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ANIVERSÁRIO DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Alocação proferida no EME em 24 de outubro de 1972, por
ocasião da solenidade comemorativa do evento.

Transcorre hoje o septuagésimo-sexto aniversário da criação do EstadoMaior do Exército.
Criado pela Lei n9 403, de 24 de outubro de 1896, ele resultou da transformação da Repartição do Ajudante-General, em Estado-Maior do Exército.
Foi, no entanto, sob a administração do Mar. JOÃO NEPOMUCENO DE
MEDEIROS MALLET, quando Ministro da Guerra, que sua existência foi efetivada, fruto do Decreto nç 3.189, de 6 de janeiro de 1899, «tornando realidade
esta repartição».
Em 23 de janeiro de 1899, sob a Chefia do Gen. Div. JOÃO THOMAZ DE
CANTUÁRIA, instala-se definitivamente o Estado-Maior do Exército.
O Gen. CANTUÁRIA, seu primeiro Chefe, na Ordem do Dia n9 l, assim
se expressou:

iiaiO DE IMPRENSA NACIONAL

"31 IO TE CA

3l

«É com verdadeira satisfação que o inauguro, cônscio que esta útil Instituição vem sanar uma necessidade palpitante que fazia divergir de muito a
nossa Organização Militar, no conjunto com as outras Nações».
Durante mais de 70 anos de atividades profícuas, em benefício de nossa
Instituição e da própria Nação, este Alto Órgão vem cumprindo sua finalidade, tanto no assessoramento ao Sr. Ministro do Exército, como na responsabilidade que tem pela preparação do Exército para o cumprimento de sua
destinação constitucional e sua atuação na paz e na guerra.
O trabalho criador do Estado-Maior do Exército, proveniente do estudo
minucioso empreendido pelos seus elementos, vem se desenvolvendo através
dos anos, abarcando os campos mais diversos de suas responsabilidades e
atribuições, das quais podemos ressaltar algumas delas como: a organização, o
aparelhamento e o adestramento das Forças Terrestres no seu aspecto operativo; a formulação de uma política de pessoal; a implementação de um sistema de apoio logístico coerente com a Organização; a estratégia militar adequada a cada época; a criação de uma mentalidade no Exército, visando ao
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fortalecimento do espírito militar, através de uma crença real na nossa organização; os estudos de áreas de operações nas mais variadas regiões no nosso
território; a doutrina de organização e emprego de nossa Força; a participação nas atividades orçamentárias do Ministério do Exército e tantas outras
atribuições de grande relevo para as Forças Terrestres.
Duas Grandes Guerras abalaram a Terra. Seguiram-se conflitos em
várias regiões do mundo, ainda em atividade nos dias atuais, em particular a
Luta de Guerrilha e a Guerra Insurrecional, todos influindo em grandes mudanças na Arte da Guerra.
Novas doutrinas, .novas táticas e técnicas para emprego de tropa e armamento, surgem a cada momento, muitas vezes com duração efêmera, tal a
velocidade dos acontecimentos que as causam.
Entretanto, o Estado-Maior do Exército sempre atento a essas modificações tem respondido com eficiência a esse continuado desafio da História,
por meio de uma doutrina flexível, constantemente enriquecida por novas
experiências e pela formação de uma elite militar, constituída por seu quadro
de Oficiais de Estado-Maior, do mais elevado gabarito técnico.
À tarefa que se vem realizando no Estado-Maior do Exército é imensa
e realística, e está sendo empreendida com determinação, vencendo as dificuldades que se antepõem à sua concretização. Grande é a competência e o
patriotismo de todos os seus executantes, em todos os escalões, os quais buscam como recompensa apenas a satisfação do dever cumprido.
Os reflexos das atividades do Estado-Maior do Exército não se fazem
sentir somente no âmbito das Forças Terrestres. Direta ou indiretamente,
este Alto Órgão tem se constituído num dos mais importantes baluartes da
segurança do País e um dos principais sustentáculos da ordem e do progresso,
tão necessários à prosperidade da Nação.
Um dos aspectos do Estado-Maior do Exército é o seu trabalho silencioso
e fecundo, em prol do desenvolvimento do nosso Exército e do País.
É, pois, com justo orgulho que registramos- o evento de sua gloriosa criação, recordando quantos que por aqui passaram dando o máximo de seus esforços e o fruto de sua cultura para o engrandecimento da obra que prosseguimos, com o tradicional e elevado espírito de corpo, aliado à persistência
e à fé na MISSÃO, visando à grandeza do Exército em que mourejamos e
à soberania da nossa Pátria.
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ALGUNS ASPECTOS DO EXAME ESTRATÉGICO
Gen OBINO ALVARES

l.

INTRODUÇÃO

O exame estratégico de situação ventilado neste trabalho é o mesmo exame de situação de emprego corrente no campo militar realizado no nível específico da estratégia. Todavia, não é suficiente defini-lo pelo nível estratégico, pois há vários deles: o governamental, o militar, o do teatro de operações e o do exército em campanha.
Este estudo se refere ao nível da estratégia militar, ou seja, ao nível que
preside a concepção dos PLANOS DE EMPREGO e, portanto, preside o
PREPARO DA- FORÇA. O Estado-Maior das Forças Armadas e o Ministério do Exército estão permanentemente envolvidos com exames desse tipo
por lhes caberem respectivamente:
- o planejamento do emprego das forças armadas;
— a organização e o preparo da Força Terrestre.
Duas idéias se destacam aqui: a permanência do exame estratégico de
situação e o aspecto parcial deste trabalho.
A permanência desse exame é imposta pela incessante mutabilidade de
situação. O exame visa à análise e à apreciação, tão precisas quanto possíveis,
de uma realidade social eminentemente dinâmica. O ambiente internacional e o
papel que nele desempenham os vários membros da sociedade das nações são
animados de contínua mutação, transformando o positivo de hoje em dúbio,
ou negativo amanhã.
Em «Introdução à Estratégia», o Gen. Beaufre assim se manifestou a
respeito desse .dinamismo:
«O estrategista é como um cirurgião que deverá operar um
doente em estado de piora continuada e extremamente rápida,
sem estar certo de sua constituição anatômica, sobre uma mesa
de operação em constante movimento, com instrumentos cirúrgicos que deverão ser conhecidos ao menos com 5 anos de antecedência».
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No campo militar tal prazo se relaciona com a necessidade de dispor-se
de um certo número de anos para integrar equipamentos militares muito
complexos, como são, por exemplo, os aviões e os carros de combate, que
evoluem rapidamente. Além disso, devemos considerar os vários anos consumidos em pesquisa tecnológica e os prazos exigidos pelo adestramento das
formações de combate notadamente os necessários ao preparo do comando nos
níveis intermediários e superior.
Por tais motivos pressupomos que os problemas de segurança, objetos
do exame estratégico, devem ser visualizados com uma década de antecedência. Essa é a perspectiva que nosso exame deverá abarcar.
Um estudo como este é necessariamente parcial. Entre outros motivos
devido ao relativamente curto espaço de 10 anos abrangido como também à
própria dinâmica da estratégia que se procura implantar.

2.

MÉTODO DE TRABALHO

Realmente, estamos familiarizados com os exames de situação que se
realizam no campo operacional e para isso dispomos de um método de raciocínio apropriado. Sabemos que tais exames nada mais são que análises sucessivas, integração de dados e informações variáveis para cada caso e sínteses que traduzem linhas de ação viáveis.
Contudo, o exame estratégico realizado no nível do EME, de âmbito
mais amplo e de natureza especial, difere do seu congênere do âmbito operacional em alguns aspectos, entre os quais se destacam:
— a realidade social, muito diversa e sempre complexa;
— as variáveis dos problemas em curso, que provêem não só do campo
militar, como dos campos da política, da economia e da psicossociologia;
— a simultaneidade de vários ambientes de conflito previsíveis, diferentes por sua natureza e intensidade;
— a antevisão de muitos anos das ações a programar;
— o domínio a exercer sobre os acontecimentos, muito mais difícil de
conseguir e manter.
Poder-se-á estabelecer, preliminarmente, duas indagações principais:
— o EMFA e o EME terão necessidade de aprofundar tais exames e
realizar, talvez desnecessariamente, tarefa de tão grande magnitude ?
— não basUria trabalhar com as hipóteses de guerra formuladas no conceito estratégico ?
5
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Parece-nos que tanto o Ch do EMFA como o do EME, como o próprio
Ministro do Exército - - todos membros do CSN e do ACFA — intervém
continuamente em análises e diagnósticos políticos ligados à segurança, dos
quais, aliás, resultam o conceito e as hipóteses de guerra. Conseqüentemente, um exame estratégico de situação, como se procura definir neste estudo,
é do interesse direto daquelas autoridades e, portanto, da competência de
seus assessores e planejadores nos estados-maiores de alto nível.
Tentemos, pois, extrapolar de nosso método de raciocínio corrente um
método viável para o exame de situação no nível da estratégia militar.
Muitas são as variáveis de qualquer situação estratégica. Uma delas,
todavia, se torna relevante, por situar-se no domínio psicológico e constituir-se, por isso mesmo, em fonte de inesperado e origem da surpresa: o domínio da vontade humana.
No campo operacional utiliza-se o método das possibilidades, para avaliar a intervenção dessa vontade. Com êxito cada vez maior, na medida em
que se baixa de escalão, porque o número de possibilidades se torna cada
vez menor. E com êxito cada vez menor para os escalões mais elevados.
Nos níveis da estratégia militar e principalmente da estratégia nacional,
não basta o cuidadoso levantamento de possibilidades, sempre muito numerosas. O problema relevante é constituído pelo estabelecimento de objetivos
exeqüíveis. Torna-se para isso em cada hipótese de trabalho e sempre à luz
dos objetivos estratégicos que estão ao alcance do poder do Estado ou de seu
potencial mobilizável dentro dos prazos críticos.
No decorrer de um trabalho dessa natureza é possível que a análise política restrinja o objetivo a conquistar e defina um diagnóstico que limitará
decisivamente a execução da ação estratégica. Muito mais que possibilidades,
necessitamos, pois, de descrições minuciosas dos possíveis ambientes políticos
e estratégicos, ou seja, necessitamos de cenários completos, conceituados como
tentativas de descrever, com os detalhes possíveis, uma seqüência hipotética de
acontecimentos que possa orientar os planejadores e permitir a montagem das
linhas de ação adequadas a cada caso particular.
O homem sempre utilizou a imaginação como principal processo de prever o futuro. Contudo, a imaginação só é verdadeiramente criadora quando
é orientada e estimulada por cenários inspiradores, conforme se conceituou
acima. Trata-se de obter, por seu intermédio, uma perspectiva correta do
porvir; não mais fundamentando-se numa teoria de possibilidades, mas no
quadro de uma prospectiva que é mais abrangente e totalizadora.
Numerosos críticos desaconselham a utilização de cenários de referência
que, segundo eles, podem levar-nos a uma aventurosa predição do futuro,
quando não à adivinhação pura e simples. Entretanto, o bom uso dos cenários como instrumento do exame estratégico pode acarretar as seguintes
vantagens:
- forçar os planejadores a mergulharem no mundo cambiante e de difícil apreensão, do presente e do futuro, dinamizando e ilustrando
possibilidades;
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— obrigar o analista a levantar detalhes e visualizar dinâmicas que não
seriam percebidas se ele se restringisse apenas a processos mais subjetivos;
— auxiliar a perceber as ações recíprocas que entre si exercem os fatores
políticos, psicossociais, econômicos e militares;

(2) Do mesmo modo, somos uma das nações mais populosas, havendo
o censo de 1970 revelado a existência de 93.204.000 habitantes em nosso
território. O quadro abaixo, elaborado com dados de diversas origens, dá-nos
uma idéia de nossa posição nesse campo.
NAÇÕES MAIS POPULOSAS

-— ressaltar problemas, princípios e processos que, de outro modo, poderiam ser ignorados na análise ou perdidos pelos especialistas, se
eles se restringissem apenas ao exame sumário das possibilidades de
uma perspectiva complexa e controvertida.
3.

VARIÁVEIS ESTRATÉGICAS

O exame estratégico de situação se assemelha, portanto, à solução de
um problema algébrico de muitas variáveis e cujo acerto dependerá da correta
visualização de todos os dados da situação e da formulação de hipóteses de
trabalho adequadas. Vejamos um sumário das principais variáveis do exame
estratégico de situação realizado no EME.
a.

Brasil 1971

População

População
PAÍSES

PAÍSES

(106)

(106)

China

710,9

Itália

55,00

índia

523,9

França

49,91

URSS

241,7

México

47,26

Estados Unidos

201,15

Filipinas

35,88

Indonésia

112,82

Tailândia

33,69

Paquistão

109,52

Turquia

33,53

Japão

101,00

Espanha

32,62

93,20

Polônia

32,20

BRASIL

-

O primeiro conjunto de variáveis se relaciona com o poder de nosso País.
Trata-se de registrar ou de levantar o que realizamos hoje em termos de possibilidades de ação; de analisar o que estamos programando para o futuro
e de estimar que tipo de poder disporemos no período entre 1971 e 1980.

Nigéria

62,65

RAU

31,69

Alemanha Ocidental

58,01

Coréia do Sul

30,47

Inglaterra

55,28

( l ) Somos um país continente, com base física excepcional, da ordem
dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Situamo-nos em 5° lugar no quadro das unidades políticas mundiais. O quadro abaixo, extraído de «Brasil
— 1969», publicação do Ministério das Relações Exteriores, mostra-nos nossa
posição relativa.

(3) Nosso desenvolvimento econômico e social ainda não se projeta à
altura da base física, nem se compadece com a população do Brasil. Visualizemos alguns dados de desenvolvimento econômico, dos países americanos,
menos EUA, Canadá e Cuba, e situemos o Brasil nesse contexto.
CAPACIDADE ECONÔMICA

AS GRANDES NAÇÕES
Km2 (106)

PAÍSES

PAÍSES

PAÍSES

Km2 (106)

1

URSS
Canadá
China
Estados Unidos
BRASIL
Austrália

22,402
9,970
9,560
9,360
8,510
7,690

índia
Argentina
Sudão
Argélia
Congo
Arábia Saudita
México

Cultura

Porto Rico

3,040
2,770
2,500
2,380
2,340
2,250
1,970

Argentina

Militar
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Venezuela .

PNB

População

Renda p/c

(US$ 10")

(W)

(US$)

3.950

2.723

1.451

9.467

9.686

977

1.021

748

23.617

657

764

Trinidad-Tobago

15.519

1972
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PNB

População

Renda p/c

(US$ 106)

(103)

(USf)

Uruguai

1.646

2.818

584

Panamá

800

1.372

583

oo
to

México

26.160

47.267

553

o

yi

4.845

9.351

518

BRASIL

40.520

93.204

S5
|

440

Barbados

108

252

429

8

S

Costa Rica

691

1.634

423

í
§

Surinam

156

375

417

Nicarágua

357

1.842

357

o

Colômbia

6.691

19.825

338

Guatemala

l. 143

4.864

297

l3

8

203

719

283

3.427

12.772

268

PAÍSES

Chile

Guiana
Peru
El Salvador
Rep. Dominicana
Honduras
Equador

857

3.266

262

l .050

4.029

261

584

2.413

242

1.220

5.695

214

477

2.231

214

Bolívia

799

4.680

171

Haiti .

404

4.671

86

Paraguai

-

in
<N

73
d/3

CN

o
o
<>

Militar

ri

o
cs

cs
»-<

oo

cs

VO
CT>
O

oo
1^

Ü
c*

w
w

Q

O

f

CM

G

<o

<N

i^
OO

°1
VD

(4) Sabemos que o PNB e a renda individual média são indicadores
muito gerais e relativamente fracos quando postos face a face com índices
mais objetivos, como aqueles que se relacionam com a infra-estrutura econômica.
O quadro a seguir dá-nos uma visão de 5 países: dois deles europeus,
considerados como potências médias e os três maiores países latino-americanos em superfície. Tais dados podem não ser perfeitamente adequados por
não se referirem ao mesmo ano. Contudo eles permitem uma comparação
aceitável para esta análise.
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Brasil 1980
E

«Metas e Bases para a Ação do Governo», documento da Presidência da
República baixado em setembro de 1970, apresentam uma análise da situação
brasileira, com dados de 1969, e estabelecem três ordens de objetivos:
- objetivo síntese: ingresso do Brasil no mundo desenvolvido, até o fim
do século;

W

H
oá
O

— objetivo da década de 70: aumentar o PIB de 170% e dobrar a renda per capita;

O3

*J

3
ej
-O
CO

O
«
—

1 S
•c 8

8
ÇN

^?
^5

m

N-

t-^.

-^p
o"~^

OO

1 1 ^

1£

OH
CO
ty;

VALORES GLOBAIS

1969

1973

3
H
Q
W
Q

Q
U

Aumento

eu
154.470

218.000

41%

Í.700

2.150

26%

Emprego ( 1 .000 trabalhadores)

29.600

33.500

13%

Investimento Bruto (Cr$ milhões)

24.715

39.240

58%

Produto Industrial ( Cr$ milhões )

43.800

66.500

51%

2.269

3.322

46%

Produto Interno Bruto (PIB) ( Cr$ milhões)
PIB Per Capita

Exportações (US$ milhões)
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— se o desenvolvimento brasileiro prosseguir ao ritmo atual, poderemos
alcançar os objetivos estabelecidos para a década;

^-.
.«
í^
ra §
^
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— já em 1973 teremos alcançado os seguintes índices de produção, alinhados com os que correspondem ao início do período:
CO

O
Q
Q
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( l ) Os índices alcançados ao 'fim de dois anos iniciais do período —
1970 e 1971 — já levantados ou estimados aproximadamente, permitem-nos
admitir que:

12

ra , „

1^
*3^

— objetivo do período 1969/1973: alcançar as metas básicas expostas
a seguir, de modo a preparar os fundamentos para o desenvolvimento
auto-sustentado.
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(2) É possível, portanto, admitir que em 1980 tenhamos implementado o
desenvolvimento em tais condições que disponhamos, no fim da década, do
dobro do poder global que hoje dispomos.
b.

