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PREFÁCIO

A estratégia naval é feita de rupturas e continuidades. Entre as 
continuidades, pode-se, certamente, falar sobre a importância dos 
fluxos marítimos, fator fundamental para nossas sociedades devido 
à globalização. A dependência de nossas economias destes fluxos 
aumentou consideravelmente nos últimos anos. Ela é traduzida 
por uma maior vulnerabilidade a fenômenos como a pirataria, que 
ressurge quando parecia enterrada. A importância do acesso a partir 
dos espaços marítimos (acesso aos recursos, acesso aos continentes 
ou às zonas de crise) constitui uma outra continuidade estratégica 
permitida pelo alto-mar.

Da mesma forma, constatamos rupturas. A situação “não guerra/ 
não paz” — quer dizer, a crise — às vezes traz o “juridismo” ao campo 
de batalha. O espaço cibernético torna-se um novo espaço de riscos 
e de conflito. Esta nova forma de ameaça impacta os nossos navios 
e sistemas de comando, fortemente automatizados: nós a levamos 
em conta. A “territorialização” dos mares, ou seja, a implantação 
de fronteiras marítimas para melhor controlar o acesso aos espaços 
marítimos e aos recursos que eles contêm, constitui também uma 
ruptura. Esta tendência está em contradição com a necessária 
liberdade dos fluxos. Este paradoxo será, não duvidemos disso, fonte 
de fricções no futuro.

A elaboração de uma estratégia naval necessita examinar tais 
continuidades e rupturas, assim como suas interações. Ela deve, 
igualmente, considerar a distorção do tempo estratégico. De fato, 
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enquanto a construção de uma esquadra exige longo tempo, certas 
ameaças (terrorismo, tráficos, questões de segurança no mar) evoluem 
muito rapidamente. Esta consideração dos dois tempos (tempo longo 
e tempo curto) é uma questão importante na elaboração de nossas 
estratégias.

Apoiando-se nas reflexões do almirante Castex e prolongando 
sua argumentação para adaptá-la ao contexto deste início de século 
XXI, Lars Wedin destaca os principais aspectos da estratégia naval 
do mundo globalizado em movimento. Por meio da descrição da 
articulação do domínio naval com os outros domínios da estratégia, 
ele demonstra o lugar absolutamente essencial para uma nação que 
deseja poder influir nos negócios do mundo e garantir a preservação 
de seus interesses. Em particular, ele evidencia, com vivacidade, 
a pertinência da dualidade de uma ferramenta naval, ou seja, de 
uma ferramenta que se coloca, ao mesmo tempo, a serviço de uma 
estratégia marítima e de uma estratégia conjunta de defesa. Uma 
ferramenta capaz de conduzir bem tanto uma operação de segurança 
no mar como operações de combate.

Esta é a escolha feita pela França, ao dotar-se de Marinha 
capaz de agir permanentemente, em todo o Globo, e em todo o 
conjunto que constitui o espectro da segurança à defesa, da baixa 
à alta intensidade. Única organização do Estado capaz de intervir 
em alto-mar, em situação complexa, ou em face de uma oposição, 
ela é uma ferramenta para a segurança e proteção dos interesses 
nacionais. Dotada de uma gama de meios de coerção sobre o mar, 
sob o mar e no ar, e em direção à terra, ela conduz operações navais 
e conjuntas em cenários nacionais ou multinacionais. Testemunha 
direta das profundas transformações que nosso planeta conhece, 
a Marinha contribui com o evoluir de seus meios de ação para 
adaptá-la aos novos desafios da globalização. Ela é um ator essencial 
a serviço da política marítima da França e de sua capacidade de 
intervenção militar.
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Nós atravessamos um período caracterizado mais do que nunca 
pela complexidade e pela incerteza. Apesar dessa incerteza (mas 
sobretudo por causa dela), será conveniente nos anos vindouros 
mostrar-se particularmente vigilante para preservar a coerência de 
nossas escolhas “capacitárias” com nossas ambições em matéria de 
defesa e segurança. Por meio da grade de análise que ele nos propõe, 
o estudo realizado por Lars Wedin traz ideias que poderão de 
forma útil vir a apoiar essa reflexão. Saibamos fazer bom uso destas 
“pepitas”, como ele mesmo as denomina.

Almirante Bernard Rogel
Chefe do Estado-Maior da Marinha1

1 Cargo equivalente ao Comandante da Marinha no Brasil.
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INTRODUÇÃO

Fazer caber um barco dentro de uma garrafa, não um veleiro 
de três francos e trinta centavos2, mas, por exemplo, um navio de 
guerra de 74 canhões com toda a sua mastreação, foi uma façanha 
apreciada por marinheiros de outrora. O comandante Lars Wedin, 
da Marinha Real Sueca, membro estrangeiro da Academie de Marine 
francesa, repetiu esse desafio à sua maneira: ele conseguiu encerrar, 
em duzentas páginas, o universo complexo da estratégia marítima 
contemporânea. Sua pequena obra é, graças a tal feito, um grande 
livro cujos leitores, dos mais diversos, saberão tirar seus dividendos.

