
 

 

 

 “O combate moderno vive revestido de Operações de Informação que 

influenciam os rumos dos conflitos” (p. 3). 

“[...] se levar em consideração a antropometria de mulheres nos projetos 

de mochila, a diferença de velocidade de marcha entre homens e 

mulheres pode diminuir [...]” (p. 8). 

“Para marchar rumo ao combate em solo europeu, a FEB encontrava seu 

primeiro desafio: a seleção de pessoal” (p. 17). 
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 Atualmente o único sistema de Artilharia Antiaérea (AAAe) de tubo em funcionamento adequado e 

largamente empregado pelo Exército Brasileiro (EB) é o Sistema Gepard 1A2. 

 A necessidade de emprego da AAAe em Operações de não Guerra (Op Ng), mais especificamente durante 

grandes eventos internacionais realizados no Brasil, gerou demandas voltadas à modernização dos materiais da 

AAAe do EB, momento em que adquiriu-se o Sistema Gepard 1A2.  

 A Viatura Blindada de Combate (VBC) Gepard 1A2 é ideal para a realização de defesa de pontos ou áreas 

sensíveis. O material é um blindado de grandes dimensões sobre lagartas, desta forma, sua mobilidade não 

interfere na defesa estática, entretanto, interfere nos deslocamentos em ambiente urbano, principalmente por 

conta de seu elevado peso e dimensões, os quais geram pesados entraves logísticos e acabam dificultando seu 

emprego em ambiente urbano. 

 Com relação ao emprego da VBC em situações de não guerra, faz-se necessário contato prévio com equipe 

responsável pelo transporte das viaturas, normalmente faz-se uso de uma prancha com capacidade para 45 

toneladas, bem como um minucioso planejamento junto a Polícia do Exército para escolta durante o deslocamento 

ao local de emprego, facilitando o translado do material em ambiente urbano. 

 Além disso, como observado na execução da Defesa Antiaérea (DA Ae) durante os jogos olímpicos, o 

Sistema Gepard 1A2 foi empregado em área mais adjacente da cidade do Rio de Janeiro e não no centro mais 

densamente urbanizado, onde foi priorizada a utilização de sistemas de mísseis (RBS-70), mais leves e portáteis. 

Tal medida teve por objetivo evitar danos ao pavimento público e diminuir a necessidade de adaptações em 

virtude do elevadíssimo peso da VBC, para o qual as vias públicas não estão preparadas. 

Ainda, cabe enfatizar a alta probabilidade de danos colaterais pelo simples estabelecimento de uma DA 

Ae de tubo em um ambiente urbano, já que a utilização da munição 35 mm, mesmo a auto explosiva, gera 

estilhaços. Tal fato também corrobora para a restrição de uso do Sistema Gepard 1A2 em áreas densamente 

povoadas em Op Ng. 

 Apesar destas características, o material é capaz de realizar defesa estática e seu canhão de 35 mm permite 

uma saturação do espaço aéreo adequada aos objetivos desejados em uma DA Ae de área ou ponto sensível.  

 Tais aspectos, são comprovados pela recente experiência do Exército Brasileiro com emprego real da 

AAAe em ambiente urbano durante os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e Copa das Confederações, eventos que 

agregaram elevado grau de conhecimento técnico e tático ao planejamento da AAAe em Op Ng.  

 Apesar da experiência em Op Ng, a pouca experiência do Exército Brasileiro no que tange ao emprego de 

AAAe em ambiente urbano em cenário de guerra regular, atrelado a constante evolução das ameaças aéreas, 

conforme constatada nos recentes conflitos de  Nagorno-karabakh 2020 (uso de drones como o Bayraktar TB2) 

e durante as tensões entre Israel e o Hamas 2021 (emprego do sistema Iron Dome para interceptação de foguetes), 
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faz acender um alerta em relação a necessidade de ampliação dos exercícios de campanha que visam simular o 

emprego da DA Ae em situações de guerra regular em ambientes urbanos e de constante atualização dos sistemas 

de DA Ae. 
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O combate moderno vive revestido de Operações de Informação que influenciam os rumos dos conflitos. 

Como exemplo, vimos o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, que apesar de ação cinética, explicitou a 

capacidade terrorista dos ofensores. Outros tipos, são os ataques cibernéticos da Rússia ao Reino Unido e aos 

Estados Unidos, exibindo a capacidade russa de atuação nos meios tecnológicos internacionais.  

Percebe-se que, cada vez mais, a supremacia do conhecimento faz com que um indivíduo, uma Força ou 

Nação tenha a possibilidade de melhor Observar, Orientar-se, Decidir e Agir (Clico OODA) em relação ao 

oponente. No contexto de Defesa Nacional, a superioridade das informações é multiplicadora do poder de 

combate para a Nação tanto em tempos de Paz como de Guerra.  

O artigo trata da necessidade do Brasil de salvaguardar informação técnica industrial e assim desenvolver 

possibilidades para viabilizar a produção e comercialização de produtos de defesa com tecnologias de domínio 

nacional, principalmente nas áreas eletrônica e cibernética, ou em último caso comprar confidencialmente.   

Um fato histórico desta necessidade de autonomia em produtos de defesa foi o que ocorreu na Guerra das 

Malvinas, quando a Argentina operava suas comunicações com sistemas criptográficos comprados dos EUA. 

Assim, o Reino Unido pressionou o aliado americano a entregar a chave criptográfica que haviam produzido e 

vendido a Argentina como parte do Sistema de Comando e Controle(C2). Isso facilitou a decriptografia e 

obtenção de dados sigilosos importantes daquele conflito, trafegados pelos meios de comunicações argentinos.  

Segundo Edward Snowden, ex-analista da Agência Central de Inteligência (CIA), que delatou algumas 

atividades americanas de espionagem, foi fácil para o britânico analisar a intenção argentina em reaver o território 

das Malvinas, acompanhando e-mails, comunicações internas e até militares por meio de espionagem. 

Dessa problemática da segurança da informação, abrem-se dois óbices que o Brasil enfrenta: a deficiente 

Indústria Nacional de Defesa e a dificuldade de sigilo no processo de desenvolvimento, produção ou aquisição 

de material de Defesa.  

Em 1988, o Almirante VIDIGAL, oficial da reserva da Marinha do Brasil e ex-diretor da Escola de Guerra 

Naval brasileira, fez uma síntese das dificuldades para se ter uma indústria bélica nacional e autônoma, dizendo 

que a aquisição de material bélico no exterior pode levar à criação de uma força heterogênea e dependente das 

ofertas dos diferentes momentos, e que pode ser interrompida a compra por embargos políticos, evidenciado na 

Guerra das Malvinas.  

No Brasil, especificamente, a compra de Material de Emprego Militar (MEM) no exterior, via de regra, 

segue processo de licitação internacional realizado pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington, 

obedecendo regras como as estabelecidas na Lei de licitações e contratos. Essas regras não permitem o sigilo das 

informações na compra de materiais, ou seja, prejuízo para a contrainteligência ao divulgar o resultado da 

licitação dos materiais e sistemas militares comprados pelo país.  

Como disse Wilson Trezza, diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), em reportagem 

de PEDUZZI, 2015: “Se eu for comprar um sistema de segurança para a Abin e tiver de publicar um edital, no 

dia em que ele for divulgado eu perco a segurança. Se eu tiver de comprar um software ou um hardware, é a 

mesma situação: há pessoas que vão saber.”  

Uma saída para essa situação de exposição de demandas é a lei 12.598/2012, que permite a exclusividade 

de participação de Empresas Estratégicas de Defesa em processos licitatórios, restringindo a publicidade da 

demanda do Produto de Defesa e o consequente incentivo ao desenvolvimento de tecnologia nacional. Países 

desenvolvidos como EUA e Alemanha adotam o sigilo na produção e utilização de seus materiais de defesa.  

