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Este trabalho tem por objetivo verificar como o profissionalismo militar é abordado pelos autores: Samuel 

Huntington, Carl Von Clausewitz e Writh Mills. Para isso, foram utilizadas as obras: “O soldado e o Estado”, 

“Da Guerra”, e “A elite do poder”, dos respectivos autores. 

Utilizou-se, como parâmetro de comparação, a obra de Huntington, por apresentar uma abordagem mais 

elaborada a respeito do assunto, aprofundando-se na definição de profissionalismo, e nas suas principais 

características.  

 Para Huntington, as características necessárias para que determinada atividade seja considerada uma 

profissão são: a “especialização”, a “responsabilidade” e a “corporatividade”. A primeira é materializada pelo 

ensino e aprendizado, realizados de maneira sistemática, obedecendo a padrões preestabelecidos e que podem ser 

preservados e repassados através da escrita. No meio militar, é caracterizada pelo treinamento e educação 

sistematizados, que requerem vasta carga de conhecimento técnico e de cultura geral. 

 A “responsabilidade” se manifesta no compromisso de trabalhar para atender às necessidades da sociedade, que 

no caso dos militares, seria a defesa da pátria. 

Já a “corporatividade”, nada mais é que o sentimento de unidade e a autoconsciência que pertencem a um 

grupo com responsabilidade social única e vínculos de solidariedade oriundos da formação e treinamento 

semelhantes, o que também é muito característico do meio militar, com sua cultura e tradições peculiares.  

 Para Clausewitz, os homens da guerra necessitam de uma formação com saberes específicos que vão ao 

encontro do conceito de especialização de Huntington. 

  Mills também vê uma forte relação entre especialização e profissionalismo. Para ele, os avanços 

tecnológicos dos meios militares que aconteceram a partir da 2a GM influenciaram diretamente no processo de 

profissionalização das forças armadas americanas, pois a sociedade percebeu que somente forças armadas 

altamente especializadas poderiam acompanhar tal processo e ter condições de atender às demandas de segurança 

do país. 

 Clausewitz converge para o conceito de responsabilidade de Huntington quando submete as campanhas 

militares aos objetivos políticos do Estado, que por sua vez devem representar os anseios e necessidades da 

sociedade civil. 

 Mills também defende que os militares devem se subordinar aos interesses da nação, e critica os casos em 

que a elite militar americana buscou influenciar demasiadamente a sua política interna. 

 Em relação à corporatividade, se em “Da guerra” a burocratização da profissão militar ainda não era 

considerada tão necessária e presente, em virtude do ainda incipiente processo de profissionalização que os 

exércitos da época viviam; o sentimento de união e de pertencimento a um grupo comum e o desenvolvimento 

do espírito militar são fortemente defendidos. 

 Em “A elite do poder”, o sentimento de corporatividade existente entre os militares é bastante explorado 

e relacionado como o grau de profissionalização da classe. Esse sentimento é visto como a base do espírito militar 

e, por isso, cultivado desde o início do processo de formação do profissional. 

 Analisando o pensamento dos autores, pode-se verificar mais semelhanças que diferenças entre eles. As 

características fundamentais do profissionalismo militar segundo Huntington também estão presentes, ainda que 

de maneira indireta, no pensamento de Clausewitz e Mills, o que reforça a tese do primeiro autor de que elas 

constituem o cerne desse profissionalismo. 
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