidade. 

  

 
 
4. DESENVOLVIMENTO 

 

  

4.1 A GERAÇÃO DAS GUERRAS E CLAUSEWITZ17 

 

A primeira geração das guerras está relacionada com a Era do mosquete com 

suas formações em linha e coluna, sendo preponderantes nas guerras 

Napoleônicas. Eram tropas com pouco treinamento, formada por conscritos e 

 
17 Esta seção foi usada na Tese de Doutorado deste autor em 2016. 
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empregados em massa. Este modelo tornou-se obsoleto com o advento do rifle de 

carregamento mais rápido e eficaz. (LIND et al, 1989) 

A segunda geração das guerras está relacionada com o advento dos obuses, 

início das metralhadoras, além do emprego do arame farpado, mas dentro da ideia 

de guerra linear. Este modelo foi usado nas guerras de unificação da Alemanha até 

a Primeira Guerra Mundial (I GM), onde originaram-se as táticas iniciais de fogo e 

movimento e a utilização de fogos indiretos com dispersões laterais. (LIND et al, 

1989) 

A terceira geração foi marcada por mudanças na doutrina militar, ocasionando 

alterações na organização das forças, gerando um aumento do elemento manobra e 

a consequente diminuição da guerra de atrito. Este modelo teve seu início no final da 

I GM e seu amadurecimento na Segunda Guerra Mundial (II GM), com o advento da 

“blitzkrieg”18. (LIND et al, 1989) 

A quarta geração das guerras envolvem características novas, conforme se 

segue: 

i) aumento na atuação de grupos pequenos, mas altamente 
dispersos e orientados por missões que englobam o inimigo como um todo, 
toda a sociedade; ii) a diminuição da dependência da logística concentrada 
e o aumento na capacidade de explorar os recursos do inimigo; iii) a maior 
ênfase em operações de manobra, em decorrência do aumento ainda maior 
do poder de fogo; e iv) a proposta de provocar o colapso do inimigo 
internamente, sem destruí-lo, utilizando-se das operações psicológicas, das 
comunicações e internet com todo seus recursos. (LIND et al, 1989, p. 24) 

 

Contudo, existe outro conceito muito importante a ser abordado que é o de 

Revoluções em Assuntos Militares (RAM), proveniente dos EUA da sua “revolution in 

military affairs”, na década de 1980. Conceitualmente, a RAM pode ser entendida 

com a introdução de inovações tecnológicas com efeitos revolucionários 19  nas 

atividades militares. 

 
18 Blitzkrieg significa guerra-relâmpago, sendo utilizada pelas Forças Nazistas como uma doutrina militar, a qual 

consistia em utilizar forças blindadas para realizarem ataques rápidos e de surpresa, provocando o efeito-surpresa 

no inimigo, além da sua desorganização e desmoralização, tendo como grande mentor, o general Erich von 

Manstein.  (PAGET, 1951) 
19 O conceito de revolução neste momento está em oposição ao conceito de evolução. Aqui, revolução significa 

uma ruptura com modelos antigos. Evolução significa um crescimento linear baseado em princípios e fatores 

naturais. 
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Tabela Nr 1 – Evolução Histórico-Militar20 
Fonte: CORREIA, 2010.  

Pela análise da tabela Nr 1, é possível identificar diversos momentos na 

história em que foi possível marcar uma ruptura de conceitos e formas de atuação 

das forças armadas, sinalizando que, dentro das Revoluções Militares, gerando 

mudanças sociais e políticas, mais abrangentes, existem suas RAM, focadas nas 

mudanças tecnológicas, as quais geram mudanças na doutrina e organização das 

forças.  

Charles Moskos (2000) foi responsável pela construção da ideia de pós-

modernismo militar, devido às mudanças quanto às ameaças, missões e estruturas 

militares, ocorreria uma minimização do esforço militar, tendo em vista que as 

guerras interestatais decairiam, “transformando os exércitos da era industrial para 

exércitos da era da informação” (CASTELLS, 1999, P. 483), os quais podem ser 

identificados na tabela Nr 2.   

 
Tabela Nr 2 – Forças Armadas em três Eras.  
Fonte: MOSKOS et al, 2000, p. 15. 

 
20  O autor cita que as épocas histórico-militares foram inspiradas no livro “L’influence de l’armament sur 

l’histoire” e os modelos da sociedade foram inspiradas no livro “O Processo Histórico”. 
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Após os ataques de 11 de setembro de 2001, às torres gêmeas nos EUA, 

verificou-se uma mudança do pós-modernismo militar para o estado de segurança, 

caracterizado por uma volta a alguns conceitos como defesa do território. Contudo, o 

inimigo passava a ter características diferentes, sendo volátil e difuso, passando o 

terrorismo de âmbito regional para transnacional, exigindo pequenos efetivos 

militares bem treinados, conforme tabela Nr 3. (KUHLMANN, 2007a) 

 
Tabela Nr 3 – Forças Armadas em “Estado de Segurança”.  
Fonte: MOSKOS et al, 2000 (PÓS-MODERNO I); WILLIAMS, 2004 (PÓS-MODERNO II). 

 
Contudo, esta abordagem analítico-acadêmica sofreu severas críticas, pois 

acabava por apontar um único caminho a ser trilhado pelas forças armadas, focando 

no combate ao terrorismo, mas que não refletia a verdade dos países, pois o foco 

dos EUA, nesta questão, estava no terrorismo internacional; já, por exemplo, na 

América do Sul, a preocupação estava no narcoterrorismo, conforme United States 

South Command21. (KUHLMANN, 2007a) 

Desta forma, mantêm-se firmes os princípios da guerra de Clausewitz, que 

teorizava sobre a natureza da guerra, elegendo a “trindade paradoxal”, a violência, o 

acaso e o propósito racional.  