Ademais, no Brasil, como observou (MOREIRA, 2008), em sua tese de mestrado, existe o desafio para 

aquisição de sistemas de armas, na dificuldade de produzir grande quantidade de itens diferentes, nem sempre 

com a devida escala industrial, o que eleva os custos de produção. Afirma, também, que existe pouca preocupação 

dos países sul-americanos com investimentos bélicos, pela falta de ameaça vigente. 

Outro óbice em relação ao desenvolvimento brasileiro, principalmente tecnológico-industrial, é a cultura 

de supervalorização do importado. Mesmo que o Brasil tenha produtos em melhores condições, o estrangeiro 

geralmente é considerado melhor.  
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Porém, um exemplo positivo brasileiro, apesar da publicidade, foi aquisição de equipamento nacional de 

Guerra Eletrônica (GE) que trouxe uma economia de quase 80% ao ser licitado no Brasil, desenvolvido a partir 

de requisitos técnicos e operacionais feitos por militares brasileiros que operavam em GE. Sobre a relevância 

disso, norte-americanos que vieram realizar briefing de algumas ações de contraterrorismo para as Olimpíadas 

2016, impressionados com o desenvolvimento verde-amarelo, insistiram para ter acesso ao equipamento em 

questão, o que não foi autorizado. Esse poder nacional de autonomia de códigos e sistemas dos materiais de 

emprego militar traz uma proteção eletrônica em relação aos nossos equipamentos e maior prevenção a ataque 

inimigo.  

 Então, entende-se que a dependência de tecnologias de outros países ocasiona a exposição das 

informações técnicas dos nossos MEM adquiridos, podendo ser usada contra nós. Assim, deter a tecnologia, 

desenvolvimento e produção de materiais de Defesa, representa uma vantagem para o combate moderno, 

principalmente materiais de Comando e Controle, por onde tramitam informações. Da mesma forma, o processo 

de aquisição desses produtos deve ser sigiloso; quer seja por importação ou de produção nacional. Nesta última, 

é possível ratificar que deve haver um sistema de licitação diferenciado somente com empresas de Defesa, 

mantendo a confidencialidade durante o desenvolvimento e compra, e negando vantagem estratégica 

informacional aos oponentes.       
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O Caçador Militar é um multiplicador do poder de combate. As capacidades de buscar, de selecionar e de 

atingir alvos compensadores a longas distâncias, sem ser localizado pelo inimigo, além de levantar dados para a 

inteligência e conduzir tiros de aviação e artilharia são fundamentais para se alcançar o estado final desejado pelo 

escalão superior no amplo espectro dos conflitos.  

Atualmente, a formação do Caçador Militar no Exército Brasileiro (EB) é realizada por estabelecimentos 

de ensino, além de ser centralizada pelos Comandos Militares de Área (Cmdo Mil A). Nessa oportunidade, 

destacam-se o Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU) e a Seção de Tiro da AMAN como polos 

difusores do conhecimento sobre o tema. Todavia, ambos os locais já possuem suas atribuições típicas, e, 

consequentemente, a formação do caçador não é missão principal. 

Nesse contexto, serão examinadas as reais condições que a Instituição tem para aprimorar a formação do 

Caçador Militar. Destarte, a aquisição de capacidades obtidas a partir de um conjunto de fatores determinantes, 

quais sejam: doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI), 

torna-se fundamental. Dessa maneira, de acordo com a avaliação do DOAMEPI, pode-se concluir pela viabilidade 

da implantação do Curso de Caçador Militar. Assim, o presente artigo justificará a necessidade da criação do 

referido curso, utilizando a capacidade operativa do EB como fundamentação.  

Hoje, a doutrina sobre o tema é incipiente e precisa ser aprimorada. Nesse quesito, apesar do Caderno de 

Instrução Caçador de Corpo de Tropa versar sobre técnica de tiro, equipamento, material e emprego tático, o 

Estágio de Caçador Militar, principalmente devido ao fator tempo (o tempo médio de um estágio é de duas 

semanas), dá maior ênfase ao conhecimento procedimental. Dessa forma, a realização de um curso operacional, 

com maior tempo de duração, focado no emprego tático do caçador, seria fundamental para desenvolver a 

respectiva doutrina a partir da formação de militares habilitados para tal. 

No que diz respeito à organização, os órgãos que já conduzem o citado estágio de forma eficaz poderiam 

ter a sua configuração reaproveitada, não sendo necessária a implementação de nova organização ou de novos 

processos para conduzir o referido curso. 

Por outro lado, a possibilidade de realizar o adestramento da turma de caçadores das OM dos corpos de 

tropa é outra premissa importante para a criação do curso. Vale salientar que o responsável pelo adestramento da 

turma de caçadores em uma OM é o Comandante do Pelotão de Comando. Paralelamente, os sargentos 

concludentes do estágio nos Cmdo Mil A não praticam as técnicas adquiridas nas OM de origem. Tudo porque, 

grosso modo, o responsável pela condução do adestramento não conhece as técnicas, as táticas e os procedimentos 

necessários para fazê-lo. Logo, é mister ressaltar que o referido curso atenderia a essa demanda reprimida. 

Outrossim, o material a ser empregado no curso proposto seria o mesmo utilizado no atual estágio. 

Destaca-se que o Fuzil AGLC, a munição calibre .308 e a roupa ghillie (roupa de camuflagem) são artigos que já 

existem nos locais supracitados que coordenam o estágio. Em consequência, a Instituição não teria grande ônus 

com a aquisição de novo material, o que contribui com a criação do curso em sintonia com a boa gestão. 

No que se refere à educação, salienta-se que o conteúdo relacionado ao emprego tático do caçador não 

integra o programa de nenhum estágio ou curso do EB nos dias atuais. No entanto, o Comandante do Pelotão de 

Comando e o Chefe da 3ª Seção, responsáveis pela preparação e pelo emprego da turma de caçadores, não 

adquiriram esse conhecimento nas escolas de formação e especialização. Portanto, no quesito educação, o EB 

encontra-se deficiente quanto à transmissão do conhecimento tratado neste artigo, questão que pode ser 

solucionada pela criação do curso ora referenciado. 

Nesse aspecto, é importante ressaltar que o corpo docente necessário à aplicação do curso em questão 

seria composto por oficiais aperfeiçoados que já possuam o Estágio de Caçador Militar, aliando emprego tático 

e técnica de tiro, o que possibilita a implementação da respectiva atividade sem aumento de efetivo de pessoal. 

Tratando-se de infraestrutura, o curso utilizaria o mesmo suporte físico dado ao estágio. Desse modo, as 

instalações dos órgãos que já são formadores também abrigariam a execução da atividade proposta, não havendo 

a necessidade de construção de um novo centro de instrução e a aplicação de recursos financeiros de vulto. 

Desta feita, constata-se que os fatores organização e infraestrutura favorecem a implantação do Curso de 

Caçador Militar, sem a necessidade de mudanças estruturais, solucionando um problema sem criar outro. 
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Ademais, nota-se que as questões de pessoal e material também contribuem para a criação da especialização 

citada, sem aumentar efetivo e sem a necessidade de aquisição de produtos em larga escala. Entretanto, observa-

se que a doutrina e a educação ainda são fatores que podem ser aprimorados pelos estabelecimentos de ensino 

subordinados ao Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) e / ou vinculados ao Comando de 

Operações Terrestres (COTER).  