Os apaixonados por estratégia nele encontrarão uma excelente 
síntese das ideias do almirante Castex, especialmente necessária em 
razão do esgotamento, há muito tempo, do livro a ele consagrado há 
trinta anos, por Hervé Coutau-Bégarie. Nós podemos, evidentemente, 
tentar acessar diretamente a subida do “Himalaia castexiano”, mas 
sua altitude apavora. Por outro lado, os deslocamentos conceituais 
operados entre o primeiro e o último de seus sete volumes, separados 
de três décadas, têm potencial para desconcertar o neófito. É 
melhor, então, dispor de um bom “sherpa”3. É o ofício que preenche, 
aqui, Lars Wedin. Para tal, ele mobiliza não somente o melhor do 
pensamento estratégico francês, sobre o qual ele já escreveu um 

2 O termo “sou” significa uma unidade monetária mínima, valendo um vigésimo do antigo franco 
(até 1o de janeiro de 1960), ou seja, cinco centavos.

3 O termo “sherpa” significa habitante da montanha (autóctone) que serve de guia e/ou de 
portador ao longo de expedições de alpinistas. 
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livro premiado pela Academia de Ciências morais e políticas4, mas 
também o de inúmeros autores estrangeiros. Nenhuma vã erudição 
nesse retorno aos clássicos: todos concorrem à tarefa de genealogia, 
de classificação, de esclarecimento e de crítica dos conceitos que o 
autor toma para si. O próprio Castex não é abordado como um fim 
em si mesmo, mas como um fio de Ariadne5, dentro do labirinto da 
estratégia marítima. Lars Wedin submete sua obra a uma meticulosa 
destilação, a fim de recolher a quintessência6, ou seja, os princípios 
que, para além da incessante mutação dos procedimentos militares e 
do ambiente político, econômico e social, permitem refletir sobre as 
questões marítimas contemporâneas. 

O livro de Lars Wedin será muito útil tanto aos oficiais, desde os 
marinheiros aos chefes principais, como também aos “terrestres” e 
aos “aviadores”, uma vez que Castex teoriza a estratégia marítima em 
um contexto resolutamente conjunto. Se ele deseja que esses segundos 
leitores ampliem sua interseção com os primeiros, a realidade é, 
lamentavelmente, diferente. Na verdade, para o melhor e para o pior, 
os oficiais não vivem de forma hermética: como todas as pessoas, 
aí inclusos os universitários, eles estão mergulhados em um clima 
mais propício a uma leitura superficial no espaço virtual do que a 
leituras substanciais. Alguns dentre eles sucumbem, esquecendo que 
o estudo é, como dizia Napoleão, a melhor das preparações para a 
guerra e que o senso de sacrifício pode lhes faltar no combate, se eles 
não o manifestaram, previamente, em suas ocupações em tempos 

4 Lars Wedin, Marianne et Athéna — La pensée militarie française du XVIIIe siècle à nos jours, 
Paris Économica, 2011, Prêmio Edmond Fréville em 2012.

5 De acordo com a mitologia grega, Ariadne era filha de Minos, rei de Creta, a qual auxiliou Teseu 
a derrotar o Minotauro e, com o emprego de um novelo de linha (Fio de Ariadne), escapar do 
labirinto.

6 O termo “quintessência” (quinta essência), nesse caso, não nos parece uma alusão filosófica a 
Aristóteles, que considerava o universo sendo composto por quatro elementos principais — 
terra, água, ar e fogo — mais um quinto elemento. Interpretou-se que Martin Motte buscou o 
sentido mais voltado para uma substância sutil, o coroamento de todo um processo de operações 
alquímicas resultantes de destilações sucessivas (fonte: Dicionário Trésor de la langue française).
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de paz. Outros não perderam de vista tais verdades elementares, 
mas labutam sob uma falta de tempo cruel, em função do ritmo 
operacional ofegante imposto pelos múltiplos engajamentos de 
nossas Forças Armadas: sabemos, ao menos, que a França é, depois 
dos Estados Unidos da América, a segunda prestadora mundial 
em termos de intervenções exteriores? Daí a utilidade de um livro 
conciso e completo como este, e cuja produção literária equivalente 
gostaríamos de ver estendida aos outros domínios da estratégia.

