
ABERTURA 
 

Iniciar um documento como este é uma tarefa difícil. Isto porque, uma vez que tratamos de um tema 
pouco conhecido, há possibilidade concreta de uma visão distorcida do assunto se sobrepor a objetívidade e 
rigor necessário. Abordando um estudo de análise estratégica, tomando como objeto de análise um pouco da 
lógica do acionar do aparelho de inteligência e de segurança do Estado, iniciamos aplicando os critérios 
definidos pelo próprio inimigo, mas que se aplicam a todo e qualquer trabalho do gênero. 

Cabe aqui um comentário. O texto está concentrado na atuação dos organismos de repressão e 
inteligência, mas reconhecemos que o nível do trabalho político está bem além dessa confrontação. Vários 
agentes coletivos do inimigo vamos nos deparar durante nossa trajetória militante. Para não ficar muito 
extenso, apenas no nível político-jurídico, podem ser partidos políticos de direita (inimigos), partidos 
políticos reformistas (adversários em um campo, ampliado, mas próximo do nosso) e mesmo partidos 
políticos de intenção revolucionária, mas de ideologia e prática autoritária (neste caso, seriam aliados táticos 
num primeiro e segundo momento e simultaneamente concorrentes da mesma área de atuação). Pela lógica 
então, partidos políticos de intenção revolucionária e prática federalista, mesmo que não tenham origem e 
fundamento ideológico anarquista, são nossos aliados estratégicos. Ampliando este comentário, as entidades 
de classe dominante e agentes econômicos do inimigo de classe também são parte do "campo inimigo", indo 
além apenas das Forças Armadas, Organismos de Inteligência e Forças Policiais e/ou Para-Policiais (ou Para-
MIlitares). 

Retornando, didaticamente informamos que este trabalho é voltado para a formação básica dos 
militantes anarquistas e também para os ativistas sociais simpáticos ou próximos de um processo 
revolucionário de largo prazo. Como partimos de fontes abertas, apenas articulando uma abordagem 
conceitual orientada através da ideologia anarquista, não estamos propagandeando nada. A intenção não é de 
propaganda, mas sim didático-formativa. O título do trabalho retrata de maneira direta a carga de conceito e 
intenção do texto. 

Como todo trabalho com intenções didáticas e de uso coletivo, este não se pretende completo. Se por 
vezes ganha contornos de guia ou manual de orientação, isso não tem nenhuma intenção velada de ser fonte 
única ou modelo a ser seguido e copiado. Muito pelo contrário, uma teoria política só está viva se em uso, e 
uma vez que ela existe de fato, e é aplicada por grupos organizados, está sempre sendo transformada, 
adequada e ajustada. Assim, queremos que este trabalho seja um ponto de partida para que nossa militância e 
seu acionar político e social se alimentem de conceitos reais, vivos e presentes no dia-dia do inimigo (ao 
menos em seu aparato militar-repressivo). 

Ainda que os partidos reformistas insistam em se negar a discutir os assuntos relacionados com 
estratégia-inteligência-repressão, o tema (e seu acionar concreto) estão presentes na vida de nosso povo e 
classe. Não adianta ignorar a realidade, ou agimos a partir dela (e dentro da mesma), ou apenas sofreremos 
suas consequências - reagindo de vez em quando, fingindo "denunciar algo" que todos sabemos e sentimos 
na carne sua existência. 

O marco do trabalho é algo muito importante. Não se pretende generalizador, queremos sim abordar 
com algum grau de precisão e rigor o campo do conhecimento aplicado na Estratégia Geral em Sentido 
Pleno. Como esta ciência do conflito tem uma amplitude bastante vasta, o trabalho aborda este recorte (este 
enfrentamento), e seu respectivo acionar: 

 
Estratégia aplicada por organizações políticas (oposições) de intenção revolucionária 

X 
Estratégia aplicada por organismos de inteligência e segurança do Estado 

(ex: Forças Armadas e Aparelhos de Inteligência, braços militares e operantes do INIMIGO de Classe 
e/ou das Elites Opressoras do Povo) 

 
Pode até parecer uma contradição básica e bem percebida, existente no discurso histórico e 

permanente dos anarquistas. Mas, é justo por isso, nas raízes da Estratégia que temos de buscar a lógica do 
acionar repressivo (e num outro momento, até em outros trabalhos mais amplos, da própria Sociedade de 
Controle). É fundamental estar atento para uma idéia básica. Sabemos muito bem quem é e como atua o 
inimigo de classe, e a única preocupação é expor sua forma de ação de maneira didática. Conhecer o inimigo 
como conhecemos a nós mesmos é a única forma que o povo e suas organizações e movimentos terão de 
aproveitar as poucas chances históricas que se apresentam e são construídas. É a partir da realidade dura e 
crua que se constróem as chances de vitória. 



Seguindo o tema realidade, neste trabalho não há "impressões subjetivas ou muito sensíveis". Fomos 
na fonte do inimigo armado, seu marco teórico-estratégico, de onde tudo deriva, estrategistas consagrados, 
em uso pelas forças da reação para estipular as bases de estudo e ação possíveis e viáveis (partindo do atual 
ponto de vista). A experiência anarquista também não é fruto de "desejos poéticos", mas sim de suor, sangue 
e muito trabalho. Entendemos que analisar a repressão e as formas de resistência é acima de tudo 
extremamente necessário. Sem fazer isso, não há chance alguma e disto estamos certos.. 

