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A formação do pensamento militar brasileiro, durante a Primeira República, ocorreu num período 

conturbado do cenário político nacional, influenciando diretamente os rumos do Exército Brasileiro. De acordo 

com a análise das fontes e bibliografias estudadas, constata-se que o Exército Brasileiro, desde seu surgimento, 

passou por um processo constante de evolução, procurando realizar intercâmbios doutrinários com exércitos de 

Estados de grande expressão e força à época, como o alemão e o francês, de modo a se posicionar à altura dos 

desafios apresentados no cenário mundial e buscar o constante aprimoramento dos seus recursos humanos.  

  Diversas foram as mudanças realizadas no Exército Brasileiro ao longo da Primeira República, em sua 

maioria, motivadas por reformas promulgadas em leis ou decretos, através da preocupação com a formação dos 

seus oficiais, pela verificação de prováveis falhas e busca incessante de soluções para as mesmas.  

Em 1898, o aspecto mais relevante da reforma, sem dúvida, foi a criação das Escolas Preparatórias e de 

Tática. Apesar das tentativas, esta reforma não conseguiu desarticular a Escola da Praia Vermelha como centro 

de ativismo político.  

A questão central entre a atitude positivista e a evolução do ensino militar brasileiro possuía ligação pela 

presença dos chamados estudos matemáticos, na formação da oficialidade, atrelando esta característica às 

deficiências gerais do ensino militar. O espírito positivista era prejudicial para o desempenho profissional na 

tropa, trazendo problemas que viriam a ser encontrados, quando do emprego do Exército, em especial, para conter 

rebeliões e revoltas. 

Desde o fim da Guerra da Tríplice Aliança até a revolta da Praia Vermelha de 1904, esses oficiais de perfil 

filosófico pertenciam ao quadro de oficiais instrutores, assumindo hegemonia intelectual e política sobre a 

instituição.  

A Escola Militar na Praia Vermelha foi fechada em 1904, por ocasião de sua revolta. Distribuída por 

quatro escolas, voltou a funcionar em uma só em 1913, no Realengo. Entre 1905 e 1913, o ensino militar voltado 

para formação dos oficiais deslocou-se para Porto Alegre, Rio Pardo, Realengo e Campo Grande.  

Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca, foi presidente da República entre 1910 e 1914 e esforçou-

se para modernizar o Exército, acatando a medida de maior impacto para o treinamento de oficiais, sugerida pelo 

ministro Rio Branco: envio de jovens oficiais brasileiros para servirem arregimentados no Exército alemão.  

A reforma do ensino de 1913, como a anterior, visava priorizar o ensino prático, correspondendo, em certo 

grau, como consequência das pressões dos oficiais que estagiaram nos Corpos de Tropa do Exército alemão, entre 

1910 e 1912. O convívio dos jovens oficiais brasileiros na Alemanha evidenciou a obediência aos princípios de 

disciplina e subordinação vinculada à eficiência. Além do aspecto disciplinar, outra grande limitação percebida 

na formação do oficial brasileiro aparecia na excessiva capacidade teórica contra quase nenhum domínio da 

realidade prática do soldado.  

Com o desfecho da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha enquadrada no quadro dos derrotados, a 

discussão entre partidários e opositores do modelo alemão ficou mais acirrada. No ano de 1918, houve a troca do 

Governo, com a assunção do presidente Delfim Moreira e a de um novo ministro da Guerra, general de brigada 

Alberto Cardoso de Aguiar. Uma das principais providências para a renovação do ensino militar na Escola Militar 

do Realengo foi a abertura de um processo seletivo para um quadro de instrutores naquela Escola. Esse grupo de 

instrutores ficou conhecido como “Missão Indígena”, iniciando os trabalhos, efetivamente, em 1919. Esta 

nomenclatura utilizada pode ter sido relacionada ao propósito de se legitimar uma equipe de instrução, composta 

por brasileiros, apesar de parte deles possuir referência ideológica no aprendizado junto ao Exército alemão.  

Ainda em 1917, a visita de oito oficiais brasileiros à Escola Militar de Saint-Cyr representou um equilíbrio 

em relação a influência alemã no meio militar. De início, excluída da Escola Militar, ela se encarregou dos 

seguintes cursos: Aperfeiçoamento de Oficiais, para capitães e tenentes; Estado-Maior; e Revisão de Estado-

Maior, destinado para capitães e oficiais superiores que tivessem realizado o curso de Estado-Maior.  

Pela primeira vez, o Exército Brasileiro empreendeu, em outubro de 1920, uma manobra de quadros, passando a 

serem praticados os ensinamentos aprendidos em salas de aula, meramente teóricos.  

Em 1920, por influência da Missão Militar Francesa, foram estabelecidos o novo Regulamento Disciplinar 

do Exército (RDE) e o Regulamento para Instrução e Serviços Gerais (RISG), com o intuito de controlar os 
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recursos humanos do Exército Brasileiro para a fiel obediência da hierarquia e da disciplina. Outra consequência 

desta missão para a organização militar foi a reformulação do Estado-Maior, caracterizando maior centralização 

e coesão.  

 Para compreender o pensamento militar brasileiro do período da Primeira República é indispensável 

analisar a formação dos quadros de oficiais, aspecto em que ficam melhor evidenciados os sentimentos, as 

influências, as reformas, os ajustes, as ações, as normatizações e as decisões daqueles que foram responsáveis 

por pensar a instituição. Entretanto, somente com o então coronel José Pessoa chegou-se a uma solução definitiva, 

idealizando, a partir de 1931, a adoção de um modelo híbrido, caracterizado pela formação de sujeito político, 

por intermédio do ensino de disciplinas acadêmicas, e pela formação profissional, com o aprendizado dos 

conhecimentos voltados à guerra. Acrescentou-se a isso a inserção da educação física, de modo a elevar o grau 

de higidez dos militares para que pudessem suportar as atividades e treinamentos militares. Esse, portanto, é o 

modelo cultural legado à AMAN.  
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Nos conflitos modernos, as atividades de inteligência são essenciais para acompanhar a velocidade com 

que as situações evoluem no campo de batalha. A busca por informações deve ser constante, a fim de manter a 

consciência situacional de modo a fornecer dados em tempo real para orientar o processo de tomada de decisões 

dos comandantes. Na Artilharia de Campanha, tais atividades são realizadas pelo Subsistema Busca de Alvos, 

que é responsável pela capacidade de aquisição de alvos da artilharia. 