Do acima exposto, conclui-se que os aspectos favoráveis à implantação da atividade em estudo 

prevalecem os demais, fornecendo plenas condições para o EB realizar o Curso de Caçador Militar. Nesse 

diapasão, valorizar o Caçador Militar como sistema de armas fundamental no combate aumenta as 

potencialidades do EB, favorecendo a dissuasão da Instituição responsável pela aplicação do poder militar 

terrestre de uma potência regional em pleno crescimento e rica em recursos estratégicos, cada vez mais relevante 

no tabuleiro internacional. 
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  Com base na realidade vivenciada pela Força Terrestre com a vinda das primeiras oficiais na linha bélica, 

e das experiências adquiridas através de estudos realizados no Exército Americano, o presente artigo visa 

apresentar uma dificuldade enfrentada pelas mulheres quanto à adequação dos equipamentos militares que, em 

sua maioria, são desenvolvidos baseados na anatomia masculina. Além disso, objetiva trazer possíveis soluções 

de curto, médio e longo prazo baseadas em pesquisas internacionais e no recente manual EB70-CI-11.454, de 

2020. 

Segundo o manual EB70-CI-11.454, publicado em 2020, a condução e a manipulação de cargas individuais 

ou coletivas pesadas fazem parte do cotidiano do combatente terrestre, fatores que independem da função 

operacional exercida pelo militar. Essas atividades exigem do combatente um bom nível de condicionamento 

muscular e articular, já que solicitam esforço de diversas articulações e músculos dos membros superiores, 

inferiores e do “Core”. Desse modo, pode-se dizer que o ato de carregar cargas pesadas é uma característica 

inerente da carreira e independe do gênero, logo todos devem ser capazes de manipulá-las. Ocorre que, tanto para 

homens como para mulheres, a ação de transportar cargas em mochilas mobiliza diversos segmentos corporais, 

os quais sofrem alterações biomecânicas independentemente da velocidade de progressão ou do peso da carga. 

Um exemplo disso é a inclinação para frente que o corpo tende a realizar a fim de reestabelecer o equilíbrio 

perturbado pelo sobrepeso nas costas. Todavia, essa inclinação adicional tende a trazer o centro de massa para 

cima da metade da frente do pé, o que pode aumentar o estresse mecânico nessa região e, consequentemente, 

gerar dor e inchaço. Ainda, a não sincronia entre o movimento do corpo com o da carga pode causar estresse nos 

músculos das costas, nos ligamentos e na coluna vertebral. Tais dificuldades enfrentadas em decorrência do so 

de fardo de combate, segundo Anderson-Kaapa, poderiam comprometer a execução de uma missão, pois elas 

afetam não apenas a locomoção, mas a pontaria e a distância de lançamento de uma granada. 

Contudo, segundo Knapik et al., 2004, em comparação com os homens, as mulheres caminham com passos 

mais curtos e maior frequência de passada. Conforme as cargas aumentam, o comprimento da passada das 

mulheres diminui, ao passo que o dos homens não mostra mudança significativa. Com o aumento da carga, as 

mulheres também apresentam um aumento linear mais pronunciado no tempo que ambos os pés estão no solo 

(tempo de apoio duplo) do que os homens. Além disso, em um um teste proposto por ele, nos Estados Unidos, 

militares de ambos os sexos deveriam completar uma marcha de 10 km no menor tempo possível carregando 

cargas de 18, 27 e 36 kg. O resultado foi que os homens foram aproximadamente 21% mais rápidos, 

independentemente da carga. Nas considerações finais, as mulheres comentaram o desconforto das alças da 

mochila, o encaixe inadequado dos cintos do quadril e a instabilidade da mochila. Tais pontos podem ser 

explicados pelo fato de que os fardos de combate foram projetados com base principalmente na antropometria 

dos homens, os quais, em média, são mais altos e possuem ombros mais largos, já as mulheres possuem estatura 

média menor e seus quadris são mais largos. 

Das consequências biomecânicas e diferenças antropométricas expostas, seria interessante divulgar e se 

aprofundar em possíveis soluções a fim de diminuir ou até extinguir as diferenças de rendimento em campo entre 

os gêneros. Para iniciar, a ação mais rápida e interessante seria abordar o posicionamento da carga na mochila, a 

qual consta no manual EB70-CI-11.454, que vale tanto para o efetivo feminino quanto para o masculino. Sabe-

se que a carga da mochila implica na projeção do corpo para frente, mas esse efeito é maior para concentração de 

carga na parte baixa da mochila, já que o corpo tende a trazer o centro de massa para o eixo dos pés. Segundo 

Knapik et al., 2004, estudos sugerem que cargas mais pesadas dispostas na parte superior e mais próximas das 

costas possuem um custo energético menor para serem transportadas, já que possuem momento menor em relação 

ao centro de gravidade do corpo. Logo, quanto mais perto o centro de gravidade corporal se encontrar da carga, 

mais fácil será carregar a mochila, a figura 1 ilustra a explicação. Outro viés interessante e de médio prazo, 

poderia ser um melhor acompanhamento das atividades físicas, principalmente em estabelecimentos de ensino, 

onde há mais disponibilidade de tempo e controle do efetivo, pois, de acordo com o manual EB70-CI-11.454, 
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tanto o treinamento cardiopulmonar quanto o neuromuscular devem ser realizados em conjunto para obter 

melhora na capacidade de marcha em estrada, pois treinar apenas um dos métodos não se mostra eficiente. Um 

estudo feito por Kraemer et al., 2001 demonstrou que a condução de cargas melhorou após treinamentos de força 

(neuromuscular) da parte superior do corpo e de todo o corpo. O treinamento aeróbio por si só não melhorou o 

desempenho no teste de marcha com carga de 2 milhas (3.2 km), indicando que uma combinação de força 

/potência e resistência aeróbia foi vital para a melhoria nesse tipo de tarefa. Ele demonstrou também que, em uma 

periodização de 6 meses, o treinamento de resistência diminuiu significativamente as diferenças iniciais de gênero 

no desempenho físico, como também demonstrou a importância do bom preparo da parte superior do corpo em 

mulheres. 

Agora, na solução a longo prazo, seria interessante focar na questão ergonômica do material. No estudo 

conduzido na tese de Grawe (2014) mostrou-se que devido à estatura média feminina ser menor, a armação da 

mochila fica muito grande, passando o nível dos quadris e a linha dos ombros, o que gerou desconforto na 

locomoção e na visibilidade das militares. Ainda, com a figura 2, o estudo mostra a diferença angular dos quadris 

entre homens e mulheres e, por causa desses fatores, a autora incentiva o desenvolvimento de uma nova armação 

para o fardo de combate, não apenas para as mulheres, mas para homens de baixa estatura. Para reforçar essa 

necessidade, Knapik et al. (2004) cita em seu estudo que, se levar em consideração a antropometria de mulheres 

nos projetos de mochila, a diferença de velocidade de marcha entre homens e mulheres pode diminuir, o que 

evidencia benefícios de uma melhor ergonomia do equipamento. 

 A condução e manipulação de cargas pelas tropas terrestres são uma realidade e uma característica da 

profissão. É compreensível que os equipamentos militares sejam voltados para o público masculino, tendo em 

vista a quantidade majoritária na Força, entretanto, com o progresso da inserção feminina na carreira militar, é 

necessário buscar meios de adaptação, como treinamentos específicos, sugeridos no manual EB70-CI-11.454, 

cujos incentivos e planejamentos seriam interessantes nas diversas Organizações Militares da Força. Para solução 

de longo prazo, seria interessante utilizar os meios de P&D existentes no Exército para sugerir novos projetos de 

material, principalmente nos que dependem de um encaixe ergonômico do usuário. 

 

Figura 1: centro de gravidade corporal Figura 2: diferença angular dos quadris 

  

Fonte: Brasil, 2020.  Fonte: Grawe, 2014 
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As Forças Armadas Brasileiras possuem a missão constitucional bem definida no artigo 142, da 

Constituição Federal de 1988, a saber: “(...) destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. No fim do ano de 2010, mais precisamente no mês de 

novembro, a Marinha e o Exército apoiaram a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a fim de tomar o 

controle da Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão. Tal fato é apenas um exemplo do emprego das FFAA em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Desde o período supracitado, é possível elencar várias missões dessa natureza, nas quais a tropa a pé foi 

utilizada. Todavia, o emprego das tropas hipomóveis do Exército Brasileiro teve início em 2013, por ocasião das 

manifestações ocorridas durante os jogos da Copa das Confederações, que foram realizados nas cidades do Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador e Recife. Para um melhor entendimento de como é dado 

o emprego das frações a cavalo, segue uma breve explanação sobre o assunto. 