Para começar o trabalho propriamente dito, apresentamos nossa primeira ferramenta, o conceito. 
Cabe uma exposição prolongada. Vamos pensar que temos um tronco de madeira bruta, pinheiro de araucária 
descascado e prestes a ser trabalhado. Ao lado dele, dois carpinteiros experientes. A comunidade encomenda 
uma grande mesa de refeição, para as festas de fim de ano. As medidas da mesa são passadas por alto, sem 
muita precisão e sem pedir medidas (tudo muito instintivo). Para completar o cenário, cada carpinteiro utiliza 
suas próprias ferramentas, todas distintas entre si, e muitas delas foram inventadas pelo trabalhador 
experiente, outras passadas de pai pra filho, ao longo de gerações. O resultado deste trabalho com 
ferramentas e práticas diferentes, certamente será diferente entre si. Ou seja, vão sair duas mesas grandes, até 
boas de uso, mas sem nenhuma orientação prévia do coletivo que encomendou o trabalho. Em política não 
muda muito. Podemos comparar a realidade à tora de Pinheiro, os conceitos às ferramentas de uso para 
trabalhar sobre a tora (a realidade e como analisá-la e depois incidir sobre esta) e a intenção de análise para 
algum fim com o grupo que encomendou o trabalho (no   exemplo   a   mesa,   na   política,   a   análise).   Se 
compreendermos que necessitamos de ferramentas de trabalho e que um conjunto de conceitos equivale à 
uma caixa de ferramentas, chegamos a um sistema de conceitos* = instrumental teórico = capacidade de 
diagnóstico = intenção de fazer uma ação para modificar a realidade bruta como se observa numa primeira 
mirada. 

E por isso que, em uma abordagem de fins militantes, o conceito (mesmo o genérico) pode ser 
caracterizado como uma ferramenta/um instrumento de trabalho. Existem várias maneiras de construir e 
utilizar esta ferramenta. Apontamos o seguinte uso: 
 
Conceito = Ferramenta  
Ferramenta composta por —  
Elementos de Doutrina  
Análise de Realidade (conjuntura)  
Experiências Históricas  
Objetivos Permanentes 
 

Uma vez que abordamos o tema partindo da América Latina, é necessário utilizar um objeto de 
análise (próprio mas passível de reprodução) característico das formas de opressão que enfrentamos em 
distintos níveis. A forma de organização a ser analisada são as próprias do Poder Moderador, ou seja, das 
Forças Armadas, Polícias Políticas e/ou Organismos de Inteligência (percebam que são todos ao nível federal 
de operação, ou subordinados ao governo central) que agem, com autonomia decisória mas como braços 
militares-repressivos do inimigo. A este grande aparelho jurídico-formal chamaremos de Estado Para-
Colonial, e sobre o modelo de comando-administratívo de seus operadores, desenvolvemos a análise. 

O Centro Decisório de uma Força Armada é chamado de Estado-Maior, onde se concentram os 
comandos respectivos das partes imprescindíveis de urna máquina de guerra. Partindo de um modelo básico 
de Estado-Maior, indicamos que os leitores ampliem este princípio para outras formas de controle sob 
comando verticalizado. Esta forma interna é uma hierarquia de postos e funções, desigual no poder de 
decisão e participação, onde os cargos implicam em privilégios e capacidade de domínio (burocrático-
militar) sobre a vontade dos demais membros. 

Um Estado-Maior é um órgão de planejamento, comando e ação. A partir deste organismo (chamado 
pelo inimigo de Organização Militar de Comando) se executa a aplicação de doutrina e emprego definidos 
previamente. 

O órgão é composto basicamente de 5 seções: 
 
E 1 - Comando (controla as Comunicações) 
E 2 - Inteligência/Informações (auxiliar ao E 1) 
E 3 - Operações (aglutina as Armas de Combate e Apoio Direto ao Combate. Numa guerra as Operações 
cabem ao E 3 executar). 
E 4 - São, genericamente, todas as partes necessárias de suporte e apoio indireto à uma máquina beligerante, 
os chamados Serviços (Intendência -Logística- Suprimentos -Corpos Auxiliares, etc.) 



E 5 - Em geral é a que faz relações externas da máquina beligerante. Equivocadamente chamado de "relações 
públicas", o conceito apropriado é o de Enlace Civil (ou seja, contato e aproximação com as elites e 
instituições da sociedade de classes que não está sob comando direto desta estrutura vertical e militarizada). 

 
A exposição da estrutura de um Estado-Maior é apenas como referencia. Assim, ao nos referirmos ao 

inimigo, estaremos falando de seu acionar que deriva das ordens e planejamentos feitos por este tipo de 
organismo. No que se refere à Inteligência, some-se a necessidade vital deste tipo de atividade ser secreta e 
compartimentada (ou seja, até seus membros devem ter acesso restrito ao que se passa no órgão onde os 
mesmos trabalham). Somando-se a esta referência está o fato de nunca em nenhum momento acreditarmos 
que existem limites morais e éticos para a repressão agir. O marco jurídico-legal, a coisa do humanitário, 
limites impostos por princípios, nada disso é em última análise relevante para o Aparelho de Segurança da 
Sociedade de Controle. Estamos dizendo concretamente que a função da repressão é reprimir, da inteligência 
é investigar e infiltrar, a dos milicos é fazer á guerra (incluída aí a de Defesa Interna). Ou seja, nada deve se 
esperar do inimigo a não ser que aja como tal. 

De nossa parte, se dá o mesmo. A função de existir do anarquismo e suas organizações é a de ser 
ferramenta e assegurar o protagonismo da luta do povo (nós, como setor do povo que está organizado). Esta 
é concretamente, nossa própria razão de existir. Sem essa intenção e modo de acionar, não há anarquismo, é 
tudo devaneio. Como diz As Barricadas, “contra o inimigo nos chama o dever!”. É isso ou nada, em todos os 
níveis apropriados para cada conjuntura que vivemos. Sempre de acordo com o desenvolvimento das lutas 
populares e suas formas de resistência à opressão - exclusão - exploração. 

Uma vez que este é um trabalho de análise básico do acionar do inimigo, sua aplicação estratégica, 
as medidas e contra-medidas a serem tomadas pelo povo, o tema da organização anarquista propriamente 
dita não será abordado (pois já está em outros materiais da FAG). 

Como ciência do conflito, nos propomos a iniciar a abordagem estratégica aplicada em nossos 
conflitos internos, sejam em democracia formal, seja na guerra popular de longo prazo. Boa leitura a todos, 
temos certeza que a companheirada saberá tornar útil nosso modesto esforço de prática-teórica. 
 