A atuação da artilharia russa no Conflito na Ucrânia demonstra a importância dessa capacidade nos 

conflitos atuais. Os batalhões russos utilizaram meios de busca de alvos para localizar as tropas ucranianas e 

realizar fogos de artilharia, neutralizando o inimigo e possibilitando o êxito nas batalhas com maior eficiência e 

precisão. 

Apesar da importância das atividades de busca de alvos, algo comprovado nos campos de batalha, ela 

encontra-se defasada na artilharia nacional. Há uma carência de meios para implementar esse subsistema nas OM 

de Artilharia, e a doutrina necessita ser atualizada. 

Uma das características marcantes do exército russo é o uso intensivo da artilharia, o que pode ser 

observado no conflito com a Ucrânia. A artilharia russa empregou, com grande sucesso, sistemas de aeronaves 

remotamente pilotadas (SARP) para realizar as atividades de busca de alvos e observação, em especial, nas 

batalhas de Zelenopillya, Ilovaisk e Debaltseve. 

Na batalha de Zelenopillya, forças de reconhecimento russas e separatistas, com o apoio de SARP, 

identificaram uma zona de reunião ucraniana com elementos mecanizados e blindados. A posição inimiga, de 

grande valor estratégico, foi neutralizada por fogos de artilharia, com os dados obtidos pelo SARP. 

Já em Debaltseve, as forças russas cercaram a cidade e bombardearam as posições ucranianas com fogos 

de artilharia. O ambiente urbano dificultou a atuação de observadores terrestres, por conta dos ângulos mortos 

formados pelos edifícios, ainda assim, com o uso do SARP foi possível realizar a observação dos tiros e obter 

precisão nas rajadas.   

É evidente a importância da Busca de Alvos para o emprego da Artilharia nos conflitos modernos. 

Entretanto, ainda há uma grande lacuna entre os aspectos doutrinários da busca de alvos e a realidade da Força. 

Embora a doutrina determine a incorporação de órgãos de busca de alvos em diversos escalões de artilharia, eles 

não se encontram ativados.  

As Baterias de Busca de Alvos das Artilharias Divisionárias permanecem inativas e as Baterias de 

Comando dos Grupos de Artilharia de Campanha não contam com uma Seção de Busca de Alvos dotada de 

pessoal e material para realizar suas atividades. Há, inclusive, uma carência de materiais mínimos para realizar a 

busca de alvos no âmbito desses órgãos, não possuindo itens como radares de contrabateria e SARP, 

caracterizando defasagem no Subsistema Busca de Alvos. 

Os meios de busca de alvos de que a artilharia dispõe no momento são insuficientes para o cumprimento 

dessas missões. Dentre os meios existentes, apenas os postos de observação e observadores avançados são 

empregados com frequência pelas unidades de artilharia. Pela sua proximidade da linha de contato, os 

observadores não possibilitam a detecção de alvos mais aprofundados no campo de batalha, como postos de 

comando e reservas logísticas. 

Nessa situação, as unidades perdem a capacidade de aquisição de alvos mais distantes, impossibilitando 

o levantamento dos dados necessários para o desencadeamento dos fogos. Essa situação impacta na capacidade 

da artilharia de realizar algumas atividades. É o caso dos fogos de contrabateria e o aprofundamento do combate. 

A análise dos conflitos modernos evidencia a importância da capacidade de aquisição de alvos para um 

emprego eficiente da Artilharia de Campanha. No Conflito da Ucrânia a utilização de aeronaves remotamente 

pilotadas conferiu maior precisão e letalidade para a artilharia russa. Além disso, reduziu os custos para 

modernizar o arsenal russo que integrou armamentos mais antigos com tecnologias modernas para atender as 

demandas do combate atual. 
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Esse conflito também demonstra as vantagens do emprego de aeronaves remotamente pilotadas nas 

atividades de busca de alvos. Essas aeronaves possibilitam ampliar o alcance da capacidade de aquisição de alvos 

das unidades de artilharia, permitindo engajar alvos mais aprofundados no campo de batalha e a observar o tiro 

de artilharia para alvos mais aprofundados ou de difícil observação, inclusive em ambientes urbanos.  

Nesse sentido, é necessário o estudo de linhas de ação para modernizar o subsistema Busca de Alvos. Por 

exemplo, a aquisição de meios de busca de alvos modernos e precisos, com preferência para os SARP, tendo em 

vista cobrir toda a zona de ação e atuar como os “olhos” da Artilharia. A implementação e ativação dos órgãos 

de busca de alvos nas unidades. E a promoção de estudos desse subsistema nas principais instituições de ensino, 

a fim de apresentar sua importância para o apoio de fogo. 
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O conflito irregular assimétrico colombiano estende-se a mais de cinco décadas. Ele oscilou entre períodos 

de fortalecimento dos movimentos subversivos, quando assumiram a produção e comercialização de narcóticos, 

e períodos mais recentes de retomada das ações estatais mais contundentes de repressão, culminando com as 

atuais tratativas para levar a cabo um complexo acordo de paz. 