Segundo o Manual Técnico Equitação, a atuação da tropa hipomóvel se dá de duas formas: defensiva e 

ofensiva. Na primeira, o pelotão hipomóvel pode estar como reserva da tropa em primeiro escalão, enquanto, na 

segunda, a fração é utilizada com o acompanhamento de tropas a pé e/ou motorizadas.  

Para conhecimento, a tropa hipomóvel atua defensivamente nas seguintes formas, a saber: patrulhamento 

de área, escolta, encaminhamento de multidões e proteção dos flancos. Dessas quatro formas, a mais utilizada é 

a primeira, visto que, geralmente, esse tipo de tropa é empregado em conflitos de baixa intensidade. Com relação 

à forma de atuação ofensiva, o pelotão hipomóvel cumpre as missões de repelir e dispersar. Dito isso e sabendo 

que, nesse caso, a fração é empregada em conjunto de tropa a pé, é necessário um adestramento e preparo 

exaustivo devido às características do pelotão hipomóvel. 

Em operações de Garantia da Lei e da Ordem, a preparação da fração hipomóvel nos quesitos intelectual 

material e físico é de extrema importância para o bom cumprimento da missão. No primeiro, além de o integrante 

do pelotão saber toda a técnica de seu material, ele deve estar ciente da intenção do comandante, bem como 

conhecer as documentações específicas de cada operação, por exemplo, as regras de engajamento. 

No tangente ao que foi dito no parágrafo anterior, o militar deve se atentar quanto ao material de encilhagem 

para o cavalo, fazendo os ajustes necessários a fim de não correr o risco de machucar o animal ou até mesmo se 

machucar. Além disso, a preparação do material individual deve ser meticulosa com a finalidade de, em caso de 

emprego efetivo da tropa, proteger o militar das possíveis ameaças. E, com relação à preparação física, o 

cavaleiro, apesar de montado parecer “estar sentado” em cima do cavalo, ele deve exercitar a musculatura 

específica para esse tipo de atividade. E isso só ocorre quando o militar pratica a equitação. 

Ademais, há um preparo específico para o cavalo. Tal animal, quando na natureza, é classificado como 

presa, ou seja, o instinto natural dele é o de fuga. Desde que o homem iniciou o processo de estabulação dos 

equinos, esse sentimento ficou velado. Com o início do emprego militar de cavalos nas operações de GLO, viu-

se a necessidade de deixar tal instinto mais encoberto ainda, além de acostumar o animal a transpor obstáculos 

presentes nas ruas, bem como habituá-lo com a grande quantidade de barulho e pessoas existentes nos locais onde 

a tropa hipomóvel é utilizada. Esse processo é conhecido como dessensibilização. 

A dessensibilização é realizada com a transposição de obstáculos específicos presentes em um percurso 

localizado dentro da Organização Militar, tais como escadaria, portões, ambientes escuros, fosso de água, entre 

outros. Além disso, são utilizados fogos de artifício, granadas de luz e som e fumígenas e bombas de festa. Ao 

final dessa preparação, o pelotão hipomóvel enfrenta uma turba composta por militares do quartel para 

finalizarem o processo de dessensibilização. Cabe ressaltar que esse preparo deve ser feito antes de cada operação 

em que a fração será empregada. 

É importante destacar que, no campo cognitivo, qualquer atividade com o cavalo desenvolve uma série de 

conteúdos atitudinais, mas a preparação e execução de operações de GLO talvez seja um divisor de águas no 

tangente a tal desenvolvimento. Sendo assim, o militar integrante da tropa hipomóvel tem atributos da área afetiva 
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mais aflorados, tais como: iniciativa, flexibilidade, decisão e equilíbrio emocional. As diversas missões que 

devem ser cumpridas exigem isso, principalmente, do comandante de pelotão e dos comandantes de grupo e, de 

uma forma ou de outra, os conteúdos atitudinais serão desenvolvidos. 

Sendo assim, o tenente comandante de pelotão hipomóvel tem que exercer a liderança sobre a sua fração. 

A liderança é desenvolvida nas diversas atividades executadas junto à tropa como o Treinamento Físico Militar, 

as sessões de equitação e o adestramento antes de operações. 

Após todas as informações apresentadas, podemos falar que, para chegar ao estado final desejado de 

adestramento da tropa hipomóvel, muito se exige do comandante de pelotão e de seus comandantes de grupo, 

uma vez que eles devem ser os que detêm o melhor preparo no campo atitudinal e o maior conhecimento sobre o 

emprego da tropa hipomóvel nas operações de Garantia da Lei da Ordem.  
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[…] Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: "Subam pelo Neguebe e prossigam até a 

região montanhosa.18 Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou 

poucos; 19 se a terra em que habitam é boa ou ruim; se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou 

fortificadas; 20 se o solo é fértil ou pobre; se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos! Tragam alguns 

frutos da terra". Era a época do início da colheita das uvas. […] (BÍBLIA, Números, 13, p. 17-20) 

 

Em toda história militar terrestre, o conhecimento da formatação do terreno é um dos fatores de decisão 

contribuinte direto para a vitória nos conflitos armados. Na Batalha de Curupaiti, desenrolada durante a Guerra 

da Tríplice Aliança, em 22 de setembro de 1886, na qual o desconhecimento das condições atuais do terreno, 

encharcado pelas chuvas da estação, retardou o movimento da infantaria do 2º Corpo, tornando-a presa fácil do 

fogo da artilharia inimiga, resultando na perda de mais de quatro mil atacantes aliados contra 54 defensores 

paraguaios (GONÇALVES, 2009). 

Dessa forma, uma constante preocupação dos comandantes militares ao longo da história foi desenvolver 

métodos e procedimentos visando à obtenção de informes e informações (Info) a respeito do terreno dos campos 

de batalha. 

Nesse mister, por excelência de suas atribuições, proporcionar mobilidade (Mlbd), contramobilidade 

(CMbld) e proteção (Ptç) (MCP) a tropa em geral, a Arma de Engenharia é a responsável pelo conhecimento 

técnico e detalhado do terreno. Posto isso, desenvolve para este fim, Trabalhos de Reconhecimento Especializado 

de Engenharia, que são baseados no emprego de pessoal e material especializado, por meio de uma doutrina 

estabelecida. 

Ainda, cabe destacar que os trabalhos de reconhecimento de engenharia, por muitas vezes, serão 

executados em proximidade com as posições ocupadas pelo inimigo (BRASIL, 1999. p. 11-3). 

Finalmente, com o objetivo de buscar uma maior eficiência nos trabalhos de reconhecimento de 

engenharia, serão apresentadas algumas ferramentas que podem contribuir para a execução desta missão: 

- Clinômetro tipo Abney 

Marques (2000, p.135) define o clinômetro como “instrumento para medir os ângulos de inclinação do 

terreno, ou seja, a declividade de uma encosta”. O clinômetro do tipo Abney apresenta um corpo base, revestido 

de plástico ou metal, no qual está incorporado uma luneta. Unido a este corpo, encontramos um nível de bolha 

com escalas circulares com uma haste central móvel. 

- Penetrógrafo eletrônico automático 

Os penetrógrafos eletrônicos automáticos ou medidos automatizados de compactação do solo podem ser 

entendidos como a evolução do penetrômetro de cone, pois se utiliza de técnicas de penetrometria que 

possibilitam a obtenção de dados para análise de características do solo. Segundo BIANCHINI, Este tipo de 

equipamento apresentaria [penetrógrafos eletrônicos automáticos], em relação aos de operação manual 
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[penetrômetro de cone], maior capacidade e menor custo operacional, além de fornecer informações mais 

confiáveis, em função de um controle melhor de velocidade do cone. 