O projeto de Lars Wedin é endereçado, enfim, a todos aqueles que, 
representantes eleitos, professores, jornalistas ou simples cidadãos, 
sentem a necessidade de compreender o mundo no qual vivem, no 
intento de exercer da melhor forma suas responsabilidades. Que tal 
mundo seja profundamente “maritimizado”7, que a enorme maioria 
dos produtos que consumimos ou utilizamos, cotidianamente, 
transita pelo mar, que esse último forneça uma parte crescente de 
nossos recursos energéticos, alimentares ou outros, que sua proteção 
contra os riscos ambientais seja uma questão predominante do século 
XXI, os franceses começam a estar conscientes disso: o conceito 
de “maritimização”, forjado há trinta anos por André Vigarié, é, 
atualmente, de uso corrente. Mas a despeito do trabalho colossal 
realizado por Hervé Coutau-Bégarie em sua muito curta existência 
ou da empreitada de sensibilização conduzida pelo Centro de 
Estudos Estratégicos da Marinha na direção do mundo político, do 
mundo universitário e do mundo empresarial, nossos compatriotas 
ainda têm grande dificuldade em avaliar o alcance estratégico dos 
desafios marítimos contemporâneos.

Os alertas, todavia, não faltam: a pirataria ressurge em 
vários pontos do Globo, exigindo a intervenção prolongada de 
forças navais multinacionais; somente no ano de 2014, vimos 
desembarcar 130.000 imigrantes clandestinos nas costas de uma 

7 Termo derivado do conceito de “maritimisation”, relacionado ao aumento da importância do 
mar para a economia.
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Europa atormentada pelo desemprego e à mercê de tensões 
etnorreligiosas crescentes; os bandos islâmicos que operam da 
África do Norte até o Sahel passaram a dispor, recentemente, 
de facilidades portuárias na costa da Líbia, o que tem facilitado 
seu aprovisionamento em armas e poderia permitir, em futuro 
próximo, o lançamento de “raids” terroristas no Mediterrâneo; os 
conflitos de soberania marítima tornam-se mais agudos na Ásia e 
promovem uma perigosa corrida aos armamentos navais; enfim, a 
crise ucraniana faz plainar o espectro de uma guerra no mar Negro. 
Mas o pior surdo é aquele que não quer ouvir: nada parece ser 
capaz de inverter a diminuição de nossos meios navais, e, de forma 
mais genérica, de nossas forças militares. Foi preciso defrontar-se 
com as muito previsíveis chacinas de janeiro de 2015, para que o 
Presidente da República anunciasse, no máximo, uma redução na 
velocidade de nosso desarmamento...

Em síntese, os franceses parecem ter uma abordagem 
hemiplégica8 no que tange às questões marítimas: nesse domínio, eles 
identificam cada vez melhor os aspectos econômicos e ecológicos, 
mas negligenciam os aspectos político-militares. Não é menos 
importante o mérito de Lars Wedin em pleitear por uma abordagem 
unificada dessas duas subdivisões, uma única que esteja conforme 
a realidade. O mar, na verdade, é uno: quer se trate da proteção 
contra as poluições maciças, de regular a circulação, de combater os 
tráficos ilegais, a pirataria e o terrorismo, de nele conduzir missões 
militares de alta intensidade, enfim, é preciso nele empregar navios 
dotados de meios de coerção e de meios de combate. Como não ver, 
a propósito, que todo risco econômico ou ecológico capital tem, 
ipso facto, implicações políticas e que, inversamente, certos riscos 
políticos, assim como o atentado terrorista visando a um petroleiro, 
introduzem riscos ecológicos de primeira grandeza? Os conceitos 

8 A hemiplegia é um tipo de paralisia cerebral que atinge um dos lados do corpo deixando-o 
paralisado e muito debilitado.
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“castexianos” de “estratégia geral” interministerial/conjunta e de 
“dependências” que tal “estratégia geral” impõe à Marinha, revelam-
se realmente, aqui, como particularmente fecundos. 

Mas Lars Wedin não se contenta nem em sintetizar a obra 
de Castex, nem de atualizá-la por confrontação com a literatura 
especializada mais recente ou com sua própria experiência de oficial 
de Marinha: ele propõe uma reflexão original cuja contribuição maior 
é a noção, a meu conhecimento inédita, da “infraestruturação” do 
mar. E sobre este ponto, ele não hesita em constatar a insuficiência 
de Castex. Na época em que escreveu o ilustre Almirante, o mar 
era importante, sobretudo, como via de comunicações: dominá-
lo, significava poder nele transitar para fins econômicos ou fins 
militares. Contudo, hoje, o mar não é mais um simples espaço de 
trânsito, ele se tornou, para cada lugar determinado, uma zona de 
produção pontilhada de plataformas petrolíferas e eólicas, esperando 
a chegada das centrais fotovoltaicas e a exploração sistemática dos 
minerais submarinos ou das algas. Tal “infraestruturação” do mar 
é a tradução material de sua “territorialização”, evolução jurídica 
frequentemente evocada, mas que traduz realidades que não são 
bem compreendidas pelo grande público. Os dois aspectos, o 
jurídico e o material, fortalecem-se mutuamente: os Estados querem 
“territorializar” de jure as águas que se estendem ao largo de seus 
litorais, para neles instalar infraestruturas produtivas; a instalação 
dessas ditas infraestruturas transforma, cada vez mais, tais águas em 
territórios de facto, quer dizer, em espaços controlados, habitados, 
equipados e rentáveis. Assim faz a China em águas que reivindica 
como suas, mas as quais não são reconhecidas como tal pelo direito 
internacional.