Introdução Temática 
 

Entendemos que o trabalho tem de ser construído através de ferramentas apropriadas. Tais 
ferramentas são os próprios conceitos doutrinários empregados pêlos operadores da repressão orientada para 
a oposição política e social (Agência e agentes), ou seja, o aparelho de inteligência do Estado (e demais 
instituições repressivas, privadas ou estatais) a serviço dos capitais dominantes no país associadas às elites 
nacionais. Para atingir este objetivo, vemos neste trabalho os métodos de análise que culminam na divisão 
em níveis de interferência sobre a realidade. 

Conceituamos que uma operação de inteligência, interferindo na realidade concreta, se dá sobre 
distintos níveis. Começamos, por exemplo, ao observar um trabalho de contra-informação através da 
cobertura da mídia (a comunicação social), de acordo com a lógica da inteligência brasileira, é enquadrada 
no recorte psicossocial (obs: mais adiante equivalemos este nível com o ideológico) oscilando entre o próprio 
psicossocial e o político. Se considerarmos a imensa dificuldade para fazer a separação, em alto escalão, 
entre a economia e a política (obs: afirmamos que há interdependência, ou seja, equivalência entre 
Exploração-Dominação estas conclusões são embasadas em declarações de pessoal do próprio inimigo), a 
indústria da mídia se encontra no nível chamado psicossocial, mas profundamente influenciado pelos dois 
anteriores. 

Ao contrário do que possa parecer, compreendemos estes fatores como típicos e característicos da 
atividade de inteligência. A direita têm uma base de argumento (legalista e institucionalizado) que alega a 
liberdade de imprensa, de acesso à fontes de informação e difusão de idéias e mensagens como garantias 
básicas do capitalismo. No que diz respeito ao aparelho de inteligência, considerando as coberturas 
midiáticas, sob o ponto de vista operacional, estas nada mais são do que parte da atividade de difusão pública 
de contra-informação. Partindo de uma perspectiva operacional, a mídia corporativa é um instrumento de 
dominação, assim como o aparato jurídico, a política institucional, o conjunto do sistema produtivo (e sua 
parte exclusiva, de capital financeiro com fins especulativos), os centros decisórios do Estado e demais 
aparelhos capitalistas. 

Um nível de análise (qualquer um deles), só pode ser compreendido dentro de seu marco teórico, de 
onde saem as bases doutrinárias dos organismos que aí operam, a estratégia geral em sentido pleno. Nesta 
ciência do conflito é que se conformam as orientações do aparelho de Estado para fins de inteligência, defesa 



(interna e externa) e segurança de classe dominante (como a defesa patrimonial e a exclusão social através da 
força) dentro da atual etapa do capitalismo periférico do Brasil. 

O trabalho parte do marco teórico estratégico onde se desenvolvem os organismos de inteligência 
brasileiros. Apenas como exemplo, retornamos ao caso da mídia, onde o conceito de ação de comunicação 
social é sobre o quesito de:  

Informação - Contra-Informação - Choque de Interesses Concorrenciais 
Reconhecemos que o trabalho tem de abordar alguns outros campos de conhecimento que não 

exclusivamente a estratégia e o combate sistemático. A razão para isto é justamente buscar atingir a 
profundidade necessária para expor uma carga conceitual razoavelmente grande e que trate o tema da 
estratégia de intenção revolucionária (tendo portanto a inteligência como inimiga direta da linha militar a ser 
implementada em longo prazo por uma organização como a nossa) de forma contundente e que permita um 
aprofundamento militante. Concluímos então, ser necessário dar início a esta análise estratégica e poder 
desenvolver as hipóteses de trabalho através das ferramentas propícias a este tipo de atividade. 
 
A Estratégia 
 

O primeiro passo para o estudo das bases da estratégia geral em sentido pleno é buscar uma noção 
adequada e realista sobre o que é estratégia. Após a 2° Guerra Mundial, com o avanço dos estudos de 
marketingt além de outras formas de gestão empresariais e de governo, o planejamento em alto escalão 
ganhou contornos ideológicos, como exemplo de capitalismo modernizante. Assim, a planificação para a 
concorrência e a disputa por capitais e mercados, reproduzindo o planejamento para estas atividades, foi 
avançando cada vez mais no senso comum empresarial de estratégia. Com o tempo, formadores de opinião 
das classes dominantes, mídia incluída, acostumaram-se a chamar a tudo que implica em disputa, 
planejamento, detalhes e algum nível de confronto como "estratégico". Ou seja, a estratégia não seria mais 
uma ciência de conflito, mas um conhecimento aplicado a todo e qualquer conflito, mesmo aqueles 
controlados sob parâmetros legais e de disputa limitada dentro da classe opressora. O trabalho aborda 
justamente o oposto, algo estratégico é um conflito que implica em disputa de interesses em todos os níveis 
de análise e de luta, guerra incluída. A aplicação estratégica tem a luta (e por vezes a guerra) de classes e 
popular como uma de suas variáveis. 

Partindo do princípio que a estratégia é por definição a ciência do conflito, consideramos importante 
expor a opinião de alguns estrategistas reconhecidos, que tanto formularam suas hipóteses como as testaram 
na verdade dura e crua da luta em si. Por que buscamos uma base de rigor, expomos conceitos ditos 
"clássicos", e totalmente incorporados pelas forças dos inimigos do povo. 

Começamos por Léo Hamon, um francês que tomou parte como guerrilheiro (resistente) nas Forças 
Francesas de Libertação (era maqui portanto) contra a ocupação nazista (na 2a Guerra Mundial), seguindo 
carreira política institucional na república francesa (chegando ao posto de senador) e depois professor de 
direito. Sua definição sobre estratégia é simples é direta. “Falar de guerra ou de estratégia supõe, 
naturalmente, uma oposição, uma luta, um enfrentamento; entretanto, estes confrontos podem se dar sob 
diversas formas” (Hamón, Leo. "Estratégia contra la guerra", 1969, Madrid, pág. 41). O mesmo francês 
destaca uma definição do general prussiano (atual Alemanha) Carl Von Clausewitz (considerado o maior 
estrategista contemporâneo, sua obra data da primeira metade do século XIX) sobre esta ciência que 
julgamos apropriada expor. "A estratégia é a arte de utilizar batalhas para alcançar o fim perseguido através 
da guerra" (Carl von Clausewitz, citado por Hamón na mesma obra acima, pág.51).  