- Dispositivo de detecção e escuta subaquática (Ecossonda) 

A Ecossonda, mais conhecida como SONAR, é uma ferramenta para medição batimétrica. A Batimetria 

ou Batometria é a medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios. Carvalho (2008) comenta que “o 

levantamento batimétrico é um procedimento importante para conhecer a geometria do leito do canal, seja de um 

lago, rio, estuário, oceano ou mesmo uma barragem ou açude” (CARVALHO, 2008, p. 76). Para fins militares, 

a profundidade do leito de um rio pode torná-lo obstáculo para tropa. 

- Medidor de Distância a Laser 

O modo de emprego de feixes de luz com alta diretividade para aferição de distâncias é descrito 

resumidamente por Schoenknech (2010, p. 12), “feixes de luz com alta diretividade, como o do laser, podem ser 

direcionados para obstáculos específicos que por sua vez irão refletir um único feixe de luz de volta para o 

equipamento de medição [...] viabilizando sistema de medição de distância”. Um medidor de Distância a Laser 

comumente empregado no levantamento topográfica das obras de engenharia é a Estação Total. Trata-se de um 

instrumento eletrônico topográfico que faz medições e oferece medidas planimétricas e altimétricas do terreno 

com exatidão. 
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Na última década, houve um aumento considerável da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Isso 

se deve principalmente às mudanças sociais e econômicas vividas nesse período, que muito contribuíram para 

esse aumento. 

As Forças Armadas têm como objetivo principal a defesa externa, mas devido à experiência obtida em 

missões de paz, principalmente na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), seu 

emprego em missões GLO é cada vez mais comum. 

 Com o objetivo de avaliar melhor a preparação de tropas para esse tipo de missão, foi criado o Centro 

de Adestramento – Leste (CA – Leste), responsável direto por treinar e avaliar o treinamento de tropas 

brasileiras nesse tipo de ambiente. 

Segundo a Bloomberg (2018), o aumento considerável da violência e da insegurança deve-se 

principalmente à recente recessão porque passou o Estado, afetando diretamente os investimentos em segurança 

pública, impedindo o reforço da vigilância policial por meio de novas contratações, além de atrasar no 

pagamento dos salários dos funcionários públicos.  

Segundo Bilheiro (2020), o crime organizado tem crescido junto com o aumento da delinquência, 

buscando o desenvolvimento de um poder paralelo. E isso é evidente no Rio de Janeiro, onde facções criminosas 

vêm aumentando seu poder e capacidade de estabelecer monopólios locais, principalmente em relação ao 

comércio e à segurança, o que leva ao domínio daquela área. 

Toda a questão da violência e o aumento da criminalidade levaram, em 16 de fevereiro de 2018, ao 

Decreto 9.288 / 18, assinado pelo então Presidente da República Michel Temer, que autorizou o uso das Forças 

Armadas na Segurança Pública no Rio de Janeiro. 

De Oliveira (2020) afirma que o Exército Brasileiro tem estado constantemente empregado em 

Operações de Garantia da Ordem. Além disso, cada trabalho é legalmente amparado e acompanhado de 

treinamento, para que as ações sejam eficazes e com o mínimo de danos colaterais possíveis. 

Nos últimos anos, junto com a realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 

a frequente instabilidade política de alguns estados, aliada ao desgaste provocado pela falta de investimento em 

Segurança Pública, levou a uma série de consequências, como as greves provocadas pela Polícia Militar em 

alguns Estados e o colapso do Estado do Rio de Janeiro, que ocasionaram um aumento significativo do uso das 

Forças Armadas nas Operações do GLO. 

Assim, com o expressivo aumento da violência no estado do Rio de Janeiro, somado à morte de policiais 

em conflitos armados e furtos de cargas, que influenciaram diretamente a sociedade carioca economicamente, 

foi assinado em 16 de fevereiro de 2018, pelo então Presidente Michel Temer, Decreto nº 9.288, nomeando 

assim o General do Exército Walter Souza Braga Neto como Interventor, sendo responsável por todas as áreas 

da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

O CA-Leste tem como sua missão principal: “Contribuir para a Preparação da Força Terrestre, 

conduzindo o adestramento de tropas, tendo em vista a sua utilização em operações no amplo espectro de 

conflitos, a níveis mais próximos da realidade, através da Simulação de Combate”. (CA - Leste, 2016). 

As modalidades de Simulação desempenham um papel fundamental na execução da missão principal do 

CA-Leste, pois são uma ferramenta fundamental para a avaliação, preparação e adestramento das tropas, 

contribuindo para a elevação dos níveis de excelência da Força Terrestre, quer sendo utilizado em missões 

dentro do território nacional, quer em missões internacionais, no contexto das Operações de Manutenção da 

Paz. 

Durante o ano, a CA-Leste é responsável por diversos treinamentos e certificações nas modalidades de 

Simulação Viva, Virtual e Construtiva, desde o Nível de Pelotão até a Divisão do Exército; Certificações para 

o Sistema de Preparação das Nações Unidas; treinamento em Operações Combinadas (EUA, Argentina, Uruguai 
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e Paraguai); Estágios nas 3 modalidades de simulação e apoio às instruções para diversas Organizações 

Militares, Forças Auxiliares (BOPE e CORE) e Escolas (ESA, EsLog, AMAN, EsAO e ECEME). 

A fim de preparar as tropas para seu emprego no Rio de Janeiro durante a Intervenção Militar, durante 

2018, o CA-Leste foi utilizado para nivelar os TTPs. Todas as tropas que foram utilizadas na intervenção 

passaram anteriormente por várias oficinas de nivelamento no Centro. Essas instruções duraram cerca de uma 

semana.  

Essa atividade foi de fundamental importância para a operação visto que nivelou as tropas empregadas, 

apesar de suas instruções terem sido efetuadas em vários locais diferentes, facilitando a operação ao nível dos 

procedimentos realizados durante a Intervenção, dada a complexidade de uma Operação GLO, especialmente 

em contato com a população civil. 

Além do nivelamento e revisão do TTP das tropas envolvidas, destacous-se a confiança e o moral das 

tropas para cumprir a missão e, sobretudo, a oportunidade de salvar vidas. Outro resultado relatado foram os 

relatórios e artigos elaborados pelo CA-Leste sobre Intervenção Federal, que permaneceram como memória de 

seu emprego e atividades para futuras operações. 

Os Centros de Adestramento são ferramentas essenciais na preparação das tropas, e os comandantes 

devem utilizá-los para fazer uma radiografia completa do nível de treinamento de seus subordinados. Quando 

aplicadas no final do período de instruções da Organização Militar, servem para fornecer informações para os 

comandantes retificarem ou ratificarem suas instruções, por meio de relatórios e dados estatísticos dos 

dispositivos de simulação e equipamentos OCA. Com isso, é possível concluir onde estão as deficiências, 

oportunidades de melhorias e aspectos fortes, para que os Comandantes possam trabalhar para corrigir e manter 

suas tropas no estado de prontidão necessário e adequado. 

 
Figura 1 – Tropa realizando treinamento com DSET junto ao CA-Leste 

Fonte: caleste.eb.mil.br  
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A análise da Guerra do Chaco, sob o prisma de visão do status quo brasileiro perante a América do Sul, 

cresce em relevância com a identificação do Brasil nas áreas militar e diplomática, explorando a produção 

historiográfica e a documentação do Arquivo Histórico do Exército Brasileiro. 

A Guerra do Chaco foi um conflito em que Paraguai e Bolívia disputaram o controle da região do Chaco 

Boreal. Iniciada em 3 de agosto de 1932, com a decretação da mobilização do Exército paraguaio, a guerra se 

estendeu até o dia 10 de outubro de 1938, quando foi proferido, na cidade de Buenos Aires, o Tratado Soler-

Pinilla, detalhando o traçado da fronteira do território em litígio.  