Tem-se aí uma questão em jogo considerável para o século 
XXI, pois se a exploração dos recursos marítimos pode atenuar o 
esgotamento crescente dos recursos terrestres, ela está sujeita a riscos 
importantes. O risco, em primeiro lugar, que a “infraestruturação” 
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do mar devaste seus frágeis ecossistemas: tendo exaurido os 
oceanos após ter exaurido os continentes, a humanidade não teria 
nada a mais a fazer do que desparecer. O outro, em seguida, é o 
da eclosão de guerras pela apropriação dos espaços marítimos, 
o mar da China constituindo, a esse respeito, um caso de estudo. 
Como traço de união entre os dois riscos apontados, uma guerra 
naval de alta intensidade poderia, hoje, ter um impacto ecológico 
desastroso: marés negras provocadas pela destruição de plataformas 
petrolíferas, contaminação das águas em função de explosões 
nucleares submarinas ou atmosféricas etc. No entanto, tais 
perspectivas apocalípticas não devem esconder as “dependências” 
cotidianas  —“securitárias”, jurídicas, ecológicas e táticas — em que 
a “infraestruturação” do mar torna mais pesada, desde agora, a ação 
das marinhas de guerra. A descrição dessas “dependências” é um dos 
pontos mais inovadores do livro de Lars Wedin.

A única certeza nesse oceano de questões: para se ter influência 
sobre a cena internacional, é preciso, atualmente, mais ainda que 
antes, ter a capacidade de projetar um leque completo de meios de 
superfície, submarinos, aéreos e anfíbios, este último aspecto fazendo 
uma ligação com as forças terrestres, cerne de todo dispositivo militar 
até que o homem possa dispor de guelras. O fato de a França ainda 
ser capaz de tais projeções permite que ela assuma responsabilidades 
mundiais, logo, justifica seu assento permanente no Conselho e 
Segurança da ONU, a despeito de uma população reduzida a menos 
de 1% do total planetário. Mas em vista da penúria orçamentária que 
sofre, a Marine Nationale consegue apenas alcançar o cumprimento 
de suas missões ao custo de um esforço extenuante, tanto para o 
material quanto para o pessoal. A ideia de amenizar tal “falta de ar” 
por um compartilhamento de meios, dentro da escala europeia, seria 
sedutora, se a Europa tivesse uma verdadeira consistência política: 
estamos longe disso e, de resto, nossos parceiros, à exceção do Reino 
Unido, consagram ainda menos recursos do que nós à sua Defesa.
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Diante dessas condições, a escolha é tragicamente simples. Ou 
a França se emancipa dos dogmas que asfixiam a Defesa Nacional 
há décadas, equiparando-a a um serviço público qualquer dentre os 
outros, quer dizer, a uma variável de ajuste orçamentário. Ou, ao 
contrário, persiste a viver no reino adulterado da utopia e a tratar 
suas Forças Armadas como supérfluas: ela pagaria um preço muito 
alto em caso de choque capital. Supondo-se, ainda, que tal choque 
não se concretize, ela não poderia conservar por muito tempo seu 
assento no Conselho de Segurança. Ela perderia, com isso, um 
elemento essencial de seu orgulho nacional, e, consequentemente, 
de sua unidade. Ela teria tomado, então, um passo a mais em direção 
à guerra civil, como é recorrente em sua história a constatação que 
“somente as amplas empreitadas são suscetíveis de compensar os 
fermentos de dispersão que nosso povo carrega consigo”9.

Martin Motte
Diretor de estudos na 

Escola Prática de Altos Estudos

9 Charles de Gaulle, Mémoires de la guerre, Tomo I, Paris, Plon, 1954, p. 1.
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O almirante Castex, estratego 
marítimo

Há alguns anos, durante uma visita ao Fórum antigo de Roma, 
escutei dois americanos exclamarem: “Isso é história? São apenas 
ruínas!”

Os escritos do almirante Castex são apenas escombros que 
interessam somente aos apaixonados pelo pensamento estratégico? 
Ou eles têm qualquer coisa a dizer àqueles que trabalham com a 
estratégia marítima contemporânea? E se for esse o caso, então o 
quê? É a tais questões que nós tentaremos responder. Por que 
motivo? Porque o mar é hoje mais importante do que nunca, ele é o 
futuro do homem.

A vida do almirante Castex
Raoul Castex, nascido em 1878, era filho de um oficial do 

Exército que se tornou general1. Após um insucesso na primeira 
tentativa de ingresso na Escola Naval, ele foi admitido em primeiro 
lugar em 1896. Em 1901, foi nomeado 2o Tenente. Inspirado por uma 
comissão na Indochina, publicou seus primeiros artigos a partir de 
1903. Esses artigos originaram dois livros que foram publicados em 
1904, Les rivages indochinois e Le péril japonais en Indochine.