A guerra é mais do que um verdadeiro camaleão que, para uma 
dada circunstância, adapta suas características ligeiramente. Como um 
fenômeno total, suas tendências dominantes sempre tornam a guerra uma 
trindade paradoxal – formada principalmente pela violência, ódio e 
inimizade, que podem ser tratados como uma força natural, cega; pelo jogo 
do acaso e das probabilidades, onde o espírito criativo pode enveredar-se 
livremente; e por seu elemento de subordinação, como um instrumento de 
política, que a torna subordinada somente à razão. (CLAUSEWITZ, 1986, p. 
101). 

 
21 UNITED STATES SOUTH COMMAND (Comando Sul dos Estados Unidos da América) – É comando 

militar dos EUA que possui como área de atuação toda a América Latina. Artigo intitulado “Our Mission.” 

Disponível em <http://www.southcom.mil/AppsSC/pages/ourMission.php> Acesso em: 17 maio 2014. 
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Contudo, Clausewitz é um teórico sobre a guerra, analisando-a em um 

contexto puramente filosófico, concluindo que “a guerra é uma empreitada perigosa” 

ou que “a guerra é um ato de violência destinado a obrigar um oponente a cumprir a 

nossa vontade” (CLAUSEWITZ, 1986, p. 87-99), podendo assumir várias formas, e 

todas podem ser interpretadas como uma combinação de forças irracionais (emoção 

violenta), não racionais (acaso e sorte) e racionais (guerra como um instrumento de 

política). (SCHUURMAN, 2011) 

Clausewitz após definir sua trindade primária, passa a definir uma trindade 

secundária, na qual existem “o primeiro desses três aspectos [violência] diz respeito 

principalmente à população, o segundo [acaso] ao comandante e seu exército, e o 

terceiro [propósito racional] ao governo”. Este último aspecto passou a ser atacado 

pelos defensores das novas guerras, alegando que o governo deixou de ser o único 

ator responsável, mas guardadas as devidas proporções, é possível aplicar a ideia 

da trindade primária, gerando novas trindades secundárias, seja na guerra 

tradicional ou nas de guerra de quarta geração ou irregular, conforme figura 5. 

(SCHUURMAN, 2011) 

 
Figura 5 – A Trindade Clausewitziana Clássica e Expandida.  
Fonte: Força Aérea Australiana (2012) 

 
Neste contexto, Martin Van Creveld (1998) adverte que, com o fim da guerra 

fria, eclodiram outros tipos de conflitos, tribais, étnicos, religiosos e civis em vários 
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continentes do globo, principalmente na África e Ásia. Assim, as guerras 

convencionais e a ameaça nuclear seriam suplantadas pelas guerras de baixa 

intensidade, devido ao surgimento de unidades políticas dispersas, sendo difícil 

combatê-las, pois não concentram forças, recursos e demais necessidades, apesar 

de terem grande poder de destruição em suas mãos. 

Assim, ressalta de importância uma definição de guerra irregular, a qual pode 

ser entendida como um “conflito conduzido por uma força que não dispõe de 

organização militar formal e, sobretudo, de legitimidade jurídica institucional” 

(VISACRO, 2009), este conceito abarca diversas denominações, como por exemplo: 

guerra revolucionária, assimétrica, de resistência, de guerrilhas, entre outras.  

A guerra irregular, portanto possui diversas características como a mudança 

de foco com relação ao Centro de Gravidade22 (CG), buscando afetar a vontade de 

combater do inimigo e não confrontá-lo de forma direta e pela busca pelo “terreno 

humano”, buscando o apoio da população para o apoio logístico e para o fluxo de 

informações (inteligência). (VISACRO, 2009).  

 [...] louco seria o rebelde se reunisse todas as forças ao seu dispor e 
atacasse o adversário de um modo convencional, tomando como objetivo a 
destruição das forças do inimigo e a conquista do território. Ao invés disso, 
a lógica força-o a levar a luta para um terreno diferente, onde ele tem 
melhor possibilidade de equilibrar suas desvantagens físicas. (GALULA, 
1966, p.19). 

 

Além disso, os problemas estratégicos dos insurgentes, a percepção de que o 

combate nunca pode tomar uma forma convencional, o uso correto do terreno, a 

quantidade de armas a serem conseguidas para os combates, associado a outros 

fatores, também, contribuem para o combate de quarta geração ou irregular. 

(GALULA, 1966). 

Malásia é a primeira campanha de contra-insurgência moderna associada à 
política de ‘conquistar corações e mentes’, mas esta abordagem levou 
tempo para evoluir e foi certamente ausente no início: a queima da vila de 
Kachau em Selangor, em novembro de 1948 pela polícia e o assassinato de 
vinte e quatro trabalhadores rurais chineses por uma patrulha, [...] foram 
atípicos da conduta britânica na campanha como um todo, mas sintomático 
da confusão e inexperiência das forças de segurança no início. (GREY, 
2003, p. 73) 

 

 
22 Centro de Gravidade (CG) é o ponto essencial de um Estado (ou causa que sustenta uma vontade política), de 

forças militares ou de sistemas diversos, cujo funcionamento é imprescindível à sobrevivência do conjunto. Os 

CG não se limitam a forças militares e servem como fonte de energia que fornece força moral ou física, 

liberdade de ação ou vontade de agir. (BRASIL, 2014a, p. 5-5) 
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Neste contexto, o francês Roger Trinquier, na sua obra La guerre moderne, 

estabelece a impossibilidade por parte da potência superior de controlar toda a 

população, favorecendo os insurgentes, os quais podem explorar esta grande 

vulnerabilidade, devido sua experiência na Guerra da Argélia (1954-1962): 