Conjuntura Mundial

Essa conjuntura representa um conjunto de variáveis muito mais numerosas.
O Gen. André Beaufre, em conferência recente realizada no EMFA, opinou que até o final do século não é provável a ocorrência de um novo conflito de âmbito mundial, como foram as I e II Grandes Guerras. Tal estimativa de contenção resulta, principalmente, da capacidade dissuasória das
grandes potências — dissuasão nuclear e não nuclear — que agiria como um
preventivo contra a guerra.
Na mesma oportunidade, todavia, o conferencista admitiu que nas principais áreas estratégicas do mundo são de esperar muitos conflitos" de natureza limitada, alguns deles cruentos, como o conflito entre árabes e israelenses
ou como a guerra no Vietnam; outros, incruentos, do tipo guerra fria, inclusive combinados com os primeiros sob a forma espúria de guerras por procuração .
No prazo que interessa a este exame estarão presentes, pois, aqueles ingredientes que desempenham o papel de fermento, na criação e na alimentação das crises internacionais. À influência do MARXISMO; a função
desempenhada pelo NACIONALISMO; o FOSSO ECONÔMICO entre
nações adiantadas e nações atrasadas; as DIFICULDADES criadas para o
crescimento das nações subdesenvolvidas; os ANTAGONISMOS RACIAIS
e o CARÁTER de cada povo quando influenciado por uma ideologia avassaladora e dinâmica, todos eles são fatores a considerar na perspectiva dos
anos «70», para que se possa visualizar a posição internacional do Brasil,
durante o decênio.
Objetivando obter uma visão adequada dessa posição brasileira esperamos empregar o método da prospectiva e utilizar ao máximo o processo dos
cenários.

O elemento fundamental da obra de Kahn e Wierner é o mundo-padrão,
um mundo futuro padronizado, obtido pela projeção de tendências gerais e
contextos bem definidos ou mesmo pela projeção de certas áreas específicas,
SEM A INTERVENÇÃO DA SURPRESA. Apesar de considerarem o
mundo-padrão como uma hipótese de trabalho de grande valor, os autores
sabem que as projeções podem levar a um mundo-padrão alternativo, com algumas variações político-estratégicas. Cada uma dessas alternativas é denominada de variação canônica e servem de bases para a montagem daqueles
cenários. As variações canônicas se apresentam sob três categorias.
Mundos mais integrados
São mundos mais ou menos pacíficos, controlados quanto às armas, com
grau relativamente alto de consulta entre as nações, e coordenação e mesmo
integração política entre todas as maiores e (ou) entre todas as menores
potências. Esses mundos podem estar orientados:
— seja para a estabilidade ou «status quo»;
— seja para o desenvolvimento ou ajuda.
Mundos introspectivos
São mundos igualmente prósperos e pacíficos diferenciados dos primeiros
por um fraco controle sobre suas armas e pela pequena coordenação geral.
Esses mundos podem apresentar um dos seguintes aspectos:
— conter um movimento comunista desintegrado;
— conter um sistema democrático desintegrado, contraposto por um sistema comunista mais ou menos dinâmico;
— conter uma Europa politicamente unida, em franco dinamismo e (ou)
um Japão dinâmico.
Mundos perturbados

4.

VARIAÇÕES DO MUNDO PADRÃO

Hermann Kahn e Anthony J. Wierner, em seu livro «O Ano 2000», realizam uma ampla análise do futuro, por intermédio dessa metodologia. Seguiremos ao pé-da-letra os cenários por eles montados para concluir pela montagem de cenários mais restritos, deles decorrentes, adequados ao exame
estratégico que empreenderemos.
Sabemos que, no que diz respeito ao Brasil, a prospectiva apresentada
pelos autores foi desmentida pelos fatos. Isso não invalida, entretanto, nem
o método de orientação nem os processos utilizados.
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São mundos relativamente violentos, nos quais a guerra geral foi excluída
e que se apresentam também sob três aspectos:
- conter um movimento comunista desintegrado;
— conter um movimento comunista dinâmico e um sistema democrático
desintegrado;
— conter uma Europa dinâmica, unida politicamente, com o Japão dinâmico ou conter apenas um desses grupamentos dinâmicos.
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a. A característica essencial dos mundos mais integrados é constituída
pelo alto nível de coordenação e de integração entre as maiores potências.
1 l ) Quando orientado para a estabilidade, a Europa, os EUA, o Canadá, a URSS, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão, a Argentina, o Brasil
e o México, de acordo com estimativas próprias e com muitos recursos objetivos, participam de tudo o que se reveste de importância. Dentre os estados
adiantados poderão existir tensões específicas, mais entre grupos do que entre
dois deles, individualizados. Os sinais distintivos de tais mundos são que,
enquanto ricos e pobres se fazem mais ricos, os países ricos alcançam padrão
de riqueza e poder muito alto, causando frustração aos demais.
(2) Quando orientado para a ajuda, o mundo integrado une as nações
ricas às nações pobres, em vez de mantê-las divorciadas. Nesse mundo o
comunismo é cada vez mais considerado como um veículo de modernização
econômica, ao invés de credo político. Os ambiciosos programas de desenvolvimento postos em prática são levados a bom termo por intermédio do
livre comércio ou de grupos de mercados comuns bem sucedidos, na América
Latina, na África e na Ásia. Os sinais característicos desse mundo são a
cooperação econômica, um senso generalizado de progresso e uma bem sucedida subordinação da política e da ideologia à economia e aos valores sociais
e humanos.
b. As características essenciais dos chamados mundos introspectivos são
definidas pelo pluralismo de poder e de influência política; pela preocupação
geral com os interesses nacionais e pelo baixo nível dos conflitos. São mundos estáveis, resultantes das preocupações com os negócios internos, das desilusões e da desconfiança política, da prudência ou do declínio das ideologias.
( l ) Um mundo mais introspectivo com certa desintegração do comunismo redundará no relativo afastamento dos EUA e da URSS, dos negócios mundiais; no aumento considerável de influência de uma Europa politicamente unificada, no aumento de influência do Japão e no declínio das ideologias. Nele se estabelecerá um sistema multipolar de poder onde:
— EUA e URSS estarão emergindo de períodos de consolidação interna
e de reavaliação neo-isolacionista;
— a Europa associada exercerá grande influência econômica, sem forte
autoridade política;
— a China estará completando seus 30 anos de novo regime, com ganhos
econômicos consideráveis no campo interno, tendendo para uma maior
prudência;
— o Japão desempenhará papel econômico e financeiro de grande realce;
— o Terceiro Mundo estará perturbado com instabilidades de pequeno
porte, de caráter regional, e seus partidos revolucionários tendem a
ser pós-comunistas e jacobinos, realizando com a URSS e com a
China apenas alinhamentos táticos.
16

Cultura

Militar

(2) Um mundo introspectivo, com o comunismo dinâmico e uma certa
desintegração do campo democrático, se há de caracterizar, ainda, pelo pluralismo de poder, pela desconfiança de europeus associados e dos japoneses,
face à URSS e aos EUA, estes relativamente afastados dos negócios mundiais. O comunismo continuará constituindo-se no fundamento da revolução
do Terceiro Mundo, influenciado pelos soviéticos, que continuam hostis aos
EUA. Enquanto haja multipolaridade de poder no campo material, no que
tange à política mundial tender-se-á para uma divisão essencialmente bipolar.
Existe nítida hostilidade entre os EUA e os países comunistas que se alinham
um com os outros contra o mundo não comunista, apesar das dissensões internas. Todavia, os pontos de confrontação militar entre comunistas e não
comunistas já foram eliminados. O Japão e a Europa mantêm-se à margem
desses conflitos.
(3) Um mundo introspectivo com uma Europa e (ou) um Japão dinâmicos se caracterizará pelo ultrapassamento dos EUA e da URSS em matéria
de iniciativa política, pela associação européia e pelos japoneses. É um mundo pluralista, próspero, estável com maior agressividade da parte daqueles
agentes da iniciativa política. O bloco comunista estará em estado de desintegração avançada embora, individualmente, os Estados comunistas possam
ser prósperos. Mais que em qualquer outro mundo padronizado, a Europa
em conjunto e o Japão estarão competindo com as superpotências.
c. Os mundos mais perturbados são instáveis, diferentes entre si, seja
por ter acentuada a bipolaridade de poder, seja pela existência de uma multipolaridade. As fontes de instabilidade poderão situar-se na renovada influência da ideologia ou em interesses e ambições nacionais em conflito.
1 l ) Um mundo perturbado com desintegração do comunismo é definido
por políticas agressivas de um ou mais de um grande poder nacional, num
ambiente multipolar. EUA e URSS inicialmente, seguidos no rim da década
de 70 por uma Europa unida e pelo Japão, constituem 03 poderes capazes de
exercerem aquelas políticas agressivas. A China, ainda um poder menor,
poderá ser tentada a desempenhar papel mais importante nos assuntos mundiais. Nesse tipo de mundo as ambições se definiriam pri termos de crise;
os antagonismos se aguçariam na defesa contra essas ambições. O Terceiro
Mundo ou parte dele, na África e na Ásia, poderá ser desmantelado por pressões externas e por intervenções.
(2) Um mundo perturbado, com um movimento comunista dinâmico, se
caracteriza pela renovação da ideologia e da ambição comunista, sem criar,
necessariamente, uma bipolaridade de poder. Uma nova liderança da URSS
poderá impulsionar uma política exterior revolucionária, enfrentadora de riscos. A Europa poderá experimentar algum estado de estagnação e adotar
uma posição de neutralidade face ao comunismo. Pessimismo crescente na
Europa Ocidental e nos Estados Unidos poderá acarretar política exterior
bastante passiva e criar tendências sociais e políticas desfavoráveis dentro da
Europa. O alheiamente do Ocidente redundará em maior liberdade de ação
para o movimento comunista internacional. É de esperar-se o lançamento e o
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apoio a movimentos radicais de insurreição e golpes de estado nos países pouco desenvolvidos.
(3) Um mundo perturbado, mostrando a Europa ou o Japão, ou ambos,
dinâmicos, significa crises de ambição e de poder em condições de tensão e
conflito potencial, presumindo-se uma atitude defensiva ou um recuo dos EUA
e da URSS. Poder-se-á presumir uma organização militar européia integrada, com comando unificado e a retirada das forças americanas e soviéticas da
Europa ocidental e central. Esse poderia pode ser posto a serviço de ambições européias de neo-colonialismo, com as vistas voltadas para a África ou
para territórios da Europa centro-oriental incorporados pela URSS. O Japão,
isolado, adotará uma política armamentista, enquanto os EUA se concentrarão
na defesa do continente americano. Se a potência agressiva for o Japão, é de
esperar-se a mobilização dos povos asiáticos sob o fundamento da luta anticomunista. A China poderá ser impelida à reconciliação com a URSS oir
com a Europa. As características desse mundo são constituídas pela'multipolaridade do poder político, econômico e militar, com o Japão e a Europa no
desempenho dos principais papéis na política internacional.

5.

UTILIZAÇÃO DOS CENÁRIOS

Por intermédio do método dos cenários poderemos realizar o exame estratégico de situação, em termos de resposta às seguintes questões:
— quais serão os ambientes internacionais na década de 70 ?
- quais os ingredientes e que tipos de crise devemos prever ?
— em que cenários hão de se concretizar as ameaças ?

Ê de esperar-se que, numa situação política mundial dessa natureza, seja
possível levar avante os sucessivos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social e alcançar as metas estabelecidas para o fim da década de 70.
Se os fatos confirmarem os programas, teremos mais que duplicado o
produto interno total e multiplicado a riqueza coletiva pelo fator dois. Conseqüentemente, teremos duplicado o poder real da Nação em todos os domínios, com a capacidade de implementar um poder militar bastante mais importante que o atual.
Considerando que todas as áreas do mundo estarão animadas de um
certo ritmo de desenvolvimento, o aumento relativo do poder do Brasil face
aos demais países é difícil de precisar. Entretanto, se o ritmo de 8% ou
maior de crescimento persistir ao longo dessa década, não haverá dúvidas
sobre um aumento continuado e crescente do poder nacional face ao poder
da maioria ou, quiçá, da totalidade das nações em desenvolvimento.
c.

Fontes de Crises

Na medida em que o País se firmar no cenário mundial, crescerão os
obstáculos de toda ordem, opostos ao crescimento de seu poder de influência.
Serão obstáculos provenientes de interesses políticos e econômicos alienígenas
que estarão prejudicados.
Entre esses obstáculos potencialmente geradores de crises e mesmo de
conflitos, alinham-se os seguintes:

- o nacionalismo exacerbado, produto eventual de condicionantes continentais hostis, ligados à raça ou à língua, ou mesmo provenientes de
nossa passada expansão territorial;

— quais serão nossos objetivos de segurança ?

— o descompasso econômico, potencialmente gerador de dois tipos de
crise:

Ambiente Internacional

Qualquer que seja o tipo ou a organização dos membros da família das
nações e qualquer que seja o tipo de relações internacionais a estabelecer, não
mais será possível no futuro pensar em termos de muralha da China, muro
de Berlim, cortina de ferro ou cortina de bambu. Um intercâmbio cada vez
maior de idéias e mercadorias e uma influência recíproca, continuada e crescente, enfatizarão a convivência de um mundo onde haverá sempre a pluralidade de parceiros e a possibilidade de integração em alianças políticas e
econômicas, do tipo MCE ou ALALC.
18
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- a ação marxista que estará presente, a serviço de um movimento comunista internacional ou a serviço de um comunismo autóctone e radical, proveniente da desintegração do MCI;

- quais serão as perspectivas brasileiras de poder ?

a.

b.
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- os que vierem a ser provocados pela frustração dos vizinhos pobres
e temerosos do nosso desenvolvimento, ou de vizinhos empobrecidos;
- aqueles que eventualmente poderão ser provocados pelos países já
desenvolvidos, porque nenhum deles concordará em despojar-se de
privilégios e prerrogativas criadas pelo «status quo», em nosso
benefício;
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— a defasagem tecnológica que tende a aumentar, poderá vir a tornar-se
fonte de crises, pelas reações internas que a empresa multinacional
tem condições de criar, mesmo involuntariamente. Essa defasagem
poderá ter, como associadas, as dificuldades criadas voluntariamente,
pelas chamadas grandes empresas estrangeiras a quem não interessará um crescimento econômico brasileiro autônomo.
d.

Nosso trabalho principal consistirá na montagem de cenários viáveis
durante os anos «70» em que são possíveis as seguintes variações:
1)

Brasil:
—- em progresso crescente e paz interna;
— em estagnação, lutando contra a desordem;
— em situação de rebelião interna.

2)

América Platina:

Ameaças a Enfrentar

As fontes de crise mencionadas poderão afetar a segurança do País, de
modo fundamental, segundo o ambiente internacional onde forem geradas.

—
—
—

Sem dúvida, no decorrer da presente década, estaremos vivendo uma daquelas variações canônicas visualizadas por Kahn e Wierner que imporão ao
Brasil o desempenho de uma determinada política internacional:

próspera e pacífica;
próspera e hostil;
estagnada e hostil;
marxistizada e satelitizada.

— seja num mundo integrado e cooperador;
3)

— seja num mundo introspectivo e isolacionista;
— seja num mundo perturbado, prenhe de conflitos, em que poderá haver
todos os tipos de guerra, exceto a guerra generalizada.

— atrasada e hostil;
— marxistizada.

Em qualquer deles, notadamente no último, há possibilidades de conflitos
no continente sul-americano que poderão redundar em guerras cruentas de
âmbito restrito.
e.

Objetivos de Segurança

Inspirados em nossos ONP e influenciados pela política brasileira
desenvolvida na ONU — podemos ensaiar a apresentação dos objetivos
nacionais de segurança que hão de presidir o exame estratégico de situação.
Em primeiro lugar se aponta a soberania que impõe o domínio da autoridade do Estado sobre todo seu território, aí compreendidos os espaços
continentais, a faixa marítima da plataforma continental definida por lei e
o espaço aéreo.
A integridade territorial que implica na manutenção da soberania sobre
o espaço físico, na sua posse efetiva e na sua integração completa ao ecúmeno
brasileiro.
O desenvolvimento harmônico da sociedade, com progresso econômico e
social continuado, livre da interferência de poderes ou pressões externas.
O domínio da tecnologia, de modo a possibilitar à sociedade brasileira
a livre utilização dos bens e serviços que a ciência moderna criou-e desenvolve
continuadamente.
A ordem interna como base para o desenvolvimento econômico e social.
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América Andina:
— relativamente próspera e pacífica;

4)

América Norte-Amazônica:
— em situação semelhante à América Andina.

Com esses elementos em vista procuraremos descrever algumas seqüências
hipotéticas de acontecimentos para os próximos nove anos, com os detalhes
que permitam perceber a real natureza das ameaças, o alcance que elas
efetivamente possuem e o poderio militar que lhes dá apoio, de forma a chegar
a um dignóstico que permita a montagem das ações estratégicas adequadas.
6.