Este conflito foi palco de uma das mais longas campanhas irregulares contemporâneas. A tradição 

colombiana de violenta relação social profundamente enraizada renovou ao longo de décadas o conflito, o qual 

destacou-se como atores relevantes o Estado Colombiano, notadamente suas Forças Armadas, os inúmeros 

movimentos revolucionários e subversivos, os cartéis de narcotraficantes, as milícias “paramilitares” e, mais 

recentemente, grupos criminosos conhecidos como “Bandas Criminales”. 
A inserção continuada de novas motivações em um ambiente político-social já degradado impulsionou 

esse conflito. Dentre essas motivações, destaca-se a dissociação dos interesses das elites locais com os anseios 

populares, a divergência entre conservadores e liberais, a luta entre o campesinato e as elites rurais, a fragilidade 

e a ausência de um poder central que em muitos momentos se mostrou dilapidado, o banditismo, a militância 

marxista da década de 60 e o incremento de forma exponencial e extremamente rentável da indústria da coca nos 

anos 80. Tudo isso contribuiu para a perpetuação do flagelo colombiano. 

Uma geografia complexa dotada de áreas de difícil penetração e grandes cidades marcadas pelas mazelas 

psicossociais, onde havia uma profunda ausência do poder Central e desigualdades sociais, fez da Colômbia um 

terreno fértil para o surgimento dos grupos subversivos e, depois, de narcotraficantes, que mergulharam o país 

em um prolongado conflito. 

O incremento de novas formas de lutar dos grupos à margem da lei, migrando para a guerra política, 

jurídica e midiática, fez com que o conflito perdurasse, mesmo com as importantes vitórias conseguidas pelas 

Forças Armadas Colombianas no campo militar na primeira década do século XXI. 

A relevância do assunto está relacionada às semelhanças e à estreita ligação entre o Brasil e a Colômbia. 

Durante toda a história do conflito houve inúmeros ensinamentos que podem ser colhidos pelo Exército 

Brasileiro. E, do início dos anos 2000 para cá, os ensinamentos se tornaram mais substanciais para nosso país. 

As ações do governo colombiano, em especial de suas Forças Armadas, foram integradas por medidas 

quantitativas e qualitativas. Por mais que as medidas qualitativas tenham se mostrado mais eficazes, elas 

precisaram ser complementadas pelo aumento do efetivo absoluto das Forças Armadas, que é uma medida 

eminentemente quantitativa. 

Da análise das duas últimas décadas de conflito, percebe-se que se tornou necessário conjugar ações que 

tiveram um caráter bastante repressivo, calcado em ações em força contra o braço armado das ameaças 

assimétricas, com ações que impactaram sobre fatores intangíveis, notadamente políticos. 

Ao se abordar o espectro político do conflito, concluiu-se no estabelecimento de novos indicadores de 

vitória, cujo o ganho de legitimidade perante a opinião pública interna e externa ao país e o aumento da percepção 

de segurança são os verdadeiros centros de gravidade. E para alcançar isso, as Forças Armadas Colombianas, 

com grande proeminência de seu Exército, investiram seus esforços tanto na área operacional como na área de 

ensino. Fazer com que essas duas áreas evoluíssem de mãos dadas foi condição fundamental para a aparente 

evolução do conflito a favor do Estado Colombiano. 

Um exemplo disso foi o esforço em validar as ações das Forças Armadas nos aspectos de respeito aos 

Direitos Humanos, Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) e corretos procedimentos jurídicos. 

Mostrar que a tropa respeita os aspectos jurídicos e os direitos humanos é fundamental no combate moderno. 

Por mais que o conflito colombiano esteja muito intrincado em seu aspecto político, as ações realizadas 

com mais contundência no aspecto militar proporcionaram vantagens que colocaram o Estado Colombiano em 

melhores condições para negociar um tratado de paz. Nesse escopo, a articulação do emprego coordenado da 

inteligência, mobilidade aérea e tropas de operações especiais é uma receita de sucesso que pode ser incorporada 

as ações do Exército Brasileiro, pois temos, nesses aspectos, capacidades semelhantes ao Exército Colombiano. 
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O emprego das Operações Psicológicas, articulada em todos os níveis e alinhada nos mesmos objetivos, 

é um fator preponderante em um conflito assimétrico. Isso foi amplamente vivenciado pela Colômbia, sendo uma 

boa prática que transcende a esfera militar, abarcando também a esfera política do conflito, além de contribuir 

para ganhar legitimidade junto à população e aumentar a sensação de segurança junto à sociedade. 

A adequação e flexibilização das técnicas, táticas e procedimentos empregadas pelas Forças Armadas 

Colombianas, em muitos casos se distanciando de conceitos mais ortodoxos do combate convencional, foram 

importantes para aumentar a sua efetividade face a uma ameaça assimétrica. 

A migração para um conflito político tende a que alguns tenham a percepção de que a guerra que a 

Colômbia não pode perder é a guerra que os militares não podem lutar. Porém, a atuação das Forças Armadas 

Colombianas demonstrou que tudo está interligado, fazendo com que seja determinante para o sucesso neste tipo 

de conflito que todas as expressões de poder nacional trabalhem congregadas. 

Por fim, as medidas adotadas pelas Forças Armadas Colombianas trouxeram vantagens ao Estado, 

diminuindo a influência dos movimentos subversivos e criminosos dentro da Colômbia. Entretanto, o conflito 

ainda está em processo de pacificação. Como o conflito migrou para a sua vertente política, sua complexidade 

tende a prolongá-lo ainda por tempo e intensidade indeterminados. 
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As Forças Armadas (FFAA) enfrentam a dura realidade do convívio e do martírio face aos inúmeros 

óbitos costumeiros em batalhas. Lidar com as várias obrigações substantivas em relação a pessoas que perderam 

suas vidas em conflitos armados ainda é uma tarefa difícil no âmbito do Exército Brasileiro (EB). O desafio 

existente para que se possa manter o respeito e a deferência aos mortos em uma situação de caos que se segue 

após um ataque fica evidente com os inúmeros impasses e ausências de materiais adequados para documentar, 

coletar, manusear e gerir restos humanos.  