A guerra é, atualmente, um sistema combinado de ações políticas, 
econômicas, psicológicas e militares que visa à derrubada da autoridade 
estabelecida em um país e a sua substituição por outro regime. Para atingir 
este fim, o agressor tenta explorar as tensões internas do país atacado – 
ideológicas, sociais, religiosas, econômicas – qualquer conflito suscetível de 
ter uma profunda influência sobre a população a ser conquistada. 
(TRINQUIER, 2008, p. 5) 

 

Assim, é possível identificar na guerra de quarta geração ou irregular, vários 

princípios e características, consagrados pelo emprego em combate, os quais 

podem ser adaptados a cada país ou região, dentro de sua realidade cultural, 

política ou do terreno, gerando resultados em conformidade com os interesses dos 

envolvidos, mas sempre com grandes desgastes para os envolvidos. 

Assim, Pinheiro (2006) esclarece que a guerra de 4ª Geração é o conflito 

armado do século XXI, onde realçadas algumas características como a difícil 

detecção de atividades clandestinas, o uso midiático do terror, ambiente fluidos, 

entre outros.  

 

 

4.2 AS AMEAÇAS HÍBRIDAS NO COMPLEXO AMBIENTE AMAZÔNICO  

 

Para Korybko (2018), o conceito de guerra híbrida abrange uma gama de 

formas de conflito, simultaneamente, empregando os conceitos de guerra 

convencional, guerra irregular, terrorismo, criminalidade, bem como o uso da guerra 

cibernética e outros, com o objetivo de desestabilizar a ordem vigente em um Estado 

Nacional. 

O conceito de guerra híbrida apareceu nos conflitos Leste Europeu, no final 

do século passado, buscando a derrubada de governos pró-Rússia, e cresceram 

com a conhecida primavera Árabe, a qual promoveu a derrubada de governos em 

vários países no norte da África e Oriente Médio. 

 Portanto, pode-se afirmar que a guerra hibrida visa criar o caos no território 

inimigo, usando os conceitos da complexidade, produzindo resultados catastróficos 
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e imprevisíveis, desestabilizando da máquina do Estado, desestruturando a 

capacidade de reagir, gerando desdobramentos imprevisíveis para a gestão estatal. 

 

Figura 6 – Centros de grvidade principais.  
Fonte: Warden (2014) 

 

Segundo Warden (2014), a força adversária possui cinco centros de 

gravidade principais, começando pelo núcleo (o mais importante) e expandindo para 

fora, são eles: liderança, bases do sistema, infraestrutura, população, e mecanismos 

de combate. Desta forma, um ataque no centro tem efeitos em todos os outros 

círculos, enquanto na borda tende a ficar na borda. 

Para Korybko (2015, pag 18), esse conceito é importantíssimo tanto para as 

Guerras Não Convencionais ou irregulares como para as Revoluções Coloridas, os 

dois pilares das Guerras Híbridas.  

 

Figura 7 – Primeiro círculo das Revoluções coloridas com foco na sociedade.  
Fonte: Korybko (2015, pag 19) 
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Nas Revoluções Coloridas, os Cinco Anéis são ebordados de forma diferente, 

sendo visualizado dois grupos diferentes de anéis, um voltado para o indivíduo e 

outro para a sociedade. A revolução colorida foca no grupo sociedade, a fim de dar 

início à desestabilização de uma área ou região.  

 O objetivo de uma Revolução Colorida, uma vez iniciada, é tomar o 
poder e derrubar a liderança do Estado. Ela é muito eficiente para essa 
finalidade uma vez que une a população em um enxame e faz com que ela 
subjugue as instituições públicas que representam o governo. O anel mais 
externo, portanto, une-se (ou, mais importantemente, dá a impressão de 
unir-se) para atingir diretamente o anel interno, driblando os demais. Se as 
forças armadas/polícia vierem ao socorro do anel-núcleo liderança e forem 
bem-sucedidas em repelir a ofensiva, está armado o cenário para uma 
Guerra Não Convencional, ainda que em baixas proporções como nos 
eventos na Ucrânia (e sem desfecho como na Síria).  
 A elite é o terceiro anel mais profundo porque tem o poder de 
influenciar a mídia e a população, mas em geral é incapaz de induzir as 
forças armadas ou a polícia. As mídias internacional e nacional têm graus 
variantes de importância dependendo do Estado alvo, mas ambas têm 
algum efeito sobre a população. A mídia contra o governo (internacional) 
pode deixar as autoridades desconfortáveis e hesitantes em se defender da 
tentativa de golpe da Revolução Colorida, mas esse não é um fator decisivo 
para a queda ou não do governo. (Korybo, 2015, p. 19) 

 

O outro grupo de anel visualizado pela Revolução Colorida é o indivíduo, no 

qual passa a ser o centro das atenções antes do início da desestabilização de uma 

região, contudo, dependendo da localidade, as diferenças culturais, demográficas, 

sociais, entre outros, exigem uma constantes mudanças de ações, visando alcançar 

o êxito desejado.  

 

Figura 8 – Segundo círculo das Revoluções coloridas com foco no indivíduo.  
Fonte: Korybko (2015, pag 19) 

 



28 

 

As Revoluções coloridas usam as técnicas de psicologia das massas que 

Edward Bernays (1928) explicou em seu livro “propaganda”, servindo como base 

para os processos de comunicação de massa reverberando as mensagens do 

processo revolucionário, cabendo a um pequeno número de pessoas em grande 

parte invisíveis influenciando e orientando a forma de pensar das massas. 