Conclusões

Este trabalho se destina, especificamente, a propiciar aos oficiais que
se hão de dedicar ao planejamento no nível do EME um método de abordagem
da estratégia, em âmbito geral e abrangente de modo a possibilitar:
\

— uma visão multifacetada do futuro, com numerosas sugestões para
hipóteses de trabalho;
— a utilização da prospectiva no planejamento estratégico; •
— a reavaliação dos métodos e a reorientação dos processos do levantamento estratégico que não mais se limitarão a ordens de batalha e
a possibilidades globais do poder militar hostil;
— o reestudo dos problemas da informação estratégica.
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É bem possível que na análise e no debate dessas questões no seio do
grupo de planejadores, se retifique este rumo inicial. Julguei, contudo, bastante
útil apresentá-lo nesses termos, para dar aos oficiais do quadro de estado-maior
uma visão sucinta do estilo de atividades que planejamos aplicar no exame
estratégico.
Ã guisa de conclusão, seja-me permitido repetir o Embaixador João
Augusto de Araújo Castro, como ele se expressou para os estagiários da ESG
em Washington:

O FENÔMENO SUBVERSIVO NA CONJUNTURA
MUNDIAL

«Nenhum país escapa a seu destino e, feliz ou infelizmente, o Brasil
está condenado à grandeza».
Cel HERMES DE ARAÚJO OLIVEIRA

«Nenhuma política se faz sem riscos, sem perigos e sem sobressaltos e,
por isso mesmo, antes de determinar o rumo que vamos tomar, temos de
precisar as coordenadas e os parâmetros do mundo em que teremos de viver».

(do Exército de Portugal)

Cursos
—
—
—
—

freqüentados
Infantaria, da Escola do Exército, com distinção;
Estado-Maior, do Instituto de Altos Estudos Militares, com distinção;
Pacificação e contraguerrilha, do CIPCG, na Argélia;
Estágios de guerra subversiva, na França;
Estágios de guerrilha e contraguerrilha, em Bayonne e na Córsega.

Atividades profissionais
Entre muitas, destacam-se:
— Professor do Curso de Estado-Maior, no Instituto de Altos Estudos
Militares, em 1948/50;
— Chefe do Estado-Maior do Comando das Forças Terrestres, no Estado
Português da índia, em 1954;
- Professor Catedrático da Academia Militar, em 1958-61;
- Chefe da Repartição de Instrução do Estado-Maior do Exército, de
1964 a 1967;
Missões especiais
- Nas Forças Armadas Francesas, na Argélia, em 1958/59;
- Nas Províncias Ultramarinas:
— Guiné, em 1959 e em 1972;
22
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—
—
—
—

- Angola e Moçambique, todos os anos a partir de 1961 (início
do terrorismo);
— Goa, depois da ocupação pela União Indiana;
Organização e orientação de um curso de guerrilha e contraguerrilha
no Instituto de Altos Estudos Militares;
Urganização e montagem de autodefesa das populações de Angola
e Moçambique;
Organização e orientação, em Angola e Moçambique, de cursos de
psicossociologia para altos funcionários
Organização e montagem do «serviço de ação psicossocial» junto das
populações de Moçambique;
Orientação de um curso de extensão universitária sobre «Subversão
e contra-subversão»;
Membro da «mesa-redonda» sobre SUBVERSÃO, organizada na
Áustria, em 1969, pela SOCIEDADE DE ESTUDOS POLÍTICOESTRATÉGICOS.

Recompensas recebidas
Condecorações
Entre cerca de duas dezenas, tanto portuguesas como estrangeiras, que
possui, destacam-se:
- «Medalha de ouro de serviços distintos», «Mérito Militar» a «Expedição à índia 1954/57», ganhas pelo seu comportamento na índia,
durante a crise de 1954/57;
— «Legião de Honra» e «Operações na Argélia», ganhas pela sua atuação
na Argélia;
- «Mérito Militar», do Brasil;
- «Mérito Militar», da Espanha;
— «Comenda da Ordem de Aviz».
Louvores

Constam da sua folha mais de duas dezenas de louvores, sendo de
destacar não só os que lhe foram conferidos, a nível Ministro e ComandanteChefe, pela sua ação na índia e pelas suas atividades no Ultramar, mas
também os recebidos quando da sua atuação na Argélia.

Atividade intelectual
Obras publicadas:
Entre cerca de duas dezenas, destacam-se as seguintes:
— A guerrilha moderna (incluindo uma edição feita pelo Exército do
Equador;
— Guerra Revolucionária (incluindo uma edição feita pelo Ministério
da Guerra do Brasil);
— A Batalha da Certeza (Ação psicossocial);
— Guerra Subversiva — Subsídios para uma estratégia de reação.
Conferências
Cerca de três centenas e meia sobre diversos assuntos político-militares,
proferidas em Portugal e no estrangeiro, destacando-se cerca de duas centenas
relativamente ao problema da subversão, tanto no aspecto político-estratégico,
no quadro mundial e no quadro nacional, como no aspecto técnico.
Artigos
Mais de uma centena, sobre assuntos político-militares no âmbito da
estratégia mundial - - e sobre temas da história militar e da subversão, quer
em jornais e revistas portuguesas quer em revistas estrangeiras.
24
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Ao iniciar-se o século XX, o poder mundial reparte-se por um sistema
complexo. Integrado por oito grandes potências, garante ele um equilíbrio
estável que se prolonga, a bem dizer, até à Segunda Guerra Mundial. Finda
esta, as potências vencedoras, esgotadas pelo violento esforço que desenvolveram ao longo dos anos desse conflito, decidem desmobilizar, abandonando
por completo o esforço de guerra para se consagrarem ao esforço de paz,
na intenção não só de reconstruírem o que fora destruído mas também de
acelerarem a marcha no sentido do progresso. Um dos seus aliados delibera,
contudo, prosseguir no caminho que vem a trilhar e, por conseguinte, não
proceder à desmobilização.
Por virtude de atitudes tão opostas, geram-se duas forças, representadas
por outros tantos conjuntos, que acabarão por se opor um ao outro, em
conseqüência das suas finalidade antagônicas. Criam-se, assim, dois pólos
de poder: os Estados-Unidos e a Rússia. Os demais países, mesmo os que
anteriormente tinham dimensões de grandes potências, passam a ficar submetidos à força de atração destes pólos, do que resulta formarem-se dois
sistemas: um, em torno de Moscou, com a Rússia e todos os países que
constituem os seus satélites, e outro, em redor de Washington a agrupar
os Estados Unidos da América e os países integrantes daquilo a que chamamos
o Ocidente.
2' Semestre — 197?
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Ao sistema complexo de poder que por algumas décadas garantira o
equilíbrio no mundo sucede, pois, um sistema bipolar cuja instabilidade vai
trazer ao mundo a mais grave das incertezas e, com ela, a angústia e o
desespero.
O defrontamento entre estas duas forças bem depressa adquire forma.
Na verdade, o bloco oriental principia a desenhar uma ameaça frontal contra
a Europa do Ocidente, procurando atingir o seu extremo, ou seja, a Península
Ibérica, a fim de ocupar posições avançadas sobranceiras ao Atlântico. Esta
ameaça concretiza-se e começa a acentuar-se, o que leva o bloco ocidental,
ao verificar o perigo que sobre ele impende, a criar um escudo protetor:
a NATO.
Não se pode, todavia, afirmar que a proteção atinge validade, atentos
os pontos fracos que tal escudo apresenta. Com efeito, não obstante necessite
de um total da ordem de 120 Divisões — 80 em primeira linha e 40 em
reserva — para poder assegurar uma defesa ativa capaz, nunca chega a
dispor de mais de 12. Tão manifesta fraqueza é compensada •—• diz-se ao
tempo -— pela possibilidade do emprego de uma arma extraordinariamente
poderosa, então exclusiva do Ocidente: a bomba atômica.
Em presença desta situação — que lhe dificulta senão mesmo impossibilita o «passeio militar» que houvera idealizado, a caminho da Península
Ibérica — tenta o bloco oriental alcançar o êxito de que necessita, exercendo
uma pressão frontal, para fixar o Ocidente, e procurando, ao mesmo tempo,
fazer o envolvimento do escudo, através de uma progressão pelo sul. Aplica,
assim, pura e simplesmente, o conceito de ação indireta, conceito que se
instituirá já na origem de uma nova modalidade de luta, conhecida por
«guerra subversiva».
Mesmo quando, decorridos poucos anos, o bloco oriental passa a dispor
também da bomba atômica, estabelecendo-se assim entre os dois blocos a
paridade, que elimina a vantagem de um sobre o outro então existente, a
idéia do envolvimento mantém-se, na certeza de que o choque frontal representa
um preço por demais elevado. Ouve-se, então, Stalin afirmar publicamente:
«Despojando o mundo ocidental da posse dos países coloniais,
reduzimos os lucros do capitalismo, diminuímos o nível de vida
das massas trabalhadoras e criamos assim a situação necessária
para movimentos revolucionários. Em termos mais militares,
não sendo possível o ataque direto contra a Europa, é preciso
adotar uma manobra envolvente através da Ásia e da África».

Entre estes dois pólos de poder e sem seguir qualquer deles, ergue-se
o chamado «Terceiro Mundo», integrado por povos em estado de dolorosa
miséria: se excluirmos a República da África do Sul — onde chega a 250
dólares - - o produto nacional bruto, por ano e por habitante, nos países
pobres, fica muito aquém daquele valor que, na quase totalidade dos países,
desce mesmo até aos 50. Estes números, quando comparados com os relativos
aos países industrializados da Europa e da América do Norte — que vão
de 500 até aos 3.000 dólares — mostram a indigência em que as populações
vivem. De resto, comprova-o o fato de hoje a África e a Ásia, com uma
população correspondente a 7% e 52% do total da Humanidade, respectivamente, não contarem com mais de 2% e 11% do rendimento mundial. Isto
explica não só que mais de 2/3 dos habitantes do «Terceiro Mundo» não
disponham das 2.500 calorias necessárias à atividade normal do homem e
morrem de fome cerca de 40 milhões de indivíduos por ano mas também
que a esperança de vida, entre eles, seja duas a três vezes mais curta do
que nos países industrializados. Especificam as mais recentes estatísticas
da FAO e da UNESCO que os 19 países mais ricos do mundo, a que
correspondem 16% da Humanidade, gozam de mais de 70% do rendimento
mundial — circunstância que lhes permite contar com uma média de vida
de 65 anos — ao passo que os países mais pobres, que representam mais
de metade da população do globo, não chegam a dispor, no seu conjunto,
de 10% daquele rendimento -- fato que leva a descer para 25 anos a sua
média de vida —. E esta situação pode agravar-se, na medida em que o
crescimento demográfico se verifica em ritmo assustador —- taxa anual superior
a 2% - - em relação ao do crescimento econômico. Bastará dizer, a título
de exemplo, que a diferença de riqueza entre os Estados Unidos e a União
Indiana que, em 1939, era de 15 para l, passou a traduzir-se, em 1954,
por 35 para l, atingindo em 1966 o valor de 60 para l e prevendo-se o
de 100 para l no ano 2.000.
Durante muito tempo ignorado por ambos os blocos, com vista aos
problemas políticos do mundo contemporâneo, e sem direito à mais pequena
intervenção neles — o que leva a classificá-lo de bloco de «os povos mudos
do mundo» — lança o seu primeiro grito em Bandung, como o «ribombar
de um trovão». Onze anos mais tarde, em Havana, o conceito do «Terceiro
Mundo» alarga-se, ao englobar a América Latina, passando assim de bicontinental — Ásia e África — a tricontinental.
Dominados e explorados ao longo dos tempos, sofrendo com resignação
a miséria, gritam em Bandung e em Havana o seu desejo de libertação e
de ascenderem ao bem-estar que as suas próprias riquezas lhes podem
proporcionar. E decidem lutar, acabando com a presença do homem branco
nos continentes africano e asiático.

Exprime esta afirmação o intento de realizar praticamente a máxima
geopolítica de Lenine, proclamada em 1922:
«O caminho de Paris e de Londres passa por Pequim e pela
África»,
completada por est'outra:
«Contornar, isolar e arrumar a Europa pela perda da África».

