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RESUMO   
 

 

 
As perspectivas de atuação da Força Terrestre do Brasil na formação, preparo e 
adestramento das Forças Terrestres dos países da África Subsaariana tendem a 
se ampliar, haja vista as recentes transformações ocorridas no ambiente 
internacional. A avaliação da conjuntura global é permeada por cenários de crises 
e instabilidades de ordem político-estratégica, econômica e de segurança, dos 
quais é possível depreender possíveis e prováveis conflitos, principalmente de 
natureza intra-Estatal. Neste século, também, tem surgido com intensidade 
ameaças de terrorismo, narcotráfico, contrabando, pirataria, pandemias, crimes 
ambientais e tragédias humanitárias. Para enfrentar eficazmente todos estes 
desafios, a necessitam de uma integração maior com as forças similares dos 
países do seu entorno estratégico. A Legislação brasileira prevê a remessa de 
tropa ao exterior em ações humanitárias e em missões de paz, estas cada vez 
mais complexas e multidisciplinares. Como parte dessa estratégia, o Brasil tem 
participado com suas tropas em inúmeras missões de paz e missões de 
cooperação ao longo das últimas décadas. Por fim, esse trabalho discorreu sobre 
a necessidade de ampliação da capacidade de emprego da Força Terrestre 
nesses diversos cenários atuais e ainda concebe algumas ações de emprego do 
Exército Brasileiro que visam a atender, de forma mais abrangente, às muitas 
demandas da dos países subsaarianos, buscando, inclusive, a adequabilidade 
cultural e social dessas nações. 
 
Palavras-chave: Defesa Nacional, Exército Brasileiro, Novas Ameaças, Formação 
Preparo, Adestramento, Ameaças. Perspectivas de Emprego. 
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ABSTRACT 
 

 

The Brazilian Land Force's prospects for training of the Land Forces of Sub-Saharan 

African countries tend to widen, given the recent transformations in the international 

environment. The evaluation of the global conjuncture is permeated by scenarios of 

crises and instability of political, strategic, economic and security, from which it is 

possible to understand possible and probable conflicts, mainly of an intra-State 

nature. In this century, threats of terrorism, drug trafficking, smuggling, piracy, 

pandemics, environmental crimes and humanitarian tragedies have also erupted. In 

order to tackle these challenges effectively, they need a greater integration with the 

similar forces of countries in their strategic environment. Brazilian law provides for 

the sending of troops abroad in humanitarian and peace missions, which are 

increasingly complex and multidisciplinary. As part of this strategy, Brazil has 

participated with its troops in numerous peace missions and cooperation missions 

over the last decades. Finally, this paper discussed the need to increase the capacity 

of the Land Force in these various scenarios and still conceives some employment 

actions of the Brazilian Army that aim to meet, in a more comprehensive way, the 

many demands of the sub-Saharan countries, seeking, even, the cultural and social 

adequacy of these nations. 

 

Keywords: National Defense, Brazilian Army, New Threats, Formation Training, 

Dressage, Threats. Employment Outlook. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As raízes da relação entre Brasil e o continente africano remontam aos 

séculos XV e XVI, quando teve início o comércio atlântico de escravos provenientes 

da África Subsaariana, ainda na constituição do colonialismo brasileiro. Entretanto, 

mais do que uma relação comercial, a história nos mostra que houve, e ainda 

permanece, um intenso intercâmbio cultural político e militar. Tal fato não  poderia 

ser de outra forma, uma vez que por volta de quatro milhões de africanos foram 

trazidos para o solo brasileiro e, por meio de seus descendentes, transformaram o 

Brasil no segundo país do mundo em população negra, sendo superado apenas pela 

Nigéria 

A presença militar brasileira na África foi marcada por um episódio histórico 

conhecido como Reconquista de Angola. Tal fato interliga a História Colonial de 

Angola com a história de Portugal e inclusive com a História do Brasil Colonial.  Com 

a ocupação de Luanda pelos holandeses em 1641, teve início uma nova fase nas 

relações entre Brasil e Angola. Foi realizado um recrutamento de tropas no Rio de 

Janeiro, de onde partiu a armada que retomaria Luanda ao domínio português em 

1648. De acordo com o Professor José Maria Nunes Pereira: 

“A reconquista de Luanda, e sua área de influência, salvou o império 

africano de Portugal, no dizer do historiador Charles Boxer. Ela inaugurou o 

que é informalmente chamado na história de Angola de “período brasileiro”. 

Esta colônia passa a depender muito mais do Brasil do que de Portugal”. 

 

Por estar em guerra com a Espanha, D. João IV, rei de Portugal, autorizou as 

expedições, mas não forneceu tropas ou munição. No dia 8 de maio de 1645, partiu 

do Rio de Janeiro a referida expedição militar composta por algumas dezenas de 

índios e 300 soldados, que viajou em cinco navios. Ao mesmo tempo, da Bahia, 

saíram mais três navios, com uma tripulação de 200 soldados, que incluíam 32 

mosqueteiros. A intenção da Coroa Portuguesa era reunir todos os combatentes 

brasileiros na costa africana e partir para a guerra da reconquista de Luanda dos 

holandeses. Não houve batalha final, os capitães holandeses exigiram só uma 

rendição digna. Consolidada a vitória em Luanda, a tropa partiu para a conquista dos 

rincões angolanos (ALENCASTRO, 2000). 
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Outro acontecimento que contou parcialmente com a influência das Forças 

Armadas Brasileiras foi o processo de independência dos países africanos na 

década de 1970, durante os governos militares. Ao longo do governo do  Presidente 

Geisel, ele e seu chanceler, Azeredo da Silveira, promoveram mudanças 

sistemáticas na política externa do país sob a égide do Pragmatismo Ecumênico e 

Responsável (1974-1979). O programa buscava projetar o Brasil na hierarquia 

internacional de poder e se destacava uma política de aproximação com a África e, 

portanto, de apoio ao processo de descolonização em curso no continente. Em 16 

de julho de 1974, o Brasil reconheceu a independência da Guiné-Bissau. Em 

novembro do mesmo ano, o mesmo Ministro se pronunciou a favor da 

independência angolana e afirmou que o Brasil estaria preparado para ajudar 

economicamente o novo Estado angolano. Dando continuidade a este 

posicionamento, em março de 1975, o Governo brasileiro estabeleceu relações 

diplomáticas com Angola, tendo sido o primeiro país a fazê-lo. Mesmo antes da 

independência formal angolana, o Brasil enviou uma representação do Itamaraty 

para Luanda. Em maio do mesmo ano, alimentos começaram a ser mandados para 

o país. Mais recentemente foi descoberto que o Brasil apoiou secretamente o MPLA 

nessa época e que, inclusive, teria enviado armas para Agostinho Neto e o MPLA na 

sua luta contra a FNLA e a UNITA (SARAIVA,1999). 

Após esse período, o processo de redemocratização no Brasil deu 

continuidade na aproximação com países africanos. A 1ª Cúpula dos Países 

Lusófonos e a consequente criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, 

além das visitas do presidente Sarney e do chanceler Abreu Sodré, mostram que as 

relações Brasil-África não perderam fôlego. Em 1986, por proposta brasileira, uma 

resolução da ONU aprovou a declaração de Zona de Paz e Cooperação do Atlântico 

Sul – ZOPACAS, com o objetivo de garantir o uso pacífico do hidro espaço atlântico 

pelos Estados africanos e sul americanos (CAMPOS, 2006). 

Entretanto, na década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, a 

política externa deslocou-se para a Europa, os EUA e a própria América do Sul, 

quando o MERCOSUL se configurou como primeira prioridade, mesmo que, 

marginalmente, as relações Brasil-África não tenham cessado. Foi nesse período 

(1996), que se constituiu a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP. 

Diante desse quadro, o Brasil vem, há muito tempo, contribuindo com o 

esforço de organismos internacionais, como as Missões de Paz da Organização 



13 
 

 

Mundial das Nações Unidas (ONU) e com o envio de observadores militares 

desarmados ou tropas levemente armadas, em áreas conflagradas.  A participação 

do Brasil em missões de paz caracterizou-se como um instrumento útil por trazer 

prestígio à Política Externa e às Forças Armadas Brasileiras, aumentando a projeção 

nacional no cenário mundial e seu protagonismo no cenário regional. Além de 

representar um cumprimento com suas obrigações de solidariedade no contexto das 

demais nações, contribuiu para estreitar as relações com países de particular 

interesse para Política Externa Brasileira, especificamente no continente africano.  

  Ressalta-se, nesse contexto, a Missão de Paz em Moçambique (ONUMOZ), 

em 1993 e 1994, com uma Companhia de Infantaria e uma Unidade Médica. E a 

Missão de Paz em Angola (UNAVEM III), entre 1995 e 1997, com um Batalhão de 

Infantaria reforçado por uma Companhia de Engenharia, dois Postos de Saúde e 

oficiais do Estado-Maior da Missão. 

Com o governo Lula, houve uma retomada desses laços, dispensando grande 

atenção ao continente africano. As sete viagens do presidente brasileiro à África 

mostraram o compromisso do governo com o aprofundamento da cooperação, seja 

na área comercial, seja na área de cooperação técnico-científica. O Brasil buscou 

desenvolver relações baseadas no interesse mútuo e na solidariedade. 

Inauguraram-se 12 novas embaixadas na região, e o número de missões 

diplomáticas africanas em Brasília passou de 16 (em 2003) para 24 (CAMPOS, 

2006). 

            A atuação do Brasil na região africana é diversificada e intensa, 

transcendendo os aspectos econômicos e psicossociais. No âmbito da ONU, o Brasil 

busca angariar suporte africano para o pleito de reforma no Conselho de Segurança. 

O Brasil busca a integração sul-americana com a África e tem atuado no 

aprofundamento e no fortalecimento do diálogo político e da integração econômica, 

como assevera o acordo de comércio preferencial do MERCOSUL com a União 

Aduaneira da África Austral – SACU. Convém lembrar que a África do Sul e o Brasil, 

juntamente com a Índia, fazem parte do IBAS, importante fórum de diálogo com 

iniciativas práticas como o fundo de combate à fome e à pobreza, em parceria com o 

PNUD (CAMPOS, 2006). 

Sinteticamente, pode-se inferir que o Brasil busca assumir um papel de 

protagonismo com a Diplomacia Militar ao cooperar para a evolução das Forças de 

Defesa dos países da África subsaariana. A difusão do poder no sistema 
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internacional na direção da multipolaridade possibilitou que o Estado Brasileiro 

interagisse com essa região, propiciando a difusão da Doutrina Militar Terrestre em 

solo africano e o aprimoramento do Exercito Brasileiro da Força Terrestre no cenário 

de segurança mundial.  