Os avanços da tecnologia da informação e dos meios de comunicação 

intensificam as transmissões das informações em uma velocidade extremamente 

alta, onde as mensagens geradas se espalham para um grande número de pessoas, 

irradiando nas redes sociais com rapidez. O Caso esquemático é do uso do 

facebook como ferramenta para organizar protestos em larga escala e realizar 

operações de influência em todo o mundo, sendo usada pelas empresas privadas de 

tecnologias (as Big Tech) e as Forças Armadas dos EUA, gersando, por emio da 

engenharia social, a criação de contas, as quais influenciam um grupo pequenos 

oculto, que passa a influenciar um grupo maior e assim por diante até conseguir seu 

objetivo de gerar consenso. (NIEKERK e MAHARAJ, 2012) 

Para Korybko (2015, pag 80 e 81), as revoluções coloridas seriam o primeiro 

passo e possuem as seguintes características: violência limitada, urbana, social, 

caos contra as autoridades, mais barata e baseada nas redes sociais. O segundo 

passo seria a guerra irregular ou não convencional com as seguintes características: 

violência generalizada, urbana e rural, em sua maior parte física, um pouco social, 

caos contra tudo, mais cara e baseada nas redes físicas. A guerra híbrida, portanto, 

é o somatório das duas.  

De maneira geral, as Revoluções coloridas podem ser subdivididos em várias 

categorias de infraestrutura primárias: Ideologia, Financiamento, Social, 

Treinamento, Informação e Mídia. (KORYBKO, 2015) 

A Ideologia é o foco central, é a ideia motriz que dá movimento a todos os 
demais fatores presentes em uma Revolução Colorida, sendo a forma 
tradicional a Democracia Liberal, a qual busca “libertar” os Estados alvo de 
governos vistos como anti-Liberal Democráticos (ou seja, não Ocidentais). 
(KORYBKO, 2015, p. 86-87) 

 

O Financiamneto de qualquer ideologia precisa de uma infraestrutura 

financeira para facilitar sua permeabilidade em uma sociedade. Já, o Social envolve 

as pessoas de carne e osso, sendo o motor de engajamento direto da Revolução. 

Antes do “Acontecimento”, que é o estopim da revolução, ele pode ser dividido em 

três níveis: 1) Núcleo (Vanguarda); 2) Coortes (Assistentes); e 3) Civis 
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(Simpatizantes). “O Acontecimento” une todos esses três níveis em uma só unidade, 

dando à Revolução Colorida a impressão de ser uma iniciativa de base unificada, 

onde um pequeno grupo de indivíduos na vanguarda rege o Movimento inteiro, 

unindo as Coortes e os Civis. (KORYBKO, 2015) 

O Treinamento é indispensável e pode ocorrer de dentro ou de fora do país. 

Já, a Informação trata da disseminação ideológica e é de extrema importância para 

ajudar no recrutamento para a Infraestrutura Social (Coortes e Civis). Ela possui dois 

elementos principais: Mídias Sociais e Materiais de Propaganda. (KORYBKO, 2015) 

E, por fim, a Mídia, a qual é o ponto culminante de toda a Infraestrutura do 

Movimento. A Mídia pode ser a Nova (blogs, sites de notícia alternativos) ou a 

Tradicional (TV, jornais), a qual dá legitimidade aos conceitos exarados pela 

revolução colorida, tendo consolidar a percepção que a sociedade apoia o 

movimento em questão e que sua luta é justa. (KORYBKO, 2015) 

Assim, é possível afirmar que no ambiente amazônico, analisando-o sob a 

ótica da complexidade, destacam-se os três princípios de Morin (2001): a dialógica, 

a recursão organizacional e o hologramático. 

Sob a ótica do princípio da dialógica, a vigência de conceitos opostos como o 

desenvolvimentismo e preservacionismo contribuem para entender o ambiente em 

questão, bem como os conceitos de desmatamento e preservação do ambiente.  

O conceito de desenvolvimento sustentável, neste contexto, foi estabelecido 

pela ONU, em 2011, no Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, no qual 

ressalta o bem-estar das populações em relação aos impactos advindos da 

exploração econômica, buscando-se uma justiça mais distributiva da exploração dos 

recursos em detrimento de desenvolvimento exploratório, sem retorno as 

populações nativas. (COSTA e SOLA, 2012) 

Na mesma linha, o relatório Brundtland define o conceito de desenvolvimento 

sustentável como um processo de mudança em que qualquer medida que venha a 

ser tomada visa a atender o potencial humano atual e futuro. (HANAN e BATALHA, 

1995)  

Sob o prisma da recursão organizacional, a convivência entre os indígenas, 

as comunidades quilombolas, agricultores, grilheiros, posseiros, missões religiosas, 

organizações militares e a sociedade em geral geram uma interação entre todos os 
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envolvidos, dando origem a forma de ocupação da região, com suas disputas e 

contendas, mas que pertencem ao todo analisado.  

A exploração da natureza que gera um crescimento econômico é a base da 

visão desenvolvimentista, a qual apresenta algum tipo de impacto ao meio ambiente, 

mas o explora buscando conciliar o crescimento social e a conservação do meio 

ambiente. (COSTA e SOLA, 2012) 

Sob a ótica hologramática, o cidadão da Amazônia gera a sociedade em que 

está inserido com suas incongruências e acertos, bem como a forma de ocupação 

da região atual, contribui para formar a visão do cidadão sobre a preservação, no 

sentido de ser intocável, ou a necessidade de desenvolvimento, com o uso 

responsável dos recursos minerais existentes. 