Sem unidade política e com profundas divergências no seu seio, o «Terceiro Mundo», proclamando-se não alinhado entre o Ocidente e o Oriente,
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tem conseguido, apesar de tudo, manobrar entre as pretensões à hegemonia
das superpotências, cerceando-lhes a liberdade de ação e consentindo assim
pressentir quanto poderá influenciar o jogo dos seus interesses políticos.
Quer dizer, embora sem uma expressão definida no quadro global da
estratégia mundial, não deixa de representar, para qualquer dos blocos, elemento
apreciável, na medida em que engloba quase 2/3 da população do globo,
dispõe de posições de importância decisiva para aquela estratégia e conta
com recursos naturais do mais alto valor. A conclusão impõe-se: o resultado
do choque entre o Ocidente e o Oriente há de proceder, em grande parte,
da direção em que o «Terceiro Mundo» venha a alinhar. Daí, a atenção
com que, a partir de determinada altura, ambos passem a olhá-lo, manifestando por ele um interesse cada vez mais acentuado. É uma nova dimensão
no choque entre os dois blocos.
Surge, entretanto, opondo-se a ambos, uma terceira força — a China •—•
que, tanto pelas suas características e vastas possibilidades naturais, como,
e sobretudo, pelos seus notáveis êxitos no campo das realizações, vai pouco
a pouco definindo uma posição. E esta posição, por alterar os parâmetros
que condicionam a situação mundial, de modo algum pode ser ignorada pelos
dois contendores.
A Rússia, ao evoluir no tabuleiro do xadrez da política mundial, passa,
em determinado momento, a defender a tese da transição pacífica para o
socialismo, pois, no entender dos seus dirigentes, bastará a vitória de uma
maioria parlamentar do proletariado, em muitos dos países capitalistas e em
muitas antigas colônias, para surgirem alterações profundas, fundamentais,
no plano social. Reage a China com firmeza a tal tese que considera inaceitável, tanto mais que para além de contrária ao marxismo-leninismo — segundo
o qual o único método a considerar é a violência •— poderá comprometer a
vitória mundial do comunismo, por permitir à Rússia a retirada para posições
mais confortáveis e menos arriscadas. E fundamenta o seu ponto-de-vista
na manobra de aproximação com os americanos, que ela realiza a partir de
1959, aproximação que, segundo a China, traduz uma «capitulação vergonhosa»,
por contrariar senão mesmo opor-se à ideologia comunista e ao internacionalismo proletário. Ao proceder à partilha do mundo de concerto com o líder
do imperialismo — os Estados Unidos — a Rússia transforma-se também
em país imperialista e procura, pela chamada «coexistência pacífica», manter
a exploração das colônias e dos países subdesenvolvidos, traindo assim o ideal
revolucionário. Para a China, está-se perante um revisionismo que tende para
a burguesia e procura repartir com os Estados Unidos a direção dos assuntos
mundiais, em conivência secreta com eles.
Por sua vez, a construção estratégica que os Estados Unidos edificaram
na Ásia Oriental para conter qualquer possível expansão, mesmo ideológica,
da China, torna esta inerme perante os americanos, tanto mais que a presença
destes naquele mundo asiático a impede de atuar livremente e, por conseguinte,
de se instalar em definitivo por toda a Ásia Monçônica. Mais: a China —
que, como os demais povos asiáticos, não esquece haverem sido americanas
as primeiras bombas nucleares e também haverem sido elas usadas contra
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um país asiático - - ao ter a América como líder do imperialismo e como
centro da contra-revolução mundial, sente a necessidade imperativa de eliminar
a sua influência, sem o que jamais a vitória do ideal revolucionário se
tornará uma realidade. Depois de haver reivindicado para si a hegemonia
no movimento comunista internacional, a China decide opor-se, e desde já,
aos Estados Unidos, assumindo a responsabilidade de conduzir a revolução
mundial.
E assim o «Terceiro Mundo» deixa de ser disputado apenas por duas
forças para passar a ser objeto de um sistema tripolar, transformando-se
num valor submetido à lei da oferta e da procura, sempre decidido a inclinar-se
para o pólo que mais o apoiar.
A China, que vê o mundo dividido em países pobres e países ricos,
considera-se ainda hoje como fazendo parte do setor pobre, integrado pelos
povos da Ásia, da África e da América Latina, visto a sua população —
explorada e tratada com desprezo pelos europeus durante mais de 100 anos
— ter, como a dos demais países subdesenvolvidos, um padrão de vida vinte
vezes — ou mais — abaixo do padrão das populações dos países fortemente
industrializados. E descobre que um país pobre, com insuficiente capital
material, pode usar outra forma de capital — o humano — organizando
e dirigindo centralizadamente não só a energia física mas também as paixões
e os sentimentos de todos os seus habitantes. Essa «matéria-prima» humana,
totalmente organizada, pode substituir um bom quantitativo dos recursos
materiais ausentes. Conquanto ao longo da História, muitos sejam os exemplos de mobilização e direção da energia física e do espírito do Homem —
recordemos, ao acaso, os grandes trabalhos da Antigüidade Oriental e, nos
tempos -modernos, os exércitos nazis -- nenhum deles foi tão completo como
na China, onde se criou, em proporções inéditas, o sentimento e mesmo a
convicção, na maioria do povo, de estar a sacrificar-se voluntariamente e até
mesmo com alegria.
E, porque essa «matéria-prima» se encontra no campo, para este se
dirigem as atenções e as preocupações dos responsáveis chineses. Assim,
ao reconhecer, por um lado, a falta de sentido real do proletariado urbano,
agravado com o massacre de dezenas de milhares dos seus mais conscientes
e corajosos elementos, urdido em 1927 por Chiang Kai-shek, nos portos e
nos raros centros industriais -- especialmente em Cantão e Xangai — e ao
verificar, por outro lado, o dinamismo revolucionário dos camponeses e as
formas autônomas de organização e de combate revolucionários que inventaram
com as suas «Uniões Camponesas», Mão Tsé-toung decide que a revolução
na China deve basear-se nos camponeses, deslocando para eles o centro da
luta. Continuar a fundamentar essencialmente a revolução no movimento do
proletariado urbano seria adiar demasiado a libertação do povo chinês da
opressão nacional e da exploração social a que está submetido, tanto mais
que nas cidades se concentra, em face do proletariado, o grosso das forças
do imperialismo estrangeiro. Considera o movimento camponês uma força
autônoma e decisiva no movimento revolucionário, como conclui no RELATÓRIO
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SOBRE o INQUÉRITO EFETUADO NA PROVÍNCIA DE HUNAN SOBRE o MOVIMENTO CAMPONÊS:
« ( . . . ) aquilo que for ganho pelos camponeses será ganho
pela China. Aquele que resolver o problema agrícola conquistará a classe camponesa».
A sua orientação é bem clara: o problema não está em «despertar» os
camponeses, mas sim assumir deliberadamente esse movimento, já lançado
por tal classe, tomando a sua direção, para lhe abrir as perspectivas do
socialismo.
A partir deste movimento profundo no interior do país — onde a grande
burguesia e as forças do imperialismo estrangeiro penetraram débil e esporadicamente -- será possível, a longo prazo, «cercar as cidades pelo campo e,
depois, tomar as cidades». Mão Tsé-toung tem como certo que, pelo fato
de serem ilhas, isoladas no campo, e do qual vivem, as cidades — nalgumas
das quais se concentra o proletariado — cairão inevitavelmente, uma vez
o campo conquistado. O caminho do poder revolucionário não deve, por
conseqüência, centralizar-se no levante urbano mas partir do campo para
a cidade. A vitória final deve iniciar-se no campo e ser construída pelos
camponeses.
Nesta linha de pensamento, adota, na resolução dos problemas chineses,
um conceito estratégico próprio e independente, sem ter em conta o que
sobre ele possam cogitar os russos ou quaisquer outros países socialistas,
organizando e conduzindo as guerrilhas no campo e, contra a opinião do
Partido Comunista Chinês, que se apoia em Moscou, evitando as batalhas
decisivas com vista ao domínio das grandes cidades.
Lança-se deliberadamente no caminho das «comunas», que tem para si
como passo decisivo na direção do verdadeiro comunismo. Considera que
enquanto a Rússia está a tornar-se uma sociedade rica, tentando desenvolver
e preservar o que já possui, pelo aburguesamento da Revolução — no seu
processo de desenvolvimento como sistema altamente industrializado, criou
novas classes, que dirigem e administram a produção, classes que têm direitos
próprios adquiridos, muito diferentes dos direitos dos revolucionários que
assumiram o poder em 1917, pois estão empenhadas no conforto material,
na segurança, na educação e no progresso social dos seus filhos, numa palavra,
nas mesmas coisas que as classes correspondentes nos chamados países
capitalistas —; a China luta, com esforço tremendo, no sentido de vencer
a sua dolorosa pobreza, através da industrialização, reivindicando para si
a descoberta de uma estrada asiática para o socialismo e um atalho asiático
para chegar ao mais alto estágio da revolução mundial: o comunismo.
A combinação do atraso material com o rápido aumento da população
e a tradicional resistência à modernização industrial — que forma uma espécie
de circuito mágico de problemas aparentemente insolúveis — prevalecem
ainda em grande parte dos países da Ásia e da África e, sob formas diversas,
em alguns países da América Latina. Mas, todos eles, a integrarem o «novo
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mundo» do século XX, gritaram em Bandung e em Havana, como dissemos,
o seu desejo de libertação e de ascensão ao bem-estar que as suas próprias
riquezas lhes podem proporcionar. Ora, se desejo de libertação significa
independência política, ascensão ao bem-estar nascido das suas próprias
riquezas exprime industrialização. Uma e outra encontram-se, pois, intimamente ligadas entre si, o que empresta a todos esses países uma fórmula
comum que, em sua expressão simplificada, se traduz em nacionalismo (independência política) mais industrialização.
O seu nacionalismo encontra, nos homens de cor mais evoluídos e representativos, expressões e fórmulas nem sempre realistas. Ainda em minoria
impressionante, animados de sincero entusiasmo, por vezes saturados de fanatismo e com freqüência dominados pela ambição, pretendem eles fazer despertar
as populações, destruindo nelas os costumes ancestrais para os substituírem
por novas instituições de caráter nacional, do tipo dos ocidentais. À incompreensão dos novos conceitos relativos a um mundo completamente estranho
e hostil, por parte de quem não conhecera até então outra coisa que não
seja o seu mundo fechado, acaba por conduzir a uma reação que, em África,
se cristaliza em torno da «negritude» e do «pan-africanismo».
Por sua vez, a industrialização polariza as atenções e os esforços dos
responsáveis, na consciência em que estão de que sem ela impossível se
tornará a conquista do bem-estar. Mas, se a motivação econômica, com vista
à promoção a uma vida melhor, está em grande parte na base do desejo da
industrialização rápida, não é a única que o fundamenta. Com efeito, alicerça-se
ainda esse desejo em elementos psicológicos: a industrialização foi, durante
tanto tempo, privilégio dos países ocidentais — seu símbolo de poder — que
a autonomia industrial se torna um objetivo das nações colonizadas, por
motivos psicológicos também.
Ora, porque o ritmo da industrialização da China é verdadeiramente
impressionante, adquire significado muito especial em relação aos países
subdesenvolvidos. E estes, vendo-se de novo submetidos à ameaça da dependência e da submissão coloniais, não deixam de se sentir atraídos por tão
aliciante exemplo, ao assistirem ao êxito da China, ontem necessitada, empobrecida e caótica, e agora a emergir do mundo dos explorados para alinhar
desde já com as muito grandes potências e a caminhar no sentido de, em
poucas décadas, se encontrar lado a lado com as duas superpotências.
E esta atração é facilitada na medida em que aqueles países consideram
mais cativante e efetiva a solidariedade revolucionária incondicional da China
do que a disposição soviética de subordinar as suas lutas às necessidades
da diplomacia de coexistência, sempre que isso seja do seu interesse. Sentem
que o exemplo chinês está mais perto deles do que o russo, além de o terem
como mais facilmente aplicável no imediato, o que o torna muito mais aliciante.
A China exerce, indubitavelmente, grande atração sobre 2/3 da Humanidade, que não vêem nenhum clarão de esperança vindo do Ocidente. Apesar
dos reveses, apesar dos erros e das imperfeições, o impulso da China, as
suas proezas pertinazes e o ritmo perturbador do seu progresso enchem de
emoção e de esperança — até mesmo de orgulho •— os habitantes indigentes
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dos países empobrecidos. Os seus êxitos entusiasmam e convencem centenas
de milhões de asiáticos, africanos e sul-americanos, que se indignam com o
servilismo e a corrupção, a inépcia e a subordinação.
A sua atração exerce-se especialmente sobre o escol nacionalista e de
espírito moderno, cujo ativismo ambicioso se orienta, sem cessar, no sentido
da procura persistente de meios e processos de romper o circuito mágico da
estagnação e do atraso. E a fascinação exercida sobre esse escol resulta,
não de se tratar de um tipo de movimento da classe trabalhadora nem de
um sistema destinado a alcançar a justiça social, mas por ser uma saída,
uma receita, para arrancar violentamente os seus países dos sulcos da inércia
e para, em rapidez, fazer deles estados poderosos e modernos.
Por sua vez, os chineses têm a sua revolução como um «exemplo clássico»
e um modelo para outras revoluções na Ásia e em todos os países subdesenvolvidos, revolução que, desde o seu nascimento até à vitória, dura 100 anos
- um século de combates e de sofrimentos, de lutas e de fomes, de sacrifícios
e de dores, que alcançam todo o povo chinês — e representa hoje, a seu
ver, o exemplo mais avançado de um movimento mundial, qual seja a revolução
colonial. Sentem-se, por isso, capazes de agrupar em torno de si o chamado
«trópico da miséria», longa circular que, tendo acabado com a fronteira vertical
entre o mundo vermelho e o mundo capitalista, separa, hoje, os países
opulentos daqueles que não cessam de empobrecer.

vencerão os grupos privilegiados; anseiam pela organização baseada num
programa concreto que mobilize as grandes massas para a luta contra as
causas e as conseqüências da miséria.
Depois da «Declaração de Moscou», de 1960, se a Rússia ainda continua
a ser a potência mais forte e a autoridade mais antiga, a China passa a
encontrar-se mais perto das regiões do mundo onde as oportunidades para
a revolução comunista são promissoras, no que diz respeito ao tipo de
experiência revolucionária e às raízes emocionais do seu ardor anticolonialista.
Li Da-zhao, o fundador do Partido, afirma, desde o início — 1921 •—que o povo chinês, no seu conjunto, pode ser considerado como uma classe
oprimida, como «nação proletária», e desenvolve, três anos mais tarde, numa
conferência para os estudantes da Universidade de Pequim, a seguinte tese:
«Em escala mundial, o problema das raças transforma-se num
problema de classes, porque decorre num mundo constituído
por classes que se opõem. No futuro, eclodirão inevitavelmente
lutas raciais ( . . . ) e estas lutas assumirão a forma de guerras
entre brancos e homens de cor e fundir-se-ão com a guerra
de classes».

São, sem dúvida, palavras proféticas, que se antecipam a longo prazo
às realidades. Os acontecimentos a viver em duas décadas, apenas, irão
revelar o autêntico sentido da sua proclamação.
Com efeito, os países de estrutura agrária e subdesenvolvidos — como
era a China — vêem nesta o paradigma da sua própria libertação. Como
conseqüência, na busca do caminho para o socialismo, que desejam como
verdadeira solução para os seus problemas, por ser a de mais rápido desenvolvimento e, simultaneamente, capaz de assegurar a mais justa distribuição
do rendimento nacional, optam igualmente pela «revolução», e não pela
tese russa de transição pacífica. E fazem-no na consciência de que as teses
chinesas são as únicas que podem permitir uma liberdade menos distante.
Sentem que não podem ficar eternamente à espera que os «países ricos»
lhes dêem esmolas para o desenvolvimento e para a liberdade; reconhecem
estar neles próprios a solução, ao interrogarem-se sobre a sua condição presente
e ao tomarem consciência dos seus direitos e da necessidade de se organizarem
convenientemente, porque sem organização sólida as forças progressistas jamais

Assim, ao transferir a luta de classes — entre operário e patrão •—
para a luta de nações e de raças •—• entre povos proletários e imperialistas
•— o pensador chinês defende o conceito de que a contradição principal deixa
de ser a «luta de classes» — do trabalho contra o capital e, em dimensão
mais ampla, entre o socialismo e o capitalismo — para passar a ser a «luta
nacional» dos países da miséria contra o imperialismo. Surge assim, pela
primeira vez, um «deslocamento» dessa contradição de harmonia com esta
nova perspectiva.
Mão Tsé-toung relaciona a teoria de Li Da-zhao com o seu princípio
de base — «cercar as cidades pelo campo e, depois, tomar as cidades» — e,
de meditação em meditação, conclui que, sendo os países da Ásia, da África
e da América Latina as «terras de camponeses e rústicos», que abastecem
em matérias-primas, em mão-de-obra barata e em indústrias subordinadas as
«ricas metrópoles», isto é, os Estados prósperos da América do Norte e
da Europa Ocidental, aqueles — ao projetar o seu pensamento no quadro
da problemática mundial — definem o «campo» e estes a «cidade». E, da
mesma maneira que na China — onde os campos envolveram as cidades
e acabaram por vencer as forças reacionárias nelas baseadas — também os
«campos do mundo», com o seu proletariado rural, podem, na concepção do
chefe chinês, alcançar a vitória em escala mundial, contanto que as suas massas
sejam alertadas, mobilizadas e conduzidas por partidos revolucionários devotados. Assim, conclui que importa organizar aqueles, conquistá-los para a
causa socialista, isolar os países capitalistas e, depois, marchar sobre estes.
Na certeza desta verdade, decide transportar o seu pensamento — até
então unicamente aplicado na China — para a escala internacional, acabando
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Já em 1936, Mão Tsé-toung proclama:
«O Partido Comunista Chinês dirigiu e dirige sempre a grandiosa guerra revolucionária, gloriosa e vitoriosa, que é não apenas
o estandarte da libertação da China, mas sonha ainda assumir
importância revolucionária internacional. Os olhares dos povos
revolucionários de todo o mundo estão postos em nós».
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por estabelecer nas PROPOSTAS REFERENTES À LINHA GERAL DO MOVIMENTO
COMUNISTA INTERNACIONAL, dirigidas ao Comitê Central do Partido Comunista
da União Soviética, em junho de 1953, um plano de estratégia revolucionária
mundial sobre o seguinte axioma básico:
«É nas vastas regiões da Ásia, da África e da América Latina
que convergem as diferentes contradições do mundo contemporâneo, que a dominação imperialista é mais fraca, e constituem,
hoje, a principal zona de tempestades da revolução mundial
que vibra golpes diretos ao imperialismo».
A estratégia de Mão desenvolve-se progressivamente, acabando por ser
levada ao conhecimento das massas, numa linguagem simples, para a tornar
acessível: é ela traduzida na afirmação de que o mundo se encontra dividido em «nações ricas» e «nações pobres». As «nações ricas» são as ocidentais, industrializadas, entre as quais se encontra a própria Rússia; as «nações
pobres» são as agrícolas, subdesenvolvidas, com as quais enfileira a China.
E Mão frisa, com particular insistência, que, enquanto as «nações ricas»
são todas brancas, as «nações pobres» são todas nações «de cor. No seu
conceito, não é pura coincidência nem é por acaso que tal se verifica. Bem
ao contrário, há razões por demais conhecidas que explicam, sem quaisquer
subterfúgios, o aparecimento de tal situação: as nações brancas enriqueceram
porque, ao longo dos tempos, exploraram as nações de cor, e estas são
pobres porque sempre foram exploradas pelas nações brancas. É, a seu ver,
o resultado da exploração coletiva do homem de cor pelo homem branco,
feita desde que entraram em contato um com o outro.
Este conceito começa a transformar-se, pouco a pouco, numa verdadeira
filosofia dos países pobres e torna-se de tal maneira aliciante que per eles
é não só aceita mas também perfilhada. Desta forma, consegue Mão estabelecer um padrão de pensamento unificador dos «povos pobres», alcançando assim uma vitória a todos os títulos verdadeiramente excepcional.
Nesta ordem de idéias, orienta o seu plano de conquista mundial no
sentido do envolvimento da «cidade planetária», como dissemos localizada
em dois continentes — América do Norte e Europa Ocidental — inteiramente abraçados pelos restantes continentes — Ásia, África e América Latina, os «continentes da miséria» - - que, por sua vez, constituem o acampo planetário». E desenvolve-o de tal maneira que a revolução mundial
conhece hoje uma situação, na qual se vê, de fato, aquela cercada por
este.
Assistimos, em primeiro lugar, à conquista da Ásia, conquista que,
partindo da grande massa continental •— o «trampolim» — é dirigida numa
tenaz para dois pontos de aplicação fundamentais, basilares para toda
a estratégia mundial: o Médio-Oriente e o Sudeste Asiático. Em simultaneidade, aperta, num abraço, o subcontinente indiano. Como conseqüência,
somos testemunhas, nesta manobra, da comunização prática daquelas duas
regiões nevrálgicas - - nas quais se escreve atualmente um dos capítulos
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dessa comunização, o último por certo - - enquanto que, na verdade, o
subcontinente indiano começa a sentir-se estrangulado e a debater-se entre
a senda da comunização e o caminho da democratização.
A partir do momento em que a comunização do Médio-Oriente se faz,
passa o bloco oriental a dispor de uma base para iniciar a segunda fase, ou
seja, a conquista da África, de importância essencial para o envolvimento
da Europa, em face da impossibilidade da ação direta. As palavras de
Mão, nesse documento, são bem esclarecedoras:
«Uma vaga de revolução varrerá então o continente africano, e
os imperialistas e os colonialistas serão rapidamente lançados
ao mar ( . . . ) Uma vez' a Ásia e a África separadas dos países capitalistas da Europa, o continente europeu desmoronarse-á por completo, do ponto de vista econômico. A sua capitulação surgirá naturalmente, como conseqüência dos acontecimentos mencionados. A críx européia será seguida de uma quebra
econômica e de uma catástrofe industrial».
E, se atentarmos nos elementos contidos nos acontecimentos hoje em
curso •—• entre os quais ressalta a presença russa no Mediterrâneo — havemos de admitir que esse envolvimento parece estar a verificar-se aos poucos,
como base de partida para o assalto ao Velho Continente.
Conquistada a África e realizado o assalto à Europa, depois do seu
envolvimento integral, seguir-se-á a América Latina. Sempre dentro da
mesma concepção, necessita de uma base de partida, de um «trampolim».
A posse da África oferecê-lo-á. Todavia, o assalto ao Continente Negro,
por razões bem conhecidas, não se desenvolve dentro do ritmo previsto: o
grande atraso verificado obriga a não esperar pela existência daquela base
e, antes, a criar uma outra, suplementar. É ela estabelecida em Cuba para,
a partir daí, fazer a penetração na América Latina, como na realidade está
a processar-se, no amplo movimento de infiltração que abrange, a bem dizer,
a totalidade do continente. Os fatos dia a dia ocorridos nos seus vários
países esclarecem e demonstram por demais a pertinácia com que o plano
está a ser executado.
Desta maneira, ficará completamente isolado o «baluarte do capitalismo», identificado com a América do Norte. Caídas que sejam as várias
parcelas mundiais que formam o «campo planetário» e uma das «cidades
planetárias» - - a Europa Ocidental - - aquele baluarte - - a outra «cidade
planetária» - - não poderá resistir e terá, inevitavelmente, que soçobrar.
Quer dizer: a vitória do Oriente só poderá tornar-se uma realidade
quando o «campo planetário» estiver integralmente conquistado e, por conseguinte, sob o seu domínio, pois então a queda da «cidade planetária»
será irremediável.
Na conjuntura estratégica mundial em curso, os pontos de aplicação
das forças correspondentes aos dois pólos orientais são diferentes: enquanto
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a atividade da China se processa em terra, a Rússia desenvolve o seu esforço
nos mares, o que significa estar o Ocidente submetido a um duplo assalto.
Traduzi-lo-emos numa síntese, que abranja a totalidade dessa conjuntura, se dissermos que, em terra, a situação se traduz, por um lado, na
ocupação progressiva do «campo planetário», mantida ainda em promessa
na América Latina mas tornada já uma realidade na Ásia e na África -- até
à linha Brazaville-Lusaca-Dar.es.Salaam - - e, por outro lado, no conseqüente envolvimento da «cidade planetária», concluído quanto à Europa
Ocidental e em esboço acelerado no que se refere à América do Norte; e
no mar, se assiste quer à presença efetiva da Rússia nos Oceanos Atlântico
e Índico, a ser consolidada pela ligação entre ambos, feita através do eixo
Mediterrâneo-Mar Vermelho — o que obrigará a lançar-se na tarefa da
reabertura do Canal do Suez - - quer ao fortalecimento da posição da mesma potência no Oceano Pacífico.
Noutros termos: a «cidade planetária» mantém-se livre, embora já envolvida na Europa Ocidental, e, do «campo planetário», apenas se conservam
livres a Austrália — onde a situação está firme - - a África Austral e a
América Latina — ambas a sofrerem assaltos violentos, oferecendo graves
preocupações e situações que nelas se vivem —. Enquanto não forem dominados estes três baluartes do «campo planetário», a «cidade planetária»,
se for capaz de manter a liberdade de movimentos nos Oceanos, poderá não
só continuar a resistir à grande manobra do Oriente mas também neutrnlizá-la
por completo.
II