A prática de busca, recolhimento e coleta de mortos foi, inicialmente, codificada na Convenção de 

Genebra para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos nos Exércitos em Campanha, de 1929. Atualmente, é 

prevista na Norma 112 do Direito Internacional Humanitário (DIH), uma norma costumeira que cria a obrigação 

de devolver os restos mortais e propiciar um enterro decente, sem nenhuma distinção baseada em raça, 

nacionalidade, religião e opinião política. 

O EB, adotando o DIH, justificou a adequada manipulação e destinação de restos mortais para: 

“manutenção do bom estado sanitário, preservação do moral militar e do moral da população civil, obediência ao 

Direito Internacional em Conflitos Armados (DICA)[...]” (BRASIL, 2018, p. 11). 

Em conflitos armados, a estrutura dos Assuntos Mortuários está inserida na cadeia logística e no braço 

operativo da Base Logística de Brigada (BLB) ou do Grupamento Logístico (Gpt Log), conforme necessidade. 

Essas estruturas proveem meios para que o Batalhão de Recursos Humanos (B RH) e a Companhia de Assuntos 

Mortuários (Cia As Mor) cumpram suas devidas missões. A Subunidade, por fim, possui em sua organização, 

um Pelotão de Assuntos Mortuário Recuado (Pel As Mor Rec), uma Seção de Comando e Apoio e o Pelotão de 

Assuntos Mortuários Avançado (Pel As Mor Avç) (BRASIL,2018). 

 
Figura 1- Organograma Cia As Mor B RH 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

Em tempos de paz, a Cia de As Mor tem modularidade de um pelotão, e os Pel As Mor, de um Grupamento 

de Combate, podendo flexibilizar suas estruturas às situações do conflito, em termos de pessoal e material. O 

dimensionamento acontece conforme as expectativas de baixas previstas no planejamento anterior. 

Todo processo se adapta aos meios logísticos desdobrados e segue uma sequência de ações que envolve 

todo o manejo do cadáver, cujo traslado foi sistematizado em uma cadeia logística envolvendo a participação dos 

Pel As Mor Rec e Avç, que agem em uma Área Operacional após ocorrido um óbito. A execução dos As Mor 

ocorre, portanto, na seguinte sucessão de atividades, resumidas do Manual de Ensino de As Mor em Campanha 

(BRASIL, 2018): 
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a) Os companheiros do morto transportam o corpo até um Posto de Concentração de Mortos, próximo a 

um Posto de Recompletamento da Subunidade a que pertencem; 

b) Os corpos seguem destino, geralmente em viaturas especializadas, para o Posto de Coleta de Mortos 

da Unidade, nas áreas de trens de combate (ATC); 

c) O Batalhão Logístico, na Base Logística de Brigada ou Destacamento Logístico, novamente transporta 

os corpos até a o Posto de Coleta de Mortos da Brigada (P Col Mor Bda), onde serão conservados pelo Pel As 

Mor Avç; 

d) O G Log conduz os cadáveres até o necrotério de campanha desdobrados pelo Pel As Mor Rec em 

Cemitérios Provisórios (Cem Prov); e 

e) Uma posterior exumação é realizada findada a operação, determinada pelos familiares. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Exército Brasileiro. Manual de Ensino: Assuntos Mortuários em Campanha (EB60-ME-22.402). 

1 ed. Brasília (DF): 2018.  

  

 

 



DOUTRINA MILITAR 

 

A Importância da Logística da Água em Campanha nos Combates Modernos 

_______________________________________________________________________________________ 

Boletim das Ciências Militares, Resende, Vol. 1, Nº. 1, p. 9-10, Ano 2022 9 

 

Diego Garcia Leite   

Email: diego_akva@hotmail.com  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0060-1335      
  

Exército Brasileiro, Santana do Livramento, RS, Brasil 

 

 

A logística da água potável em campanha representa uma questão estratégica complexa, que pode resultar 

no sucesso ou no fracasso de uma operação militar. O planejamento da obtenção e distribuição da água ocorre 

tanto no nível tático quanto no estratégico, haja vista que sem esse recurso o soldado não pode suportar um 

combate a longo prazo, além disso, a falta de água potável e limpa pode limitar o poder de combate em campanha, 

causar baixas nos soldados e transmitir doenças como febre tifoide, cólera, diarreia e disenteria amebiana.  

As missões táticas não podem ser bem executadas se a tropa não dispuser de água em quantidade suficiente 

e com boa qualidade para o consumo. Sem o ressuprimento de água, é possível considerar que o militar estará 

sem condições de combate em 48 horas, nas regiões de temperaturas amenas, e, em 16 horas, nas regiões quentes. 

Ao longo da história das guerras, é possível verificar que, em diversos ambientes operacionais, as ações 

logísticas para a obtenção de água em campanha e o abastecimento hídrico têm sido algo muito complexo. O 

Kwait, por exemplo, é um país árido, sem fontes de água superficiais frescas e com água subterrânea renovável 

muito limitada, sendo que apenas as áreas do Norte, em Al-Rawdhatain e Um-Al-Aish, possuem água doce 

comercialmente explorável. Essas massas de água doce são consideradas reservas estratégicas do país e 

representam apenas 0,4% das águas subterrâneas disponíveis para consumo, tendo em vista que a maior parte da 

água subterrânea do Kwait é salobra e contaminada por metais pesados (AL-WESHAH, 2016). Nesse contexto, 

o Brasil é um país abundante em recursos hídricos. 