Por isso, Samuel Benchimol desenvolveu seus quatro paradigmas 

fundamentais: o desenvolvimento do mundo amazônico deve ser ecologicamente 

adequado, politicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável, 

anterior ao conceito de desenvolvimento sustentável. (ALVES, 2009) 

Ao longo dos tempos vários empreendimentos foram tentados na Amazônia 

na busca de obter seu controle ou flexibilizar ações estrangeiras na região, 

destacamos o projeto do Instituto Internacional da Hileia Amazônica, criado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), que gerou o Acordo de Iquitos (1948), visando realizar pesquisas 

científicas na região da Pan-Amazônia em convênio com alguns países europeus 

como a França, Itália e Países Baixos, mas que não se concretizou, após o 

congresso Nacional não ter ratificado tal empreendimento. (MATTOS, 1980) 

Benchimol (1992), também adverte a tentativa de implantar o conceito de 

balcanização ecológica na Amazônia, tentando criar enclaves econômicos ou 

repúblicas ambientais, dificultando a soberania nacional sobre esta região, tendo 

diversos autores como seus defensores. 

Estas considerações podem ser observadas em Boniface (2001), o qual 

afirma se o Brasil não proteger corretamente sua floresta, é dever dos outros 

Estados fazê-lo em nome de toda a humanidade, aumentando a tensão na região e 
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a securitização23 do tema, que pode levar a ações de toda ordem, inclusive a “manu 

militare”. 

Em 2005, a ONU criou o conceito Responsabilidade de Proteger (R2P), no 

qual os Estados garantes assumem a responsabilidade de proteger a população de 

qualquer país “contra o genocídio, crimes de guerras, [...]”, ficando em condições de 

“[...] apoiar a ONU na criação de um dispositivo de alerta rápido”. (ONU, 2005, p. 40)  

O conceito de R2P evoluiu para o de assistência internacional, resposta 

oportuna e proteção do Estado (ONU, 2009), contribuindo para uma certa 

relativização do conceito de soberania dos Estados, gerando o aumento de tensões 

em qualquer lugar no mundo, inclusive na Amazônia, sob as mais variadas 

alegações, como a defesa da cultura indígena, entre outros, em conformidade com o 

interesse momentâneo. 

 

 
 
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O processamento das pesquisas foi realizado com as ferramentas de gestão do 

site SURVIO por meio de 40 (quarenta) respondentes do universo consutado, 

gerando um percentual de 0,78 de índice de respostas, sendo suficiente para 

explicar as variáveis levantadas no construto “ameaças híbridas”. 

 

 
23 O conceito de securitização engloba a ideia de que toda ameaça é construída por meio de discursos de atores 

significativos na esfera da segurança internacional, passando pela aceitação do público. É o uso do discurso 

sobre uma ameaça com o objetivo de levar um assunto para fora das condições normais da política, justificando 

assim a adoção de medidas de emergência, de procedimentos políticos extraordinários e eventualmente o uso da 

força. (BUZAN et. al., 1998) 

 



32 

 

 

Gráfico 1: A questão ideológica  
Fonte: Elaboração prórpia 

 
O questionamento feito aos respondentes pelo Gráfico 1 é o seguinte: A 

QUESTÃO IDEOLÓGICA, a qual busca “libertar” os Estados alvo de governos vistos 

como anti-liberal Democráticos, ou seja, não Ocidentais, pode ser aplicado à 

AMAZÔNIA, a fim de desestabilizar a Nação Brasileira. 

Da análise do gráfico 1, verifica-se que 32,5% dos respondentes concordam 

totalmente e 45% dos respondentes concordam parcialmente sobre a influência da 

questão ideológica pode ser aplicada à Amazônia, gerando um alto índice aderência 

de cerca de 77,5% se forem somados os dois valores de concordância. 

 

 

Gráfico 2: A questão do financiamento  
Fonte: Elaboração prórpia 

 

O questionamento feito aos respondentes pelo Gráfico 2 é o seguinte: A 

QUESTÃO DO FINANCIAMENTO de qualquer ideologia precisa de uma 

infraestrutura financeira para facilitar sua permeabilidade na sociedade, por isso esta 

atividade pode ser aplicada à AMAZÔNIA, a fim de desestabilizar a Nação Brasileira. 
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Da análise do gráfico 2, verifica-se que 65% concordam totalmente e 17,5% 

concordam parcialmente sobre a influência da questão do financiamento pode ser 

aplicada à Amazônia, gerando um alto índice aderência de cerca de 82,5% se forem 

somados os dois valores de concordância. 

 

 

Gráfico 3: A questão social  
Fonte: Elaboração prórpia 

 

O questionamento feito aos respondentes pelo Gráfico 3 é o seguinte: A 

QUESTÃO SOCIAL é o envolvimento dos vários grupos sociais, das pessoas de 

carne e osso, sendo o motor de engajamento direto da Revolução, pode ser aplicado 

à AMAZÔNIA, a fim de desestabilizar a Nação Brasileira. 

Da análise do gráfico 3, verifica-se que 50% concordam totalmente e 35% 

concordam parcialmente sobre a influência da questão social pode ser aplicada à 

Amazônia, gerando um alto índice aderência de cerca de 85% se forem somados os 

dois valores de concordância. 

 

Gráfico 4: A questão do treinamento  
Fonte: Elaboração prórpia 

 

O questionamento feito aos respondentes pelo Gráfico 4 é o seguinte: A 

QUESTÃO DO TREINAMENTO dos habitantes é indispensável e pode ocorrer de 
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dentro ou de fora do país e pode ser aplicado à AMAZÔNIA, a fim de desestabilizar 

a Nação Brasileira. 