Nesse sentido, a Guerra do Chaco caracteriza-se como um importante instrumento de análise para 

compreender o posicionamento político brasileiro à época, em relação às tensões fronteiriças e ao controle do 

poder regional sul-americano.   

  O Chaco Boreal é uma das regiões do grande território do Chaco, no centro da América do Sul, com cerca 

de 170.000 Km2, limitado a leste pelo rio Paraguai, a oeste pelo Pilcomayo e, ao norte, pelas encostas da serra de 

Santa Cruz, no centro da América do Sul. 

O Exército paraguaio contava, inicialmente, com um Corpo de Exército1 no Chaco. No decorrer das 

operações, a presença militar aumentou. No ano de 1933, o efetivo era então de 32.000 combatentes. Em 

dezembro de 1934 foi organizado mais um Corpo de Exército. No Exército boliviano a organização foi análoga 

a do Exército paraguaio: Em 1932 contava de 7 a 8 mil combatentes no Chaco. Em fins de 1933 este Exército 

possuía dois Corpos de Exército, cujos efetivos variavam de 10 a 15 mil homens. Tinham, então, o efetivo de 

cerca de 25 mil homens. Elevaram-no depois a quase 35 mil homens. 

De acordo com a distribuição da área das operações militares, conforme consta no Relatório produzido 

pelo General Waldomiro, tinham-se três setores: Norte, onde se desenrolaram as operações entre Porto Suarez e 

o Fortim Toledo, região menos importante pela natureza árida, falha de comunicações e menos habitada; Centro, 

onde deu-se a ofensiva paraguaia, quebrando a resistência boliviana nos fortins; e Sul, zona importante para as 

operações militares, onde a maioria dos efetivos e recursos foram empenhados. 

A posição geográfica da Bolívia e do Paraguai condicionou a política externa de ambos os países, uma 

vez que eles estavam sob a esfera de influência de dois gigantes, Argentina e Brasil, que rivalizavam entre si pela 

hegemonia na região platina.  

A compreensão da Guerra do Chaco, sob o ponto de vista de militares do Exército Brasileiro, carece da 

análise de dois documentos produzidos no âmbito da Força Terrestre brasileira durante o desenvolvimento da 

fase bélica deste conflito: A questão do Chaco Boreal, estudo sigiloso produzido no ano de 1934 pela Inspetoria 

do 1º Grupo de Regiões Militares, sob a direção do General Waldomiro Castilho de Lima; e Synthese das 

informações colhidas sobre a guerra boliviano-paraguaya, no Chaco Boreal, e seus antecedentes, Relatório 

Secreto elaborado pela 2ª Seção do Estado-Maior do Exército, em 1935.  

Internacionalmente, diversas foram as tentativas de impedir que as contendas culminassem em ações 

bélicas, destacando-se a Comissão dos Neutros, em 1932, e a Conferência de Paz, em Buenos Aires, no período 

de 1935 a 1938. Esta última representou um período de intensas negociações político-militares entre o Paraguai 

e a Bolívia, mas sob forte influência dos interesses do Brasil e da Argentina. 

Por fim, fica evidenciada a relevância do presente estudo para que seja possível fazer reflexões acerca da 

importância dessa guerra para o Brasil e, consequentemente, para o Exército Brasileiro.  

 

 

 

 

 
1 Agrupamento de militares com efetivo aproximado de 10.000 homens. A organização do Corpo de Exército engloba o Comando; o 

Estado-Maior; Serviços de Intendência, Saúde e Transporte; e Tropa (combatentes das armas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia) 

(BRASIL, 1935, p. 78-79). 
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O Exército Brasileiro enviou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) para combater em solo italiano, ao 

lado dos aliados, durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945. A tropa brasileira foi muito exigida 

quanto ao seu preparo para o cumprimento da missão e obteve vitórias expressivas e heroicas diante das a tropas 

do Eixo. Nesse contexto, alguns aspectos, mesmo com a premissa de tempo e dificuldades, foram relevantes para 

o êxito do emprego da FEB, tais como a seleção do pessoal. 

 Em 28 de janeiro de 1942, o governo brasileiro, seguindo o compromisso firmado com os Estados Unidos 

e demais países da América, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha, o Japão e a 

Itália; tal fato, de acordo com Da Cás (2015), foi consequência do ataque à base naval norte-americana de Pearl 

Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Após o rompimento com o Eixo, o Brasil foi alvo de ataques de submarinos 

alemães no Atlântico, como o caso do navio mercante brasileiro Cabedelo, que desapareceu em fevereiro de 1942, 

quando se dirigia dos Estados Unidos para o porto de Cabedelo, na Paraíba. Sucessivos ataques alemães a navios 

brasileiros fomentaram uma onda de indignação por parte da população. Bertha Moraes Nerici, uma enfermeira 

que serviu ao lado dos pracinhas na Itália, descreveu o sentimento que era compartilhado pelos brasileiros: “Havia 

uma vibração fortíssima e também uma indignação muito grande com relação ao torpedeamento dos nossos 

navios, inclusive navios de passageiros. O espírito de revolta contagiou civis e militares e foi feita a convocação 

pelo jornal” (NERICI, 2001, p. 196).  

Diante disso, em 22 de agosto de 1942 o Brasil declara guerra à Alemanha. Após tal data, outros navios 

continuaram sendo abatidos; “[...] outros doze foram afundados, totalizando, aproximadamente, um terço da 

Marinha Mercante Brasileira e provocando a morte ou desaparecimento de 971 pessoas, dentre tripulantes e 

passageiros.” (DA CÁS, 2015). Dessa maneira, ganha força a ideia de o Brasil participar diretamente no conflito, 

enviando uma força expedicionária à Europa para se juntar aos aliados. 

Para marchar rumo ao combate em solo europeu, a FEB encontrava seu primeiro desafio: a seleção de 

pessoal. Tanto na parte física, quanto na parte intelectual, a seleção foi uma dificuldade enfrentada pela tropa 

brasileira. Quanto à parte física, tal dificuldade se encontrava presente na própria característica do homem 

brasileiro, em termos de estatura e porte físico, por exemplo, o que foi um empecilho para compor as unidades 

que iriam para o combate. Moraes (2005), baseado nos sucessos em operações extracontinentais norte-

americanas, afirma que as ações militares na época eram bem-sucedidas graças à robustez física dos homens e tal 

característica não era típica do brasileiro. Quanto à parte intelectual, em termos de formação militar, tal 

dificuldade foi encontrada para a seleção de comandantes das subunidades da FEB, tendo em vista o 

envelhecimento do quadro de capitães. Como consequência, oficiais inexperientes e não possuidores do Curso 

de Aperfeiçoamento de Oficiais assumiram o comando das subunidades e, seguindo um “efeito dominó”, os 

postos de comandantes de pelotão também foram ocupados por oficiais ou aspirantes-a-oficial inexperientes e 

recém-formados na Escola Militar.  

Outro empecilho enfrentado na seleção dos componentes da FEB foi quanto à triagem médica, que, de 

acordo com Savian (2015), ocorreu sem seguir uma padronização. Enquanto em algumas regiões houve um rigor 

excessivo, em outras, houve certa negligência na avaliação médica da tropa. Tal fato se deveu à existência de 

diversas juntas médicas espalhadas pelo Brasil, o que dificultou a criação de padrões comuns entre elas.  

Após ser selecionada, a tropa iniciou sua concentração, que, apesar de estar prevista para a cidade de 

Resende, no interior do Estado do Rio de Janeiro, ocorreu em vários pontos espalhados pela cidade do Rio de 

Janeiro, devido à falta de tempo e de recursos. 