Assim, observa-se que a estratégia é necessariamente a ciência da guerra compreendendo guerra (que 
em todos os níveis, sempre implica em violência sistemática) como todo tipo de conflito com interesses de 
fundo (objetivos) necessariamente diferentes entre os antagonistas. Como afirmou Hamón, a estratégia 
compreende distintas formas para o enfrentamento, tenha este a forma de conflito entre Estados, classes, 
modelos civilizatórios e toda e qualquer situação de interesses irreconciliáveis (o que não é o caso do capital 
concorrente, basta observar as poucas disputas entre transnacionais em economia globalizada). O gen. 
Golbery (o ideólogo do sistema SNI a serviço da ditadura militar, 1964-1985) é preciso quanto a noção da 
estratégia aplicada em conflitos sociais e destaca a permanência destes, independente da guerra entre 
Estados: 

"Ampliando-se a área dessa ciência da guerra para situá-la em nível semelhante ao que de que hoje 
goza a própria Estratégia Geral como arte que tem igual emprego tanto na guerra como na paz (obs: o gen. se 
refere ao conflito bélico entre Estados), poderíamos bem imaginar uma ciência mais geral dos conflitos 
sociais." (Golbery do Couto e Silva, Planejamento Estratégico, 1981, Brasília, pág. 437)  
 



A Guerra 
 

Portanto, a estratégia corresponde sempre ao tema do conflito permanente (um ex. de conflito que 
não pára é a luta de classes, que em grandes proporções se torna guerra civil com fins revolucionários, ou 
guerra popular), sendo sua aplicação em um esforço bélico, uma de suas variáveis (talvez a mais dramática), 
mas apenas uma entre várias. Marcada pela hipótese de sua aplicação em uma guerra, modernamente 
realizada no esforço integral de Estado contra Estado em sua potência total (em todos os níveis, econômico, 
político, militar, ideológico, midiático, diplomático, nas alianças globais, etc.), a estratégia geral é uma 
ciência centralizada (seja na aplicação ou na referência) no estudo da guerra. A guerra, como já se viu antes, 
pode se dar com variados graus de intensidade, incluindo aí sua variável na política interna de um país, ou 
seja, a guerra civil. Nesta variável (a da guerra civil, ao conflito genérico dentro de um mesmo país) se inclui 
a variável de luta de classes, de projeto político de Poder Popular, ou seja, de guerra civil com fins 
revolucionários. Se associa portanto, a guerra com a permanência dos conflitos e disputas na sociedade, ou 
seja, a política. Não há guerra sem fins políticos, e não há política sem conflito (distintas relações de força 
com diferentes níveis de violência, ordenado ou não, em um marco legal ou ilegal, jurídico ou ditatorial, de 
conciliação ou luta de classes). As relações políticas portanto, são essenciais para o desenrolar de toda e 
qualquer situação belicosa, não tendo razão de existir sem fundamento político. Segundo Clausewitz, "a 
guerra é apenas uma parte das relações políticas, e por conseguinte de modo algum independente." (Carl von 
Clausewitz, Da Guerra, 1996, São Paulo, pág. 870) 

Observa-se assim que não há concepção possível de "lógica pura da guerra", "insensatez militar 
absoluta", "independência dos campos em todos os planos" e outras alegações que "endemonizam" os setores 
militares e isentam seus respectivos regimes ou capitais hegemônicos que os sustentam. O que sim pode ser 
dito, é que há uma especificidade nos assuntos de guerra. E, como as relações políticas são o que há de 
permanente em toda e qualquer sociedade, elas se mantêm mesmo em casos de guerra: 

"Nós afirmamos, pelo contrário: a guerra nada mais é senão a continuação das relações políticas, 
com o complemento de outros meios. Dizemos que se lhe juntam novos meios, para afirmar ao mesmo 
tempo que a guerra em si não faz cessar essas relações políticas, que ela não as transforma em algo 
inteiramente diferente, mas que estas continuam a existir na sua essência, quaisquer que sejam os meios de 
que se servem, e que os principais filamentos que correm através dos acontecimentos de guerra e aos quais 
elas se ligam não são mais que contornos de uma política que prossegue através da guerra até a paz." (Igual a 
anterior) 

Clausewitz (assim como os seus pares da direita) é bem enfático quanto ao absurdo de imaginar que 
uma situação pode existir por si mesma. Não se trata de teoria conspiratória neurótica, mas sim de 
compreensão de processos que levam a ter como sintomas (e não como auge, ao menos não 
obrigatoriamente) a guerra ou outra forma de conflito. Nunca é demais reforçar que: "não se pode, pois, 
separar nunca a guerra das relações políticas, e se tal acontecesse num ponto qualquer do nosso enunciado 
todos os filamentos dessas relações seriam de certo modo destruídos e teríamos uma coisa privada de sentido 
e intenção" (Igual a anterior). 

O estrategista prussiano chega a comparar a utilização da guerra pela política com um simples 
instrumento de seus desígnios. O desenvolvimento e a utilização das estruturas beligerantes podem chegar, 
através da política, até a forma absoluta da guerra. Como vimos antes, a guerra (ou a capacidade de conflito 
sistemático) tanto pode tomar a forma de Forças Armadas (estatais), como a de um vigoroso aparelho 
policial, organismos de inteligência e outras formas mais ou menos militarizadas de controle. 

A forma absoluta a que se refere Clausewitz, tem o perigo de um desenvolvimento estrutural (das 
forças beligerantes) além da necessidade política que o formou. Este é um fenômeno bastante recorrente na 
defesa interna (e repressão política), quando estes órgãos se desenvolvem além de sua necessidade, ou do 
"efeito sanfona", quando uma vez superado o inimigo interno, não há o que fazer com tamanho contingente 
especializado (isto aconteceu no Brasil, no período de 1977 a 1984; teve como auge o caso da Bomba posta 
pelo DOI-CODI do I Exército7 no 1° de 1981, no RioCentro e permanece com o contingente irregular do ex-
SNI posto em disponibilidade a partir de 1990). 