Da análise do gráfico 4, verifica-se que 55% concordam totalmente e 27,5% 

concordam parcialmente sobre a influência da questão do treinamento pode ser 

aplicada à Amazônia, gerando um alto índice aderência de cerca de 82,5% se forem 

somados os dois valores de concordância. 

 

Gráfico 5: A questão da disseminação da informação  
Fonte: Elaboração prórpia 

 

O questionamento feito aos respondentes pelo Gráfico 5 é o seguinte: A 

QUESTÃO DA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO é de extrema importância para 

ajudar no recrutamento para a Infraestrutura Social e pode ser aplicado à 

AMAZÔNIA, a fim de desestabilizar a Nação Brasileira. 

Da análise do gráfico 5, verifica-se que 62,5% concordam totalmente e 30% 

concordam parcialmente sobre a influência da questão da disseminação da 

informação pode ser aplicada à Amazônia, gerando um alto índice aderência de 

cerca de 92,5% se forem somados os dois valores de concordância. 

 

Gráfico 6: A questão do uso da mídia  
Fonte: Elaboração prórpia 
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O questionamento feito aos respondentes pelo Gráfico 6 é o seguinte: O USO 

DA MÍDIA, sejam as tradicionais ou as novas, a qual é o ponto culminante de toda a 

Infraestrutura do Movimento e pode ser aplicado à AMAZÔNIA, a fim de 

desestabilizar a Nação Brasileira. 

Da análise do gráfico 6, verifica-se que 65% concordam totalmente e 27,5% 

concordam parcialmente sobre a influência da questão do uso da mídia pode ser 

aplicada à Amazônia, gerando um alto índice aderência de cerca de 92,5% se forem 

somados os dois valores de concordância. 

 

Gráfico 7: Concordância se uma Guerra Híbrida pode ocorrer na Amazônia  
Fonte: Elaboração prórpia 

 

O questionamento feito aos respondentes pelo Gráfico 7 é o seguinte: o Sr(a) 

acha possível que os conceitos de GUERRA HÍBRIDA possam ocorrer na 

AMAZÔNIA, a fim de desestabilizar a Nação Brasileira? 

Da análise do gráfico 7, verifica-se que 92,5% concordam e 7,5% discordam 

sobre a possibilidade de ocorrer uma guerra híbrida na Amazônia, gerando um alto 

índice aderência ao SIM. 

 

 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Da análise da pesquisa realizada pelo gráfico 1, demonstra-se que em nenhum 

dos quesitos referentes à guerra híbrida é considerado um problema, pois as médias 

das respostas obtidas estão acima de 77,5%, valor que indica a concordância dos 

respondentes sobre a questão em voga, ou seja, os respondentes acreditam que há 

uma grande chance de ocorrer uma guerra híbrida na Amazônia. 
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Esta visão dos respondentes está coerente com a visão de Korybko (2015), o 

qual afirma que as revoluções coloridas antecedem as guerras irregulares, apesar 

de Galula (1966) e Visacro (2009) estabelecerem esta guerra de quarta geração 

como a quebra da vontade de combater do inimigo, de forma a não confrontá-lo 

diretamente, mas buscando-se afetar o “terreno humano”. 

Podemos, também, afirmar que a trindade secundária de Clausewitz, conforme 

explica Schurman (2011), onde a trindade primária (razão - governo, acaso-forças 

armadas e a violência-cidadãos) passa a ser trocada por uma trindade secundária, 

respectivamente, (verdade - ideologias, acaso-ameaças não estatais e a violência-

simpatizantes globais). 

Esta trindade secundária reforça a teoria das revoluções coloridas, 

principalmente a questão ideológica, conforme os respondentes do gráfico 1 com a 

concordância de 77,5% dos respondentes. 

Esta grande concordância, também, reforça o conceito de autopoiese do sistema 

amazônico, ou seja, um sistema aberto, como a amazônia, sofre com as influências 

externas ideológicas, gerando um novo processo oriundo das relações sociais 

vigentes, conforme Maturana e Varela (1997), e reforça o princípio dialógico, pois 

em um sistema como o amazônico permite a existência de antagonismos e 

complementariedade ao mesmo tempo, de acordo com Morin (2005). 

Korybko (2015) afirma que a questão do financiamento é algo fundamental para 

manter qualquer ideologia, na Amazônia, este processo influência nos debates sobre 

o desenvolvimento sustentável, reforçando as visões de Hanan e Batalha (1995) 

com o relatório Brundtland e os conceitos de desenvolvimento sustentável da ONU, 

conforme Costa e Sola (2012). 

Estas visões correspondem com as opiniões dos respondentes, os quais 

concordam com 82,5% que as questões do financiamento é um fator de destaque 

nesta análise, sendo reforçados pela visão de nascimento (2005), o qual afirma a 

dificuldade da rentabilidade com o manejo sustentável. 

A questão social na Amazônia é reforçada com a teoria sistêmica, a qual agrega 

o conceito de sistemas abertos, ou seja, são sistemas vivos, que favorecem a 

relação dos indivíduos e organizações com o ambiente em questão, e da questão da 

transferência da informação, que pode ser entendido para os dados que emergem 
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de fora do sistema amazônica, mas que são inseridos e passam a circular na região 

amazônica. 

Assim, O’Donnell (1993) apresenta os graus de presença do Estado na 

Amazônia, variando de um alto grau até a ausência em muitas regiões, sendo 

reforçado por Nascimento (2005), que afirma que a ausência estatal do governo na 

região vem sendo substituído por movimento migratórios provocados, principalmente 

nas décadas de 70 e 80. 