Existe, pois, em termos do Ocidente, uma situação cujas pedras fundamentais estão representadas pelo Hemisfério Ocidental - - consolidada a
norte e periclitante a sul — com três baluartes avançados: dois - - a Europa
Ocidental e a África Austral -- quais testas de ponte, incrustados na massa
terrestre euro-afro-asiática, e o terceiro — a Austrália — como ponta de lança,
em observação dessa mesma massa terrestre, na sua frente oposta.
Se considerarmos os três fatores essenciais na definição do valor geoestratégico de um país ou de uma região - - os homens, os recursos e o
espaço — havemos de reconhecer a forte positividade de todos eles no que
se refere a estas pedras básicas. Entretanto, a sua cuidadosa análise mostra
que essa positividade oferece muito particular relevância para a América
do Norte e a Europa Ocidental, quanto aos homens e aos recursos, e para
a América Latina, a África Austral e a Austrália, quanto aos recursos e
ao espaço, com especial incidência deste último: de fato, a situação das
referidas regiões, a cavaleiro dos três Oceanos - - Pacífico-Atlântico, Atlântico-índico e Índico-Pacífico -- permite-lhes controlar a passagem de toda a
navegação de uns para outros.
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Este quadro geral de possibilidades estratégicas confere ao Ocidente
indiscutível capacidade de reação já pelo seu enorme potencial em homens
e recursos já pelas valiosíssimas posições que, ainda em seu poder, lhe permitem dispor de excelentes bases de assalto conjugado e exercer inteiro
domínio sobre as comunicações terrestres, marítimas e aéreas intercontinentais .
Daí, a sua resistência e a sua manobra geo-estratégica de reação terem
de assentar, bem firmemente, nestas pedras essenciais.
Com base no Hemisfério Ocidental, há de a manobra ser integrada por
duas ações fundamentais contra a massa terrestre euro-afro-asiática, orientadas em sentido oposto: a primeira, de oeste para leste, a procurar o duplo
envolvimento da referida massa, conjugando-se com duas outras, partidas
do baluarte europeu - - uma, para leste, em direção ao coração da Europa,
e outra, para sul, através da África — e com um a terceira, partida do baluarte
afro-austral, em drieção ao norte, ao encontra desta última ação do baluarte
europeu; a segunda ação fundamental, dirigida de leste para oeste, com
características de um ataque frontal à massa terrestre euro-afro-asiática e a
conjugar-se com uma ação de flanco, conduzida, a partir do baluarte australiano, no sentido sul-norte.
Esta ampla manobra geo-estratégica de reação em terra, haverá de ser
completada pela manobra na frente do mar, com vista a assegurar a liberdade de movimento em todos os oceanos, neutralizando assim a corrida aos
mares feita pela Rússia. Terá essa manobra de assentar nos binários Europa
Ocidental-América do Norte, África Austral-América Latina, África Austral-Austrália e Austrália-Continente Americano, pois só a partir deles será
possível garantir não só a vigilância mas também, e sobretudo, o domínio,
respectivamente, do Atlântico Norte, do Atlântico Sul, do Oceano Índico e
do Oceano Pacífico.
Conquanto a resistência do Ocidente e a sua reação assentem numa
efetiva capacidade de realização, que lhe é dada pelo enorme potencial de
que ainda dispõe, a possibilidade de execução prática do plano acabado
de expor depende de uma prévia decisão por parte do Ocidente: a de
tudo fazer no sentido de evitar a queda dos baluartes que constituem a
parte ainda livre do «campo planetário». Nesta condição reside o destino
do Ocidente, pois, a partir do morr.ento em que este não possa neles firmar
os pés, tudo estará perdido para si: a «cidade planetária» submergir-se-á
na imensidade do «campo planetário». Qualquer erro cometido significará,
por conseguinte, o fim. Daí, o imperativo de somar, à seleção dos esforços
a desenvolver, o rigoroso cuidado na aplicação dos mesmos.
De resto, a vitória do Ocidente não há de resultar unicamente da
manobra geo-estratégica apontada. Muito embora necessária, esta não será
suficiente para a vitória. Com ela, serão ganhos o tempo e o espaço tidos
como indispensáveis à realização de uma outra manobra fundamental, sobre
que assentará em pleno a vitória.
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Como animal que é, o Homem, para existir, terá de satisfazer às necessidades que lhe garantem a sua sobrevivência. São as necessidades inerentes
a todo o ser vivo, qualquer que ele seja, e que lhe pertencem a partir do
momento em que passa a existir. São elas alimentar-se, abrigar-se, tratarse e - - por força da evolução do animal-homem, ao longo dos milênios vestir-se. A não satisfação destas quatro necessidades fundamentais determina a destruição desse animal.
Há, todavia, qualquer coisa que o distingue dos demais seres vivos.
Com efeito, é ele o único que possui «espírito», de onde resulta uma
dimensão que lhe é exclusiva. Nessa dimensão assenta o que normalmente
se designa por «dignidade humana».
Para existir nesta dimensão, também o Homem há de satisfazer necessidades que dela resultam e cuja não satisfação destrói a sua dignidade,
remetendo-o para a sua condição de animalidade pura. São elas educar-se,
recrear-se e ser aceito pelo seu semelhante.
Da síntese destas duas dimensões — a material e a espiritual - - resulta
o homem-pessoa que só existirá na medida em que a totalidade das necessidades correspondentes a cada uma dessas dimensões for integralmente satisfeita. Impõe-se, na verdade, que o Homem possa subsistir materialmente
e possa realizar-se espiritualmente, pois só assim estará a ser respeitada a
sua dignidade.
Tudo terá de ser feito, pois, no sentido daquela satisfação uma vez
que o Homem, porque existe, tem de existir.
Isto significa que o Homem é o único e autêntico valor ao serviço do
qual tudo tem de ser colocado. E porque esse tudo é dado pela natureza,
o que se faça no sentido de valorizar e multiplicar os bens desta há de ser
feito para servir direta e imediatamente o Homem; os arranjos que se façam
para tirar desses bens o maior proveito possível, hão de ser feitos para
servirem direta e imediatamente o Homem; as estruturas que se criem para
dar maior amplitude aos esforços desenvolvidos hão de ser criadas para
servirem direta e imediatamente o Homem.
Só assim as necessidades deste poderão ser inteiramente satisfeitas pois
só assim o que venha a ser produzido será em volume tal que permita essa
satisfação.
Cada vez mais, parece tornar-se evidente não ser ajustado que a
produção, por estar entregue ao capital, se processe não com vista servir
o Homem mas sim no sentido de enriquecer esse capital, através do lucro.
E não parece lógico porque determina uma inversão de valores e conduz a
uma deturpação de finalidades: o valor primário passa a ser o lucro e a
finalidade a alcançar passa a ser acrescentamento do capital. Como conseqüência, não é possível dar à produção as dimensões indispensáveis à satisfação das necessidades do Homem. Acresce que o capital, pulverizado por
um número sem fim de detentores, está submetido a forças repulsivas, nas38
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cidas de cada uma das suas origens, que impedem uma ação global coordenada.
Mais ajustado e compreensível será, a nosso ver, criar uma situação em
que os meios de vida, material e espiritual, sejam dados a cada um segundo
as suas necessidades e de modo algum, como agora, segundo as suas possibilidades. Daí, a obrigação de dispor de uma produção suficientemente
volumosa por forma que, da sua repartição por todos, resulte para cada um
aquilo que lhe é indispensável para viver com inteiro respeito pelos princípios da dignidade humana, e devemos aceitar, como um imperativo, que,
para atingir esse volume, os meios de produção haverão de ser usados em
termos de uma produtividade máxima e com vista exclusiva àquela finalidade.
Cremos que a verdadeira e necessária dimensão da produção só poderá
ser alcançada desde que haja uma força que, superior a todas aquelas,
sirva de moderadora na ação das mesmas e estabeleça a correção dos
desvios verificados no desenvolvimento de tal ação, impondo, sempre que
forçoso e com todos os meios indispensáveis, o rumo a seguir, por forma
a ignorar por completo o lucro pessoal como finalidade e a ver unicamente
o Homem. Então haverá a garantia não só de uma produção no volume desejado mas também de uma sua distribuição eqüitativa.
Que a evolução do mundo está a orientar-se nesse sentido, em busca
de uma nova sociedade, constitui verdade que não oferece dúvidas a quem
quer que seja. É fenômeno que o correr dos acontecimentos mostra, de dia
para dia e cada vez mais, revestir-se de caráter de inevitabilidade e de que
o choque entre o Ocidente e o Oriente parece ser a expressão incontroversa .
Perante esta realidade, que se afigura indesmentível, importa, por um
lado, que tudo se estruture na prática por forma a estabelecer-se a meta que
consubstancie a verdadeira felicidade do Homem e lhe permita de fato
realizar-se integralmente e, por outro lado, que todo este processas se cumpra
sem sobressaltos e muito menos violências, por desnecessárias. Ora, isto
implica encontrar os termos em que ele se há de verificar.
Admitimos que esses termos terão de se cristalizar em torno da idéia
de se aplicarem os meios de produção para obtenção do máximo da produção
com vista a reparti-la por todos os homens, quaisquer que sejam a sua raça
e o seu credo, de harmonia com as suas necessidades, e de modo algum com
a obtenção de um lucro individual, cada vez mais elevado. Se, na verdade,
aceitarmos a substituição do lucro pela justa repartição da produção e
se nos empenharmos a fundo no sentido de levar esta a expoente máximo,
permitindo assim que a quota-parte destinada a cada homem cubra inteiramente a totalidade das suas necessidades, quer no campo material quer
no âmbito espiritual, o caminho para a felicidade será percorrido sem
angústias e pádecimentos, sem desesperos e inquietações. E o Homem será
poupado aos sofrimentos que o recurso à violência acarreta. Bastará, para
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tanto, que nos compenetremos da necessidade imperativa de atuar nesta ordem
de idéias.
Todavia, só poderemos assim proceder desde que façamos uma tomada
de consciência, o que envolve todo um processo de transformação da nossa
atual mentalidade, em busca do «Homem Novo», aquele Homem que, por
natureza, reconheça e aceite que o bem individual de modo algum deve
colidir com o bem comum, procurando suplantá-lo ou mesmo substituí-lo,
aquele Homem que reconheça e aceite o bem individual como um resultado
do bem comum.
Na verdade, o bem de cada um há de nascer do bem geral e há de ser
tanto mais significativo quanto mais elevado for o grau que este alcançar.
Por isso mesmo, cumpre-nos estruturar toda a nossa ação no sentido de dar
ao bem comum o máximo de expressão, não hesitando em sacrificar os interesses particulares, na consciência de que esse sacrifício irá traduzir-se na
redenção do Homem pela criação, para o mesmo, de condições de vida próprias da dignidade humana.
Se essa tomada de consciência não for alcançada, por não haver sido
possível transformar a nossa própria mentalidade, então soçobraremos perante
os assaltos a que estamos submetidos, e a felicidade do Homem acabará por
ser conquistada ao preço de muitos e dolorosos sofrimentos.
Eis a base em que deve assentar a outra manobra: a sócto-econômica.
Esta é fundamental: sem ela a vitória será uma ilusão e a derrota uma
certeza.
E isto porque, hoje, a guerra é dominada pelo fenômeno da desintegração: a desintegração da matéria, na guerra nuclear, que gera forças mecânicas indomáveis, e a desintegração das almas, na guerra subversiva, que
liberta forças espirituais de poder incalculável.
Consideremos um átomo em equilíbrio eletrônico, com os seus protões
e neutrões, submetido ao bombardeamento de uma corrente de neutrões.
Desde que esta corrente percuta o átomo coeso com determinada aceleração, saltam dele partículas de energia, o que leva a sua coesão inicial a
ficar, desde logo, comprometida. Estas partículas vão, por sua vez, percutir
outros átomos e, se o fizerem com energia suficiente, provocarão neles novas
emissões de partículas que, em determinadas condições favoráveis e desde
que atinjam certo número crítico de átomos, disparam uma reação em cadeia,
uma explosão atômica.
Se assemelharmos o átomo coeso, em equilíbrio eletrônico, à célula social
e a ação subversiva à corrente de neutrões, encontraremos total paralelismo entre o fenômeno da subversão e o fenômeno nuclear. Na verdade,
os elementos subversivos não serão mais do que as partículas de energia,
de modo que ao atuarem sobre novas células sociais — novos átomos —
percutindo-as, provocarão a emissão de novos elementos subversivos que
acabarão por levar à reação em cadeia e, por conseguinte, a uma explosão
social.
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Para que esta se não dê, indispensável se torna destruir os elementos
que atacam a célula social e, simultaneamente, aumentar a coesão desta,
objetivos a serem alcançados através da ação militar, o primeiro, e da ação
sócio-econômica, o segundo, numa total e harmoniosa conjugação. A falta
de uma delas — qualquer que seja — torna impossível o êxito.
Mas porque não perdura tudo quanto é violento, ilusória será a vitória
das armas se, em paralelo, não houver a preocupação de construir. Bem
frágil será, de fato, o edifício cujos alicerces se não embebam na solidariedade e se não firmem na fraternidade. Sabido que força sem justiça é
prepotência e justiça sem força é impotência, o Ocidente, para alcançar
a Vitória, não poderá limitar a sua reação à manobra geo-estratégica. Terá
obrigatoriamente de a completar com a manobra sócio-econômica. Mas tampouco poderá circunscrever a esta a sua reação. A vitória há de resultar,
sim, de uma equilibrada conjugação, no tempo e no espaço, das duas manobras, numa ação global.