1 Esta breve biografia é baseada em Hervé Coutau-Bégarie, Castex, Le stratège inconnu, Paris, 
Économica, 1985.

Capítulo

1



26

Estratégias Marítimas no Século XXI

Em 1907, o Capitão-Tenente Castex torna-se assessor no 
ministério da Marinha. Ele se envolve na renovação da Marinha, que 
se tornou necessária após a longa desavença doutrinária que havia 
oposto os partidários da Jeune école àqueles do almirante norte-
americano Alfred T. Mahan, duas correntes que terão estudadas, 
mais adiante, as características2.

Em uma nova obra intitulada Le grand état-major naval, datada de 
1909, Castex preconiza que a Marinha assuma a responsabilidade do 
planejamento operacional e que a gestão das questões administrativas 
seja atribuída a outros órgãos. Em uma outra obra, Les idées 
militaires de la marine au XVIIIe siècle, ele aborda a estratégia sob uma 
perspectiva histórica, testemunhando, assim, seu alinhamento com 
a escola Mahaniana. Neste livro, ele afirmava notadamente que as 
ideias estratégicas sobrepõem-se às questões materiais: “o material é 
apenas um monte de madeira ou de metal, em que a concepção leva 
vantagem sobre a justaposição. O fator intelectual afirma, assim, sua 
preeminência3”.

Durante a Grande Guerra, Castex, que comandava o navio-
patrulha Altair, descobriu a complexidade da luta contra os 
submarinos. Ele se revelou muito crítico quanto à estratégia de 
desgastar os navios-patrulha ao longo das linhas de comunicação, 
observando nesse emprego uma deplorável dispersão de meios. 
Castex preconiza o sistema de comboios; dito de outra maneira, ele 
apoia a concentração4. Porém, visto como defensivo, esse sistema 
era contrário ao espírito ofensivo dos partidários de Mahan, que se 
apegavam apenas ao dogma da batalha decisiva. O próprio Castex 
havia professado este dogma antes da guerra, como atesta a frase de 
seu livro Le grand état-major naval: “a finalidade única do estrategista 

2 Ver Lars Wedin, Marianne et Athéna. La pensée militaire française du XVIIIème siècle à nos 
jours, Paris, Économica, 2011. Capítulo 8.

3 Castex citado em Coutau-Bégarie, Castex, Le stratège inconnu, op. cit. p.34.
4 Castex citado em Coutau-Bégarie, Castex, Le stratège inconnu, op. cit. p.82-83.
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deve ser suprimir, por todos os meios possíveis, onde elas estiverem, 
as forças móveis do adversário5”.

Após um certo número de comissões no mar e no ministério, 
o Capitão de Fragata Castex toma frente do Service historique de la 
Marine em 1919. Ele se torna, ao mesmo tempo, professor na Escola 
de Guerra Naval. Então, ele escreve duas novas obras de estratégia 
naval inspiradas pela Grande Guerra. Na Synthèse de la guerre 
sous-marine (1920), ele manteve um distanciamento da corrente 
mahaniana. O outro livro é Questions d´état-major, em dois volumes 
— uma atualização de seu Grand état-major naval. Em 1921, quando 
ele deixa o Service historique para retomar o serviço no mar, Castex 
já aparecia como o maior teórico naval da França.

Em 1923, Castex — agora Capitão de Mar e Guerra — assume 
o comando do encouraçado Jean Bart. Para continuar sua carreira, 
ele deveria mostrar que não era “apenas” um intelectual, mas 
também um bom oficial de Marinha. É com brio que ele supera o 
desafio e se torna contra-almirante, em 1928. Em tal momento, ele 
tinha acabado, exatamente, de se entregar à redação das Théories 
stratégiques, aproveitando da assunção do cargo de diretor do Centre 
des Hautes Études Navales.

Em 1936, Castex, agora vice-almirante, torna-se o primeiro 
diretor do Collège (hoje Institut) des Hautes Études de Défense 
Nationale. Esta instituição era, e ainda é, uma escola para os oficiais de 
elite assim como para os civis de alto nível, futuros chefes das Forças 
Armadas, do governo ou de outros postos-chave. Ele foi promovido a 
Almirante em 1937 e tornou-se Inspecteur Géneral des Forces Maritimes 
em 1939. Até então, ele havia tido uma carreira brilhante, graças à ou 
apesar de suas competências como teórico e intelectual. Entretanto, 
ele não contava com os favores do chefe da Marinha, o almirante 
François Darlan (1881-1942). A razão disso era que Darlan desejava 

5 Martin Motte, Une éducation géostratégique. La pensée navale française de la Jeune École à 
1914, Paris, Économica et Institut de Stratégie Comparée, 2004, p.608.
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centralizar o comando da Marinha, e Castex, temendo perder uma 
grande parte de suas prerrogativas, se opunha a esta ideia.