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Diante o cenário anteriormente elencado, constata-se a importância do Brasil 

para a evolução das Forças de Defesa dos países da África subsaariana o que 

também projetaria o país no cenário de Segurança e Defeca Internacional. Neste 

contexto, esta pesquisa de depara com o seguinte problema: 

Quais os reflexos da atuação da Força Terrestre do Brasil na formação 

preparo e adestramento das Forças Terrestres dos países da África 

Subsaariana? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Segundo Creswell, a declaração do objetivo é a parte mais importante de todo 

o estudo, e precisa ser apresentada de maneira clara e específica. Além disso, ele 

ressalta que devido a essa importância, a declaração desse propósito deve ser 

estabelecida de forma separada de outros aspectos do estudo, sendo estruturada 

num tópico exclusivo (CRESWELL, 2010). Assim, esta pesquisa apresenta a seguir 

o objetivo geral e seus três objetivos específicos. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A aproximação militar do Brasil com a África subsaariana trouxe benefícios 

para a inserção brasileira na região? Ao responder esta pergunta, este trabalho 

encontra o seguinte objetivo geral conforme descrito a seguir: 

Verificar quais são os reflexos  para o Brasil da atuação da Força 

Terrestre do Brasil na formação preparo e adestramento das Forças Terrestres 

dos países da África Subsaariana? 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral apresentado foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem alcançados, que balizarão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo e que serão 

elencados em seguida: 

a. Estudar a evolução da política militar de cooperação brasileira com os 

países da África subsaariana, verificando o seu processo evolutivo e métodos 

empregados para alcançar os objetivos nacionais desejados, constatando o que 

contribuiu para o aprofundamento das relações Brasil-África;  

b. Analisar o relacionamento das instituições militares terrestres dos 

países subsaarianos com o Exercito Brasileiro, verificando as parcerias firmadas, 

visitas oficiais realizadas, programas desenvolvidos e outros indicadores que 

possam sinalizar qualquer aproximação ou distanciamento entre os países; e 

c. Analisar, dentro do panorama atual, os benefícios apresentados pela 

cooperação militar no que tange a evolução doutrinaria, lições apreendidas, 

aprimoramento de recursos humanos que projetaram a Força Terrestre no cenário 

militar internacional, bem como destacar a emergência do país como protagonista no 

sistema de poder global e as potencialidades do aprofundamento das relações 

Brasil-África visando um maior protagonismo internacional brasileiro. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Esta seção objetiva discorrer de forma sucinta acerca dos principais tópicos 

que justificam a relevância deste trabalho. Desta forma, a importância desta 

proposta de pesquisa está apoiada nos seguintes aspectos: 

A proposta temática está concentrada no campo da Defesa Nacional, 

alinhadas com correntes de pesquisa de "Estudos da Paz e da Guerra (EPG)", a 

qual se destina aos estudos de temas pertinentes ao uso da Força, às mudanças 

nos teatros geopolíticos e ao emprego do Sistema de Defesa em apoio às 

necessidades do Estado. Desse modo, esta pesquisa agregará valores ao estudo do 

tema. 
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No que tange à cooperação militar internacional, Padula e Luis Fiori (2016) 

assinalam para a postura assumida pelo Brasil ao analisar as Política e Estratégia 

Nacional de Defesa (PND e END) e afirmar que a política externa brasileira 

demonstrou sua intenção de assumir a liderança diplomática, econômica e militar em 

seu entorno estratégico (onde está inserida a América do Sul, além da África 

Subsaariana, a Antártida e a bacia do Atlântico Sul). (PADULA E LUIS FIORI, 2016 

Grifo nosso). 

"Política de Defesa", “Cooperação Militar” e  "atuação do Brasil em Operações 

de Paz" são temas que  se inserem no escopo das Ciências Militares, endossando o 

assuntos de extrema importância e aplicabilidade. 

Reveste-se de grande importância a introdução da mais recentemente das 

intenções geopolíticas brasileiras, e mais positivamente após a descoberta de 

consideráveis recursos econômicos em seu litoral – a Amazônia Azul – o Atlântico 

Sul e a sua expansão até os Estados africanos banhados por esse oceano 

revestem-se de importante valor na busca de afirmação regional e mundial do Brasil. 

O Ministro de Estado da Defesa, Embaixador Celso Amorim, em Aula Magna 

proferida na Escola de Guerra Naval sobre o tema “A Política de Defesa de um País 

Pacífico”, definiu indubitavelmente a região na qual o Brasil pretende efetuar sua 

influência: “O entorno geopolítico imediato do Brasil é constituído pela América 

do Sul e pelo Atlântico Sul, chegando à costa Ocidental da África” (AMORIM, 

2012. Grifo nosso.). 

 A Estratégia Nacional de Defesa (2012) adotou como diretriz a preparação 

das Forças Armadas para desempenharem operações internacionais de apoio à 

Política Exterior do Brasil(PEB), fato que aumentou de importância na temática do  

sistema de Defesa do país. Ressalta-se que, atualmente, a Força Terrestre vivência 

o término da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH). 

Tal missão ampliou a visibilidade das Forças Armadas brasileiras no mundo, o que 

originou um lapso operacional, em decorrência do seu fim, para o emprego dos 

contingentes militares brasileiros. Com isso, o Ministério da Defesa (MD) em 

interação com o Ministério das Relações Exteriores(MRE) estudam diversas formas 

e possibilidades de diferentes cenários para esta atuação, o que insere a 

possibilidade de inclusão de tropas na missão da República Centro Africana. Desse 

modo, trata-se de um trabalho profícuo, que agrega valores e  conhecimento no 

campo das ciências militares.  
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Este trabalho busca a cooperação entre os temas "Política Externa Brasileira", 

"Relações Internacionais" e "Operações de Paz". O emprego das Forças Armadas 

como dispositivo de intensificação das Relações Exteriores é uma temática atual e 

se avoluma de importância com o término da MINUSTAH e com a discussão de um 

futuro emprego em uma nova missão de paz. Assim, a presente tese pretende criar 

novos conhecimentos no campo das Ciências Militares, aplicáveis aos campos 

militar e político.  

É de suma relevância dentro desse estudo o fato de ir ao encontro à 

DIRETRIZ PARA AS ATIVIDADES DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA ÁREA 

INTERNACIONAL - DAEBAI (EB10-D-01.006), cuja finalidade  é estabelecer as 

orientações básicas, de caráter geral, para subsidiar o planejamento e as ações das 

atividades afetas ao Exército Brasileiro (EB) na área internacional, definindo os 

critérios que permitam a priorização desse esforço, a fim de alcançar os objetivos 

estratégicos (OE)definidos pelo Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx). 

Endossa-se também a esta justificativa, os preceitos constitucionais 

substantivados no Artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), 

cujo teor sobre relações internacionais do Estado Brasileiro reflete os ideais de não-

intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e 

ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 

Em suma, a proposta desta pesquisa é relevante para o país com base nos 

fatores acima elencados, que demonstram a importância do assunto desta pesquisa 

em diversos campos de análise (político, econômico e estratégico), apontados 

inclusive nas PND e END. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção promove um debate sobre o principal termo que serve de lente 

conceitual para a consecução da presente pesquisa: as Relações Internacionais. 

Desta maneira, esse conceito será debatido sob diversos enfoques com o intuito de 

evidenciar as distintas percepções, bem como destacar a definição desse termo 

atualmente no meio científico e possibilitar uma análise embasada cientificamente a 

respeito das relações entre os Estados da América do Sul e o Brasil. 

 

2.1 A FORÇA TERRESTRE BRASILEIRA 

A Força Terrestre (F Ter), instrumento de ação do Comando do Exército, é 

estruturada, em tempo de paz, para o cumprimento de missões operacionais 

terrestres, em C Mil A, subordinados diretamente ao Comandante do Exército (Cmt 

Ex), que constituem o mais alto escalão de enquadramento das organizações 

militares (OM).( EB20-MF-10.101) Atualmente, a existência do EB, como instituição, 

é prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88).Onde 

no seu Artigo (Art) 142 define que:  

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 

pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 

lei e da ordem”. 

Para o cumprimento de suas missões e tarefas, o EB se vale da Força 

Terrestre (F Ter), instrumento de ação, que inclui todos os elementos da instituição 

com capacidades geradas para atuar no ambiente operacional terrestre nas 

Operações no Amplo Espectro. 

O Exército Brasileiro, por meio dos elementos da Força Terrestre, é 

preparado, adestrado e empregado de acordo com as seguintes condicionantes 

gerais:  

a) a missão do Exército;  

b) os objetivos, orientações e diretrizes estratégicas estabelecidas pela 

Política Nacional de Defesa;  

c) os objetivos e diretrizes militares de defesa estabelecidas na Política Militar 

de Defesa;  
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d) as orientações contidas nas Estratégias Nacional de Defesa e Militar de 

Defesa;  

e) a orientação estabelecida pela Política Militar Terrestre para o preparo e o 

emprego do Exército;  

f) as diretrizes estabelecidas pelo Comandante do Exército;  

g) a necessidade de geração de capacidades operativas compatíveis com as 

atribuições de garantia da soberania e da integridade territorial, do patrimônio e dos 

interesses nacionais, e que respaldem a projeção do Brasil no concerto das nações;  

h) a conjuntura internacional e os compromissos assumidos, sempre de 

acordo com os interesses nacionais;  

i) a situação nacional, particularmente quanto aos aspectos referentes às 

ações de garantia da lei e da ordem;  

j) a constatação de que o País não está inteiramente livre de riscos e de 

ameaças e que, apesar de conviver pacificamente com a comunidade internacional, 

pode ser compelido a envolver-se em conflitos gerados externamente.  

k) as distintas características fisiográficas do território nacional, que impõem 

condicionantes, nos níveis estratégico, operacional e tático, à geração de 

capacidades que visam ao emprego dos elementos da F Ter;  

l) a necessária integração com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

(EMCFA) e com as demais Forças Singulares.  

m) o nível de capacitação científico-tecnológica das Forças Armadas;  

n) em ações subsidiárias, no apoio aos órgãos governamentais; e  

o) os recursos orçamentários. 

A Força Terrestre, instrumento de ação do Exército Brasileiro, inclui todos os 

elementos do EB, organizados por módulos de combate, com base em capacidades, 

a partir dos fatores determinantes: Doutrina, Organização (e/ou processos), 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego 

nas Operações no Amplo Espectro. 

 

 

2.1.1 Doutrina Militar Terrestre 

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) é o conjunto de valores, fundamentos, 

conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da F Ter, 

estabelecido com a finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, 
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considerando o modo de emprego mais provável, em operações terrestres e 

conjuntas. A DMT estabelece um enquadramento comum para ser empregado por 

seus quadros como referência na solução de problemas militares. 

Por ser dinâmica e evolutiva, a doutrina militar precisa ser analisada e 

aperfeiçoada constantemente, visando à sua permanente atualização. 

No Exército Brasileiro, a estrutura responsável pela atualização da doutrina é 

o Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT), composto pelos seguintes órgãos 

do EB: 

Órgão de Direção Geral: 

a. Estado-Maior do Exército (EME) - responsável pelo planejamento, 

orientação, coordenação e controle das atividades relativas ao Sistema de Doutrina 

Militar Terrestre. 

Órgãos de Execução: 

b. Comando de Operações Terrestres (COTER): coordena e supervisiona 

a execução dos projetos doutrinários sob a sua responsabilidade. 

c. Comando Militar de Área (C Mil A): coordena e supervisiona a 

execução dos projetos doutrinários a cargo das Organizações Militares 

subordinadas. 

d. Comando Logístico (COLOG): coordena e supervisiona a execução 

dos projetos doutrinários sob a sua responsabilidade. 

e. Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx): coordena e 

supervisiona a execução dos projetos doutrinários a cargo dos Estabelecimentos de 

Ensino subordinados. 

f. Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército (DCT): coordena e 

supervisiona a execução dos projetos doutrinários relativos aos materiais de 

emprego militar.( EB20-MF-10.102) 

 

 

2.1.2 Preparo da Força Terrestre Brasileira 

 O preparo compreende, entre outras, as atividades permanentes de 

planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento, 

desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação 

das Forças Armadas, de sua logística e mobilização.  No preparo das Forças 

Armadas para o cumprimento de sua destinação constitucional, poderão ser 
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planejados e executados exercícios operacionais em áreas públicas, adequadas à 

natureza das operações, ou em áreas privadas cedidas para esse fim ( Lei 

Complementar nº 117, de 2004). 