O Exército Brasileiro, durante muitos anos, tem realizado a maior parte dos seus adestramentos militares 

dentro do Território Nacional. De acordo com o Manual sobre as Implicações das Mudanças Climáticas para o 

Exército Norte Americano, a experiência adquirida nas últimas décadas de conflito no Afeganistão, Iraque, Síria 

e África, mostrou uma dependência notável de uma estrutura logística que possa apoiar o combatente com uma 

hidratação adquirida por meios de compra de água engarrafada, poços locais e Unidades de Purificação de Água 

por Osmose Reversa (ROWPU). As bases operacionais avançadas no Iraque, durante os anos 2000, consumiam 

cerca de 864 mil garrafas de água por mês, sendo que nos meses mais quentes este número era praticamente o 

dobro. Portanto, faz-se necessário questionar se os adestramentos realizados no interior do território brasileiro 

exigem da Função de Combate Logística grandes desdobramentos em relação ao fornecimento de água potável 

em campanha.  

A Logística tem papel fundamental para o sucesso das operações militares. Deve ser planejada e executada 

desde o tempo de paz, estar sincronizada com as ações planejadas e assegurar que os recursos sejam 

disponibilizados a todos os níveis apoiados (BRASIL, 2018). 

Muitos programas militares visam reduzir a carga sobre as tropas, desde carcaças de polímero em munição 

até armaduras leves e baterias que duram mais. Existe, no entanto, um componente vital para os seres humanos 

que continua sendo um fardo pesado: a água. As tropas podem transportar uma média de 3 litros de água por 

homem, se considerarmos uma patrulha padrão e desequipada. Em condições austeras, longe da zona de 

reabastecimento, essa água pode acabar rapidamente. Um indivíduo adulto e sedentário, em um ambiente 

termoneutro, necessita de uma ingestão hídrica de aproximadamente 2,5 l por dia. Se considerarmos este mesmo 

indivíduo em um ambiente quente e úmido, a necessidade de água aumenta com maior frequência e pode alcançar 

até 10 litros por dia (MCARDLE; KATCH; KATCH,  2016). 

A capacidade logística de um Exército determina o seu tempo de permanência no combate. Sabemos que 

os recursos hídricos no território brasileiro são abundantes e de fácil acesso, no entanto, a realidade dos combates 

modernos é que a obtenção e distribuição de água sãos atividades extremamente complexas e que demandam um 

esforço logístico muito grande. É de fundamental importância que essas capacidades sejam treinadas e 

desenvolvidas para que a evolução doutrinária ocorra de modo compatível com as exigências impostas pelo 

combate moderno.  
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Perpassando a história, vastos são os exemplos em que os conflitos assimétricos ocorreram. Dentre eles 

podemos citar: a célebre resistência armada de Esparta na Roma antiga na qual Espártaco liderou uma pequena 

fração de escravos que resistiu a diversos contingentes de legionários por volta de 70 a.C.; as invasões holandesas 

no Brasil, por volta do século XVII, quando os portugueses utilizaram táticas de guerrilha e rechaçaram os 

invasores estrangeiros; a resistência na guerrilha realizada pelos vietnamitas durante a Guerra da Indochina e do 

Vietnã, no século XX, que apesar da inferioridade bélica em relação à potência francesa e em seguida à norte-

americana, conseguiram sair vitoriosos; e as práticas de terrorismo, que se difundiram de forma mais intensa a 

partir do século XX, surgindo, na maioria das ocasiões, de grupos que não possuem constituição militar formal e 

legitimidade jurídica. 
Considerando que os conflitos assimétricos são aqueles travados entre contendores que possuem uma 

assimetria de poder, nos quais geralmente o mais fraco utiliza recursos não-convencionais para se contrapor ao 

outro mais forte, e admitindo a recorrência desse tipo de conflito que afeta de forma direta ou indireta a quase 

todas as nações do mundo, é essencial que tanto as Forças Armadas quanto os próprios Estados, por meio de seus 

representantes, compreendam profundamente os dilemas que cercam o tema, dentre os quais, destacam-se o 

relevante papel da opinião pública e a crescente necessidade de reformulações do direito internacional aos 

conflitos assimétricos. 
 

Estados Unidos da América (EUA) X Afeganistão: influência da opinião pública 

 
Com o advento da Era da Informação, muitos grupos extremistas têm conseguido impor suas convicções 

utilizando a incompreensão da sociedade quanto ao modus operandi do conflito assimétrico ou até mesmo a 

propaganda, a coerção e a intimidação psicológica para alcançarem seus objetivos perante as nações. O ataque às 

Torres do World Trade Center e ao Pentágono em 11 de setembro de 2001 nos EUA, exemplificam, na sua 

essência, como esses grupos com recursos e efetivos limitados, comparados a uma grande superpotência, 

conseguem atingir seus objetivos. 
Após a declaração de “guerra ao terror”, os EUA chegaram ao Afeganistão com o intuito de vencer esse 

conflito assimétrico contra, principalmente, a Al-Qaeda e o Talibã, tidos como os principais culpados pelo maior 

atentado terrorista da história. 
Contudo, a recente retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, em agosto de 2021, após milhares 

de vidas civis e militares serem ceifadas, mostrou que, apesar dos esforços monetários e de estabilizações 

envidadas, o país se encontra igual ou pior àquele existente há vinte anos. Com o recrudecimento dos combates 

entre os principais grupos atuantes na região, como o Talibã e o Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), a perspectiva 

é de um futuro sombrio no Afeganistão. 

A questão do Afeganistão evidencia que não é suficiente priorizar somente o campo militar, mas também 

o campo político e psicológico. Permeando, ainda, esses campos, está a opinião pública, que passa a ser um dos 

grandes dilemas existentes no conflito assimétrico. Exemplo disso é que a mesma opinião pública americana que, 

de modo quase unânime, aclamou o governo pela entrada dos EUA na guerra contra o terror no Afeganistão em 

2001, foi a que pediu a retirada das tropas em 2021. 