Como consequência, Darlan nomeia Castex para o comando da 
zona marítima menos interessante, o Canal da Mancha e a parte sul 
do Mar do Norte. Cereja sobre o bolo, os homens de Darlan fazem 
Castex compreender que ele havia sido designado para essa zona por 
ser justamente uma área onde nada aconteceria.

Darlan estava enganado, evidentemente. A zona em questão 
tornou-se vital para os aliados quando o corpo expedicionário 
britânico, mas também numerosas unidades francesas, foram 
evacuadas de Dunquerque, em junho de 1940. Porém, Castex 
havia deixado o serviço ativo em novembro de 1939 por questões 
de saúde e, também, devido a uma diferença de opinião com o 
alto-comando relativa à zona que lhe estava confiada. Ele havia, 
lucidamente, previsto que sua zona poderia ser atacada a partir da 
terra e, consequentemente, solicitado mais meios para defendê-la. 
Este ponto de vista não havia sido aceito pelo alto-comando, que 
considerava a análise de Castex como derrotista.

Depois da guerra, Castex continua a ensinar e a escrever artigos 
até a metade dos anos 1950. Ele faleceu em 1968 e foi enterrado 
com todas as honras devidas a um personagem condecorado com 
a Grande-Cruz da Legião de honra. Ele deixava especialmente suas 
Théories stratégiques, que constituem, segundo Hervé Coutau-Bégarie 
“o mais amplo tratado de estratégia marítima jamais escrito”6. É 
verdade que ele não causou muito impacto no seu tempo7. Mas 
sua obra comporta diversas ideias interessantes, que são ainda hoje 
amplamente pertinentes.

6 Hervé Coutau-Bégarie, Traité de Stratégie, Paris, Économica e Institut de Stratégie Comparée, 
1999. p.494.

7 Hervé Coutau-Bégarie, «Reflexions sur l’école française de stratégie navale», em Hervé Coutau-
Bégarie, L´évolution de la pensée navale, Paris, Fondation pour la défense nationale, 1990. 
p.54.
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A respeito da obra
Originalmente, as Théories stratégiques eram constituídas 

de cinco tomos. No momento de sua reedição em 1999, foram 
acrescentados dois tomos que contêm importantes textos de Castex, 
publicados após a Segunda Guerra Mundial, assim como notas 
bibliográficas e índices.

A magnitude da obra, de sete tomos e cerca de 3.000 páginas, 
desencoraja a maioria dos potenciais leitores. O estilo de Castex é 
complicado; ele retorna frequentemente a uma afirmação anterior, 
escrevendo por exemplo “por outro lado, de um ponto de vista 
prático...”. Além disso, uma boa parte de seu discurso é claramente 
antiquada, como a afirmação segundo a qual os europeus representam 
“a raça dos chefes, a raça dos condutores da humanidade”8. A 
história naval ocupa um lugar importante nas Théories stratégiques. 
Contudo, sua análise é mais instrumental do que científica, uma 
vez que Castex a utiliza principalmente para confirmar suas teses. 
A história é importante como fundamento do seu pensamento, mas 
os fatos históricos (por si próprios) permanecem subordinados 
às considerações doutrinárias9. Em consequência, ocorre 
frequentemente o abandono nas bibliotecas dos tomos das Théories 
stratégiques, cuja encadernação azul e dourada enfeita as prateleiras.

Todavia, se o leitor dedica tempo para mergulhar na leitura, ele 
aí encontrará aquilo que Frederico II qualificava como “diamantes 
no estrume10”, a saber, as ideias que, com algumas adaptações, são 
perfeitamente pertinentes ainda hoje e serão também amanhã. Este 
é o objetivo desta obra: destacar o melhor de Castex e empregá-lo 
como base para pensar a estratégia marítima contemporânea.

8 Almirante Raoul Castex, Théories stratégiques, Paris, Institut de Stratégie Comparée e 
Économica,1997. Tomo V, p.154.

9 Correio eletrônico de Michèle Battesti, 23 de maio de 2012.
10 Citado por Eugène Carrias, La pensée militaire française, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1960. p.167. Frederico II falava dos escritos do “Cavaleiro de Folard”. 
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Dizendo de outra maneira, o objetivo não é substituir a obra 
de Castex no seu contexto político e estratégico; Hervé Coutau-
Bégarie já fez isso no livro La puissance maritime: Castex et la stratégie 
navale11. Da mesma forma, o leitor não encontrará aqui uma biografia 
detalhada uma vez que já existe uma completa: Castex, Le stratège 
inconnu, igualmente graças a Hervé Coutau-Bégarie.