Vale comentar, que DOI-CODI é a sigla para Destacamento de Operações de Informações, 
subordinado ao Comando de Operações para Defesa Interna, a estrutura de Comando da repressão política, 
subordinada ao Exército mas que contava com elementos das 3 forças, das polícias civil, militar, do corpo de 
bombeiros, além de participações avulsas dos agentes de inteligência do serviço da União (SNI, Serviço 
Nacional de Informações), do Sistema da União (SISNI, Sistema Nacional de Informações) e dos centros do 
Exército (CIEx, Centro de Informações do Exército), da Força Aérea (CISA, Centro de Informações do 
Serviço da Aeronáutica, hoje chamado de N-SISA, Núcleo da Secretaria de Inteligência da Secretaria da 



Aeronáutica) e da Marinha (CENIMAR, Centro de Informações da Marinha, hoje CIM, Centro de 
Inteligência da Marinha). 

Embora não tenha independência total, o campo militar (e suas áreas afins) é dotado de lógica 
própria, e por vezes condiciona as sociedades que o geraram. O Poder Moderador (das Forças Armadas) é 
visto como um fator de estabilidade na América Latina, sendo muitas vezes escolhido como aliado pela 
política externa do Império (EUA). Vale ressaltar que compreendemos imperialismo, genericamente, como 
um conjunto de práticas de imposição de vontades pelos países centrais (em especial as áreas de interesse das 
transnacionais e seus países sedes) e mecanismos globais de regulação (por estas potências orientados, como 
o Fundo Monetário Internacional, FMI; Banco Mundial; Organização Mundial do Comércio, OMC; dentre 
outros). 

Esta mesma lógica própria também costuma ocorrer na "atrofia" de organizações de intenção 
revolucionária, quando suas estruturas beligerantes (braços armados) são desenvolvidas além da necessidade 
política que levou a sua própria criação. Concordando com Clausewitz, mesmo no campo da esquerda 
revolucionária, se a política não for o determinante nos desígnios da guerra, esta perde o sentido, invertendo 
a lógica das operações, e perdendo o objetivo do conflito em si (que é a destruição do Estado e Sistema de 
dominação capitalista em um território, a vitória política do povo, a conquista da hegemonia pelo Poder 
Popular Revolucionário). 
 
Análise Estratégica 
 

Como já foi dito antes, a guerra (ou toda forma de conflito sistemático por intermédio de variados 
graus de violência física) é uma continuidade e instrumento das relações políticas. Tanto a política como a 
guerra necessitam para funcionar, de um recorte do real, algo que ordene e dê sentido (colete, processe, 
analise e opere; isto é, realize o trabalho de inteligência) a imensa carga de situações empíricas que se fazem 
perceber na realidade como tal. Considerando que uma realidade única e pré-concebida simplesmente não 
existe (naturalizando suas condições, como que dizendo: "isto é assim porque é", "o mercado está inseguro", 
ou então, "a humanidade caminha para este ou aquele destino"), é necessário recortar o real e dividi-lo em 
dois planos. 

Recortá-lo em níveis de análise que no nosso entendimento são os seguintes: político, econômico, 
militar, ideológico (sendo as relações são consequência destes níveis estruturais). E, operar estes níveis sobre 
um recorte de terreno (tanto geográfico - p/ ex: se local, municipal, estadual, regional, nacional, continental 
ou global; como do corte que se quer dar: os níveis na existência das classes oprimidas, das nações 
indígenas, da maioria negra, etc.) que delimita o marco de análise (e por consequência, da capacidade de 
operação). 

Cria-se assim uma ferramenta de análise (estrutural, portanto estratégica), que comporta o plano 
tático (de momento), proporcionando a feitura das análises de conjuntura. Sua razão de existir, não é outra 
senão compreender e interferir sobre a realidade, tenha esta a forma que tiver. Se há ferramenta de análise e 
capacidade operacional (por mais modesta que esta seja), haverá possibilidade de interferência. Na falta da 
primeira, a capacidade de ação não terá sobre o que agir. portanto não poderá acumular força. Caso não tenha 
a segunda, a análise se resume a uma função consultiva, não tendo autonomia para implementar sua(s) 
própria(s) política(s). 
 
Conceito Estratégico 
 

A análise estrutural e a ferramenta de intervenção geram o conceito estratégico que é a matriz dos 
níveis de análise. Sobre estes se elabora a doutrina, e o consequente emprego desta sobre a realidade a curto, 
médio e longo prazo. Estes podem ser, por ex: 
 
Curto Prazo = l a 2 anos MédioPrazo = 5 anos Longo prazo  = 10 anos 
Ou então, num Planejamento Estratégico do inimigo em grande porte, por ex: 
Curto Prazo = 4 anos, tempo de duração de um mandato do Poder Executivo (municipal, estadual ou 
federal); o mesmo tempo vale para uma legislatura. Os interesses fisiológicos e de apropriação do Estado 
brasileiro se dão com estes fins e através destes instrumentos (os mandatos democrático-burgueses). 
Médio Prazo = 4 + 4 anos ou seja, uma reeleição (ex: dois governos seguidos do mesmo grupo político-
empresarial). 
Longo Prazo -8 + 4 anos, o mais difícil e nevrálgico, o projeto de poder onde se consegue eleger o sucessor e 
dá-se a continuidade do grupo político-empresarial. 