De modo geral, os conflitos assimétricos não angariam consistentes apoios da opinião pública porque 

costumam perdurar por anos sem um desfecho conclusivo, contrariando anseios da sociedade por vitórias 

momentâneas. Diante desse dilema, os meios de comunicação são fatores que devem ter prioridade, pois 

influenciam diretamente nas ações e decisões dos governos. 
Diversos grupos extremistas têm ilustrado exímia habilidade na manipulação dos meios de comunicação 

de massa a seu favor. Em contrapartida, cabem aos atores estatais buscarem ter sempre como aliadas a mídia e a 

opinião pública, desenvolvendo suas capacidades de interação com os órgãos de imprensa. 
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Direito Internacional Humanitário (DIH) nos conflitos assimétricos 
 

Em outra frente dos dilemas dos conflitos assimétricos, observa-se a necessidade de atualização do Direito 

Internacional Humanitário (DIH), considerando principalmente o jus in bello, que visa impor limites às 

hostilidades nos conflitos. Os Protocolos Adicionais de 1977, que inicialmente tiveram o intuito de adequar as 

normas jurídicas internacionais às novas realidades dos conflitos, ainda carecem de uma revisão minuciosa por 

parte dos organismos responsáveis. 
A Cláusula Martens garante que “o que não é proibido não está automaticamente permitido”. Apesar 

disso, frequentemente, atores não-estatais, sem se sujeitarem a qualquer tipo de  restrição jurídica e gozando de 

alta liberdade de ação, adotam métodos de exceção que normalmente não seriam executados em um conflito 

convencional. 
Outra dificuldade gerada pelo conflito assimétrico é o tratamento da imunidade de não combatentes, pois 

são frequentes os casos de civis usados como informantes, ajudantes monetários ou logísticos para darem suporte 

aos grupos extremistas, tornando-se, assim, altamente vulneráveis. O Estado de Israel, por exemplo, lida de modo 

recorrente com esse dilema no sul do Líbano, contra o Hezbollah, que obriga civis a estocarem munições em suas 

residências. 
Além de relevante, o assunto atinente ao conflito assimétrico é vasto, possuindo em seu escopo uma 

extensa gama de considerações a serem analisadas e que não foram objeto deste trabalho. As lacunas existentes 

no DIH, a influência da opinião pública e da mídia nos conflitos, o fato das grandes nações, frequentemente, não 

terem obtido êxito nos conflitos assimétricos, apesar da elevada quantia de meios e recursos tecnológicos 

utilizados, só fortalecem a ideia de que há muito a fazer para que se tenha equilíbrio jurídico entre a atuação dos 

beligerantes nesse tipo de conflito. 

Por fim, o mundo necessita de iniciativas conjuntas e consistentes da comunidade internacional, no 

sentido de empreender e atualizar as leis, convenções e práticas que guiem as nações nos conflitos assimétricos. 

O desafio está exatamente em estabelecer regramentos entre a necessidade militar e a questão humanitária. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Defesa. Doutrina Militar de Defesa - MD 51-M-04. Brasília, DF, 2007. 

 

CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL. Normas Fundamentais das Convenções de Genebra e de seus 

Protocolos Adicionais. Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Genebra, 1983. 

 

GROSS, M. L. Dilemas morais da guerra moderna. Tortura, assassinato e chantagem na era do conflito 

assimétrico. 1. Ed. Rio de Janeiro: Bibliex, 2014. 
 

VISACRO, A. Guerra Irregular. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2009. 



RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

As Ameaças Transnacionais na América do Sul e o Papel do Brasil na Integração de Capacidades 

_______________________________________________________________________________________ 

Boletim das Ciências Militares, Resende, Vol. 1, Nº. 1, p. 13-14, Ano 2022 13 

 

Douglas Esteves de Oliveira  

Email: douglasoliveira08@hotmail.com  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7127-6117   

Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, Resende, RJ, 

Brasil 

 

 

A queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, e a dissolução da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), em 25 de dezembro de 1991, marcaram o fim da Guerra Fria. A expectativa era 

de um mundo caracterizado por um sistema único, o capitalismo, em que predominaria a paz, a democracia e a 

prosperidade (VISENTINI, 2012).  

Diante do fim da ordem bipolar, novos atores emergiram, particularmente o crime organizado 

transnacional. A globalização, a revolução científico-tecnológica, os tratados de livre comércio, o aumento da 

circulação de pessoas e a evolução dos meios de comunicação permitiram o desenvolvimento e a consolidação 

das ameaças transnacionais, uma vez que assentiram o afluxo de pessoas, bens e, sobretudo, informações. 

Conforme afirma Costa (2017, p. 65), o “fim da Guerra Fria e o avanço da globalização marcam uma série 

de processos de aumento da interdependência entre os países e de elevação dos fluxos internacionais e formação 

dos blocos regionais”. Além disso, essa inédita dinâmica regional e internacional, catalisada pelo fenômeno da 

globalização, favoreceu a maior abrangência da delinquência criminal organizada e a instituição de mecanismos 

internacionais de ilícitos, responsáveis pela degradação da segurança pública e pela ameaça à soberania dos 

Estados Nacionais. 

Desde o fim da Guerra Fria, a América do Sul, palco do programa “War on drugs”, do presidente 

americano Richard Nixon, em 1972, sofreu pressões diplomáticas no combate ao crime transnacional. Nesse 

período, as Forças Armadas sul-americanas iniciaram a sua longa jornada em prol do combate ao crime 

organizado. Todavia, “os tradicionais padrões de resposta do Estado se revelaram anacrônicos e completamente 

ineficazes” (VISACRO, 2019, p. 50). As temáticas de segurança pública e defesa nacional que no passado 

possuíam fronteiras bem definidas, atualmente, possuem caráter difuso. 