Antes de continuar, é preciso responder a uma questão 
importante: é legítimo querer aplicar o pensamento de Castex ao 
mundo contemporâneo? Nós pensamos que a resposta é afirmativa, 
por três razões:

 » Primeiro, porque uma das características de Castex é o seu 
pragmatismo. É verdade que ele frequentemente formula 
teorias abstratas, mas ele as associa sempre ao caso concreto. 
Esta providência permite atualizar o seu pensamento.

 » Em seguida, porque Castex, de uma certa maneira, já respondeu 
a esta questão: “é preciso ousar (apesar das evoluções técnicas) 
fazer bravamente uma forma de análise estimada para sua 
época. Se esperássemos termos alcançado a perfeição, jamais 
faríamos mais nada12.

 » Enfim, porque Castex deu o exemplo, defendendo, ao final 
da Grande Guerra, uma atualização da estratégia marítima. E 
para concluir: “o campo está livre13”.

Castex levou vários anos para escrever as Théories stratégiques. 
Durante este tempo, as tecnologias marítimas se transformaram, 
o ambiente estratégico mudou — e Castex, naturalmente, também 
evoluiu. Isto aparece nitidamente nos tomos I, III e V, aos quais ele 
teve que acrescentar adendos. Entretanto, ele não realiza jamais uma 
revisão total de sua obra. Consequentemente, encontramos algumas 

11 Hervé Coutau-Bégarie, La puissance maritime: Castex et la stratégie navale, Paris, Économica, 
1985. 

12 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.2.
13 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.55.
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contradições, porém, na maioria das vezes, constatamos que os 
conceitos são desenvolvidos no decorrer do tempo. O conceito de 
“dependências”, por exemplo, é discutido nos tomos I, III, e VI: a 
cada vez, sua definição é ampliada.

A presente obra respeita a taxonomia do general Lucien Poirier 
(1918-2013). Nós abordaremos, em um primeiro momento, a 
estratégia integral para ver como Castex poderia ser útil aos políticos 
e estrategistas contemporâneos. Em seguida, nos concentraremos na 
estratégia marítima em geral, para enfim, tratar mais especificamente 
da estratégia naval. Na conclusão, o leitor encontrará uma avaliação 
geral da pertinência de Castex.

O papel de Castex no desenvolvimento 
da estratégia teórica
O almirante Castex se insere na grande linhagem de pensadores 

estratégicos, mas igualmente numa linhagem um pouco menos 
importante de estrategistas marítimos. A palavra “linhagem” não 
quer dizer de forma alguma que a teoria estratégica se desenvolveu de 
maneira linear. Ao contrário, sua evolução foi marcada por inúmeras 
descontinuidades, uma vez que foi influenciada por eventos históricos, 
assim como pela transformação das representações culturais. Para 
compreender as teorias de Castex, é importante entender como ele 
se insere nessa evolução.

O termo estratégia, no sentido moderno do termo, foi 
inicialmente utilizado por Joly de Maizeroy, em 1771: “A condução da 
guerra é a ciência do general, que os gregos denominavam estratégia, 
ciência profunda, vasta, sublime, que contém muito das outras, mas 
cuja base fundamental é a tática... No planejamento, a estratégia 
combina o tempo, os lugares, os meios, os diversos interesses”14.

14 Coutau-Bégarie,Traité de Stratégie, op.cit. p.58.
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É desnecessário dizer que um bom número de grandes chefes 
haviam formulado planos estratégicos anteriormente, mas o termo 
“estratégia”, como tal, não existia. Falava-se principalmente de “a arte 
da guerra”, de “grande tática” ou das “partes sublimes da tática”15.

Para citar apenas um exemplo de pensamento estratégico 
anterior à invenção do termo, tomemos o programa marítimo 
formulado nos anos 1620 pelo cardeal Richelieu: “O poder das armas 
requer não apenas que o rei seja forte sobre terra, mas também que 
ele seja forte sobre o mar”16. Na verdade, “o mar dá entrada a todos os 
Estados do mundo”17. Graças aos seus quarenta navios bem armados, 
sempre prontos para intervir, o rei estaria sempre em condições de 
“se garantir contra toda injúria e se fazer temer no oceano por aqueles 
que, até então, tenham desprezado as forças dele”18. Esse comentário 
comporta aquilo que poderíamos denominar “estratégia instintiva”19.

A transição desta estratégia instintiva para a teorização ocorreu 
bem mais tarde, no decorrer do século XIX. Um certo número de 
oficiais e de civis contribuíram, nesse caso, para o desenvolvimento 
da teoria naval ou mesmo marítima20. A diferença entre estas 
duas palavras está, em princípio, na razão do adjetivo “marítimo” 
englobar todas as questões do mar, enquanto o adjetivo “naval” visa 
somente ao uso militar. Entretanto, Castex utiliza as duas expressões 
em acepções variáveis, o que será abordado posteriormente.