 O preparo das Forças Armadas é orientado por três parâmetros básicos. Em 

primeiro lugar a permanente eficiência operacional singular e nas diferentes 

modalidades de emprego interdependentes. A busca constante da autonomia 

nacional crescente, mediante contínua nacionalização de seus meios, nela incluídas 

pesquisa e desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional é um outro 

ponto. Soma-se a esses dois aspectos a correta utilização do potencial nacional, 

mediante mobilização criteriosamente planejada. 

Visando atingir esta Capacidade Militar Terrestre foram criadas ferramentas 

denominadas Capacidades Operativas (CO). A CO consiste na aptidão requerida a 

uma força ou organização militar, para que possam obter um efeito estratégico, 

operacional ou tático. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, 

inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - que formam o 

acrônimo DOAMEPI (EB20-C-07.001) . 

 

2.1.3 Adestramento da Força Terrestre Brasileira 

O Adestramento visa capacitar a tropa a ser empregada em duas situações: a 

primeira, identificada com a missão precípua do Exército, em missões clássicas de 

sua base doutrinária, chamadas de Defesa Externa, e a segunda, em missões 

relacionadas à Garantia da Lei e da Ordem (GLO).(SIMEB) 

No Sistema de Instrução Militar da Força Terrestre Brasileira, o adestramento 

é desenvolvido em dois períodos. O primeiro período é denominado Período Básico, 

tendo como principal objetivo capacitar frações, Subunidades (SU) e Unidades (U) 

ao emprego em Operações de Defesa Externa. O segundo período denomina-se 

Periodo Avançado e tem como principal missão  capacitar Grandes unidades (GU) e  

Cmdos superiores ao emprego em Op Def Ext. 

 

2.1.4 Formação e Aperfeiçoamento dos Oficiais e Praças brasileiros 

A análise da evolução histórica do ensino de nosso Exército possibilita 

constatar o gradativo e continuado desenvolvimento de um processo que estruturou 

um sistema com elevado grau de organicidade e eficácia. Essa análise conduz, 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LCP/Lcp117.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LCP/Lcp117.htm#art1
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também, à identificação de diversos momentos em que o ensino militar passou por 

reformulações, mais ou menos profundas, tendo em vista a procura de maior 

adequação às necessidades e aos ambientes que estavam presentes naqueles 

momentos. Essa capacidade de reajustamento, de readaptação, de renovação é que 

tem dado vitalidade e aperfeiçoado o sistema de ensino militar. 

O Ensino Militar obedecerá a um processo contínuo e progressivo, 

constantemente e atualizado e aprimorado, de educação sistemática, que se 

estenderá, através da sucessão de fases de estudos e prática, de exigências 

sempre crescentes, desde a iniciação até os padrões mais apurados de cultura 

profissional e geral, imprescindíveis ao exercício dos cargos de comando, chefia e 

direção. 

O desenvolvimento do Ensino Militar segue duas linhas com uma mesma 

orientação regulamentar. A primeira é Ensino Militar Bélico, destinado ao preparo e 

adestramento de pessoal incumbido do planejamento, preparação, direção e 

realização das ações que, no quadro do Exército, interessam à Segurança Nacional. 

A segunda consiste no Ensino Militar Técnico e Científico, destinado ao preparo e 

adestramento do pessoal para pesquisa técnica e científica e obtenção e produção 

do meios materiais indispensáveis ao equipamento do Exército, e ainda para o 

tratamento da ciência e da tecnologia, tendo em vista a Segurança Nacional. 

Na sistemática organizacional do Ensino Militar verifica-se que ele é composto 

por Tipos de ensino Militar e Modalidades de cursos de Ensino Militar. São 

observados dois Tipos de Ensino Militar, sendo o primeiro o Ensino Fundamental, 

destinado a assegurar a base humanística, filosófica e científica ao preparo Militar e 

ao desenvolvimento da cultura geral dos Quadros. Também observa-se o Ensino 

Profissional, destinado à preparação e adestramento militar, técnico e científicos dos 

Quadros.cabe ressaltar que a Instrução Militar é parte do Ensino Profissional 

atinente ao adestramento dos Quadros e da Tropa. 

A Instrução dos Quadros tem em vista assegurar a continuidade e o 

aperfeiçoamento do preparo profissional dos Quadros ao longo da carreira, bem 

como desenvolve-lhes a capacidade de comando e de execução mediante a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos nos Estabelecimentos de Ensino do 

Exército. E ministrada em todas as organizações Militares, com particular ênfase nos 

Corpos de Tropa. 
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 A Instrução da Tropa é regulada basicamente, pelos Programas-Padrão de 

Instrução. Tem por fim tornar mobilizáveis os contingentes de conscritos 

incorporados e adestrar as Grandes Unidades e Unidades, dando-lhe condições de 

operacionalidade. 

 Por fim, dentro das Modalidades De Cursos do Ensino Militar entende-se que 

O Sistema de Ensino Militar é constituído das seguintes modalidades de cursos: 

a. De Formação ou Graduação, estes referentes ao Ensino Técnico e 

Científico e aqueles ao Ensino Bélico, visando o exercício dos cargos ou funções 

peculiares aos primeiros postos ou graduações da hierarquia militar; 

b.  De Especialização, destinados à habilitação para cargos ou funções cujo 

exercício exija conhecimento e práticas especiais; 

c. De Extensão, destinados a complementação de conhecimentos e técnicas 

adquiridas em cursos anteriores; 

d. De Aperfeiçoamento destinados a atualização e ampliação de 

conhecimentos necessários ao exercício de cargos ou funções próprias de postos ou 

graduações superiores;e 

e. De Pós-Graduação que, sucedendo aos cursos de Graduação, destinam-

se à capacitação para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa científica e 

tecnológica bem como a complementação do ensino especializado. (R126). 

 

2.1.5 Intercambio Militar de Oficiais e Praças Brasileiros na África 

O Brasil, em seu ambiente regional e no entorno estratégico, está inserido 

buscando aprofundar seus laços de cooperação. Sendo assim, o entorno estratégico 

extrapola a região sul-americana, além de incluir o Atlântico Sul e os países lindeiros 

da África, assim como a Antártida, tais aspectos são norteados pela Política 

Nacional de Defesa (PND). 

Para tanto, o Exercito Brasileiro estabelecer orientações básicas que  

norteiam  o planejamento e as ações das atividades afetas a instituição na área 

internacional, definindo os critérios que permitam a priorização desse esforço, a fim 

de alcançar os objetivos estratégicos (OE) definidos pelo Sistema de Planejamento 

do Exército (SIPLEx).A concretização dessa política é realizada por meio de Atos 

internacionais e pela Diplomacia Militar. O Ato internacional é um acordo 

internacional celebrado por escrito entre estados ou organismos e regido pelo Direito 

Internacional Público, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais 
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instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica. Já a 

Diplomacia Militar visa promover intercâmbios e cooperações, construindo relações 

de confiança mútua, com a finalidade de colaborar com a capacitação do pessoal, a 

segurança, o desenvolvimento, a estabilidade regional e a paz mundial. 

Para o Exército Brasileiro, são propósitos da Diplomacia Militar: 

a) contribuir para manter a ordem global estável, mediante a participação em 

ajuda humanitária e operações de paz sob a égide dos organismos internacionais e 

regionais; 

b) apoiar e contribuir com os esforços dos exércitos dos países amigos para 

consolidarem suas estruturas; 

c) facilitar a consecução de um marco jurídico que regule o desenvolvimento, 

no âmbito da Defesa, das relações bilaterais e multilaterais; 

d) ampliar as oportunidades de fortalecimento da indústria nacional de 

produtos de defesa, para reduzir a dependência tecnológica e superar as restrições 

unilaterais de acesso a tecnologias sensíveis; e 

e) contribuir para a capacitação profissional dos integrantes da Força 

Terrestre. 

As atividades realizadas pelo Exército Brasileiro na condução da Diplomacia 

Militar são: 

- missões permanentes no exterior junto às representações diplomáticas, 

organizações militares de ensino ou instrução, organismos internacionais, comissões 

e outras; 

- missões permanentes de militares estrangeiros no Brasil na área militar; 

- conferências e reuniões, bilaterais ou multilaterais, com a participação de 

representantes do Exército no Brasil ou no Exterior; 

- cursos, estágios, seminários e visitas, tanto de militares brasileiros no 

exterior quanto de autoridades e militares estrangeiros no Brasil, a fim de tratar de 

assuntos de interesse do EB; 

- intercâmbios militares diversos; 

- exercícios/treinamentos em conjunto com tropas estrangeiras no Brasil e no 

exterior; 

- participações em missões de paz; 

- participações em missões humanitárias; 
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- gestões para compra e venda de Produtos de Defesa (PRODE), seus 

componentes e matérias primas; 

- assinatura de entendimentos, convênios, termos aditivos, arranjos técnicos, 

instrumentos de parceria, cartas de intenção e documentos afins; e 

- outras missões eventuais. (DAEBAI (EB10-D-01.006)) 

 

    Figura1.1 Condução de um Curso de Guerra na Selva no Centro de Treinamento 
Tático/CTT, na cidade de Toubakouta, na República do Senegal, por Instrutores brasileiros do 
CIGS em 2013. 

 

 

2.1.6 Exercícios e Cooperações Militares Brasil-África 

O Continente Africano é, tradicionalmente, uma das regiões prioritárias para a 

Política Externa Brasileira. Em consequência, a Diplomacia Militar Brasileira tem 

uma “Agenda Positiva” para a Cooperação em Defesa com aquela Região, 

particularmente com os países que integram a Zona de Paz e Cooperação do 

Atlântico Sul (ZOPACAS) e da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa 

(CPLP). 

O relacionamento do Exército Brasileiro com os Exércitos Africanos e/ou com 

as causas africanas não é recente. A partir da década de 70 do século passado, a 

presença de militares africanos nos Estabelecimentos de Ensino do Exército se 

tornou uma prática corrente. Na década de 90 daquele mesmo século, após mais de 

30 (trinta) anos sem desdobrar um contingente militar no exterior, a participação 
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da tropa do Exército Brasileiro nas Operações de Paz na África demonstrou, de 

forma substantiva, o compromisso do Brasil com aquela região. 

A partir de 2013, por intermédio da iniciativa denominada “Projeto África”, o 

Exército Brasileiro vem desenvolvendo várias atividades de cooperação com 

Exércitos daquele Continente. Além de fortalecer o intercâmbio já existente, o 

“Projeto África” tem como objetivo oferecer ferramentas e capacitação para que 

africanos desenvolvam soluções próprias para os seus desafios. 

Os países do continente africano são importantes parceiros da cooperação 

técnica Sul-Sul do Brasil. A cooperação brasileira atende mais de trinta e três países 

da África. Os países de língua portuguesa (incluindo-se Timor Leste) reúnem o 

maior número de projetos e orçamento, conforme prioridade da Política externa 

brasileira.(Agencia Brasileira de Cooperação,2013). 