Devido à falta de planejamento, a tropa brasileira passou a se alojar em instalações precárias e lotadas, que 

já estavam ocupadas por outras unidades. “[...]. Assim acomodações para 2.000 homens receberam até 3.500, 

criando um ambiente interno desconfortável e desagradável” (DA CÁS, 2005).  

A aglomeração de tropas em um mesmo local, a proximidade de subúrbios do Rio de Janeiro e o fácil acesso 

a estados vizinhos como São Paulo e Minas Gerais levaram a constantes fugas de soldados e, dessa forma, 

aumentaram os problemas de indisciplina. 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela FEB para selecionar seu pessoal e aquartelar a tropa, os 

objetivos no teatro de operações europeu foram alcançados, deixando um legado extremamente positivo na Itália; 
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seus feitos para sempre perpetuarão ao longo da história brasileira e as dificuldades encontradas se tornaram 

ensinamentos colhidos para operações com emprego da tropa no presente e no futuro. 
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As instituições de ensino da linha militar bélica constituem o grande âmago da formação dos futuros 

integrantes da cadeia de comando do Exército Brasileiro, os quais todos, sem distinção de Arma, Quadro ou 

Serviço, terão a oportunidade de solidificar as suas características atitudinais e consolidar as bases de seus 

conhecimentos, tornando-se aptos a participarem do exercício de comando.  

De fato, deve-se oferecer tudo de mais oportuno para capacitar os alunos e cadetes da Força Terrestre, 

preparando-os para lidar com os obstáculos da carreira e, principalmente, com as adversidades que impactem na 

imagem da força por conta do uso de suas atribuições. A realidade é que, atualmente, as “adversidades” na 

profissão se fazem cada vez mais presentes na vida de todos os militares do Exército, sejam naqueles atuantes 

nas diversas missões de Paz, nas missões de Garantia da Lei e da Ordem ou naqueles que conduzem a 

administração dos diversos quartéis do território brasileiro, na tentativa de proporcionar à vida da organização 

militar melhor capacidade de realizar suas operações de qualificação e adestramento.  

O fato é que o Exército Brasileiro sempre esteve em um patamar de exposição em relação às diversas outras 

instituições brasileiras, se mantendo intimamente ligado aos principais acontecimentos do país. Em todos os 

conflitos democráticos, enquanto se mantinha em um lado o Exército Brasileiro na busca pela estabilização da 

ordem vigente, dispuseram também, em grande parte da história brasileira, grupos de opositores agindo contra as 

instituições democráticas, lutando tanto fisicamente quanto intelectualmente na busca pelo poder.   

 Não é novidade que o período de ocorrência da maior polarização ideológica no Brasil ocorreu em meados 

dos anos 60, quando doutrinadores como Stalin fizeram milhares de brasileiros erguerem armas contra o governo 

na luta pela substituição da ordem vigente capitalista para o socialismo. Apesar disso, não foi a insurreição armada 

de Stalin ou o complexo modelo marxista-leninista que causou maior prejuízo na estabilização do governo e na 

manutenção da paz interna da nossa sociedade, mas sim a doutrinação socialista por intermédio do Gramscismo 

de Antônio Gramsci, que gerou consequências permanentes à sociedade atual por sua ampla difusão na época. 

A Revolução Democrática foi, de fato, vitoriosa na imposição da paz. Os líderes se mostraram tão 

preparados contra a luta física que ainda conseguiram desenvolver as bases econômicas e reorganizar o poder 

público. Ocorre que, apesar disso, não houve um entendimento acerca das diferentes estratégias para alcançar a 

implementação do sistema socialista. 

Para a ideologia Gramsciana, além da luta armada, dever-se-ia basear o combate também por meio das 

convicções, a fim de que fossem derrubadas as defesas políticas e ideológicas existentes na sociedade, visando 

que não mais houvesse empecilhos para conquista do comunismo àquela sociedade. Na visão do militante, o 

levante armado não é o principal objetivo a ser definido como meta, mas sim a subversão de conceitos e valores 

tradicionais da sociedade quebrando, desta forma, o senso comum o que, nesse caso, representaria uma mudança 

de mentalidade e pensamento dos indivíduos. 

A ideia abordada por Antônio Gramsci utilizava-se da conquista dos indivíduos, no seu convencimento a 

novos parâmetros de condução da vida, com novas ideologias e valores, tanto morais quanto éticos, em uma 

divulgação desta “conscientização político-ideológica”. Para ele, seria necessário atacar o lado mais forte da 

corrente, derrubando uma “hegemonia” caracterizada por tudo que representasse o capitalismo.  

Ocorre que o pensamento de Gramsci, pelo menos de uma maneira sistemática, buscou como alvo a 

conquista das universidades. É emblemático o fato de que, das 34 monografias ou coleções, até o início de 2020 

publicadas sobre Gramsci, escritas ou organizadas por brasileiros, pelo menos 16 foram teses acadêmicas e várias 

até hoje são divulgadas em sites abertos como fonte de consulta para os denominados “militantes”. 

O governo militar se ocupou de batalhar contra a guerrilha, mas não de combater o comunismo na 

revolução cultural de Gramsci, não os impugnando na esfera cultural, social e moral que atualmente nos é tão 

cara no ensinamento de nossos Cadetes e Alunos das Escolas de Formação. O dever moral, atualmente, é 

esclarecer aos futuros líderes os ataques dos meios de comunicação, prevalecendo uma verdade sólida na 

formação contra o conteúdo parcial das manchetes dos veículos de mídia. Entre uma notícia escandalosa e uma 
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falsa notícia, na tentativa de alterar a bagagem ideológica e percepção conceitual das instituições tradicionais, 

cabe a fundamental necessidade de aprimorarmos o perfil profissiográfico do Concludente das Instituições 

Estudantis da Linha Bélica Brasileira, desenvolvendo uma visão sistêmica sobre os assuntos deste quadro 

político-social, exercitando uma atenção seletiva para ignorar infundadas notícias tendenciosas, além de 

desenvolver um raciocínio dedutivo frente às acusações que afrontem as Forças Armadas. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

COUTINHO, Sérgio. A revolução gramcista no ocidente: a concepção revolucionária de Antonio Gramsci 

em cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2012, 132p. 

 

HAGE, Salomão Mufarrej. Educação, escola e políticas educacionais na perspectiva dos estudos culturais 

críticos: a produção do senso comum e as disputas pela hegemonia. 2011. 25 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011. 

 

USTRA, C. A. B. A verdade sufocada: a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. 7º Edição. 

Brasília: Editora Ser, 2006, 567p. 

 

NORNBERG, Eduardo. A filosofia de Antônio Gramsci no Brasil do Século XXI. 2021. Trabalho de 

Conclusão de Curso – Curso de Formação de Oficiais da Linha Bélica – Academia Militar das Agulhas Negras, 

Resende, 2021 
 

 

 

 



RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

A Guerra: Engenho, Ciência e Arte, e sua Relação com a Política 

_______________________________________________________________________________________ 

Boletim das Ciências Militares, Resende, Vol. X, Nº. X, p. 21-22, Ano 20XX 21 

 

Arthur Robertson Franco  

Email: arfranco1982@yahoo.com.br  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4371-5343 

 

Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, Resende, 

RJ, Brasil 

 

A guerra nunca deixou de estar associada à política. Desde os tempos de Maquiavel (1469 a 1527), já se 

compreendia que ela não é apenas um embate armado entre dois exércitos, no qual o mais numeroso venceria. 

Ela envolve uma ciência, uma estratégia, uma arte que, algumas vezes, pode ser resolvida sem derramamento de 

sangue. 