Desta forma, os respondentes pelo gráfico 3, também, corroboram esta tese 

com 85% dos respondentes concordando com a tese de Korybko (2015), que a 

questão social é o motor de engajamento direto da Revolução. 

A questão do treinamento, segundo Korybko (2015), é indispensável para 

mobilizar a Infraestrutura Social (Coortes e Civis), usando técnicas e táticas 

semelhantes as usadas nas guerras irregulares, conforme Galula (1966) e Visacro 

(2009), podendo eclodir outros tipos de conflitos na amazônia, tais como disputas 

tribais, étnicos, religiosos e guerra civil, de acordo com Martin Van Creveld (1998). 

Desta forma, os respondentes pelo gráfico 4, também, corroboram esta tese 

com 82,5% dos respondentes concordam com a tese de Korybko (2015), que a 

questão do treinamento é fundamental para o envolvimento na revolução nascente. 

Sobre a disseminação da informação, a região amazônica torna-se frágil neste 

processo, pois passa a ser receptor dos processos criados fora da região, mas 

passa a ressoar as mensagens em toda a região amazônica. Essa característica, 

segundo Korybko (2015), afeta os círculos concêntricos das revoluções coloridas, 

com foco na mídia, em especial a mídia internacional. 

Ressalta-se, neste contexto, a visão hologramática, onde cada indivíduo gera o 

grupo social em que está inserido, bem como esta mesma sociedade molde a forma 

de pensar e agir de cada indivíduo, gerando uma ação mútua entre os indivíduos e o 

grupo onde está inserido, conforme Morin (2005) e BEGNIS et al (2011). 

Desta forma, os respondentes pelo gráfico 5, também, corroboram esta tese 

com 92,5% dos respondentes concordam com a tese de Korybko (2015), que a 

questão da disseminação da informação é fundamental para o recrutamento para a 

Infraestrutura Social. 



38 

 

O uso da mídia, segundo Korybko (2015), reforça a questão anterior da 

disseminação da informação, pois as mídias são os veículos usados para direcionar 

as mensagens de acordo com seus princípios e diretrizes. 

Desta forma, os respondentes pelo gráfico 6, também, corroboram esta tese 

com 92,5% dos respondentes concordam com a tese de Korybko (2015), que a 

questão do uso da mídia é o ponto culminante de toda a Infraestrutura do 

Movimento. 

Por fim, no gráfico 7, os 92,5% dos respondentes acreditam na possibilidade de 

ocorrer uma guerra híbrida na Amazônia, isso é reforçado pela observância de 

conceitos, como a Responsabilidade de Proteger (R2P), exarado pela ONU, 

contribuindo para uma certa relativização do conceito de soberania dos Estados, 

gerando o aumento de tensões na região amazônica; como de Boniface (2001), que 

afirma sobre o dever dos outros Estados de defender a Amazônia; e como o projeto 

do Instituto Internacional da Hileia Amazônica, criado pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que gerou o Acordo de 

Iquitos (1948), mas que não logrou êxito, mas que favorecem a percepção dos 

respondentes sobre uma ingerência na região em questão. 

 

 
6. MELHORES PRÁTICAS  
 

 

Dentre as melhores práticas visualizadas para a região amazônica estão a 

vivificação da região com a criação de cidades e empreendimentos econômicos que 

agreguem valor a Amazônia, o desenvolvimento sustentável da localidade, sempre 

que possível, e a integração de toda a região ao eixo político-econômico nacional. 

A criação de organizações militares facilita a integração com a população 

local e contribui para a dissuasão militar, devido a existência de uma força militar 

adestrada e cpacitada de atuar em ambiente de selva. 

O fortalecimento da autoridade política e dos valores morais ajudam na 

solidificação das estruturas sociais, dificultando a ação de medidas das revoluções 

coloridas defendidas por Korybko (2015). 

A fim de diminuir a complexidade do ambiente amazônico nas relações 

sociais e com as mídias, cresce de importância o fortalecimento das ações de 
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combate à ilícitos, ao contrabando e ao descaminho, ao mesmo tempo, em que as 

propagações destas ações são replicadas nas mídias nacionais e internacionais. 

 Destacam-se, também, a ampliação da integração nacional com a região com 

a construção de estradas ou seu recapeamento, como as rodovias 163, que liga 

Mato Grosso com a hidrovia do Tapajós, e a rodovia 319, que liga Porto Velho-

Rondônia á Manaus-AM, fortalecendo a presença do Estado na Amazônia. 

 Reforçar o crescimento social e a influência geopolítica, segundo Mattos 

(1980), na frente Atlântica, na frente do Planalto Central Brasileiro e a frente 

Fronteiriça. Além disso, as cidades gêmeas como Santa Helena e Pacaraima em 

Roraima, Tabatinga e Letícia no Amazonas, além de outras no Acre, aumentando o 

fluxo de riquezas e o incremento das redes sociais e econômicas, constituindo-se 

em verdadeiros nós nestas relações, segundo Becker (2005). 

 Aumentar a presença militar nas cidades-pólos dentro das áreas interiores, 

como a cidades de Boa Vista (RR), Tabatinga (AM), Cruzeiro do Sul (AC) e Porto 

Velho (RO), conforme Mattos (1980), devido sua infraestrutura já existente e a 

necessidade dedefesa destas localidades. 

 A complexidade da região amazônica acrescenta a necessidade de atuar no 

amplo espectro, além das fronteiras das ações militares, focando nas ações de 

mídia, ações cibernéticas e outras, as quais atuam sobre a população local, 

influenciando-a em conformidade com as propostas dos grupos de mídias e seus 

patrocinadores. 