III

No vasto quadro geo-estratégico, atrás delineado, e por capricho do
destino, o MUNDO LUSÍADA, constituído por Portugal e pelo Brasil irmão,
tem uma palavra a dizer.
Distribui-se ele por dois grandes grupos: o ocidental ou do Atlântico,
articulado em dois núcleos — o do Atlântico Norte e o do Atlântico Sul —
e o oriental ou do Indico.
O primeiro núcleo, formado pelo triângulo Açores-Lisboa-Cabo Verde,
ao qual se ligam intimamente a Madeira - - como posição central •— e a
Guiné — como posição de flanco — constitui uma posição avançada do
continente norte e central americano gue permite não só cobrir o baluarte
europeu e vigiar a saída do Mediterrâneo ntas também garantir o patrulhamento de todo o Atlântico Norte. A última guerra mundial dá-nos um
exemplo flagrante dessas possibilidades, quando se fez a cedência das bases
dos Açores, cedência que permitiu mudar o rumo da «batalha do Atlântico»
pela eliminação da chamada «zona negra atlântica». Se dúvidas houvesse
ainda acerca da importância destas posições, bastaria recordar a ponte aérea
com que se salvou Berlim Ocidental. E quando, de seguida, se teve a impressão de que o aparecimento dos mísseis intercontinentais e a possibilidade
de transportar da América para a Europa consideráveis efetivos militares
em aviões reabastecidos no ar haviam reduzido a importância das bases aéreas
na zona do Atlântico Norte, chegou-se pouco depois à conclusão de que
reabastecer no ar grande número de aviões carregados de tropas não era,
afinal, nem prático nem muito seguro, sobretudo em determinadas condições
meteorológicas. Porque, ao mesmo tempo, se ia afastando a terrível hipótese
de um conflito nuclear, com mísseis intercontinentais dotados de ogivas
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nucleares, os Açores readquiriram toda a sua importância no quadro da
estratégia do Ocidente.
O segundo núcleo — o triângulo Cabo-Verde-Angola-Brasil, a que se
junta a posição flanqueante de S. Tome e Príncipe — permite estabelecer uma
segurança eficaz de todo o Atlântico Sul, dominando por completo o «estrangulamento ou corredor de Dacar», fato de tanto maior importância quanto é
certo que, uma vez cortada a corrente de tráfego marítimo pelo Mediterrâneo,
a ligação com o Ocidente terá de se fazer obrigatoriamente pelo contorno
da África.
Quanto ao segundo grupo — o triângulo Moçambique-índia-Timor, com
a posição exterior de Macau — constitui ele uma das bases do domínio
do Oceano Índico. Na verdade, as duas regiões estratégicas fundamentais
desse oceano são o Médio-Oriente e o Sudeste Asiático. A análise, mesmo
superficial, de uma carta mostra o valor das posições que definem este triângulo em relação a tais regiões. Assim, enquanto o binário Moçambique-índiá
compromete a ligação entre os Oceanos Atlântico e Índico, pela vigilância e
interdição das saídas do Mar Vermelho, do Golfo Pérsico e do Mar Arábico — sem falar no total controle do Canal de Moçambique, por onde se escoa
um intenso tráfego marítimo — Timor representa valiosa posição avançada
do baluarte australiano, que lhe servirá de cobertura, ou então inestimável
base de partida para um adversário que pretenda assaltar aquele baluarte.
Ainda a última guerra mundial ofereceu, neste caso, exemplo bem flagrante:
conhecedores das intenções dos japoneses, os australianos anteciparam-seIhes, instalando-se em Timor para garantirem a segurança do seu continente,
mas, logo a seguir, os nipônicos expulsaram-nos, ocupando a ilha para
nela estabelecerem uma base de assalto à Austrália, que não chegaram a
efetuar em virtude da precipitada evolução dos acontecimentos determinantes
do final das hostilidades.
Estes três núcleos articulam-se entre si, dois a dois: na posição de
Cabo Verde, os do Atlântico e, na base Angola-Moçambique, os do Atlântico
e Índico.
a) A situação geográfica coloca o arquipélago de Cabo Verde quase
sobre a garganta que marca a passagem do Atlântico Norte para o Atlântico Sul, conferindo-lhe por isso uma posição marítima privilegiada. Com
efeito, o exame da carta do Atlântico mostra que Cabo Verde, em pleno
oceano e afastado de qualquer outra terra, no caminho obrigatório das
grandes linhas de comunicações marítimas que ligam, por um lado, a
Europa Atlântica e Mediterrânea com o Hemisfério Ocidental e, por outro
lado, a África Austral com a América do Norte e a Europa, está naturalmente
indicado como escala de primeira categoria para os reabastecimentos de toda
a ordem à navegação em tempo de paz.

que explica haver sido utilizado, quase desde a sua descoberta, como escala
da nossa navegação para o Brasil, a África do Sul e o Oriente.
Do ponto de vista de comunicações aéreas em tempo de paz, a posição de Cabo Verde, aproximadamente a meio caminho nas rotas atlânticas do hemisfério norte para o hemisfério sul, impõe-se também, senão
como escala de reabastecimento e trânsito, ao menos - - e nesse aspecto
com o mais alto proveito — como posição de segurança naquelas grandes
linhas aéreas.
Estamos, pois, em presença de uma posição do maior significado, que
mais evidente se torna em caso de guerra por constituir um dos pilares
essenciais da supremacia aeronaval do Atlântico. Com efeito, as linhas
de navegação atrás indicadas representam linhas de comunicações vitais,
em especial se considerarmos a intensificação do tráfego para o Índico e
o Pacífico pelo Cabo da Boa Esperança, provocada pela interrupção da
rota do Mediterrâneo. Colocado sobre o cruzamento de todas elas e
dominando-as no mar e do ar em grande extensão, Cabo Verde, valioso
ponto de apoio para a travessia do oceano, é necessariamente posição de
primordial importância para as flagelar ou para as proteger, tanto mais
que não existe, próximo, qualquer outro apoio terrestre fixo, capaz de lhes
garantir uma firme continuidade de defesa ou de flagelação. Supremacia
aeronaval do Ocidente não significa para este liberdade de navegação
marítima e aérea. Mercê dos modernos p'rogressos da técnica, as possibilidades do corso marítimo e aéreo aumentaram em tal grau que, apesar
do paralelo progresso dos meios de defesa, o corso de superfície e submarino continua a ser grave problema, de modo algum a ser esquecido ou
desprezado, pois, enquanto subsistir, não haverá completa liberdade de
ação nos mares.
O problema não é apenas de força naval mas sim, e sobretudo, da
existência de bases que ampliem o raio de ação daquela, por forma a
cobrir eficientemente a maior área possível dos oceanos, de portos com
instalações modernas e pessoal competente. Para estes não há substitutos
em operações militares, pelo que se verifica ser mais verdadeiro do que
nunca o princípio de que o poder marítimo pode estender a sua autoridade
até onde existirem bases onde se apoiar. E Cabo Verde, em particular
- como os Açores, no norte -- constitui, sem dúvida, uma base ideal para
essa luta, assumindo a função de guardião natural da entrada para qualquer
das áreas do Atlântico — norte ou sul - - consoante o sentido das correntes do tráfego marítimo.

Em particular para nós, a sua posição reveste-se de interesse excepcional quanto às comunicações com o Brasil e as províncias africanas, o

b) Analisemos agora a base Angola-Moçambique.
O evoluir da Europa concorreu para dar ao potencial africano uma
perspectiva que, desde o final do século passado, tem vindo a abrir-se
Progressivamente nas suas reais possibilidades.
Essa potencialidade localiza-se, essencialmente, nas chamadas África
Européia e África Negra, esta a prolongar-se para o norte até ao grande

42

2' Semestre — 1972

Cultura Militar

43

O FENÔMENO . '.
O FENÔMENO . . .

deserto do Saara e aquele a debruçar-se sobre o mar, no extremo sul do
continente. Provém ela, até certo ponto, das riquezas naturais, ligadas ao
solo e ao subsolo. O valor que resulta de tais riquezas não interessa por
si só, mas apenas na medida em que elas possam ser transformadas a fim
de o Homem as poder aproveitar, utilizando-as em seu benefício.
No atual contexto mundial, afigura-se corresponder às crescentes necessidades da Humanidade a valorização do continente negro, pela ajustada
exploração do seu potencial. Dependerá ele tanto da capacidade transformadora das riquezas naturais existentes como da possibilidade do aproveitamento pelo homem dos produtos dessa transformação. Como
conseqüência, quer esta se realize no seio da própria África, quer tenha
lugar noutros continentes, torna-se imperativa a distribuição pelo mundo
ou de produtos manufaturados ou de matérias-primas, e, em contrapartida,
a recepção de meios que hão de permitir não só a tarefa transformadora
mas também o aumento da produção, unicamente possível se se der à
África uma estrutura econômica diferente da atual, com base na mecani-1
zação. De fato, nada mais poderá dar o homem africano a amanhar a
terra com a enxada cafreal e a transportar às costas os produtos desse
amanho.
Evidente se torna que esta corrente exige, por sua vez, saídas para
o mar, e tanto melhores quanto mais importante ela for.
Atento exame de uma carta econômica deixa ver que, concentrando-se
a máxima potencialidade do continente africano na região central da África
Negra e na faixa setentrional da África Européia - - numa área com mais
de 500 quilômetros de largo e 4.500 quilômetros de comprimento, que
engloba o sul do Zaire, a Rodésia, a Zâmbia e o Transval - - as saídas
naturais para o exterior se localizam na costa oriental e na costa ocidental,
atenta a demasiada excentricidade das do sul. E mesmo das existentes
naquelas costas apenas algumas oferecem boas condições econômicas, já
pelo seu apetrechamento e condições naturais já pela sua localização, dado
que as restantes ou não reúnem tais condições técnicas ou são por demais
afastadas.
Dessas, algumas, as da costa oriental, são Lourenço Marques, Beira
e Nacala, localizando-se as da costa ocidental em Luanda e Lobito, pelo
que se conclui pertencerem-nos os verdadeiros pontos de contato entre
os Oceanos Atlântico e Índico e o interior do continente africano.
Por outro lado, esta imensa área detentora da maior parte da potencialidade econômica africana necessita imperativamente de mão-de-obra,
que lhe falta. Daí, ver-se obrigada a procurá-la nos territórios que a
possuam. É em Angola e, sobretudo, em Moçambique que procede ao seu
recrutamento, no valor anual de algumas centenas de milhares de homens,
os quais lhe são absolutamente indispensáveis ao seu cada vez mais crescente desenvolvimento econômico, já como elemento de produção já como
fator de estabilidade entre as massas trabalhadoras aborígenes.
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Angola e Moçambique apresentam-se assim, no quadro da África, não
só como as principais pontes de passagem obrigatória entre ela e o resto
do mundo, como suas saídas naturais para o mar, que são, mas também
como reservatórios de mão-de-obra da República da África do Sul e da
Rodésia.
Tanto basta para definir a sua alta importância, acrescentada ainda
— e é bom não esquecê-lo — pelo valor intrínseco, isto é, pelo seu potencial próprio, de dia para dia a revelar-se sempre mais e mais valioso.
De tudo podemos concluir que as nossas posições oferecem indiscutivelmente o mais alto significado e interesse para a defesa do Ocidente,
quer como elemento moderador no grave antagonismo racial entre a África
Negra e a África Branca quer como fator de liberdade de movimentos
do Ocidente, gravemente comprometida, senão mesmo perdida, se elas, um
dia, vierem a ser utilizadas pelo Oriente, como bases para a expansão da
sua influência nas vulneráveis regiões meridionais do globo. Conquanto
país pequeno e, portanto, sem possibilidades de dispor de numerosas forças
armadas, Portugal possui uma singular riqueza geo-estratégica, conferida
pelas suas valiosíssimas posições geográficas, da maior importância para
o desenvolvimento da estratégia ocidental. Constituímos, sem dúvida, o
exemplo mais inequívoco de que certos sistemas parciais de forças dos
pequenos conjuntos geográficos assumem freqüentemente, para os grandes
conjuntos ou blocos de conjuntos, importância decisiva.
Esta é a notável contribuição de Portugal para a reação global ao
fenômeno subversivo na conjuntura mundial, sem levar em conta a que
já está a dar com a luta que, sozinho, vem a travar há anos em terras da
África. O seu significado, já de si extraordinário, alcançará, porém, nível
insuspeitado quando conjugado com a do Brasil irmão. Na verdade, juntos,
Brasil e Portugal terão uma palavra decisiva a dizer na estratégia global
contra a subversão que ameaça o mundo. E ela será proferida mesmo que
o mundo a não queira escutar.
IV

Com o encerramento do Canal do Suez, ocorrido quando da «guerra
dos seis dias», entre árabes e israelitas, o Mediterrâneo perdeu repentinamente as rotas marítimas que ligavam a Europa do Ocidente com a
África Oriental, o Médio-Oriente e o Extremo-Oriente, tornando-se um
mar sem saída. Deslocaram-se essas rotas para a costa ocidental africana,
e com esse deslocamento Lobito, Cabo, Durban, Lourenço Marques e
Beira adquiriram a importância comercial ostentada no passado por Malta
e Port Said. De fato, a inutilização temporária daquele acesso ao Índico
determinou o desvio para o périplo da África da totalidade do tráfego
entre Ocidente e Oriente — até então quase inteiramente realizado pelo
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Canal, embora já em 1967 algum petróleo viesse, em supertanques, pelos
caminhos do sul —. Num ano apenas — entre l de abril de 1968 e l de
abril de 1969 — cruzaram as águas do Cabo nada menos que 13.890
navios mercantes de grande porte, dos quais 5.500 com bandeiras de países
comunistas, estando já reconhecido que a maior parte do petróleo nunca
mais deixará de utilizar esta via, uma vez que os barcos petroleiros —
hoje, com mais de 300.000 T - - terão em breve 500.000 — já em construção — e alcançarão 1.000.000 T • - pois os respectivos planos já estão
em curso —.
Tanto basta para demonstrar o real significado da rota do Cabo.
Nela dão as mãos diretamente Índico e Atlântico. Como tal, o baluarte
da África Austral - - porque, além de atlântica é também indica, pois encontra-se situada sobre ambos os oceanos, passando obrigatoriamente pelas
suas costas todos os navios que trafeguem entre os dois grandes mares
- surge como peça indispensável na segurança daquela rota, de importância estratégica indiscutível. Todavia, essa segurança interessa não apenas
à África Austral. Se esta, nomeadamente Portugal - - com os excelentes
portos de Luanda, Lobíto, Lourenço Marques, Beira e Nacala - - e a República da África do Sul -- com o porto do Cabo e as bases do Simonstown,
Durban e, no futuro, Saldanha — detém as posições ideais para aquela segurança, não oferece dúvidas que a estratégia de tal segurança, para ser global,
exige a cooperação do Ocidente, a quem a liberdade de utilização da rota
interessa sobremaneira. O problema, antes de pertencer à África Austral,
diz respeito fundamentalmente ao mundo ocidental. Mas este continua
obcecadamente voltado apenas para o norte, parecendo teimar em ignorar
o perigo que sobre ele impende a sul e cujos contornos cada vez mais se
esclarecem e definem.

perativo de defesa, do qual há de depender a sobrevivência do Ocidente,
sobreleva todos os obstáculos e pruridos relativamente a questões e problemas que não podem deixar de ser tidos como de somenos importância
quando estão em jogo os destinos de uma civilização e dos povos que a
criaram e a seguem. Em tais circunstâncias, as necessidades estratégicas
globais hão de sobrelevar as características específicas dos sistemas políticos, relegando-os, no tempo, para um plano secundário.
Mas se o
Ocidente não acordar para tão dramática realidade, que o faça o hemisfério do sul, criando a sua aliança própria, na certeza de que o seu potencial
é suficiente para dar a garantia de um escudo capaz de cumprir a missão.
Se, apesar de tudo, essa aliança não for criada, e quanto antes, então passará a estar definido e aberto o caminho para a ruína do mundo ocidental.
Perante esta realidade insofismável, concluiremos, em síntese: juntos,
Brasil e Portugal têm uma palavra a dizer na estratégia global contra a
subversão que ameaça o mundo. E essa palavra será proferida mesmo
que o mundo a não queira escutar.

Daí a necessidade de a defesa da rota do Cabo ser feita apenas no
quadro do hemisfério sul. Mas, para que seja eficiente, exige ela a cooperação da América do Sul, nomeadamente o Brasil, com o seu potencial
econômico e humano, as riquezas minerais do seu subsolo e as matériasprimas de toda a natureza e de capital importância na indústria bélica, e
ainda com as suas posições estratégicas complementares das da África Austral. Da cooperação entre as três grandes realidades estratégicas do Atlântico Sul - - Portugal. Brasil e República Sul-Africana — nascerá uma nova
aliança, responsabilizada pela defesa de toda a área meridional daquele
oceano, garantindo assim a liberdade de navegação nas suas águas e, como
conseqüência, a livre utilização da rota do Cabo. E o elo de articulação
desta nova aliança com a atual NATO estaria cm Portugal, através das
suas excepcionais posições de Cabo Verde.
Porque a situação política mundial pode evoluir muito mais rapidamente do que a montagem de um sistema ou a execução de uma mobilização, importa que o Ocidente, para não ser uma vez mais surpreendido,
organize desde já esta nova aliança, se na verdade quiser enfrentar com
êxito a grave ameaça que o espreita a sul. Temos para nós que este imCultura
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SERÁ POSSÍVEL AO BRASIL REIVINDICAR PARTE
DA ANTÁRTIDA?
Prof LUÍS IVANI DE ÀMORIM ARAÚJO
(Da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e do Espaço — Prof. da Faculdade de Direito
«Cândido Mendes») .