 
Marcada na história recente do país, a doutrina de segurança nacional com precisão cumpria todos esses 
passos. Isto no equivalente ao projeto de poder da modernização conservadora através do Poder Militar. A 
última ditadura durou 21 anos em 4 etapas: 1964-1968, 1969-1974, 1974-1977 e 1978-1985. Vale destacar o 
que diz Golbery a respeito daquilo que ele articulou e foi seu principal criador: 
 
"Temos assim, na cúpula da Segurança Nacional, uma Estratégia por muitos denominada Grande Estratégia 
ou Estratégia Geral, arte da competência exclusiva do governo e que coordena, dentro de um Conceito 
Estratégico fundamental, todas as atividades políticas, econômicas, psicossociais e militares que visam 
concorrentemente à consecução dos Objetivos." (Golbery do Couto e Silva, Geopolítica do Brasil, 1981, Rio 
de Janeiro, pág. 25) 

Ao invés de adotarmos os mesmos níveis de análise e interferência aplicados por Golbery em sua 
obra - o militar considerava os níveis político, econômico, militar e psicossocial (sendo que neste último, 
segundo o gen. se inclui a comunicação social); serão considerados neste trabalho um outro recorte de níveis 
de análise. Nunca é demais ressaltar que a concepção dos níveis é algo estipulado para ajudar na operação 
sobre o real. 

Neste trabalho portanto consideramos estes níveis: 
 
Econômico - relacionado ao mundo do trabalho, da produção e da circulação de bens, produtos e serviços; 
das condições materiais de desenvolvimento de uma forma de sociedade. 
Militar - relacionado ao emprego da força, de maneira sistemática ou não, tendo que ver com todos os níveis 
repressivos, de violência na sociedade e do possível enfrentamento à opressão física, das estruturas de 
dominação e de libertação através da força. 
Político - relacionado aos níveis gerais de decisão numa sociedade; é o nível que analisa a função de 
partidos, governos, organismos macro do Estado e das forças sociais organizadas (grupos, organizações, 
nível institucional, partidos de esquerda, legais ou não); o espaço das negociações e enfrentamento; entre os 
opressores, entre as classes oprimidas e dos arranjos. 
Ideológico - relaciona-se a tudo o que circula no campo das idéias, das subjetividades, das conotações que 
não são materiais, fazem parte daquilo chamado de inconsciente coletivo (seria mais próximo das definições 
de nível psicossocial). Os sentimentos de religiosidade, o mundo das utopias e das aspirações do homem, das 
representações se encontram neste nível. As mensagens e valores contidas na comunicação e na cultura 
estariam neste nível. 

 
O nível subordinado aos demais é o Social,, isto é as relações sociais, que deriva dos demais - 

relacionado à todas as instituições sociais, da forma de vida em sociedade, das existências familiares, de 
laços e vínculos e perspectivas; analisa também as formas de resistência ou coletividades sociais (como os 
movimentos sociais, entidades de base) e as perspectivas sociais das expressões coletivas de um povo. 
Alguns aspectos do que é chamado de cultura, a sua forma associativa por exemplo, se aplica no nível social. 
Das manifestações religiosas, o mesmo acontece. 

Os recortes geográficos que propomos neste trabalho tomam por base a América Latina e Caribe 
como cenário máximo projetado para a atuação. Tomaremos um exemplo a partir de uma cidade brasileira: 
 
Local - bairro ou distrito do município. 
Municipal - o conjunto do município. 
Microregional - o conjunto dos municípios de uma determinada micro-região de um estado brasileiro. 
Estadual - o conjunto das micro-regiões de um estado da república brasileira. 
Regional - o conjunto dos estados que conformam uma região do país (ex: região Sul é formada por Rio 
Grande do Sul/ RS, Santa Catarina/ SC e Paraná/ PR) 
Nacional - o conjunto das regiões que englobam os estado membros da república do Brasil. 
Regional-continental - o conjunto dos países que conformam uma realidade própria da América Latina e 
Caribe (ex: o chamado Cone Sul; Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, a Zona Andina, a 
América Central, A Amazônia Legal e outras regiões latino-americanas e caribenhas). 
Continental - o conjunto dos territórios onde existem os Estados sobre a conformação geopolítica chamada 
de América Latina e Caribe. 
 

Uma continuidade possível dos recortes pode ser sobre setores das classes oprimidas latino-
americanas (e no nosso caso, brasileiras), categorias de trabalhadores, espaços metropolitanos (ex: os níveis 



aplicados nas vilas da região metropolitana) e sempre com uma aplicação temporal, isto é, sobre prazos de 
tempo. 
 
Objetivos, Marcos Estratégicos e Táticos 
 

O emprego da doutrina estipulada sobre as atividades tem como função cumprir determinados 
objetivos pré-determinados. Os de longo prazo são chamados de objetivos estratégicos (fundamentais, 
finalidade da doutrina e emprego); e justo por terem um fim estipulado, são inflexíveis. Uma vez alterado; 
estes objetivos estratégicos, tudo muda, inclusive os próprios organismos encarregados de implementá-lo. 

Citando um objetivo permanente, entendemos como inflexível para o capitalismo a propriedade 
privada, o controle dos meios de produção, o controle social, o diferencial de riqueza e de pobreza, a 
apropriação da força de trabalho, a exclusão dos que não vendem esta mesma forca e outros fatores 
essenciais. Dentro deste marco se situam as Forças Armadas brasileiras e latino-americanas, sendo um 
grande engano confundi-las como sinônimo dos regimes ditatoriais os quais costumam ser protagonistas. 

Considerando que "devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, 
dentro dos limites de determinado território reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física" 
(Max Weber, Ciência e Política, duas vocações, 2000, São Paulo, pág. 56) , seria um erro considerável supor 
que as garantias constitucionais de um regime democrático de direito são inflexíveis para o capitalismo na 
América Latina. O nível de repressão, seja este social e/ou político, varia de acordo com o tamanho da 
ameaça e o processo de acumulação e dominação que esta mesma sociedade exerce sobre as classes 
oprimidas, ou seja, o povo daquele país. 

Podemos compreender então, como um objetivo tático para as forças hegemónicas do capitalismo o 
estabelecimento e a permanência de regimes de democracia de direito. Um exemplo concreto é o caso da 
Colômbia: a democracia formal segue, as disputas entre os grandes partidos da oligarquia (o Liberal e o 
Conservador) continuam, apesar da guerra popular das FARC e ELN (guerra essa iniciada em 1964 e 
contínua desde então) e do desmonte do Estado de direito em grande parte do território (onde predomina o 
controle direto de latifundiários e narcotraficantes). 

