
Análise político-estratégica: reflexões com base nos clássicos
Prof. Vágner Camilo Alves

INEST/UFF

Simpósio “A Guerra Russo-Ucraniana: Percepções 
no Domínio Estratégico”

CEPE/EGN – 6 de julho de 2022



Características do Sistema Internacional (Sistema Westfaliano)

• Princípio Ordenador – Anarquia
• Distribuição de Poder Oligopolizada 

• Não Existe um Governo Mundial (a ONU e o 
gradativo processo de constitucionalização da 
Ordem Internacional).



A Guerra no Sistema Internacional Contemporâneo

Vivendo à sombra da Destruição Mutuamente 
Assegurada – M.A.D.  



As Guerras tradicionais

• Fenômenos circunscritos a:

Estados de 1º e 2º Escalão contra 
Estados de 3º e 4º escalão

Estados de 3º e 4º escalão entre si 



Rússia (2º escalão) X Ucrânia (3º escalão)



O Sistema Internacional Contemporâneo

Do Momento Unipolar à 
Multipolaridade



Ações da Superpotência Solitária: Expansão da OTAN de 1990 a 
2020





Recuperação Russa e reação 

• Convite formal da OTAN para ingresso da Ucrânia e 
Geórgia à organização (abril de 2008)

• Guerra Russo-Georgina ou Guerra dos Cinco dias 
(agosto de 2008 – controle da Abecássia e Ossétia do 
Sul)

• Queda de Viktor Yanukovich (fevereiro de 2014)
• Anexação da Criméia e início da Guerra no Donbas 

(março/abril de 2014 – fevereiro de 2022)



A Invasão, as duas fases da guerra e 
Clausewitz

“A guerra não é somente um ato político, mas 
um verdadeiro instrumento político, não tendo 
sentido fora deste âmbito”

Clausewitz

"Tomem o poder. Para mim, será mais simples 
negociar com vocês“

Putin, 
para os militares ucranianos, 

logo após a invasão





“o objetivo político como móbil inicial da guerra 
fornece a dimensão do fim a atingir pela ação 
militar”

Clausewitz

“a guerra não é a ação de uma força viva sobre 
uma massa inerte (...) é sempre a colisão de 
duas forças vivas”.

Clausewitz



As duas fases, em Mapas



(Toda guerra é como) “uma porta que se abre 
para um quarto escuro e misterioso”

Adolf Hitler, 
sobre a Operação Barbarossa, 

em 1941
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