1. Parece-nos que data de setembro de 1599 o primeiro contato da
civilização com a Antártida. O navegante holandês DIRCK GHERRITZ, ao
deixar o Estreito de Magalhães, teve seu navio «LA BONNENOUVELLE» separado dos demais que formavam a esquadra comandada por SIMÓN DE
COROES e, em virtude de fortes ventos, arribou em uma terra alta, com
montanhas cobertas de neve, a 649 de latitude sul. LA BONNENOUVELLE»
havia chegado a uma das ilhas do arquipélago Shetland do Sul. Anos mais
tarde, outros navegantes descobrem novas terras e, entre eles, citamos
ANTÔNIO DE LA ROCHE que chega à Geórgia do Sul (1675), LOZIER BC-UVET
que, em 1738, aporta na ilha que hoje tem seu nome, MARION DU FRESNE
que, em 1771, descobre as ilhas Crozet e as do Príncipe Eduardo, enquanto
KERGUELEN aporta ao arquipélago batizado com o nome de seu descobridor.
E as descobertas continuam. ..
2. Mas que é a Antártida?
Nada mais, nada menos que uma superfície aproximada de H milhões
de quilômetros quadrados despertando de há muito a cobiça de vários
Estados.
No que diz respeito à situação jurídica da Antártida (e das regiões
polares), a doutrina não é uniforme.
FAUCHILLE afirma que tais regiões são «rés nullius» e como tal suscetíveis de serem ocupadas e, embora seja impossível um estabelecimento
permanente nessas regiões, elas podem ser exploradas quer industrial, quer
comercialmente. Em outras palavras, para FAUCHILLE, nos pólos é possível
uma ocupação de exploração e não de habitação. Embora as considerasse
«rés nullius» sustentava o autor do «TRAITÉ DE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC» (I, pág. 657 e seguintes) que as regiões polares deveriam pertencer não a um Estado, mas a toda a comunidade internacional.
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Ora, é pacífico e
«Ia experiência prueba que ei régimen de condomínio no es,
en ningún caso, más que una solución provisional e inestable,
que produce inevítablemente conflictos cuya consecuencia es
conducir a su partición».
conforme sustenta GILBERT GIDEL (in «ASPECTOS JURÍDICOS DE LA LUCHA
POR LA ANTÁRTIDA», trad. de Àlejandro Herrero, pág. 22/3, 1951) .
E FAUCHILLE, compreendendo a transitoriedade do condomínio que
propusera (ou a sua inaplicabilidade?) dividiu as regiões da Antártida em
quatro quadrantes (americano, pacífico, australiano e africano), prescrevendo administração conjunta de cada setor pelos países do continente correspondente .
3. O Deputado Eurípedes Cardoso de Menezes, da tribuna do Congresso Nacional, em 28-11-1970, sugeriu que o Brasil fizesse uma Declação Oficial a respeito de nossas legítimas pretensões na região austral.
Sustenta o parlamentar brasileiro que
«só nos parece possível um acordo geral se para a Antártida
se adotar o critério idealizado em 1907 pelo Senador canadense
Pascal Poirier e seguido na partilha do Pólo Norte: o dos
Setores Polares por Defrontação».
E conclui
«Seguido esse critério caberia ao Brasil uma parte considerável da Antártida, correspondente aos meridianos de Martin
Vaz e do Àrroio Chuí».
4. Vários Estados baseados em argumentos os mais diversos têm
unilateralmente declarado sua soberania sobre regiões polares. O fundamento mais importante e iterativamente usado é o chamado «Sistema do
Setor», decorrente do princípio da continuidade.
Consiste esse sistema, cujo autor foi o Senador canadense Pascal Poirier
que o lançou em alocução proferida no Senado de Ottawa em 20 de fevereiro de 1907, em que cada Estado que possuía território dentro do círculo
glacial ártico pode reclamar direitos de soberania sobre as superfícies de
gelo ou terras contíguas a tal território e que se estendem em direção ao
Pólo Norte, desde que tais superfícies não pertençam a outro Estado. A
área assim formada terá por limites, até o pólo, os meridianos correspondentes aos pontos extremos oriental e ocidental do território do Estado,
constituindo assim como que um triângulo esférico, cujo vértice está no pólo
5. A teoria dos setores tem sido anatematizada por vários autores,
mormente quando se pretende a sua aplicação na Antártida. O jurista
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GIDEL, em sua monografia «ASPECTOS JURÍDICOS DE LA LUCHA POR LA ANTÁRTIDA» afirma que
«ei simple hecho de ser vecino de un território polar no es
bastante para obtener Ia soberania sobre este território.
Es preciso que se haya manifestado Ia intención de adquirir
y de conservar Ia soberania por un médio aceptado por ei
derecho internacional» (pág. 100).
Idêntica é a opinião de HILDEBRANDO ACCIOLY (in «Tratado de Direito
Internacional Público», 2» ed., II, pág. 294, Rio, 1956) quando sustenta:
«o mero fato de se estabelecer na costa do território de um
Estado a base do traçado de um extenso triângulo esférico,
que se prolongue até encontrar seu vértice num «pólo, não
parece constituir fundamento suficiente para que a região incluída dentro de tal figura geométrica pertença ao dito Estado».
A doutrina soviética reconhece que o regime jurídico da região austral
constitui uma das questões mais controvertidas do Direito Internacional.
Rejeitando para tal região o sistema dos setores, afirma que o seu estatuto
jurídico (de suas terras e águas) deve ser determinado de acordo com
os desejos de todos os Estados interessados, entre os quais deve figurar
a URSS.
Em que se fundamenta esse anseio russo em participar da região austral?
A resposta a essa indagação nos é dada por DENISOV quando sustenta
«L'Union soviétique en tant qu'héritière legitime dês importantes découvertes géographiques russes du début IX siècle,
a tous lês droits historiques de participer à Ia solution dês problems antarctiques» (apud Ivo LAPENNA in «CONCEPTIONS
SOVIÉTIQUES DE ÜROIT INTERNATIONAL», pág.

262

• •

Pa-

ris, 1954).
Declarando-se contrária ao princípio dos setores ter aplicação na Antártida, afirmam os juristas soviéticos que as condições ali são diversas das
que encontramos na região boreal, na qual as suas diferentes partes são
econômica e estrategicamente ligadas aos Estados polares enquanto a região
austral não se acha na vizinhança imediata de Estados cujas costas continuariam com seus limites sobre uma linha bem longa.
O jurista argentino JUAN CARLOS PUIG em «LA AQUISICIÓN DE SOBERANIA SOBRE TERRITÓRIOS POLARES», in «Revista de Derecho Internacional y
Ciências Diplomáticas», I — ns. 1/2, 1949, sustenta que
«o mero fato natural da proximidade não pode justificar, por
si só, a aquisição da soberania sobre um território; assim como
também não a pressupõe, em bom princípio,... o descobrimento» .
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A França detém a posse das ilhas São Paulo, Amsterdam, Kerguelen
Crozet e a terra Adélia.

Sustenta ainda que o princípio dos setores apenas
«concede um direito de preferência às nações vizinhas aos
pólos, para estenderem sua soberania» sobre os respectivos
setores. É, assim, um título imperfeito, incoativo, «que deve
ser aperfeiçoado num prazo razoável».. . «mediante ocupação».
E acrescenta que tal ocupação deve ser entendida, não no sentido antigo, mas, como
«o estabelecimento das formalidades compatíveis com o rigor
do clima e que mostrem a intenção de adquirir do Estado».
Pela impossibilidade da aplicação da teoria dos setores na região austral,
surgiram várias proposições com o intuito de justificar a apropriação da
Antártida e que são as seguintes:
a)

Teoria da descoberta;

b)

Teoria da atividade de controle;

c)

Teoria dos quadrantes;

d)

Teoria da contigüidade ou continuidade.

Tais teorias, no dizer de GERSON DE BRITO MELLO BOSON («Curso
de Direito Internacional Público», I, pág. 314, Belo Horizonte, 1958),
«são postuladas à base das posições e, por conseguinte, dos
interesses mantidos pelos respectivos Estados presentes na
Antártida».
A região austral foi dividida, antes do Tratado de Washington, por
diversos Estados mediante simples decretos.
Quais foram esses Estados e suas reivindicações?
A Grã-Bretanha e os domínios se atribuíram,- unilateralmente, três
setores:
a)
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o seíor britânico das dependências das Falkland (Geórgia do Sul,
Orçadas do Sul, Shetland do Sul, Terra de Graham), criado pelas
cartas patentes de 21 de julho de 1908 e 28 de março de 1917;

b)

setor neozelandês da dependência de Ross atribuído pela ordem de
30 de julho de 1923;

c)

setor australiano que compreende a Terra de Wilkes e que foi
acrescido das ilhas Heard e Mac Donald, ao sul das ilhas Kerguelen.
Cultura Militar

A Noruega estabeleceu o seu setor, formado pelas ilhas Bouvet e
Pedro I, terra da Princesa Raghnilde (doe. de 14 de janeiro de 1939, lei
de 29 de março de 1930 e decreto de 1.° de maio de 1931) .
O Chile, pelo Decreto n.° 1.747, de 6-11-1940, afirmou que
«Forman Ia Antártica Chilena ei território Chileno Antártico,
todas Ias tierras, islãs, islotes, glaciares (packice), y demás
conocidos y por conocer-se, y ei mar territorial respectivo, existentes dentro de los limites dei casquete constituído por los meridianos 539 longitud Oeste de Greenwich, y 909 longitud Oeste
de Greenwich»,
enquanto que a Argentina reclamou soberania sobre a Zona vizinha a seu
território (Decretos de 15-7-1939 e 9-10-1946).
Em 12-7-1947, a Argentina e o Chile assinaram uma declaração conjunta, na qual, expressamente, se confessavam convencidos da necessidade
de solucionarem a questão de seus domínios na Antártida e, em 4 de março
de 1948, declararam a limitação de suas fronteiras.
Podemos acrescentar, ainda, que, embora a tomada de posse provisória
em 1938/9, em nome do Governo Alemão, de uma região batizada «NovA
SOUABE», por uma expedição alemã, a Alemanha não formulou, posteriormente, nenhuma reivindicação territorial. Além disso, o Japão renunciou
a todos os seus direitos na região austral, nos termos do Tratado de Paz
de 8-9-1951.
Quanto à posição dos Estados Unidos, pode ser afirmado que os
mesmos não formulam para si nenhuma reivindicação territorial, mas, também, não reconhecem nenhuma pretensão alheia sobre a área.
7. Dois Estados da América Latina -- Chile e Argentina - - j á apresentaram reivindicações sobre a Antártida, fundamentando seus direitos
na continuidade morfológica e geológica.
O Presidente Peron, da Argentina, declarou que
«o fato fundamental de que a zona em apreço constitua o
natural prolongamento geológico do território argentino, situado na parte mais austral e no extremo sul da América,
indica que às razões jurídicas se acrescentam também razões
geográficas e históricas»,
enquanto o Chile sustenta que a Terra de Graham apresenta semelhanças
geológicas com a Patagônia chilena.
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8. Certos autores têm pretendido fundar os direitos da Argentina (e
também do Brasil e do Chile) à região austral como uma decorrência da
Bula «Inter Coetera» do Papa ALEXANDRE vi, de 1493, que concedeu à
Espanha todas as terras descobertas e por descobrir cem léguas a Oeste
de qualquer das ilhas dos Açores e Cabo Verde que já não estivessem
na posse de cristãos até o dia do Natal precedente e no Tratado de Tordesilhas (ou «Capitulación de Ia Partición dei Mar Oceano) assinado entre
Portugal e Espanha( em 1494, e que estabeleceu o recuo da linha demarcatória entre os Estados Ibéricos para trezentas e setenta léguas dos Açores,
o que foi confirmado, em 1506, pela Bula «Ea quae pró Bono Pacis», de
JÚLIO II.
Esse ponto de vista é esposado, entre outros, pelos juristas Lúcio MORENO QUINTANA E DANIEL ANTOKOLETZ.
O primeiro, em seu «Tratado de Derecho Internacional» (I - - págs.
321/2, Buenos Aires, 1963), assim se expressou:
«Fué implicitamente atribuído ei domínio de Ia Antártida a
Espafia y Portugal por Ia Bula «Inter Coetera», expedida en
4-5-1493 por ei Papa Alejandro VI, Ia que dividió su casquete por una línea imaginaria que corria de pólo a pólo, a
100 léguas...»
enquanto que o segundo escreveu no seu «Tratado de Derecho Internacional Público» (5* ed II pág. 386, Buenos Aires - - 1951):
«El derecho argentino fluye también de Ia linea trazada por
La Bula dei Papa Alejandro V I . . . Também se funda en ei
Tratado de Tordesillas...»
Para nós, é despicienda a alusão à Bula Alexandrina, pois a mesma
não tem nenhum valor jurídico. Negamos ao Papa a competência para
doar terras, seja essa competência oriunda do poder temporal, seja uma
decorrência do poder espiritual. O que o Papa podia fazer era distribuir
as zonas onde sacerdotes de Portugal e Espanha podiam ensinar o Evangelho e exercer a catequese.
9. Tanto a Argentina como o Chile jamais renunciaram aos seus
direitos sobre a Antártida. E tanto é verdade que ambos os Estados confirmaram seus indiscutíveis direitos sobre territórios situados no setor que
se encontra em poder da Grã-Bretanha, quando esta provocou um pronunciamento da Corte Internacional de Justiça.
Na oportunidade, a Argentina, por intermédio de seu Embaixador nos
Países-Baixos, em petição que dirigiu, a 1.' de agosto de 1955, ao Escrivão
da Corte sustentou:
Cultura
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«Pela presente nota; meu governo reafirma sua recusa, na
forma mais expressa, à competência desta Corte e de qualquer
possibilidade de a mesma ser chamada como tal a tratar deste
caso»,
enquanto o Chile, através de seu representante em Haia, entregou ao Escrivão da Corte uma Nota em que afirmava:
« . . . a petição do governo da Grã-Bretanha é infundada e
que não cabe à Corte Internacional de Justiça o exercício de
competência neste caso»,
0 que levou a Corte a determinar que os casos fossem retirados de pauta.
10. Em 1° de dezembro de 1959, os representantes da Argentina,
Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da América do Norte, França,
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Japão, Noruega, Nova
Zelândia, União Sul Africana e a URSS firmaram em Washington um Convênio pelo qual a Antártida seria usada exclusivamente para fins pacíficos
e científicos, interditas todas as medidas de caráter militar (tais como o estabelecimento de bases e fortificações militares, a realização de manobras
militares, assim como as experiências com quaisquer tipos de armas), as
explosões nucleares, assim como o lançamento de material radioativo residual.
O Tratado da Antártida que consta de 14 artigos reconhece ser de
interesse de toda a Humanidade que a Antártida continue para sempre a
ser usada exclusivamente para propósitos pacíficos e não se converta em
cena ou objeto de discórdia internacional pois a continuação da harmonia
internacional na Antártida fortalecerá os propósitos e princípios corporificados
na Carta da ONU.
Pelo art. 3" do referido Pacto é estabelecida a permuta de informações
1 efcrentes a planos para programas científicos na Antártida a fim de permitir
a máxima economia e eficiência das operações.
O art. 4° do mesmo convênio é categórico em afirmar que
«nada que se contenha no presente tratado será interpretado
como renúncia a direitos previamente invocados ou pretensões
de soberania territorial da Antártida»,
enquanto o art. 6' estatui que
«as disposições do tratado aplicar-se-ão à área situada ao sul
de 60' de latitude sul, inclusive as plataformas de gelo».
O referido Tratado estabelece ainda as condições pelas quais se efetuará a colaboração entre os seus signatários com o objetivo de observar as
condições do mesmo, a necessidade de reuniões periódicas com o intuito de
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permutarem informações e consultarem-se sobre matérias de comum interesse,
as possibilidades de modificações em suas cláusulas, maneira de decidir os
litígios que possam surgir em relação à interpretação de suas cláusulas, a
ratificação e a cessão ao mesmo por parte de qualquer Estado que for membro
das Nações Unidas e mesmo o Estado não participante do organismo internacional que convidado a aderir ao tratado obtenha o consentimento de
todos os signatários. Esclarece finalmente que o mesmo será registrado
pelo governo depositário, isto é, os Estados Unidos da América, de conformidade com o art. 102 da Carta das Nações Unidas.
11. Estamos com o Deputado Cardoso de Menezes quando este sustenta que o Brasil não está impedido de fazer reivindicações na Antártida
enquanto vigorar o Tratado de Washington, de 1959.
É ponto pacífico que «pacta tertiis nec nocent nec prosunt» (tratados
não beneficiam nem prejudicam terceiros) . Assim sendo, o Tratado de
Washington, em relação aos não signatários (entre os quais se inclui o
Brasil) não criou direitos nem deveres. Esse princípio já foi consagrado
na Corte Permanente de Justiça Internacional, quando do julgamento da
questão relativa a certos interesses alemães na Alta Silésia polonesa. Na
época, reconheceu a Corte que «um tratado só faz lei entre os Estados que
nele são partes». E a doutrina segue essa orientação.
HILDEBRANDO AcciOLY («Tratado de Direito Internacional Público», I,
pág. 606 da 2°- ed.) é taxativo em afirmar que
«Seria contrário aos princípios do Direito Internacional correntes e à prática das nações, um tratado criar obrigações para
um Estado que dele não participou».
No mesmo sentido opinam, entre outros, os juristas ROLANDO QUADRI
(in «Diritto Internazionale Pubblico» - - 4* ed. •—• pág. 115), Balladore
Pallieri (in «Diritto Internazionale Pubblico» 8? ed. - - pág. 300 e seguintes
— Milão, 1962) e o art. 34 da «Convenção sobre o Direito dos Tratados»
— firmada em Viena, em 23 de maio de 1969, sob os auspícios da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, in verbis:
«Um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro
Estado sem seu consentimento».
12. Num ponto, no entanto, discordamos do projeto apresentado pelo
parlamentar brasileiro — é quando o mesmo defende a aplicação da Teoria
da Defrontação. Sustentamos que o Brasil, somente por um ato unilateral
— notificação aos demais membros da comunidade internacional de sua atitude em relação à Antártida seguido de expedições à região que reivindicamos, poderá pleitear direitos na Antártida.
Uma Proclamação de nosso governo acompanhada de atos efetivos de
ocupação bastará para exercermos soberania em parte da Antártida.
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A HISTÓRIA E A GEOGRAFIA E A SEGURANÇA
NACIONAL
Maj Eng QEMA CLÁUDIO MOREIRA BENTO

VALOR DA HISTÓRIA E DA GEOGRAFIA
O estudo da História e da Geografia do Brasil é assunto da maior relevância para todos os brasileiros que possuam, ou venham a possuir, parcelas
ponderáveis de responsabilidade nos destinos do BRASIL, na qualidade de
líderes de atividades, em quaisquer dos campos do Poder Nacional, que
tenham por finalidade a conquista ou preservação dos objetivos nacionais
permanentes, pelos quais, serão satisfeitas as aspirações do povo brasileiro.
Todas as nações acalentam aspirações a concretizar, que devem ser protegidas de ameaças, estas resultantes, sejam de conflitos com as aspirações
de outros povos, sejam de conflitos graves entre grupos internos.

DILATAÇAO DA FÉ E DO IMPÉRIO
No BRASIL, elas começaram a ganhar corpo, após o Rei de Portugal
receber a carta de Pero Vaz de Caminha, ocasião em que deve ter sonhado
transformar o BRASIL num grande, império católico, através do ideal ou objetivo nacional do povo português de «Dilatação da Fé e do Império», este,
responsável pela dimensão continental do BRASIL e por sua Unidade durante
cerca de três séculos.
Este ideal era vulgarizado em todo Império Português. Não era somente domínio de suas elites. Foi comunicado ao povo das mais diversas
formas por seus líderes e a ele se deve o feito épico da expulsão dos holandeses e a obra admirável da conquista pacífica da Amazônia e das demais
áreas a oeste do Tratado de Tordesilhas, exceção feita ao Rio Grande do Sul.