A atuação política do Ministro Celso Amorim foi relevante para a 

implementação de medidas efetivas em relação à África, em especial às de 

cooperação. Segundo Santa Bárbara (2015, p. 16): 

O Ministro Celso Amorim, na Aula Inaugural do Instituto de Estudos 

Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2013, afirmou 

que o Brasil deveria ser capaz de conjugar em sua grande estratégia o 

“poder robusto” com o “poder brando”. Não por acaso, ele foi o chanceler da 

“era Lula” (2003-2010) e o Ministro da Defesa do primeiro governo Dilma 

Rousseff (2011-2014), tendo sido mencionado pela revista Foreign 

Policy como o melhor do mundo em 2010 e responsável direto por uma 

mudança de papel do Brasil “sem precedentes na história”. Com efeito, 

Amorim conciliou em sua trajetória a diplomacia e a defesa no período em 

que a retomada do interesse pela África caracterizou as administrações que 

estiveram à frente do Estado brasileiro nesse início do século XXI. 

Segundo Santos (2015) no continente africano, a influência do Brasil se 

estende para além das seis países de língua portuguesa do continente. Seu 

comércio total com países africanos inchou de cerca de US $ 4,3 bilhões em 2000 

para 28,5 bilhões dólares em 2013. Não é surpreendentemente a parceria de 

segurança do Brasil com a África, pois é motivada em grande medida pelo desejo de 

expandir oportunidades de negócios das empresas brasileiras de defesa. Em 1994, 

por exemplo, o Brasil assinou um acordo de cooperação de defesa com a Namíbia; 

Hoje, o Brasil é o fornecedor e parceiro de treinamento primário da Marinha da 

Namíbia. Em 2001, o Brasil garantiu sua presença na África Austral, abrindo uma 
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missão consultiva naval em Walvis Bay,na Namíbia seu maior porto comercial e 

único porto de águas profundas.  

O Brasil também está fornecendo cooperação militar com África, em 

atividades aéreas, e na formação da marinha. Entre 2003 e 2013, a Escola Naval 

brasileira e Escola de Guerra Naval treinaram cerca de 2.000 oficiais militares da 

Namíbia. A Força Aérea Brasileira tem prestado apoio aos pilotos de Angola, Guiné-

Bissau e Moçambique. Oficiais do Exercito Angolano são formados na Academia 

Militar das Agulhas Negras em Resende –RJ e sargentos Namibianos são formados 

na Escola de sargentos das Armas em Três Corações –MG. Desde 2009, a Agência 

Brasileira de Cooperação fez uma parceria com o Ministério da Defesa do país, 

ornamentação aproximadamente 3,2 milhões de dólares no período de 2009-2013, 

para os programas de formação para o pessoal militar africanos (SANTOS,2015). 

 

 

    Figura 1.2 – Fonte: http://www.portalafro.com.br/a-influencia-militar-e-da-industria-de-armas-
brasilieras-na-africa/ 
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2.2 AS FORÇAS DE DEFESA DOS PAISES DA ÁFRICA SUBSAARIANA 

A expressão Força de Defesa faz referência as organizações singulares que 

compõem as forças militares de uma nação destinadas a defesa do país e a 

manutenção dos poderes constitucionais da nação. Tendo em conta os muitos 

desafios, aparentemente inultrapassáveis, a profissionalização das forças armadas 

africanas. As forças armadas são dispendiosas. As forças armadas profissionais 

precisam ser educadas, treinadas, equipadas e sustentadas. Portanto, é melhor 

saber o que se espera das forças armadas para que não haja desperdício de 

recursos. A maioria das forças armadas africanas são concebidas e organizadas 

primordialmente para confrontar as agressões externas e não conseguem responder 

adequadamente a ameaças não tradicionais de segurança, tais como os conflitos 

internos, o crime transnacional, a pirataria marítima, o terrorismo e a proliferação de 

armas de pequeno calibre e armamento ligeiro. Este desajuste é um fator 

fundamental da ineficácia das forças armadas africanas. As forças armadas são 

cada vez mais mobilizadas para atividades de policiamento,  função muito diferente 

do combate militar. 

Os exemplos flagrantes do fraco profissionalismo dos militares em África são 

evidentes e comuns em relatos noticiosos sobre a instabilidade do continente. São 

generalizados os casos em que as forças armadas são destruídas por forças 

irregulares, bem como por golpes de estado, motins, pilhagens, abusos dos direitos 

humanos contra populações civis, corrupção e envolvimento em atividades de tráfico 

ilegal. Este padrão persiste décadas após o fim do colonialismo, apesar de terem 

sido gastos milhares de milhões de dólares de assistência no sector da segurança, e 

da retórica, já de longa data, sobre a necessidade de reforço das relações entre civis 

e militares no continente. Os custos de não se ter criado forças armadas fortes e 

profissionais são elevados: instabilidade persistente, pobreza crônica, investimento 

adiado e atrasos nos processos de democratização( Ouédraogo,2014). 

 

2.2.1 A África subsaariana 

A África Subsaariana é a região do continente africano situada ao sul do 

Deserto do Saara. Não é uma divisão política, mas apenas um termo usado como 

referência aos países que possuem maior parte da população negra neste 

continente. No passado, era muito usado o termo “África Negra” para esta região, 

em oposição a “África Branca”, composta pelos países ao norte do Deserto do 
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Saara. Porém, estes termos estão caindo em desuso. Tais países apresentam 

características como: maioria da população composta por negros,maior parte dos 

países possui economia subdesenvolvida, a presença de conflitos políticos, 

principalmente de caráter étnico, a existência de diversos problemas como, por 

exemplo, pobreza, elevados índices de analfabetismo, sistema de saúde público 

precário, proliferação de doenças, falta de água e sistema de saneamento básico 

inexistente ou ineficiente.  Apresentam também, em alguns países, de governos 

autoritários e corruptos. Infelizmente, estas características acabam dificultando a 

resolução dos graves problemas sociais e econômicos enfrentados pela sofrida 

população destes países. A maior parte destes países ainda sofre as consequências 

das injustiças do neocolonialismo e imperialismo europeus da segunda metade do 

século XIX. Além disso evidenciam grande diversidade étnica, cultural, linguística e 

religiosa( DE CASTRO, 1981) 

 Os seguintes países são componentes da África Subsaariana:República 

Democrática do Congo, República do Congo, Burundi, África Oriental, Quênia, 

Tanzânia, Uganda, Djibouti, Eritréia, Etiópia, Somália, Sudão,Sudão do Sul,  África 

Ocidental, Benin, Burkina Faso, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Guiné 

Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Libéria, Mauritânia, Mali, 

Níger, Nigéria, República Centro-Africana, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Togo e 

Zâmbia. (Figura 1.3) 

 

    Figura 1.3 – Fonte: https://brainly.com.br 
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2.2.2 Os Estados Falidos da África Subsaariana 

 O conceito criado  para fundamentar  a problemática institucional na África e 

em outros lugares foi aquela que fundia segurança e desenvolvimento e que deu 

origem à discussão de Estados Falidos. Desde o começo dos anos 1990 e desde o 

reconhecimento de que as ameaças à paz e à segurança internacional poderiam vir 

de dentro dos Estados, o subdesenvolvimento tornou-se uma característica chave 

nas causas dos conflitos e foi incorporado assim ao discurso dos Estados falidos. 

Após o lançamento do programa Linking Rehabilitation to Development em 1992 e 

do Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994, ambos do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a perspectiva que começou 

preocupada com as situações na Bósnia- Herzegovina e na Somália representou 

uma mudança de uma lógica puramente focada na segurança territorial para uma 

com muito mais ênfase no desenvolvimento humano sustentável. No geral, conflitos 

e subdesenvolvimento podem ser encontrados nos chamados Estados falidos, o que 

endossa a tese que liga a segurança e o desenvolvimento e fortalece a suposta 

relação causal entre eles. De acordo com esta linha de pensamento, “o 

desenvolvimento é, em última análise, impossível sem estabilidade e, ao mesmo 

tempo, a segurança não é sustentável sem desenvolvimento” (DUFFIELD, 2001, p. 

16) 

Dos 47 países subsaarianos, 34 fazem parte do grupo dos Países Menos 

Desenvolvidos (PMD), os mais vulneráveis do planeta, e 33 da lista de 41 possíveis 

beneficiários da iniciativa para a redução da dívida dos Países Pobres Fortemente 

Endividados (HIPC). A falta de expectativas de futuro por que muitos milhões de 

subsarianos passam fez da emigração, embora com riscos e dificuldades, uma 

opção cada vez mais frequente, sobretudo para aqueles com maior formação 

técnica e escolar. Segundo o Banco Mundial, todos os anos cerca de 23 mil 

licenciados emigram para o Norte (ANTIENZA,2002). 

 

2.2.3 A mutação das Forças de Guerrilha africanas em Unidades Regulares 

 A guerra irregular é a forma mais antiga de se combater e, desde meados do 

século passado, também a mais usual. Analistas políticos e militares estimam que 

esse tipo de luta deverá predominar sobre os tradicionais métodos de beligerância , 

pelo menos , as primeiras décadas do século XXI. Terrorismo, guerrilha, insurreição, 

movimento de resistência, combate não convencional e conflito assimétrico, por 
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exemplo, são alguns dos conceitos ou práticas abarcados pelo conjunto de idéias, 

mais amplo e muito pouco compreendido, denominado guerra irregular.Desde o fim 

da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ocorreram mais de oitenta guerras  de 

natureza assimétrica . Noventa e seis por cento dos oitenta conflitos transcorridos 

durante a década de 1990 foram assimétricos (VISACRO, 2009) 

A teoria da guerra irregular consiste, basicamente em conquistar e fortalecer o 

apoio da população em áreas remotas, obrigando o exército regular inimigo a 

adentrar nos rincões  do território nacional, onde será consumido em uma campanha 

interminável. Os longos anos de luta, os pequenos êxitos táticos acumulados  e o 

crescente apoio da população permitirão a transformação dos grupos de guerrilha  

em unidades regulares capazes de sobrepujar oponente em grandes embates. O 

momento importante dessa mutação é quando a guerrilha pode se transformar em 

exercito regular e compor as Forças de Defesa dos países africanos. 

Segundo VICENTE GALLO(20130, em reportagem publicada na Revista em 

foco Exércitos africanos: pobres tropas, constatou-se : 

«As únicas forças armadas africanas capazes de ser eficazmente 
destacadas são as organizadas e treinadas pelas missões internacionais de 
manutenção da paz.» 
Esta afirmação lapidar é do chefe do Comando Militar Americano para a 
África (Africom), o general Carter F. Ham, que parece resumir em poucas 
palavras o estado em que se encontram, com poucas excepções, os 
exércitos do continente. Carter F. Ham, chamado a pronunciar-se sobre a 
eventualidade de uma intervenção militar no Mali por parte de tropas 
conjuntas da União Africana (UA), levantou fortes dúvidas sobre a 
idoneidade das forças armadas africanas em assumir tal papel sem o apoio 
dos parceiros ocidentais 
 

 

Figura1.4 Foto retirada 
pelo Autor durante 
Missão de Segurança da 
Embaixada do Brasil na 
Costa do Marfim 
2011/2011(DstTigreXII/1º
BFE).  