Aliado a esse panorama, geograficamente, o Brasil se situa ao centro dos dois subcomplexos sul-

americanos, o Norte-Andino e o Cone Sul. A América do Sul possui problemas de integração que remontam à 

colonização e à fisiografia regional. A partir de 2019, o Estado brasileiro envidou esforços para a questão, 

particularmente, no setor de transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário.  

A construção da segunda ponte sobre o rio Paraná, ampliando a integração com o Paraguai e 

desenvolvendo o turismo em torno de Foz do Iguaçu, associada à ponte que ligará Porto Murtinho, no Brasil, a 

Camilo Peralta, no Paraguai, representa o projeto ambicioso de aprofundamento das relações comerciais entre 

esses países. Nesse contexto, o Chile, país que se projeta comercialmente em direção ao oceano Pacífico, possui 

uma das principais regiões portuárias sul-americanas. Os portos de Antofagasta, Arica e Iquique recebem 

produtos oriundos da China e de países do Sudeste Asiático que abastecem os mercados do subcomplexo Cone-

Sul.  

No entanto, o processo de integração possui diferentes perspectivas. Enquanto há a previsão do 

desenvolvimento da circulação de bens, mercadorias e serviços de origem lícita, o crime organizado e as 

organizações terroristas usufruem dessa estrutura estabelecida para a comercialização dos produtos de natureza 

criminosa. A crescente evolução das organizações criminosas sul-americanas e o seu processo de integração têm 

desfrutado do fenômeno da globalização. 

A resposta ao fenômeno deverá ser realizada pela atuação conjunta dos Estados constituídos na América 

do Sul, uma vez que não há fronteiras definidas para as organizações criminosas. A situação de vulnerabilidade 

social é elemento de cooptação para as atividades ilícitas. A abordagem militar já é uma realidade, a exemplo do 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), programa estratégico do Exército Brasileiro, 

cujo propósito é fortalecer a presença, o sensoriamento e a ação do Estado na faixa de fronteira terrestre. Além 

disso, as Forças Armadas vêm realizando operações no arco fronteiriço em conjunto com outros órgãos federais 

e estaduais, como a Operação Ágata, para combater os delitos transfronteiriços. 

De acordo com Buzan e Wæver (2003), a estabilidade da América do Sul estaria mais centrada no papel 

hegemônico estabilizador do Brasil, do que na inserção dos Estados Unidos da América (EUA). Assim como 

realizado no conflito entre Peru e Equador em 1995, o Brasil se caracteriza pelo papel mediador e diplomático na 

solução das crises e conflitos regionais. O fato do governo estadunidense ter relegado ao segundo plano a sua 

política no continente contribuiu para a emergência do papel protagonista brasileiro.  
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Conforme afirmam Fuccille e Rezende (2013, p. 85), “tendo sua posição relativamente diminuída na 

agenda de prioridades dos EUA, a América do Sul fica mais livre para explorar a dinâmica regional de segurança”, 

permitindo a ascensão de eventuais atores do sistema internacional. O peso geopolítico brasileiro demanda a sua 

atuação nos mecanismos de cooperação multilaterais, particularmente no combate às ameaças transnacionais e 

ao consequente potencial de fortalecimento. 

Por fim, o prognóstico da dinâmica das ameaças transnacionais na América do Sul perpassa a expressão 

psicossocial do poder nacional, exigindo abordagem multidisciplinar e integrada. O Brasil exerce o papel de 

indutor dos mecanismos de cooperação regionais e do fortalecimento dos relacionamentos interestatais em prol 

dos objetivos nacionais, particularmente da soberania, da paz social e do progresso. 
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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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No ano de 2016, uma crise econômica e política emergiu na Venezuela, levando mais de três de milhões 

de venezuelanos a abandonarem o seu país. O Brasil, país lindeiro com a Venezuela, passou a receber milhares 

de solicitações de refúgio, dando início a um intenso fluxo migratório. Essa situação sobrecarregou os limitados 

serviços essenciais básicos fornecidos pelos governos Municipais, Estadual e Federal no estado de Roraima. 

Em resposta à crise imigratória, o Governo Federal, no ano de 2018, por meio da medida provisória nº 

820, regulou medidas de assistência emergencial para as ações de acolhimento de imigrantes em situação de 

vulnerabilidade, criando a Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida. Essa importe missão destina-

se a adotar soluções conjuntas com organizações não governamentais; órgãos dos governos em suas diversas 

instâncias; as Forças Armadas; e Organismos Internacionais com a finalidade de mitigar a situação de 

vulnerabilidade dos imigrantes venezuelanos. 

A mobilização do Estado Brasileiro, desencadeada por meio da Operação Acolhida, emprega um grande 

efetivo de militares das Forças Armadas e agências dos governos de várias esferas, buscando a cooperação com 

outros atores civis, ONG e agências internacionais. Dentre os quais destacam-se o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) e o Rotary Clube Internacional. Observa-se aqui, que a ajuda humanitária não 

poderia ser executada isoladamente por qualquer um das entidades mencionados, seja por limitações logísticas, 

operacionais ou mesmo legais, levando à necessidade de sinergia entre todos, retratando  uma atividade com 

caráter de Cooperação Civil-Militar – CIMIC (Civil-Military Operation), conforme o manual EB70-MC-10.221, 

Cooperação Civil-Militar [...] caracteriza-se por atividades que buscam estabelecer, manter, influenciar ou 

explorar as relações entre as forças militares, as agências, as autoridades e a população em uma área operacional 

(BRASIL, 2017, p. 1 -3). 