Em termos bélicos, a estratégia define a guerra enquanto a tática se refere ao momento, a vitórias em 
batalhas, movimentos, manobras, acumulação de forças e outras regras básicas de qualquer tipo de conflito 
armado. Entende-se portanto a associação de que o objetivo estratégico é aquele permanente, sendo aquilo 
que é estratégico torna-se de imediato inflexível. O que é de ordem tática, dotado de autonomia tática ou não, 
é flexível, sempre e desde quando aponte para alguma etapa referente à vitória estratégica do coletivo que 
está no conflito (seja este do lado que for: um exército, Estado, sindicato, partido, organização político-
militar, corporação transnacional ou qualquer outra agrupação humana dotada de interesse e capacidade 
beligerante, não importando a conotação ideológica). 

Exemplos de objetivos-tempos-movimentos partindo de um ângulo revolucionário:  
 
Objetivos - Permanentes; ex: a conquista do Poder Popular através de um processo de longo prazo. 
Estratégia Finalista - Inflexível; ex: um processo revolucionário com protagonismo das classes oprimidas, 
este seria a   estratégia finalista dos anarquistas para conquistar seu objetivo, o Poder Popular. 
Estratégia Geral em Tempo restrito (ex. de prazo: por 5 anos) - Inflexível neste marco de tempo, pode ser: a 
organização estipula uma frente ou ferramenta prioritária para ser trabalhada e fortalecida por todos os 
meios. 
Tática - Flexível e dotada de algum grau de autonomia tática (própria da função). Ex: um trabalho executado 
por uma Agrupação X ou Comissão Y é dotado de alguma autonomia, liberdade de movimento próprio, 
dentro do marco estratégico geral. 

 
Falando em termos operacionais, o objetivo define o que é estratégico. A estratégia, por sua vez, 

define as variáveis táticas possíveis. Em conceitos militares clássicos, o objetivo aporta os marcos de 
doutrina que geram as opções de emprego. Em sentido genérico, o objetivo subordina o método (e seus 
conceitos/ferramentas tidas como válidas), que por sua vez subordina todas as formas de discurso (público 
ou velado) e de execução de suas políticas (intenções transformadas em ações concretas). 
 
Ex militar Objetivos – Doutrina – Emprego 
 
Ex geral (e aplicado na política de intenção revolucionária): Objetivos – Método – Variáveis das Aplicações 
 



Ex de Teoria Política básica: Ideologia (princípios e aspirações) – Doutrina (orientações básicas) – Teoria 
(prática teórica; sistema de conceitos em operação, só existe quando as hipóteses são aplicadas no mundo 
real). 
 

No afirmar de um objetivo permanente, está sempre presente a influência ideológica (nível 
ideológico). É a partir desta influencia que nos níveis social, político e econômico se manifestam as 
premissas (isto é, as bases prévias) características destes planos de ação. Ao contrário do que muitas vezes 
possa parecer, no nível militar estatal não há "profissionalismo sem ideologia patriota", sem convencimento 
da força beligerante de um modo de vida pelo qual se luta. Se isto não se manifesta na tropa rasa, os Alto-
Comandos com certeza disto estão convencidos. 

No campo das esquerdas então, isto é ainda mais forte. Não há vitória possível se os 
lutadores/militantes não estão ganhos internamente para a causa que defendem. O moral alto, a motivação 
ideológica e o senso de realidade apurado são fundamentais para qualquer possibilidade de vitória. Se os 
militantes não acreditam, então não há nenhuma possibilidade de conquistar nada, nem a mais tímida 
simpatia popular para uma causa. 

Voltando ao parâmetro militar capitalista, em um comentário exemplar, o muitas vezes citado 
Golbery afirma a premissa ideológica na formulação estratégica do estadunidense Mahan. Este homem foi o 
teórico da supremacia naval dos EUA no final do século XIX, o big stick (porrete grande) através de sua 
Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais (os marines). Ou seja, a capacidade de intervenção dos EUA em 
qualquer parte do planeta, especialmente no seu quintal, América Latina e Caribe. 

Para o ideólogo de nossos inimigos, esta influência ideológica é uma perspectiva política, segundo o 
qual "hipóteses bem definidas sobre o futuro balanço de forças no campo político internacional, constitui na 
verdade, uma estimativa, uma premissa básica estratégica. Que é isso senão uma perspectiva política do 
mundo?"( Golbery do Couto e Silva, Geopolítica do Brasil, 1981, Rio de Janeiro, pág. 29) 

A perspectiva política, segundo o militar brasileiro, se soma à ideológica, sendo por esta 
influenciada. Uma vez que o assunto abordado é o de estratégia e conflito, é preciso ter a noção de 
permanência destes fatores. Ou seja, na concepção de Golbery, com a qual concordamos, os conflitos tem 
influencia ideológica permanente, se formulam através de uma perspectiva política de mundo (ou qualquer 
outro cenário e recorte geográfico). 

Na atualidade, ainda que o chamado neoliberalismo tente afirmar a "objetividade econômica", isto 
nada mais é do que a afirmação de uma premissa única, associando o comportamento humano ao modelo 
produtivo e de controle do capitalismo atual. "Nunca deixou, em verdade, o fator ideológico de fazer-se 
presente em qualquer dos conflitos humanos, seja em formulação nítida, coerente e altamente sugestiva, seja 
apenas de forma fluida e quase, por assim dizer, inarticulada e ingênua."( Igual a anterior, pág. 97) 

O que tentamos estabelecer aqui são as premissas mínimas e básicas da ciência do conflito. Assim, 
entende-se que, o objetivo permanente se estabelece através de uma perspectiva política de mundo (e do 
cenário onde o mesmo se pretende atingir e o terreno onde se quer incidir) sempre influenciada por uma 
perspectiva ideológica. 

O objetivo permanente é aquilo que se denomina objetivo estratégico, portanto a estratégia provem 
do objetivo, assim definindo o que é inflexível dentro dos marcos estratégicos. O marco tático é referente a 
tudo o que é flexível,, incluindo o nível de autonomia tática das unidades que compõem uma força em 
conflito. Ou seja, a tática diz respeito às variáveis possíveis a serem utilizadas e desenvolvidas para atingir os 
objetivos momentâneos (táticos) e permanentes (estratégicos). 