Registra-se a fase de 
regularização da guerrilha 
marfinense em Forces 
Républicaines de Côte d 
Ivoire (FRCI) Criadas em 
17 de março de 2011 por 
Ouattara, reuniu as Forces 
Nouvelles de Côte d'ivoire 
(FNCI) e porções aliadas 
das Forces Armées 
Nationales de Côte d'ivoire 
(FANCI). 
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2.2.4 O aprimoramento intelectual militar dos oficiais e praças africanos 

 

Institucionalização da Ética e da Responsabilização na Cultura Militar é um 

fator a ser alcançado pelos exércitos dos países subsaarianos. A segurança não e 

apenas do foro dos militares. Envolve outros ministérios, o ramo judicial, a legislatura 

e a sociedade civil. Assim, um exército profissional deve manter relações com todos 

os principais intervenientes na segurança de modo a desempenhar devidamente os 

seus deveres. Portanto, a instituição militar tem obrigação de institucionalizar uma 

cultura ética e de responsabilização de modo a conquistar a confiança e o respeito 

da sociedade.  

O reforço da disciplina militar e do sentido do dever é uma necessidade nítida 

dos valores morais das tropas africanas. Os tribunais militares africanos tem sido, 

em geral, ineficazes e ineficientes na condenação dos responsáveis por abusos dos 

direitos humanos. Assim, a chefia militar deve ter como prioridade o reforço do 

sistema judicial militar de modo a restaurar a disciplina dentro dos quartéis africanos.  

 Cabe ressaltar que, as forcas armadas africanas devem revisitar os seus 

Códigos Uniformes de Justiça Militar (CUJM), as leis processuais e substantivas que 

orientam o sistema de justiça militar. Os CUJM devem oferecer orientação clara 

sobre crimes, desde o delito menor de desobediência aos crimes mais graves, tal 

como o assassinato. Normalmente, este último tipo de crime passa por um sistema 

de julgamento. De molde a limitar as percepções de interferência, os lideres devem 

também ponderar a possibilidade de alguns, ou mesmo todos, os processos 

criminais serem conduzidos de forma independente da cadeia de comando militar.  

É de uma importância crucial garantir que os sistemas de justiça militar são 

compatíveis com os critérios dos direitos humanos. A maioria das leis militares 

européias e informada pela Convenção Européia dos Direitos Humanos. A Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos oferece um ponto de referencia 

semelhante que garante que os sistemas de justiça militar africanos obedecem a 

legislação nacional e as leis internacionais. Se num país não houver competências 

legais para cumprir estes requisitos, os governos e as forcas armadas devem 

procurar assistência de parceiros das suas CER, da UA e a nível global 

(OUÉDRAOGO,2014). 
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3 LIMITAÇÕES, CAPACIDADES E ÓBICES DAS FORÇAS TERRESTRES 

SUBSAARIANAS 

O referido capítulo tem como objetivo estudar a evolução e o estado atual 

das Forças de Defesa dos Países Subsaarianos, verificando o seu processo e 

métodos empregados para alcançar os objetivos militares, políticos e psicossociais 

desejados, constatando os seus verdadeiros problemas a serem objeto de 

aprimoramento das relações Brasil-África no campo militar.  

 Nesse contexto, serão abordadas os óbices, capacidades e possíveis 

limitações que criaram o panorama apresentado sobre as referidas forças de defesa 

a partir do período próximo ao início do século XXI até os dias atuais, levando em 

consideração a possibilidade de compreensão das causas e consequências que 

envolve essa problemática.  

Ainda, os conceitos que envolvem as estruturas militares tradicionais 

conforme seus princípios, características e peculiaridades de emprego. Também 

serão apresentados fatores inerentes a rotina da caserna que seja inerente a 

qualquer força de defesa em países democráticos, assim como seus efeitos para a 

segurança para a região da África e, consequentemente, para a soberania nacional 

de seus Estados. 

Por fim, na última seção abordaremos algumas percepções que repercutem 

no cenário atual desses países.  

 

3.1 A Limitação da Capacidade Operativa  

 

Segundo Emile Ouédraogo(2014), o profissionalismo das forças armadas 

depende de sistemas eficazes de comando e controlo, de competências e de 

recursos para realizar missões bem-sucedidas. A fraca capacidade operacional que 

se faz sentir em muitas forças armadas africanas torna-as incapazes de 

desempenhar esse papel e levanta questões sobre a sua própria relevância. A 

derrota de tropas do Mali por rebeldes islamitas, em 2012, a captura de Goma pelo 

agora extinto grupo rebelde M23, na República Democrática do Congo, nesse 

mesmo ano, e a desintegração das forças armadas da República Centro-Africana 

após a rápida e fácil conquista de Bangui por forças rebeldes Seleka, em 2013, 

ilustram bem a fraca capacidade operacional de muitas forças armadas 

subsaarianas. Entre as muitas razões que poderiam explicar esta ineficácia 
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salientam-se as seguintes: lacunas na cadeia de comando que levam à indisciplina, 

supervisão inadequada de práticas de aquisição, fraca gestão de recursos redutora 

da capacidade operacional, fraca motivação e missão mal ajustada ou obsoleta. 

 

Figura 3.1 Fonte: http://koaci.com/guerre-laurent-gbagbo-fait-resistance-68154.html 

 

3.2 Óbices na cadeia de Comando e a indisciplina  

 

De acordo com Adam Nossiter(2013),uma cadeia de comando funcional é um 

pré-requisito de toda a instituição militar. Reflete a boa liderança e a disciplina e 

promove a responsabilização. Infelizmente, relatos oriundos de toda a África pintam 

um quadro de forças armadas cuja mão esquerda não parece saber o que faz a 

direita. Parece haver muito pouca ligação entre as políticas militares oficiais e as 

ações das bases. Um exemplo disso mesmo ocorre no norte da Nigéria, onde os 

soldados que combatem os rebeldes do Boko Haram foram acusados pelos civis de 

terem cometido atrocidades.37 Líderes militares nigerianos de alto nível têm tido 

dificuldade em explicar estes atos, apesar de serem capazes de articular claramente 

a sua compreensão dos efeitos potencialmente exacerbantes que as pesadas 

medidas de segurança interna podem causar entre as populações locais. A grande 

maioria das forças armadas africanas é regulamentada por textos legislativos, tais 

como os estatutos dos funcionários das forças armadas e o código disciplinar militar. 

Contudo, frequentemente, os atos criminosos cometidos fora dos quartéis não são 

castigados devido a lacunas na cadeia de comando e no protocolo disciplinar, o que 

perpetua a ideia de que, em alguns países, os militares estão acima da lei. Este 
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facto reforça uma cultura de impunidade que fragiliza a reputação das forças 

armadas e promove o comportamento desviante entre as tropas. 

Ainda segundo Nossiter (2013) Na Costa do Marfim, durante o regime de 

Laurent Gbagbo, não oram aplicadas quaisquer sanções contra os perpetradores de 

um massacre em 2000 — quando soldados leais a Gbagbo mataram civis que 

contestavam a legitimidade da sua eleição. Nem houve qualquer responsabilização 

pelas mortes ocorridas durante as marchas de protesto, em 2004. Após o regime 

democrático de Alassane Ouattara assumir o poder, em 2011, os responsáveis 

foram acusados. No entanto, o governo de Ouattara ainda não fez o mesmo 

relativamente a soldados sob a sua autoridade que cometeram crimes no rescaldo 

das eleições controversas de 2010. 

É claro que há exceções. No Benim, em várias ocasiões o sector judiciário 

deteve detectives da Guarda Nacional e da polícia por prisão ilegal e maus-tratos a 

cidadãos sob custódia policial. No Burkina Faso foram expulsos do exército 566 

soldados envolvidos no motim de 2011 e 217 líderes do motim foram detidos, 

formalmente acusados por um tribunal militar, e presos por terem desonrado as 

forças armadas, causado desordem pública e cometido violações dos direitos 

humanos. 

 

Figura3.2Fonte:www.lexpress.fr/actualite/monde/cote-d-ivoire-a-duekoue-la-piste-du-
reglement-de-comptes_979339.html 
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3.3 Dificuldades Tribais e Étnicas  

Conforme Boubacar(2013), uma força militar organizada na base da 

discriminação étnica ou tribal não pode defender a república, muito menos a 

população. Pelo contrário, só pode defender os interesses do seu grupo étnico ou 

tribo. Não goza da confiança da população, nem da legitimidade e competência de 

uma força estruturada na base do mérito, o que coloca impedimentos à sua eficácia. 

Infelizmente, em muitos países africanos a estrutura das forças armadas ainda se 

baseia em considerações de carácter étnico ou tribal.Por exemplo, na Mauritânia o 

exército está dividido por distinções raciais, étnicas e culturais. Sendo embora uma 

minoria que constitui menos de um terço da população, os árabes berberes têm 

dominado as instituições políticas, económicas e militares desde a independência. 

Na sequência de um alegado plano de golpe de estado de base étnica, em 

1987, ter ameaçado este domínio, o Presidente da Mauritânia, Ould Taya, iniciou 

uma quase total “arabização” de todos os ramos das forças armadas mauritanas. 

Boubacar(2013)  afirmar ainda que , no Chade, a composição étnica das forças 

armadas não reflecte o país no seu todo. Os Zaghawas, grupo étnico a que pertence 

o Presidente Idriss Déby, dominam o exército e principais posições militares desde 

1990, ano em que derrubaram o Presidente Hissène Habré. As forças armadas do 

Togo são outro exemplo. Setenta e sete por cento dos militares são da região norte 

do país. Setenta por cento destes são Kabyens, o grupo étnico do Presidente, 

incluindo 42% oriundos de Pya, a aldeia natal do Presidente. Contudo, a etnia Kabye 

constitui apenas 10 a 12 por cento da população do Togo. 

De acordo com Toulabor(2009), a forma de  recrutamento de militares 

predominantemente da etnia do presidente é uma prática demasiado comum em 

África. Numa cadeia de comando deste tipo os oficiais são mais leais ao presidente 

do que à Constituição. Esta prática fragiliza os padrões profissionais das forças 

armadas e provoca conflitos no seio das forças armadas por motivos étnicos. Tais 

divisões foram claramente expostas nas lutas internas que irromperam subitamente 

no Sudão do Sul, em dezembro de 2013, causando um grave retrocesso no 

processo de construção institucional do sector da segurança no país mais jovem de 

África. Pelo contrário, umas forças armadas compostas de tropas vindas de 

comunidades de todo o país podem criar alicerces fortes sobre os quais se pode 

construir um Estado democrático. Uma força diversificada também cria condições 

favoráveis à profissionalização das forças armadas, pois é mais provável que as 
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promoções de carreira sejam mais baseadas no mérito do que na etnia e que a 

fidelidade seja para com a nação como um todo e não para uma etnia em particular. 

As forças armadas da Tanzânia são um exemplo de forças armadas etnicamente 

diversas e mais representativas da sociedade. 

 
Figura:3.3 MAPAS de ETNIAS/NAÇÕES e PAÍSES no CONTINENTE AFRICANO 
Fonte: http://profwladimir.blogspot.com/2012/02/mapas-de-etiniasnacoes-e-paises-no.html 

 

Cyrus(2013) descreve que um exemplo moderno de Forças Armadas que se 

tornaram mais inclusivas é o da Força Nacional de Defesa da África do Sul (SANDF). 