ASPIRAÇÕES DO POVO BRASILEIRO
Às aspirações do povo brasileiro foram interpretadas, principalmente,
pelas diversas-constituintes brasileiras, a partir de 1822, e por estudiosos,
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civis e militares, da Escola Superior de Guerra. Elas resultaram da análise
e intepretação de nosso processo histórico e de nossa Geografia.
A satisfação das aspirações do povo brasileiro é buscada pelo Governo,
através dos Objetivos Nacionais, que com elas se relacionam intimamente:
Independência, Soberania, Integridade, Unidade, Integração, Desenvolvimento, Prestígio Internacional, Paz Social, Democracia e Preservação dos valores
espirituais, morais e culturais do BRASIL. As aspirações correspondem aos
anseios, e a política de objetivos, à ação para satisfazê-los.
FAROL DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
Este conjunto de objetivos é o farol que deve guiar o esforço e a participação comunitária de cada brasileiro, no sentido de que, no mais curto
espaço de tempo, sejam obtidos o bem-estar e a felicidade do povo brasileiro.
Deles decorrem, em determinado momento histórico, um pensamento de Governo, com um planejamento de corrente que procura traduzir a melhor e a
mais eficiente maneira de aplicar os recursos da nação, ou Poder Nacional,
com a finalidade de consolidar em grau mais elevado os objetivos já conquistados, aproximar-se mais da conquista de outros ou preservar de ameaças
internas ou externas objetivos já conquistados.

PAZ SOCIAL E DEMOCRACIA
No fim do século XIX, consolidados estes objetivos, concentrou-se o
esforço nacional na conquista gradativa dos objetivos de Paz Social e Democracia de concepção republicana.
Come lutas por estes objetivos, assinalamos, como marco luminoso da
Paz Social, a Abolição da Escravatura, em 1888, e pela Democracia, visando
seu aperfeiçoamento progressivo, ou sua própria defesa, as lutas ou movimentos armados de 1893-95, 1905, 1923, 1924, 1930, 1932, 1935, 1937, 1945,
participação do BRASIL na 2? Guerra Mundial, e, finalmente, a Revolução
Democrática de 31 de março de 1964, esta, procurando livrar e defender o
regime contra a subversão, da inflação, da corrução e das freqüentes crises
entre os Poderes e de autoridade que, freqüentemente, afetaram o BRASIL,
desde a Proclamação da República, com a eliminação do Poder Moderador.
Neste longo período de quase um século, a luta pela conquista ou preservação destes dois objetivos exigiu grandes sacrifícios das gerações brasileiras, para a satisfação de algumas aspirações de que se beneficiaram as
atuais gerações.
Foram aplicadas parcelas significativas do Poder Nacional para a Segurança destes objetivos, sob violentas pressões.
Por outro lado, vultosas parcelas do Poder Nacional foram dissipadas
pela inflação, corrução, greves e na preservação de privilégios de grupos
de brasileiros que não se identificavam com as aspirações do povo brasileiro.

INDEPENDÊNCIA, SOBERANIA, INTEGRIDADE, UNIDADE
Decorridos quatro séculos de evolução histórica, o povo brasileiro já
conquistou em grau bem elevado os objetivos de Independência, Soberania,
Integridade e Unidade, satisfazendo assim algumas de suas aspirações acalentadas por longos anos.
Eles foram seriamente ameaçados nas guerras holandesas e da Independência, guerras do Rio da Prata com espanhóis e seus descendentes, e
lutas internas que se seguiram à abdicação de D. Pedro I.
Estas lutas intestinas, por falta de uma filosofia de objetivos nacionais
relacionados intimamente com as aspirações do povo brasileiro, ameaçaram
transformar o BRASIL numa colcha de retalhos, após sua Integridade e Unidade terem sido asseguradas, nas memoráveis batalhas dos Guararapes, nas
quais, segundo o sociólogo Gilberto Freyre, «escreveu-se a sangue o destino
do BRASIL, o de ser um e não dois ou três».
A conquista destes objetivos exigiu muitos sacrifícios, sangue e vidas
preciosas de irmãos brasileiros que nos antecederam e que contribuíram para
o clima atual de paz e amor no BRASIL.
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ASPIRAÇÃO SÍNTESE
Esta apreciável sangria do Poder Nacional processou-se mais um vez,
em detrimento dos esforços concentrados nos objetivos de paz, de Desenvolvimento e de Integração que possuem grande efeito multiplicador, na forma
de geração de recursos mais abundantes, para o crescimento acelerado do
Poder Nacional, capazes de assegurar em mais curto prazo possível, a satisfação da aspiração do povo brasileiro, síntese das demais:
Felicidade e bem-estar ou Desenvolvimento Espiritual e Material.
ENTENDIMENTO DO CONTEXTO
O estudo da História e da Geografia do BRASIL assegura a compreensão elevada e de conjunto desta problemática, não só ao brasileiro comum,
como, principalmente, a seus líderes em qualquer setor de atividades.
Este entendimento traz tranqüilidade e faz com que as lideranças orientem as atividades que lhes são afetas para a conquista ou preservação dos
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objetivos nacionais, através dos quais, serão satisfeitas, pouco a pouco, as
aspirações do povo brasileiro.
Assegura, por outro lado, a satisfação perante suas consciências de estarem participando de uma grande cruzada de redenção e afirmação do povo
brasileiro. Convenhamos que é uma grande remuneração de ordem espiritual.

DOIS EXEMPLOS HISTÓRICOS

brasileiro, bem como, capacidade de orientá-lo no sentido de que canalize
seu esforço na conquista ou preservação dos objetivos da nação brasileira.
E para isto se constitui em valioso auxiliar o estudo da História e da
Geografia do Brasil, orientado para a satisfação, o mais rápido possível, das
aspirações do povo brasileiro, traduzido na prática, por uma política de objetivos nacionais, que deve ser cada vez melhor instrumentada, na razão direta
do processo de desenvolvimento do BRASIL.

CONCLUSÃO

Está na memória de todos os brasileiros a atuação pacificadora do Duque de Caxias, que, aliando o conhecimento de Geografia e História com o
saber político e militar, amor à sua pátria e fidelidade às aspirações de seu
povo, conseguiu restabelecer a harmonia entre irmãos brasileiros em luta,
salvando, assim, a Unidade do BRASIL.
O Barão do Rio Branco constituiu-se em outro exemplo de destacado
líder brasileiro, que, aliando o profundo conhecimento de Geografia e Historio do BRASIL com o saber jurídico e diplomático, amor à sua pátria e fidelidade às aspirações de seu povo, conseguiu, pacífica e diplomaticamente,
estabelecer o mapa definitivo do BRASIL.
Por todas estas razões, o estudo da História e da Geografia do BRASIL,
orientado para a conquista dos objetivos nacionais, ou satisfação das aspirações do povo brasileiro, deve ser obrigatório na formação do brasileiro
civil ou militar, que tenha, ou venha a ter qualquer parcela de liderança, na
correta e judiciosa aplicação do Poder Nacional, ou recursos da nação, em
determinado momento histórico.
Todo profissional deve ter esta noção para melhor inserir-se no contexto
da problemática brasileira e assim orientar seu esforço para a conquista ou
preservação dos objetivos nacionais, através dos quais serão satisfeitas ou
defendidas as aspirações do povo.
O assunto se reveste da maior relevância, para as lideranças do poder
executivo, legisladores, juizes, comunicadores sociais (historiadores, escritores, sociólogos, psicólogos, jornalistas), formadores da opinião pública, professores responsáveis pela formação de novas gerações de brasileiros e, para
as lideranças militares, que têm por missão constitucional proporcionar, em
qualquer tempo, Segurança, para a satisfação das aspirações do povo brasileiro, ameaçadas de pressões internas e externas, como parcelas armadas
deste povo.
Sem o conhecimento da História e da Geografia e o conseqüente entendimento de uma filosofia de satisfação às aspirações do povo brasileiro,
através da conquista de objetivos nacionais, teremos esforços divergentes,
em vez de esforços concentrados, que resultam de uma comunhão de pensamento, geradora do ato da vontade coletiva orientado para um fim nobre
de satisfação de suas aspirações, o mais rápido possível.
É da maior importância que o líder brasileiro, em todos os setores de
atividades, possua sensibilidade para captar e entender as aspirações do povo

Julgamos que este estudo deva ser reativado e prestigiado em todas as
escolas que formem lideranças, que venham ter qualquer parcela de responsabilidade nos destinos da nação, bem como tornada área de ensino prioritário.
Julgamos que a orientação filosófica e a fiscalização destes ramos de
ensino devam ser confiados a mãos competentíssimas por se constituírem em
assuntos de Segurança Nacional, fundamentais para a formulação e execução de uma política a respeito.
A História é, por outro lado importante, por ser a geradora da tradição
de um povo, que está para este como o perfume para a flor. Orientará a
conquista do grande objetivo ligado às mais caras tradições brasileiras, qual
seja a de preservação dos valores espirituais, morais e culturais do BRASIL,
por fornecer elementos de definição destes valores, forjados sob o Cruzeiro
do Sul, em mais de quatro séculos.
Se os jovens brasileiros não estudarem objetiva e caracterizadamente
nossa História, qual será o destino do nosso quadrissecular patrimônio cultural, quando forem investidos em funções ligadas aos destinos do BRASIL?
É um argumento que não só aconselha a dinamização do estudo da
História com mais objetividade, como incentiva a pesquisa histórica no BRASIL,
para a formação de novos historiadores para orientarem, segundo o Presidente
Mediei, em discurso pronunciado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em junho de 1970, «a instrumentação de nossa economia, de nossa
sociologia, de nossa ciência política, de uma educação cívica democrática
brasileira».
E mais adiante, afirmou S. Exa.: «A ninguém é lícito ignorar a importância da História no desenvolvimento nacional, como instrumento de ação
na elucidação de temas e na definição de alternativas prospectivas».
Para o consagrado historiador universal Arnold Toynbee, em sua História, Função e Valor - - Por que Estudar História. Recife, UFPe, 1970,
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O estudo de nossa História e Geografia, desde 1945 deixou de assumir
a importância que lhe vinham dando e chegou ao ano de 1964, completamente desprestigiado, criando o clima favorável para o aparecimento de
outras versões de nossa História, a serviço de objetivos nacionais de outras
nações, em detrimento dos nossos.
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«Os estudos históricos têm sido um dos fatores que estimularam o despertar
para muitos povos de uma consciência nacional adormecida».
Isto foi válido para o BRASIL principalmente sob o reinado de D. Pedro II
e com o seu incentivo real.
No momento histórico que vivemos eles deverão projetar no povo brasileiro e, especialmente entre a juventude, uma consciência de valores altos
e nobres da nacionalidade, decorrentes do raciocínio e verificação de nosso
processo histórico.
Esta consciência de valores altos e nobres, existente principalmente entre
os intelectuais dedicados à História e à Sociologia, deve ser vitalizada e
comunicada ao povo com engenho e arte, através das mais modernas técnicas
de comunicação social.

A HISTÓRIA MILITAR NO DESENVOLVIMENTO
DA DOUTRINA DO EXÉRCITO DOS EE UU
Maj CLÁUDIO MOREIRA BENTO
e
Maj JOSÉ SPANGENBERG CHAVES

À mensagem deve ser transmitida, não deve morrer com as atuais gerações de historiadores brasileiros que dia após dia são ceifados pela morte,
sem que sejam renovados, por falta de estímulo à pesquisa histórica.
Julgamos que uma consciência de valores altos e nobres da nação brasileira somente será projetada no povo brasileiro, através de um trabalho
conjunto de historiadores e outros comunicadores sociais (jornalistas, radialistas etc.).
É esta mais uma realidade da Era da Comunicação Social.

As atividades de História do Exército dos Estados Unidos são reguladas pelo AR 870-5 Military History -- Responsibilities, Policies, and Procedures, 1965.
Este Regulamento estabelece responsabilidades, normas e procedimentos
relacionados com o preparo e utilização da História Militar bem como fixa
responsabilidades no tocante ao planejamento e desenvolvimento do Programa Histórico do Exército.

HISTÓRIA, HISTORIADORES DO EXÉRCITO, ETC.
O Exército dos Estados Unidos assim define, nestes termos:
«História Militar: é o registro objetivo, preciso, descritivo e interpretativo de todas as atividades do Exército, na paz e na guerra.
Do seu estudo devem ser retiradas lições relevantes para auxiliar na
solução de problemas militares, presentes e futuros.
Historiador do Exército: é um historiador profissionalmente qualificado,
militar ou civil, que ocupa posição num quadro específico.
Historiador de EM: é um historiador do Exército ou oficial de História
do Exército que recebeu responsabilidades de Estado-Maior, para atividades
históricas no Estado-Maior de um comandante».

OBJETIVOS DA HISTÓRIA DO EXÉRCITO
«a)
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Conscientizar o Exército de que sua história é uma fonte básica de
experiências que contribui para a solução de problemas militares
e para o desenvolvimento teórico e prático da arte e ciência militar.
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b)
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Utilização contínua da História do Exército para obter-se os seguintes resultados:
1 — Uma doutrina do Exército adequada às demandas da guerra
moderna.
2 — Melhor treinamento e eficiência profissional.
3 — O mais alto desenvolvimento das forças morais da guerra
no soldado e no Exército em seu conjunto.

c)

Difusão dos feitos históricos do Exército entre outros elementos
de governo e povo estadunidenses como atividades de Relações
Públicas, visando a uma perfeita integração Exército-Governo-População dos EE UU».

UTILIZAÇÃO DA HISTÓRIA MILITAR
«Valor: O conhecimento da História do Exército eqüivale a dispor-se
de um saber comprovado pela experiência, pré-requisito para o desenvolvimento da capacidade intelectual e de um raciocínio educado, voltado para
problemas militares atuais e futuros.
Fontes: As fontes da História do Exército são os acontecimentos de
sua experiência. Os fatos relacionados com estes acontecimentos fornecem
subsídios de tipo especial, necessários ao desenvolvimento teórico e prático
da arte e ciência militar».

A HISTÓRIA MILITAR E A EFICIÊNCIA PROFISSIONAL
«A utilização da História Militar é essencial para quem deseje uma
carreira militar bem sucedida. A maior parte dos conhecimentos é obtida
através do estudo e da leitura, muito pouco conhecimento é adquirido por
experiência pessoal.
Utilização: O Exército dos EE UU reconhece quatro maneiras de utilização de sua História:
a) Como fonte de dados empíricos dos quais se possa deduzir princípios e procedimentos.
b) Como um importante substitutivo de experiência pessoal em arte Q
ciência militar.

DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA
«O militar profissional deve apoiar-se na experiência do passado e no
conhecimento do presente para, através da lógica, determinar o que poderá
ser feito no futuro.
O planejamento, a programação e as operações devem basear-se em conhecimentos científicos válidos e não em intuições ou opiniões.
Quando se dispõe de poucos conhecimentos sobre determinado problema
militar, a aproximação científica do mesmo deverá apoiar-se na análise de
exemplos históricos.
Para complementar o conhecimento sobre uma atividade especializada,
obtido através- da experiência pessoal ou educação formal, espera-se que o
militar profissional recorra à leitura de História Militar para ampliar seu
conhecimento sobre esta atividade.
Na instrução militar serão selecionados exemplos históricos, como meios
auxiliares, para visualização e aprendizagem de parte dos instruendos, de
idéias abstratas, conceitos e princípios de arte e ciência militar.
Para proporcionar motivação deverá explorar-se casos históricos que
permitam comprovações e que indiquem sucessos e fracassos e apontem ensinamentos decorrentes.
A utilização da História Militar deve contribuir para um estado de
espírito no Exército no qual, cada um de seus integrantes se subordine voluntariamente aos objetivos da organização».

A HISTÓRIA NA COMUNICAÇÃO SOCIAL
A História Militar é um grande auxiliar nas atividades de Comunicação
Social com o Público Externo.
A abordagem de glórias e.sucessos militares constitui uma fonte de
orgulho nacional, a ser usada para facilitar uma melhor integração, Exército-povo estadunidense.
Nestas circunstâncias, a História Militar será difundida ao povo na
forma de cartazes, discursos, em cerimônias cívico-militares, através de filmes, audiovisuais, programas de TV, rádio, jornais, publicações específicas
e visitas a museus de organizações militares.

c) Como elemento auxiliar de redução do espaço entre o real e o imaginário .

ATUALIDADE

d) Campo base para o estabelecimento e identificação das necessidades
do presente, relacionando-as com as do passado, bem como para o estabelecimento de novos padrões de pensamento e de conduta, não importando
posição social e conveniências pessoais».

No momento, os historiadores do Exército dos Estados Unidos concentram suas atenções no estudo histórico-militar de sua experiência na 2» Guerra
Mundial, buscando ensinamentos doutrinários, decorrentes de erros e acertos
na conduta das operações.
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À HISTÓRIA . . .

Esta análise abrange o desempenho operacional de grandes unidades,
unidades e subunidades e a determinação do perfil do soldado americano
naquele conflito.
Os casos de improvisações operacionais bem sucedidas são analisados
profundamente e, conforme o caso, incorporados à Doutrina.
Grupos de historiadores do Exército mergulham na História Militar,
buscando subsídios para o desenvolvimento de uma doutrina de combate à
guerrilha no Sudeste Asiático.
Não só analisam suas experiências passadas como a de outros povos.
No tocante à Ação Cívico-Social, estão estudando a experiência do
Brasil, principalmente no tocante aos trabalhos desenvolvidos neste setor
pelos Batalhões de Engenharia de Construção, que, após atuarem no Sul, desenvolvem seus trabalhos no Nordeste e Norte.
As forças terrestres do Brasil possuem uma tradição quadrissecular em
matéria de Ação Cívico-Social, em decorrência da organização militar portuguesa, em que todo cidadão era militar de 1? linha, miliciano ou de ordenança, tradição mantida até o início do século XX com a extinção da
Guarda Nacional.
O Exército Brasileiro através de sua Comissão de História, criada pelo
Estado-Maior do Exército, irá pesquisar nos próximos anos, cientificamente,
além de outros tópicos, a contribuição das forças terrestres do Brasil na
Evolução da Nacionalidade, através da contribuição durante mais de 4 séculos, nos campos econômico, político, psicossocial e geográfico.
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