Ratificando a Cooperação Civil-Militar em sua concepção, a Força Tarefa Humanitária, com apoios e 

integração dos mais distintos atores civis e militares, desempenha atividades como: recepcionar imigrantes; 

identificar imigrantes; realizar triagem; imunizar; abrigar e interiorizar. Essas tarefas foram executadas, por meio 

de estruturas desdobradas, inicialmente no ano de 2018, na cidade de Boa Vista e Pacaraima, cidade fronteiriça 

com a Venezuela.  

As estruturas instaladas produziram o ambiente CIMIC ideal entre atores civis e militares, gerando uma 

sinergia e convergência de esforços. Nessa conjuntura, foram desdobradas nas duas cidades, o Posto de Recepção 

e Identificação (P Idt) e o Posto de Triagem (P Trig); e em Pacaraima, o Abrigo JANOKOIDA e o Alojamento 

BV8, além de estruturas de apoio como a Área de Apoio (A Ap) de Pacaraima (alojamentos e Centro de 

Operações) e o Posto de Atendimento Avançado (PAA) do Hospital de Campanha do Exército Brasileiro. Esse 

trabalho conjunto, desenvolvido nas diversas estruturas da Operação Acolhida, pode ser melhor compreendido 

ao identificarmos os personagens responsáveis pelo funcionamento do P Idt e do Alojamento BV8: 

• Posto de Recepção e Identificação:  Polícia Federal, Conselho Tutelar e Forças Armadas; 

• Alojamento BV8: Organização Internacional para as Migrações-OIM, Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados-ACNUR Forças Armadas. 

 
Figura 1: Instalações da Operação Acolhida em Pacaraima 

Fonte: Operação Acolhida, 2018 
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A Operação Acolhida é uma operação de caráter CIMIC, relaciona-se diretamente com a capacidade de 

interoperabilidade da Força Terrestre (Catálogo de Capacidade do Exército - EB20-C-07.001). Tal capacidade se 

conecta de forma significativa com a Cooperação-Civil Militar, demonstrando, dessa forma, a importância do 

desenvolvimento de tarefas conjuntas e combinadas entre os diversos colaboradores, sem os quais não seria 

possível para a Força Tarefa Humanitária, cumprir plenamente todos os objetivos estabelecidos em sua missão. 
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Ao observar o afirmado pelo primeiro ministro inglês Winston Churchill, em 1950, quando destaca o 

contexto em que uma boba atômica deve ser empregada, ou seja, quando a própria vida do indivíduo estiver em 

risco, sugere-se, em primeiro lugar, entender que a bomba atômica sempre será um instrumento de controle 

psicológico. Em outras palavras, como diz a máxima latina Si vis pacem, para bellum - Se quer paz, prepare a 

guerra. 

De certo modo, o que ambas afirmações convidam a refletir é que estar pronto para uma guerra não 

necessariamente é concordar com conflitos, mas sim, evitá-los.  

Com o final da Guerra Fria, tinha-se a impressão da sociedade estar longe das possibilidades de conflitos 

que pudessem colocar todo o mundo em alerta. No entanto, de repente, o mundo "acordou” em um conflito, o 

qual, mais uma vez, coloca a Europa como palco. Logo, todos começaram a se preocupar com duas hipóteses: a 

primeira - a terceira guerra mundial; e a segunda - esta guerra se tornaria um conflito nuclear. 

Mas, afinal, o que a guerra provoca em nós?  

Nas palavras do historiador francês Marc Bloch (2011), que lutou como soldado na Segunda Guerra 

Mundial, foi detido e torturado pela Gestapo e fuzilado em 16 de junho de 1944: 

 
Ligado à minha pátria por uma longa tradição familiar, nutrida por sua herança espiritual e por 

sua história, incapaz, na verdade, de conceber alguma outra onde pudesse respirar sem entraves, 

eu a amei muito e tentei servi-la com todas as minhas forças. [...] No decorrer de duas guerras, 

não foi meu destino morrer pela França. Mas posso, pelo menos com toda a sinceridade, dar o 

testemunho: morro como vivi, como um bom francês. (BLOCH, M. 2011. p.163). 

  

Há alguns pontos para relacionar, de forma que se possa trazer uma análise clara, para além da dor. Com 

o objetivo de encontrar o sentido da luta, do combate, da preservação de vidas e/ou da sobrevivência diante de 

um momento tão trágico. Por trás de todo conflito, há sempre história, cultura e a identidade símbolos de 

resistência. De certa forma, são mensurações para que o indivíduo passe a pensar na permanência da nação.  

Entre o discurso que permeia a guerra, aquele que faz com que pessoas abandonem seus lares e peguem 

em armas de maneira espontânea a fim de defender aquilo que acreditam, há o que poderia ter sido dialogado 

entre países de maneira a evitar confrontos sangrentos. "A guerra das ideias é uma invenção grega - umas das 

invenções mais importantes da história" (FRANCO & GIAMBIAGI, 2015. p. 91). 

De qualquer maneira, deve-se sempre observar todos os lados da história, não há e nunca haverá uma 

única verdade. 

É importante buscar atenção na forma em que os fatos são passados. A narrativa de herói e vilão é 

construída no instante em que o público acolhe um “mocinho” e rechaça um “vilão”. 

Como sempre deve se estar atento à subjetividade dos fatos, caro leitor, nos permita dizer que uma guerra 

num lugar tão distante aproxima a humanidade, que passa a perceber a conexão de fatos (econômicos, sociais e 

culturais). 

“São novas rotinas, novos desafios, novas ações, novas sensações” [...] Contexto em que cuidar de si está 

se tornando uma aspiração ultrapassada”, é o que a autora Nunes (2019, n.p.) afirma ser uma grande transição da 

era cartesiana. 

Se, de fato, uma guerra transforma cenários, ela também transforma pessoas, economias, grandes poderes. 
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