Um esforço concertado pós-apartheid conseguiu criar uma força militar composta de 

homens e mulheres provenientes de forças anteriormente beligerantes. Sob pressão 

de uma transição política, o sector militar transformou-se de modo a representar e 

reflectir a diversidade do povo sul-africano. O governo, os militares e a sociedade 

civil continuam a manter a inclusão como um elemento da política de segurança 

nacional da África do Sul. As forças armadas do Burundi também encetaram um 

processo de integração alargada, baseado num regime de quotas, e estabeleceram 

uma idade de reforma de modo a que as forças armadas sejam um reflexo mais fiel 

da população do país. Sob um forte compromisso da sua liderança, após o cessar-

fogo de 2003, os militares deram início a um processo de integração, sobretudo de 

rebeldes Hutu, no exército dominado por elementos Tutsi. Esta integração ocorreu a 

todos os níveis da instituição militar, e soldados de diversas origens étnicas viviam e 

treinavam juntos nos mesmos quartéis. Em 3 anos o preconceito étnico entre as 
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forças armadas diminuiu drasticamente, especialmente entre as tropas jovens. 

Consequentemente, as forças armadas do Burundi tornaram-se mais coesas. 

 

3.4 Politização das Forças Armadas e Militarização da Política 

 
De acordo com Nossiter(2013), a politização das Forças Armadas é a ponta 

do iceberg que frequentemente esconde uma competição ativa entre os políticos que 

procuram o apoio dos militares. De facto, a maioria dos golpes militares ocorridos 

em África foram apoiados por intervenientes políticos rivais. Quando estes 

interesses rivais se fazem sentir no interior do partido dominante é mais provável 

ocorrerem “revoluções palacianas” em vez de uma interrupção total da ordem 

constitucional. No Togo, por exemplo, após a morte do Presidente Gnassingbé 

Eyadéma, em 2005, seu filho Faure Gnassingbé substituiu-o após generais leais a 

seu pai não terem permitido que o chefe da Assembleia Nacional assumisse o poder 

de acordo com o que está defnido na Constituição. Alguns partidos políticos tentam 

encontrar simpatizantes entre os militares com o objetivo de usurpar o poder durante 

momentos de crise. É revelador que o golpe militar de 2012 no Mali tenha sido 

apoiado por vários partidos políticos apesar da condenação unânime por parte da 

comunidade internacional. Na Costa do Marfim, figuras leais ao antigo Presidente 

Laurent Gbagbo continuaram a contar com o apoio de simpatizantes entre os 

militares para minarem a autoridade do Presidente Alassane Ouattara. Estes 

imbróglios político-militares são ilustrativos de uma situação comum em África: 

intervenientes políticos que se apoiam nas forças armadas, e não no povo, para 

fazerem valer as suas causas. 

 Se é verdade que os altos níveis de profissionalismo militar em alguns países 

ocidentais tornaram obsoleta a ideia de que um político possa individualmente 

subverter o aparelho de segurança, em muitos países africanos continua a ser 

comum a manipulação da fidelidade das forças armadas. Mas essa abordagem é 

implicitamente instável. Um exemplo claro disso mesmo foi o que se passou na 

Costa do Marfim. Quando o primeiro presidente da Costa do Marfim, Félix 

Houphouët-Boigny, assumiu o controlo do sector da segurança, reduziu a sua 

dimensão e criou uma milícia leal ao partido, a qual era composta maioritariamente 

por Baoulé (o grupo étnico a que pertencia Houphouët-Boigny). Exerceu também 

uma forma de manipulação das forças armadas, pagando altos salários aos oficiais 
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em comparação com outros funcionários públicos, e oferecendo posições no partido 

e outros benefícios aos oficiais de mais alto nível (OUATTARA, 2011) 

Herbert (2005) afere que estes apoios desequilibrados abriram caminho à 

posterior espiral de instabilidade e insegurança políticas na Costa do Marfim. 

Aquando da morte de Houphouët-Boigny, em 1993, o presidente da Assembleia 

Nacional, Henri Konan Bédié, tomou o poder com a ajuda de alguns oficiais da 

Guarda Nacional que pertenciam à sua tribo. Devido a este ato — sem precedentes 

na história política e constitucional da Costa do Marfim — as forças de segurança 

abandonaram a sua imagem de unidade e neutralidade e, a partir desse momento, 

tornaram-se intervenientes centrais no jogo político. A mesma Guarda Nacional, 

posteriormente melhor equipada e treinada do que as outras forças armadas do país, 

colocaram Laurent Gbagbo no poder como chefe de Estado após as eleições de 

2000, nas quais o candidato presidencial rival, o já falecido General Robert Guéï, se 

proclamou vencedor. Tal como acontece noutros países africanos, os elementos das 

forças de segurança tornaram-se “criadores de monarcas”. Este tipo de relações tem 

como consequência um sector militar mais partidário e menos profissional aos olhos 

da sociedade, o que diminui o respeito pela instituição — o que é necessário para 

recrutar soldados empenhados, disciplinados e com talento. Entretanto, a 

necessidade de apoio militar explica a razão por que os políticos frequentemente 

toleram e, por vezes, encorajam os chefes militares a utilizar recursos públicos para 

enriquecimento próprio. A realidade representa não só uma politização dos militares, 

mas também a “militarização” da política. 

 

3.5 Carências organizativas 

 

Segundo Gallo(2013) os recentes acontecimentos no Mali e na República 

Democrática do Congo são só as últimas demonstrações das profundas carências 

organizativas e tácticas de muitos exércitos nacionais, nem sempre e nem só 

imputáveis à falta de meios e aos magros orçamentos da defesa de muitos países.A 

retirada das tropas malianas perante a progressão das milícias islâmicas permitiu a 

conquista das regiões de Gao, Kidal e Timbuctu por parte destas últimas em poucos 

meses, ao mesmo tempo que na RD do Congo os rebeldes do M23 conquistam 

Goma sem que os militares congoleses pudessem opor a mínima resistência. 
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Ainda segundo Gallo(2013) a lista poderia continuar com a Somália, em que 

por mais de duas décadas todo o território esteve à mercê dos grupos armados e só 

recentemente o governo de Mogadíscio conseguiu afastar os milicianos islâmicos de 

al-Shabaab, graças à ajuda dos militares da missão da União Africana (Amisom) e 

das forças de defesa quenianas. No Uganda, as milícias do Exército de Resistência 

do Senhor (LRA, no acrónimo inglês), já reduzidas a poucas centenas de homens, 

continuam a escapar às tropas regulares, enquanto do seu chefe, Joseph Kony, se 

perdeu o rasto. Etiópia, Sudão, Quénia estão ainda a braços com movimentos 

independentistas, cujas reivindicações desaguam, por vezes, nos chamados 

conflitos de baixa intensidade que produzem, contudo, sempre um número relevante 

de vítimas. Muitos analistas imputam a instabilidade crónica destas e outras zonas 

da África Subsaariana também à inaptidão dos exércitos e dos serviços de 

informação. 

 

3.6 Deficiências Logísticas, controle e a Administração Militar 

 

Segundo os dados do Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), um dos mais respeitáveis think tank a nível global, todo o continente 

africano destinou à defesa 34 mil milhões de dólares em 2011, dos quais 14 na 

África do Norte e 20 na África Subsariana, face a uma despesa militar mundial de 

1738 mil milhões. Apesar de muitos países omitirem comunicar dados relativos à 

aquisição de armamentos, o balanço da defesa africana é dos mais reduzidos do 

mundo, se se considerar que se trata de 55 Estados. Na América Latina, por 

exemplo, gastam-se 66 mil milhões. Se Egipto, Argélia, Líbia, África do Sul e Angola 

sozinhos totalizaram mais de metade da despesa militar africana, tornando-se entre 

os melhores compradores dos sistemas de armas mais sofisticados, a restante parte 

do continente mostra graves deficiências em termos de equipamento, veículos, 

treino e comunicações. 

O quadro não muda se se analisar a situação do ponto de vista do pessoal 

realmente operativo. O ex-ministro da Defesa do Mali Soumeilou Boubeye, por 

exemplo, declarou recentemente que o exército nacional, com uma força de 7350 

soldados, pode contar com 3000 homens realmente capazes de tomar parte em 

operações militares. No conjunto, considerando também os 4800 polícias e os 3000 

auxiliares, as forças de segurança malianas totalizam pouco menos de 20 000 
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unidades e são insuficientes para garantir o controlo de um território tão vasto como 

duas vezes e meia o de França. Por cada 10 000 habitantes, no Mali há apenas 46 

militares, número de longe inferior a muitos países da região. No Senegal, por 

exemplo, são mais do dobro (105), no Chade 155, ao passo que a Argélia, que se 

vangloria dos melhores exércitos do continente, chega aos 408. Mas estas últimas 

são exceções no cenário continental africano. Também o Burkina Faso e o Níger, 

com respectivamente 44 e 31 homens, dispõem de uma força militar 

subdimensionada. 

Tal exiguidade de homens reflete-se na incapacidade de muitos países 

controlarem as suas fronteiras. No caso do Mali, que partilha 6500 km de fronteira 

com sete Estados, a carência de pessoal esteve entre as principais causas que 

favoreceram a circulação incontrolada e o estabelecimento de grupos integralistas 

da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQMI), de Ansar Eddine, do Movimento para a 

Unidade e a Jihad na África Ocidental (MUJAO) e dos separatistas tuaregues do 

Movimento Nacional para a Libertação do Azawad (MNLA). Também a Argélia tem 

grandes dificuldades em garantir a segurança das suas fronteiras. 

O orçamento militar africano, enquadra-se entre os mais pobres no mundo. 

Atendendo aos dados do Military Balance 2012, redigido pelo International Institute 

for Strategic Studies (IISS), só quatro países em África gastam mais de mil milhões 

de dólares ao ano para a defesa. Trata-se da África do Sul (3,7 mil milhões), Angola 

(3,5), Sudão (1,9) e Nigéria (1,7), ao passo que Sudão do Sul, Quénia, Eritreia, 

Camarões e Costa do Marfim têm um orçamento que vai dos 600 milhões de dólares 

aos 353. 

No plano das verbas militares e dos equipamentos, registam-se em alguns 

países também casos de aquisições de armas que não respondem às necessidades 

específicas daquela realidade. É o caso da RD do Congo, que gastou 85 milhões de 

dólares para o fornecimento de 100 carros armados ucranianos T-72. Não obstante 

o considerável investimento, o Exército congolês não colheu daí qualquer benefício 

para garantir a segurança na região do Norte Kivu, nem para travar a progressão 

dos rebeldes do M23. 

Não menos considerável é o fator motivação e a lealdade que os militares 

africanos demonstram em relação ao poder político que os guia. À parte a presença 

de nutridas fileiras de ex-combatentes rebeldes desmobilizados e reinseridos nas 

forças armadas regulares de muitos países, sobre cuja fiabilidade ninguém juraria, 
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muitos exércitos africanos estão intencionalmente subdimensionados e mal 

equipados por uma precisa opção da liderança política. Por outras palavras, muitos 

governos olham com suspeição para o papel dos militares e temem que o seu 

reforço possa representar uma ameaça para a segurança interna e para as 

instituições, em vez de um recurso. As unidades de elite, se existem, são muitas 

vezes usadas exclusivamente para a proteção das cúpulas políticas e do seu 

séquito. Emblemático é o caso queniano, onde a guarda presidencial conta mais de 

200 homens destinados a tutelar a segurança do presidente e da sua família. 