Como o objetivo estratégico (permanente) é estabelecido através de influência ideológica e 
perspectiva política, portanto o objetivo subordina o método. Torna-se portanto, sem sentido afirmar que "os 
fins justificam os meios", uma vez que são justo os meios os responsáveis pela maior possibilidade de se 
atingir aos fins. 

Assim sendo, se uma força com uma determinada visão de mundo, adotar métodos que não 
correspondem majoritariamente com esta visão, de uma ou outra maneira seus operadores se tornarão fruto 
da visão (através dos métodos) que os mesmos ao menos em tese não compartilham. Compreende-se 
portanto que o universo empírico é condicionado pela influência ideológica e política, mas só existe a partir 
da possibilidade concreta. 
 
O Marco Político 
 

Política e ideologia, seriam, dentre outras coisas, uma forma de estar no mundo, e uma perspectiva 
desta projeção. Pondo esta perspectiva dentro de um marco real (a sociedade, sobre esta o sistema, no plano 



tático o regime), soma-se um conjunto de interesses materiais com aspirações e desejos humanos ao 
estabelecer o objetivo permanente. Neste sentido é que se encontra o que há de inflexível (permanente e 
estratégico) no plano dos interesses e aspirações de povo e classe. Não nos parece possível estabelecer um 
objetivo estratégico que não contenha uma visão política de mundo, um conjunto de aspirações não-materiais 
e uma série de interesses materiais para atingir (ao menos em parte) estes mesmos desejos. Portanto, em todo 
conflito, sob qualquer forma que este se manifeste, na atual etapa de dominação capitalista (especialmente 
para os latino-americanos), não há estratégia (ou seja, conflito) sem interesse de classe (direto ou indireto). 

Uma vez que afirmamos que o objetivo é determinante compreendemos que os interesses e 
aspirações, de classe e povo se manifestam em todos os níveis, sobre o aparelho de inteligência inclusive. 
Como já foi dito antes, o objetivo subordina o método, sendo assim, estabelece suas práticas de acordo com o 
tipo de objetivo que deseja atingir. 

No plano da política e da economia isto é bem visível. Hoje podemos afirmar que o taylorisnio e o 
fordismo não proporcionam (nem nunca se dispuseram a isto) para a classe operária o controle de sua rotina 
produtiva. Estas rotinas produtivas impossibilitam que a classe trabalhadora seja controladora dos meios de 
produção, e portanto, não controle sua própria força de trabalho. 

Afirmamos isto independente de regime ou sistema, tomando como ex. a reforma produtiva do 
Partido Bolchevique (1924) do NEP russo (a Nova Política Econômica dos bolchevistas, copiando a linha de 
produção da FIAT italiana, logo após a vitória do Partido Bolchevique na guerra civil de 1917-1921) não 
gerava nenhum aumento de participação democrática (pelo contrário, controlava e subordinava ao método e 
ao gerenciamento dos encarregados do Partido) da classe operária organizada em conselhos (soviets mas já 
sob controle de um partido único). A produção aumentar e a distribuição ser mais justa não significa que a 
classe se aproxime dos controles dos meios, tenha o Estado o tipo de sistema que for. "Dito em outras 
palavras a dominação organizada, necessita, por um lado, de um estado-maior administrativo e, por outro 
lado, necessita dos meios materiais de gestão."(Max Weber, livro já citado., pág. 59) 

A classe somente vai alcançar sua liberdade quando controlar sua rotina produtiva e planejar toda a 
sua produção. Ou seja, a libertação dos trabalhadores é uma obra contínua, não bastando para isso derrotar 
um sistema de exploração, mas sim de estruturar uma sociedade onde se combata permanentemente qualquer 
estrutura de dominação de uma classe (burocrática ou capitalista) sobre as maiorias exploradas c excluídas de 
poder de decisão (ou seja, a sociedade de iguais contra o poder opressor). Assim sendo, junto com o Poder 
Popular (Federalista) como eixo de decisão política e administrativa, a Autogestão Sócio-Econômica 
(equivale a ter formas de produção Mutualista) tem de ser um modo de produção de toda uma sociedade. 
Solucionar a equação igualdade e liberdade é portanto uma das chaves para a construção de uma sociedade 
socialista e libertária. 
 
Apontando Conclusões 
 

O que podemos apontar como idéias conclusivas é um processo que acompanha o acionar estratégico 
de toda forma de organização (seja militar, empresarial, política-institucional ou mesmo uma organização 
revolucionária). Este processo se inicia com o objetivo estratégico (permanente, de longo prazo). Rumo a 
este objetivo, os indivíduos aí agrupados se movem e orientam suas forças. Independente do tipo de 
organização interna (se vertical ou federalista, como é o nosso caso), para se atingir o objetivo é necessário 
urna série de cálculos de forças, tempos e movimentos num cenário real, onde se contabilizam os demais 
sujeitos organizados e em disputa (ou aliança). O que com o inimigo toma forma de Estado-Maior, uma força 
popular pode tomar a forma de um Centro Coordenador Político-Estratégico (nível Executivo, instância do 
federalismo político). 

O conjunto das próprias forças, orientadas por uma Coordenação (Executiva) tem de se orientar 
segundo um Planejamento Estratégico, onde cada objetivo é pré-traçado dentro de um determinado espaço e 
tempo (calculado em anos, e no curtíssimo prazo, em meses). O objetivo mais importante dentro de um prazo 
X de anos é chamado de estratégia geral em tempo restrito (ex. alcançar tal objetivo dentro de Y anos). 
Dentro desse prazo de tempo, os movimentos empregados são de ordem tática, e tem de acumular para o 
objetivo estratégico. 

Partindo dessas ferramentas conceituais mínimas é possível iniciar um método de Planejamento e 
Análise Estratégica próprias, que irá se desenvolver sobre uma análise estrutural do capitalismo periférico e 
seus efeitos concretos sobre a sociedade brasileira. Especificamente, sobre o conjunto de classes e setores 
oprimidos do Rio Grande e do Brasil.  