Desde os primórdios da humanidade, via-se a necessidade de se agrupar em tribos para uma cooperação 

mútua em busca da sobrevivência. Elas normalmente ocupavam um espaço de terra de onde tiravam o seu 

sustento. Algumas vezes haviam conflitos de interesse entre tribos distintas que eram resolvidos através de 

diálogos ou confrontos diretos. Assim, temos a origem da política e da guerra. Ainda nesse contexto, em uma 

sociedade mais organizada, alguns de seus membros eram selecionados para prover a segurança do grupo, 

originando, assim, as forças armadas. Com o passar dos séculos, a sociedade evoluiu e, junto dela, a ciência e a 

tecnologia, principalmente na arte de se fazer a guerra. 

Muitos filósofos e historiadores tentaram explicar o fenômeno da guerra e as relações de poder. 

Maquiavel, que viveu na península italiana entre os séculos XV e XVI, foi um desses exponentes pensadores e 

lançou suas ideias em obras atemporais como “O Príncipe” e “A arte da guerra”. Outros vultos, de grande 

reconhecimento na sociedade acadêmica, também se destacaram ao longo das eras. Aqui, em especial, 

trabalharemos com Clausewitz e Jomini, que viveram as guerras napoleônicas e muito nelas se inspiraram. 

Antoine-Henri Jomini (1779-1869) foi o principal teórico militar da primeira metade do século XIX. De 

origem suíça, participou com Napoleão das campanhas napoleônicas. Escreveu “Sumário da Arte da Guerra” em 

1837-38, o seu livro mais famoso, cujo título já alerta ao leitor que o assunto da obra não é a guerra, mas a arte 

de se fazer a guerra (SHY, 2001, pg 197). Sua vida, obra, legado e pensamento estratégico, pontificam no dia a 

dia de muitos manuais de estratégia militar, mas não parece ter recebido o reconhecimento e protagonismo que 

poderia merecer.  

Para Bernardino (2012), antes de Napoleão, os princípios da arte da guerra utilizados pelos grandes 

generais e estrategistas como Alexandre, Aníbal, Cipião, César e, na era moderna, por Frederico (o Grande), eram 

fruto do gênio militar e do estudo “empírico” da história militar. Não havia uma doutrina estratégica, uma escola 

de pensamento que reunisse os conceitos, as táticas e estratégias adotadas. Nas suas obras, Jomini procede à 

análise do fenômeno da guerra, enumerando-o com princípios, numa tentativa de normalizar e padronizar o 

conhecimento militar. Ele não foi um mero estrategista de poltrona que lançava teorias não testadas ao léu. Ele 

participou ativamente por mais de dez anos nas campanhas europeias, extraordinariamente bem posicionado 

durante intensas guerras (SHY, 2001, p. 199). 

Segundo o seu entendimento, a guerra era a capacidade dos comandantes supremos (Napoleão ou 

Frederico, o grande) de dominar os homens sob seu comando e usá-los para derrotar os inimigos (SHY, 2001, pg 

201). 

De acordo com Bernardino (2012), Jomini baliza seus trabalhos nos seguintes conceitos:  

- Arte ou Ciência? A guerra não é uma ciência, mas uma arte; 

- Estratégia e Táctica: a Estratégia é a arte de agir com as forças de um Exército sobre os pontos decisivos 

do Teatro da Guerra ou Zona de Operações. A Táctica é a arte de as empregar no ponto em que se encontram; 

- Procedimentos: há regras gerais e sistemáticas que, caso sejam observadas, podem produzir efeitos que 

conduzem à vitória, mas no combate, serão as qualidades e a imaginação do gênio militar os elementos decisivos, 

além das considerações de ordem moral; 

- Comando: o Comandante há de ser bom tático e bom estrategista, guiar os planos da batalha com todos 

os meios ao seu dispor, ter serenidade, inteligência e valor moral e físico; não tem de saber muitas coisas, mas as 

que sabe deve “sabê-las bem”; 

- Moral: se não for bom, nenhum sistema pode assegurar a vitória; 

- Princípios de atuação: a maior parte dos meios devem ser empregados no momento e local certos. A 

principal atenção do tático deve ser a escolha certa da ordem de batalha visando atingir os objetivos; 

- Conhecimento do terreno: é a primeira necessidade para atingir a vitória;  
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- Manobra: após o estudo do terreno se tem de fazer as seguintes escolhas: base de operações, pontos mais 

vantajosos para dirigir os esforços e tomada de medidas para adequar o campo de batalha aos princípios da guerra 

através da escolha certa da linha de operações; 

- Ofensiva: o atacante deve desorientar o inimigo e agir por surpresa sobre uma ala e o centro do seu 

dispositivo empenhando a maior parte das forças apenas contra uma parte do inimigo; 

- Defensiva: o defensor deve adiar o choque decisivo até o atacante perder parte do seu potencial; 

- Plano de Operações: tudo o que até aqui se expôs serve para rascunhar o plano de operações inicial. O 

que não se pode prever com qualquer certeza são as circunstâncias da batalha decisiva; 

- Experiência: as teorias que se alicerçam sobre os princípios demonstrados pela experiência, em conjunto 

com a História Militar, é a Escola dos Generais. 

Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz (1780-1831) foi um militar do Reino da Prússia e é considerado um 

grande estrategista militar e teórico da guerra por sua obra “Da Guerra”. Ele foi contemporâneo de Jomini, mas 

sua pesquisa foi bem mais abrangente. 

Ele fez uma revisão da forma de se pensar a guerra e propôs novas metodologias sobre os estudos, através 

de uma análise histórica, produzindo novas teorias. Além disso, construiu conceitos operacionais sobre aspectos 

específicos da guerra, como defesa, ataque enfrentamento, tipos de campanha e tipos de guerra. 

Clausewitz esclareceu sobre as metas e procedimentos apropriados referentes à atividade tão complexa 

como a guerra. Fez distinção entre os potenciais cognitivo, pedagógico e utilitário da luta armada. Para isso, ele 

estabeleceu alguns passos a se seguir. Inicialmente, a função da teoria é estruturar, intelectualmente, a realidade 

passada e a presente para mostrar “como uma coisa se relaciona com outra e separar o que é e o que não é 

importante”; depois, chegar aos elementos irredutíveis do fenômeno da guerra e descobrir os vínculos lógicos e 

dinâmicos que os juntam em estruturas compreensíveis (PARET, 2001, p. 244). 

A teoria jamais deve levar a um entendimento completo, o qual é uma impossibilidade, mas pode 

fortalecer e refinar o julgamento. Não é função primordial da teoria gerar doutrina, regras ou leis para a ação. O 

conhecimento e o desempenho são coisas distintas, porém, benefícios utilitários podem ser auferidos de teorias 

válidas, capazes de acomodar todos os aspectos do tema, sejam eles atuais ou de outros tempos. (PARET, 2001, 

p. 244). Mesmo em tempo de paz, há uma necessidade permanente do estudo sobre a guerra. Não se deve deixar 

para dispor de recursos com essa finalidade somente quando os tempos de crise chegarem. Deve haver uma 

preparação com antecedência, não se achando que, por estar por um longo período de paz, a guerra nunca pode 

bater a sua porta. 

Vemos que suas ideias recebem influência de Maquiavel, o pai da ciência política moderna, com suas 

tendências realistas e fatalistas. A ideia da Virtu e Fortuna se aplica a seus pensamentos. Um bom líder, 

comandante ou príncipe, deve estar sempre preocupado com a preparação de suas forças armadas, tanto para se 

defender quanto quando for necessário impor a sua vontade. E a grande deusa da boa sorte sempre se alia aos 

mais corajosos e preparados (WELFORT, 2001, p. 21-24). 

Como vimos, não é recente a necessidade de se pensar em guerra, e os atritos entre os Estados acaba nos 

levando a ela. Nas disputas entre Nações, há muito tempo, já não se pensava na guerra apenas como um embate 

sangrento entre forças oponentes, no qual quem possuía superioridade numérica era a possível vitoriosa. Muitos 

dos conflitos podem ser resolvidos no campo da política, sendo a guerra apenas um prolongamento dela e, no 

sentido inverso, esta ser resolvida pela política. 
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