 

 

Figura 3.4 fonte: http://www.jeuneafrique.com/405447/politique/infographie-se-porte-

commerce-armes-afrique/ 

 

Outro sinal visível de má governação no sector militar encontra-se na 

aquisição de abastecimento e equipamento destinado às forças. A maioria das 

tropas queixa-se de que a vida nos quartéis é inóspita, o salário irrisório e a 

oportunidade de promoção na carreira inexistente. Contudo, o orçamento para o 

sector militar é maior do que o da maioria dos serviços públicos. Na Nigéria, por 

exemplo, muitos quartéis continuaram num estado de grave degradação mesmo 

depois de o setor militar gastar quase US$76 milhões na reabilitação e construção 

de quartéis. Alegações de corrupção na aquisição de equipamento de qualidade 

inferior e de desvio de bens para o Boko Haram destruíram ainda mais a confiança 

nas instituições militares nigerianas e comprometeram diretamente a sua eficácia. 

Uma das razões desta desconexão deve-se ao facto de os departamentos dos 

assuntos financeiros e administrativos dos ministérios da Defesa normalmente 
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serem apenas fachadas — com uma séria falta de pessoal e sem meios para 

desempenharem os seus deveres. Em resultado, a fraca supervisão dos contratos 

de aquisição dos ministérios da Defesa possibilita a corrupção generalizada e cria 

um problema de governação. Por exemplo, uma avaliação de 19 sectores da defesa 

africanos, realizada pela Transparência Internacional, concluiu que 90 por cento se 

classificava nos dois quintos mais baixos de transparência do ciclo de aquisição (ver 

Quadro 1). Mesmo quando os procedimentos administrativos são respeitados nas 

fases iniciais do processo de criação do orçamento, um carimbo que diz “secreto” ou 

“classificado” nestas propostas é suficiente para estas ficarem isentas de auditoria 

por parte das unidades de finanças públicas. E se algumas aquisições militares 

podem ter necessidade de ser confidenciais por razões de segurança nacional, a 

grande maioria não precisa. 

 

Quadro 1. Classificações Anticorrupção para Certas Categorias de Assuntos Financeiros e 
Administrativos do Sector da Defesa em 19 Países Africanos, 2013 (4=alta transparência, 0=baixa 
transparência) Fonte: Programa da Defesa e Segurança da Transparência Internacional, 2013.40 A 
pontuação anticorrupção é baseada numa avaliação de classificações em 77 categorias de risco de 
corrupção. 
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4 EXÉRCITO BRASILEIRO E INTERAÇÕES COM AS FORÇAS DE DEFESA 

SUBSAARIANAS 

 

O referido capítulo tem como objetivo apresentar o emprego do Exército 

Brasileiro no entorno estratégico nacional por meio de ações militares que 

possivelmente venha a criar uma janela diplomática importante para o Brasil na 

África. 

 Nesse contexto, serão abordadas as ações eficientes que foram 

implementadas a partir do período próximo (década de 2010) até os dias atuais, 

levando em consideração a modernização da Força Terrestre Brasileira.  

Ainda, os conceitos que envolvem as operações conjuntas conforme seus 

princípios, características e peculiaridades de emprego. Também serão 

apresentados a diplomacia militar existente entre o Brasil e os países da África 

Subsaariana, assim como seus efeitos para a segurança do entorno estratégico 

geopolítico brasileiro e, consequentemente, para a soberania nacional. 

Por fim, na última seção abordaremos algumas percepções de militares 

brasileiros que participaram de missões no contiente africano, evidenciando em que 

medida os intercâmbios militares contribuem para cooperação militar e diplomática 

na região em questão. 

 

 4.1 Diplomacia Militar no Continente Africano  

 

De acordo com a Diretriz de Atividades do Exército Brasileiro na Área 

Internacional (DAEBAI), EB-10-01.006, a diplomacia militar é um mecanismo 

utilizado pelo Brasil para buscar a integração e cooperação com outro país, que se 

estabelece uma confiança mútua, possibilitando a capacitação militar, a segurança 

regional e, consequentemente, a paz mundial. 

As atividades realizadas pelo Exército Brasileiro na condução da diplomacia 

militar são: 

- missões permanentes no exterior junto às representações diplomáticas, 
organizações militares de ensino ou instrução, organismos internacionais, 
comissões e outras; 
- missões permanentes de militares estrangeiros no Brasil na área militar; 
- conferências e reuniões, bilaterais ou multilaterais, com a participação de 
representantes do Exército no Brasil ou no Exterior; 
- cursos, estágios, seminários e visitas, tanto de militares brasileiros no 
exterior quanto de autoridades e militares estrangeiros no Brasil, a fim de 
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tratar de assuntos de interesse do EB; 
- intercâmbios militares diversos; 
- exercícios/treinamentos em conjunto com tropas estrangeiras no Brasil e 
no exterior; 
- participações em missões de paz; 

- participações em missões humanitárias; 
- gestões para compra e venda de Produtos de Defesa (PRODE), seus 
componentes e matérias primas; 
- assinatura de entendimentos, convênios, termos aditivos, arranjos 
técnicos, instrumentos de parceria, cartas de intenção e documentos afins; 
e 
- outras missões eventuais. (DAEBAI, 2016. p. 06) 

 

O continente africano é uma das prioridades da Diplomacia Militar. Nessa 

região, o Exército Brasileiro tem realizado uma intensa cooperação com os exércitos 

dos países subsaarianos, em especial com a Angola , Senegal e Namíbia. Dessa 

maneira, a diplomacia é marcada por um ambiente de confiança mútua, contribuindo 

para a segurança na faixa de fronteira. (DAEBAI, 2016) 

Conforme o que prescreve a DAEBAI (2016), a diplomacia militar prioriza as 

atividades inerentes ao referido setor com os países da Africa Subsaariana . Tal fato 

pode ser constatado conforme as informações que constam no quadro da DEABAI, 

o qual segue abaixo: 

 

 

Quadro Nr 01:  prioridades das missões por continentes. Fonte: DAEBAI de 2016. 

 

Constata-se no Quadro Nr 01, que os objetivos estabelecios pela DAEBAI 

priorizam, de modo relativo, o continente da africano , estando entre as três 

primeiras prioridades, prevalecendo diante os demais continentes.  
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Dessa forma, a diplomacia militar empregada pelo Exército Brasileiro junto à 

países da Africa Subsaariana é marcada por uma estreita ligação, com a 

participação de militares brasileiros na área de ensino e de operações, que agregam 

novos conhecimentos e permitem a realização de operações combinadas, 

contribuindo para a projeção internacional do Brasil. 

 

 4.2 Intercâmbio Doutrinário entre Centro de Instrução de Guerra na Selva 

(CIGS) e as Forças Armadas do Senegal (FAS) 

 

Segundo Palaia (2012), é notório o profissionalismo das Forças Armadas do 

Senegal e a coerência de suas ações estratégicas para a melhoria de seu poder 

militar. O que causou maior empatia junto às autoridades militares foi o diagnóstico 

inicial e as propostas, que foram sugeridas pela equipe do CIGS, para a continuação 

deste relacionamento, baseadas em troca de experiências e preparação de quadros 

que possam repassar os conhecimentos em seu País e não a simples missão de 

instrução. As Forças Armadas do Senegal estão acostumadas com apoio dos 

Estados Unidos e da França, haviam, pelo menos, duas missões em execução (uma 

dos EUA na Cia FE e outras dos EUA e França no CTT). Os militares expressaram 

seu descontentamento com a maneira de repassar os conhecimentos de americanos 

e franceses, onde eles são apenas instruendos, o que não permite que tenham a 

capacidade de replicar as técnicas para seus soldados. Após uma visita ao Brasil de 

dois militares senegaleses, a FAS passou a ter no Brasil uma grande referência 

militar em Guerra na Selva e se mostraram muito abertos a receber apoio e 

orientação. 

No campo militar, o Senegal enfrenta um grande problema de delitos 

transfronteiriços (Tráfico de drogas, armas e contrabando) ao sul do País, onde 

predominam o ambiente de selva e ribeirinho, sendo que a FAS concentra mais de 

60% de seu efetivo naquela região.Verifica-se que a pedagogia e técnica de ensino 

militar executada no CIGS estão muito acima do nível executado na FAS e, 

especificamente, no CTT. Naquele Centro a equipe de instrução é convocada a cada 

adestramento e o CTT não tem uma equipe de instrução fixa, apenas um efetivo de 

guarda patrimonial e de apoio as instruções.Observou-se que as FAS e o CTT são 

muito carentes quanto a técnicas ribeirinhas e aeromóveis para o emprego de tropa 

em Operações na Selva, sendo esse o maior nicho de interesse, além do método e 
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didática de ensino do CIGS. Tendo em vista a diferença de atitudes de militares 

brasileiros que possam participar dessa missão, em relação a americanos e 

franceses, a influência e a dissuasão praticada por eles irá além do funcionamento 

do CTT, podendo se transformar em uma janela diplomática importante para o Brasil 

na África(PALAIA, 2012) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura4.1 Condução de um Curso de Guerra na Selva no Centro de Treinamento 
Tático/CTT, na cidade de Toubakouta, na República do Senegal, por Instrutores brasileiros do 
CIGS em 2013. 

 

 4.3 Intercâmbio Doutrinário Brasil e Angola e sua relação bilateral  

Particularmente em Angola, Pimentel (2000, p. 13-15) constatou que 

inúmeros foram os obstáculos enfrentados ao longo da década de 1990, em especial 

o que foi apontado pela diplomacia brasileira como sendo a atuação do líder Jonas 

Savimbi e a atuação rebelde da UNITA (União para a Independência Total de 

Angola). Dessa forma, a retomada da guerra civil, em 1992 (MANDELE, 2014, p. 

12), a qual perdurou até 2002, acarretou em um atraso econômico e social, além do 

gasto elevado com o financiamento da mesma. 

  

Ainda na década de 1990, destaca-se a instalação da Aditância das Forças 

Armadas Brasileiras em Angola, ocorrida em 1º de fevereiro de 1995 

(MASCARENHAS, 1996, p. 35). Assim, abriu-se o caminho para uma efetiva e maior 

aproximação militar entre os dois países. 
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Na atualidade e dentro desse contexto, formado por um misto de idealismo e 

naturais dificuldades para uma efetiva cooperação militar brasileira é importante 

considerar-se o que está definido na DAEBAI (2013, p. 19): 

Os princípios capitulados no art. 4º da Constituição Federal balizam a atuação 

diplomática brasileira e, via de consequência, a atuação do Exército no âmbito 

externo. Ao respaldar as ações diplomáticas, o Exército exerce a denominada 

Diplomacia Militar, entendida como “o conjunto de ações de cooperação na Área de 

Defesa, levadas a efeitos entre países amigos, incluindo estabelecimento de 

aditâncias militares, realização de conferências bilaterais, ações militares 

combinadas, intercâmbios entre estabelecimentos de ensino, entre outras”. 

Dessa forma, verificou-se que a DAEBAI aponta para a promoção de 

intercâmbios e cooperações inseridas na Diplomacia Militar, construindo relações de 

confiança mútua, com a finalidade de colaborar com a segurança, o 

desenvolvimento, a estabilidade regional e a paz mundial. 

Por sua vez, Amo (1993, p. 26-29) já enumerava uma série de possíveis 

áreas de cooperação militar junto a Angola, muitas das quais já implementadas ao 

longo dos últimos anos, como a presença de um Adido Militar naquele país desde o 

ano de 1995, a abertura do sistema de ensino militar brasileiro a militares angolanos 

e um programa regular de visitas e estágios. 