  

 

 
7. RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS 
 

 

      Dentre as várias recomendações possíveis, destacam-se: 

- Aumentar a atenção sobre a QUESTÃO IDEOLÓGICA nacional ou 

internacional, a qual pode ser empregada na região amazônica, sob pretexto de 

protegê-la ou libertá-la de governos que não cuidam da região em questão, 

buscando contrapor com ações tangíveis e intangíveis, a fim de manter a soberania 

nacional na região. 
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 - Aumentar o rastreamento da QUESTÃO DO FINANCIAMENTO de qualquer 

ideologia sob a região, por meio dos órgãos competentes, como a Polícia Federal, 

entre outros, a fim de sufocar a infraestrutura financeira nascente. 

- Manter o controle sobre a QUESTÃO SOCIAL, entendida como o envolvimento 

dos vários grupos sociais, das pessoas de carne e osso, sendo o motor de 

engajamento direto da Revolução, a fim de desmobilizar tais ações tão nocivas à 

Amazônia e à Nação Brasileira, por meio dos órgãos competentes como as Polícias 

Militares Estaduais, entre outros. 

- Monitorar a QUESTÃO DO TREINAMENTO dos habitantes locais amazônicos,  

dentro ou de fora do país, por meio da Polícia Federal, do Ministério das Relações 

Exteriores, entre outros, a fim evitar ações e a possível desestabilização na região. 

 - Monitorar a QUESTÃO DA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO, a qual é 

fundamental para ajudar no recrutamento, por meio dos órgãos cibernéticos, a fim 

de evitar a disseminação de fake News, desinformação e outras ferramentas de 

mídia. 

- Acompanhar o USO DA MÍDIA, sejam as tradicionais ou as novas, pois é 

considerda o ponto culminante de todo o Movimento, por meio dos órgãos de 

monitoramento disponíveis, a fim de evitar seu uso para fins escusos e alheios aos 

interesses nacionais na Amazônia. 

- Aumentar o estudo nas Escolas Militares, com destaque para a AMAN, EsAO e 

ECEME, de temas voltados para o entendimento da Guerra Híbrida, das evoluções 

coloridas, de suas ameaças e formas de ações, bem como as defesas possíveis de 

serem aplicadas à região amazônica e ao País como um todo.  

 
 
 
8. CONCLUSÃO 
 

 

Como conclusão, relembramos que a região amazônica apresenta vazios 

demográficos e grandes extensões de vazios de poder estatal, que somadas as 

variadas extensões de áreas protegidas ou demarcadas, deixando grandes partes 

do território sob a cobiça alheia na região. 

A amazônia brasileira possui uma complexidade de relações sociais, 

econômicas, políticas, entre outras, exigindo uma análise profunda para entender os 
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atores que influenciam na região, sejam nacionais ou estrangeiros, e suas 

constantes transformações dos tempos atuais de extrema aplicação tecnológica. 

Neste contexto, as guerras de quarta geração emergem como uma opção das 

guerras atuais, onde realçadas algumas características como a difícil detecção de 

atividades clandestinas, o uso midiático do terror, ambiente fluidos, entre outros, 

contribuindo para a manutenção da trindade secundária de clausewitz e seus 

princípios. 

A Guerra Híbrida é entendida como a junção das Guerras Não Convencionais 

ou irregulares e das Revoluções Coloridas, tendo, estas últimas, seis pilares: a 

questão ideológica, do financiamento, social, do treinamento, da disseminação da 

informação e do uso da mídia.  

Por fim, 92,5% dos respondentes acreditam que seja possível ocorrer uma 

guerra híbrida na Amazônia, reforçando a necessidade de atenção dos conceitos 

das revoluções coloridas, a fim de evitá-las e combatê-las se ocorrerem na 

Amazônia brasileira.  
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ANEXO A – PESQUISA CPEAEx 

 

 

GUERRA HÍBRIDA NO COMPLEXO AMBIENTE AMAZÔNICO 
 

Agradecemos a sua participação nessa pesquisa. A sua ajuda é muito importante, 
pois a sua opinião é a parte fundamental dessa investigação. Muito Obrigado por seu 
tempo e atenção! 

 
       1. A resposta deve ser um número de 1 a 5 de acordo com o grau de concordância 
com a afirmação que é feita. Sendo assim, coloque, segundo a sua opinião: 1 (discordo 
totalmente), 2 (discordo); 3 (não concordo nem discordo), 4 (concordo parcialmente) ou 
5 (concordo totalmente). 
 

Indicadores Resposta 

1) A questão ideológica é parte fundamental para entender a 
desestabilização de um País. 

1-2-3-4-5 
 

2) A questão do financiamento das atividades é parte fundamental para 
entender a desestabilização de um País. 

1-2-3-4-5 
 

3) A questão social ou o envolvimento dos vários grupos sociais é parte 
fundamental para entender a desestabilização de um País. 

1-2-3-4-5 
 

4) A questão do treinamento dos habitantes é parte fundamental para 
entender a desestabilização de um País. 

1-2-3-4-5 
 

5) A questão da disseminação da informação é parte fundamental para 
entender a desestabilização de um País. 

1-2-3-4-5 
 

6) O uso da mídia, sejam as tradicionais ou as novas, é parte fundamental 
para entender a desestabilização de um País. 

1-2-3-4-5 
 

 
2. O Sr (a) acha possível que uma guerra híbrida possa ocorrer na Amazônia? 

(   ) sim   
(   ) não 
 
 

 