Na mesma linha, Mascarenhas (1996, p. 35) destacou que:o próximo passo 

na integração militar entre os dois países será o da criação de uma Missão Militar de 

Instrução em Angola. Neste sentido, vem trabalhando o atual adido militar brasileiro 

esforçando-se para demonstrar ao governo angolano que a melhor relação de 

custos-benefícios para as FAA é a criação da citada Missão, com instrutores 

brasileiros voltados para as características locais, já que esses aspectos, dificilmente 

podem ser considerados nos estabelecimentos de ensino do nosso Exército. 

Assim, este ainda é um objetivo não atingido na relação entre os dois países, 

mas que uma vez bem delineado e construído pode trazer vantagens significativas 

para ambos, pois a formação de militares já vem ocorrendo há alguns anos, 

conforme constatou Araújo (2012, p. 39-40): 

A cooperação da AMAN na formação de oficiais dos países da CPLP na 

África se iniciou com a chegada dos primeiros Cadetes de origem angolana no final 

do século passado. Até o ano de 2003, havia ingressado na AMAN 26 (vinte e seis) 

Cadetes oriundos de Angola. Desse montante, 20 (vinte) foram declarados 
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Aspirantes-a-oficial. [...] Percebe-se que a cooperação do Exército Brasileiro na área 

de defesa, por intermédio da formação de oficiais das nações amigas africanas 

integrantes da CPLP pela Academia Militar das Agulhas Negras, é fator que contribui 

para a projeção do Soft Power brasileiro no contexto internacional. Além disso, 

favorece a edificação de parcerias estratégicas com os países lusófonos africanos e 

o esforço do Brasil para a consolidação da ZOPACAS. 

Nessa mesma linha, afirmou Santa Bárbara (2015, p. 164) que: 

Com base na discussão teórica anteriormente apresentada, a presença de 
militares africanos nas escolas militares do Exército corrobora a combinação 
entre a PEB, por meio da atuação e financiamento da ABC, com a 
dimensão soft de influência doutrinária e cultural visando à obtenção de 
novos mercados ou mesmo assegurar os atuais nichos para os produtos de 
defesa brasileiros. 
 

A propósito, o atual oficial General do Estado-Maior General das Forças 

Armadas Angolanas, que possui curso do Centro de Estudos do Pessoal (CEP), é 

entusiasta pelo sistema de ensino praticado no Exército Brasileiro e demonstrou a 

intenção de aumentar a influência brasileira no que diz respeito à doutrina de ensino 

nas escolas militares angolanas (ADIDO EM ANGOLA apud SANTA BÁRBARA). 

A par de todas as dificuldades logísticas e estruturais em trazer militares para 

realizarem curso fora de seu país, a existência de uma Cooperação Militar Brasileira 

de Instrução em Angola, facilitaria sobremaneira a formação dos Oficiais angolanos 

em seu próprio território, além de ser adequada à realidade daquele país e dentro de 

suas possibilidades. Portanto, esse fato apresenta-se como um desafio a ser 

transposto pelas instituições brasileiras e angolanas que se dedicam ao tema, em 

particular ao EB. Convém salientar que o tema em questão está alinhado com o 

Plano Estratégico do Exército 2015-2018, integrante da Sistemática de 

Planejamento do Exército (SIPLEx) onde constam os Objetivos Estratégicos do 

Exército (OEE). 

Outro instrumento que pode facilitar uma maior aproximação brasileira na 

área da Defesa com Angola é Protocolo de Cooperação dos Países de Língua 

Portuguesa no Domínio da Defesa (PCDD), sendo importante documento sobre a 

temática Defesa no escopo da CPLP. Nesse sentido, esclareceu Bernardino (2008) 

que: 

o PCDD tem como objetivo geral promover e facilitar a cooperação entre os 

Estados-membros no domínio da Defesa através da sistematização e clarificação de 

algumas ações a empreender, nomeadamente: Criar uma plataforma comum de 
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partilha de conhecimentos em matéria de Defesa Militar, promover uma política 

comum de cooperação nas esferas da Defesa e Militar e, contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades internas com vista ao fortalecimento das Forças 

Armadas dos países das CPLP, funcionando assim como um instrumento para a 

manutenção da paz e da segurança regional e mundial. 

Verificou-se, então, uma convergência de propósitos entre o OEE de ampliar 

a projeção do Exército no cenário internacional com as ações do PDCC de contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades internas com vista ao fortalecimento das 

Forças Armadas dos países das CPLP. 

Dessa forma, constatou-se a prioridade e a urgência estratégica de uma 

aproximação sólida e eficiente com Angola, dentro do Plano Estratégico do Exército 

2015-2018, bem como já delineado no Projeto de Força (PROFORÇA) do EB, onde 

as ações relacionadas à cooperação com países do entorno estratégico devem ser 

intensificadas. 

 

4.4 O Exercício Felino e a relação Bilateral Brasil-África 

 

Segundo MD(2017), 0  objetivo do Exercício Felino, coordenado pelo 

Ministério da Defesa (MD), é incrementar a interoperabilidade das Forças Armadas 

dos Estados-Membros da CPLP e treinar o emprego em operações de apoio à paz e 

de ajuda humanitária, sob o amparo da Organização das Nações Unidas (ONU).O 

Exercício Felino busca uma maior integração com os países de língua portuguesa. 

Entre as finalidades está  repassar a experiência brasileira na parte de 

planejamento, principalmente, em operações de paz e ajuda humanitária, além de 

mostrar as capacidades e os  produtos de defesa(PRODE).  As operações 

combinadas são uma oportunidade para adquirir conhecimento, além de facilitar o 

relacionamento entre os oficiais brasileiros e estrangeiros, em futuras missões de 

paz, por exemplo. Militares dos nove países, integrantes da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP), participam do Exercício Felino, na Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ). A Força Tarefa Conjunta e 

Combinada é composta por representantes da Marinha do Brasil, do Exército 

Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, bem como de militares oriundos de Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor-Leste. 
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Cada Exercício funciona num ciclo que dura dois anos, utilizando o mesmo 

cenário fictício que simula situações-problema. O primeiro ciclo é realizado no 

formato “carta”, no qual se planeja e executa uma operação por meio de rede de 

computadores, como um jogo de guerra. Essa fase foi realizada no ano passado, em 

Cabo Verde. O segundo exercício é realizado no ano seguinte, no terreno e com a 

ação de tropas. Esta é a modalidade realizada, em 2017, no Brasil. Os treinamentos 

da série Felino iniciaram-se no ano 2000 e são uma oportunidade de promoção da 

cooperação, amizade e união entre as nações. A cada biênio são colocados países 

diferentes para sediar o evento. O Exercício foi batizado com o nome de Felino em 

razão deste mamífero selvagem estar presente nos continentes americano e 

africano.(MD,2017) 

O  Exercício Felino tem como objetivo a preparação de uma Força Tarefa 

Conjunta Combinada (CTCC), no âmbito da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) para atingir, manter e otimizar a capacidade de intervenção em 

missão de apoio à paz e de ajuda humanitária, aos níveis operacional e 

tático das tropas da Organização das Nações Unidas (ONU) no terreno, 

em um cenário fictício, realizam ações, como o bloqueio de ruas e o patrulhamento 

de áreas, com o objetivo de conter e dispersar manifestantes descontentes com a 

presença dessas tropas. Na ação fictícia do dia 23, foi necessário o emprego da 

Viatura Blindada para Transporte de Pessoal Média de Rodas Guarani (VBTP-MR) e 

de apoio médico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme amplamente abordado na introdução deste trabalho, a realidade da 

África subsaariana e a globalização mundial no pós-Guerra Fria refletem um quadro 

de crises das mais graves nessa região que por proximidades afetam o entorno 

estratégico brasileiro. Esse fenômeno atual é agravado pela onda de violência 

anormal, destrutiva e impossível de gerir, com que tem se revestido esses conflitos s 

internos. Não obstante essa realidade, aparecem ainda novas ameaças aos Estados 

e de natureza essencialmente criminosa, como o narcotráfico, o tráfico de armas, a 

degradação ambiental, a grande difusão de doenças infecciosas, o terrorismo e a 

pirataria marítima. Neste contexto, incluem-se também as tragédias humanitárias 

decorrentes dos flagelos da guerra, e que infligem sofrimentos cruéis e desumanos 

às populações civis, em especial, mulheres e crianças africanas. Frente a tudo isso, 

o Exército Brasileiro, principal referência do Atlântico Sul, não podem permanecer 

alheio e inerte. Para cooperar de forma integradora, é necessário que ao instituição 

se torne presente de forma satisfatória quer seja com pessoal e ou sistemas de 

ensino e doutrina. O Brasil tem demonstrado, categoricamente, ao longo das quatro 

últimas décadas, o seu compromisso constitucional e institucional com os países 

africanos quer seja em missões de paz que sejam em situações integradoras e 

cooperativas.  Tradicionalmente, tem colaborado com o fornecimento de instrutores, 

tropas e ou equipamentos para as forças similares na região Esse engajamento, 

intensificado com FHC e Lula, reflete um verdadeiro esforço nacional e eleva a 

imagem política do País no continente africano, da mesma forma que garante voz 

ativa na comunidade internacional como importante ator global. Dentre os mais 

elevados objetivos da política externa do Brasil, está o de assegurar um assento 

permanente no CSNU. Isto vai requerer, obviamente, uma reforma da ONU. Não 

obstante essa reforma ainda não possuir futuro previsível, este autor opina no 

sentido de que um crescente empenho do País em participar dos diversos 

empreendimentos planejados pelos diversos órgãos do Estado brasileiro contribuirá, 

indubitavelmente, para o alcance desse propósito da Diplomacia Militar Brasileira.  

Consequentemente, o Brasil, e especificamente o Exército Brasileiro, não 

pode se eximir, na ótica do autor, de contribuir ativamente com as Nações Africanas 

no desenvolvimento e aprimoramento de suas capacidades militares onde se fizer 

necessário. O emprego do EB seja no preparo e ou adestramento por meio de 
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cursos, estágios, intercâmbios e em exercícios conjuntos com outras Forças 

Terrestres Subsaarianas, como os exemplificados nesse trabalho, poderá elevar 

bastante o grau de adestramento e interoperabilidade dos nossos meios. Além 

disso, servirá como ação de presença para mostrar os valores institucionais da 

nossa Força, o que certamente é benéfico para a política externa brasileira. 

Isto posto, verifica-se, em partes que o DOAMEPI de alguns países 

Subsaarianos pode ser objeto de cooperação e aperfeiçoamento do EB, contribuindo 

de forma significativa para integração dessas Forças e a Paz Social dessas nações.  

    Por fim, ao encerrar este trabalho, é clara a noção de que muitos são os 

atuais desafios e demandas e óbices que o Exército brasileiro enfrenta, no que 

concerne ao emprego de nossas forças para colaborar com outras instituições 

militares em desafios que um dia já foram nossos. Contudo, a despeito da nítida 

restrição recursos, pessoal e material que temos vivenciado, defende-se que todo o 

esforço e sinergia tática, operacional e estratégica devem ser aplicados   para se 

alcançar um papel cada vez mais atuante da Instituição na África Negra, 

potencializando desse modo a propagação dos valores e pilares ensinados por 

Caxias aos seus soldados.  
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