Foi preciso muito tempo para que o termo “estratégia” fosse 
admitido no mundo marítimo. Um dos primeiros a empregá-lo foi 
o publicista Marie-Roche-Louis Reybaud (1799-1879). Entre outras 

15 Maurice de Saxe, Mes rêveries, prefácio de Jean-Paul Charnay, introdução de Jean-Pierre Bois. 
Paris, Économica,2004 (1772).

16 Richelieu, “De la puissance de la mer”, Gérard Chaliand (éd), Anthologie mondiale de la stratégie. 
Des origines au nucléaire, Paris, Robert Laffont, 1990. p.643.

17 Etienne Taillemite, Histoire ignorée de la Marine française, Paris, Perrin, 2003. p.52.
18 Richelieu, “De la puissance de la mer”, op.cit. p.646.
19 Coutau-Bégarie, Traité de Stratégie, op. cit. p.27.
20 Ver Wedin, Marianne et Athéna, op.cit. Capítulo 6.
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coisas, ele havia compreendido que “o mar é um caminho e não um 
campo de batalha21”. O almirante Louis-Édouard Bouёt-Willaumez 
(1808-1871) estimava ao contrário que “A palavra estratégia não tem 
sentido bem preciso no que concerne às esquadras, principalmente 
desde a invenção da bússola”. Isto se deve ao fato de a bússola ter 
tornado possível a navegação em alto-mar, o qual, como espaço 
uniforme, não apresenta pontos estratégicos a serem ocupados. Não 
possui, tampouco, eixos estratégicos privilegiados, uma vez que as 
esquadras podem se mover indiferentemente, em todas as direções. 
Como consequência, segundo o almirante Bouёt-Willaumez, não se 
pode ter estratégia no mar22.

O almirante Jean Grivel (1778-1869) foi, senão o primeiro, ao 
menos um dos primeiros a falar de “poder marítimo”23. Seu filho, 
Richard Grivel (1827-1883) se tornou igualmente almirante e 
teorizou, entre outras coisas, o que denominamos hoje de “projeção 
de poder”24. Porém, estes autores franceses estão hoje esquecidos, 
exceto pelos historiadores. Os três estrategistas navais mais 
conhecidos são anglo-saxões: Sir Philip Colomb (1831-1899), Alfred 
T. Mahan (1840-1914) e Sir Julian S. Corbett (1854-1922). Castex 
os cita frequentemente. Ele considerava Colomb e Mahan como 
aqueles que forjaram as concepções de base e, Corbett, como crítico 
de ambos, e até mesmo como um “iconoclasta”25.

Philip Colomb fazia parte de um círculo de intelectuais ingleses 
que trabalhava para promover uma abordagem científica das 
questões navais nos anos 1880-1890. Ele fora bastante influenciado 
pelo historiador Sir John Knox Laughton (1830-1915), pioneiro 
dos estudos históricos no âmbito da Marinha Real. Colomb 

21 Michel Depeyre, Entre Vent et eau. Un siècle d´hésitations tactiques et stratégiques 1790-1890, 
Paris, Économica e Institut de Stratégie Comparée, 2003. pp.294-295.

22 Depeyre, Entre vent et eau, op. cit. pp.300-301.
23 Coutau-Bégarie, “Réflexions sur l´école française de stratégie navale”, op.cit. p.39
24 Depeyre, Entre Vent et eau, op.cit. p.486.
25 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.52
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tornou-se o comandante do Royal Naval War College26 em 1886, 
onde ele introduziu os métodos de Laughton. Ele foi também um 
dos fundadores da Naval Records Society (sociedade para o estudo 
e publicação de arquivos navais) em 1883. Ele ganhou a medalha 
de ouro da RUSI27 pelo seu estudo Great Britain’s Maritime Power (O 
poder marítimo da Grã-Bretanha). Foi a primeira obra de um oficial 
da ativa a valer-se da história para analisar as questões estratégicas28.

O livro mais reputado de Colomb é intitulado Naval Warfare 
e data de 1891. Neste livro, ele insiste na necessidade de adquirir 
o controle do mar esmagando a esquadra inimiga, mas destaca, 
também, que isso nem sempre é possível. Então, Colomb desenvolve 
o conceito alternativo de “flotte en vie” (esquadra em potência), 
ou seja, uma esquadra que evita o combate, conservando sua 
capacidade de ataque. Tal estratégia implica condicionar-se à 
vontade do adversário, em detrimento do uso direto da força 
naval. Trata-se então de uma estratégia virtual ou de dissuasão29. O 
termo Fleet-in-being (esquadra em potência) é retirado da apologia 
do Lord Torrington após a batalha do Cabo Béveziers em 1690. A 
esquadra inglesa acabara de ser derrotada por Tourville. Torrignton 
estimava que sua simples existência, mesmo enfraquecida, protegia 
a Inglaterra de um desembarque francês30.

Mahan é sem contestação o autor de estratégia naval mais 
conhecido. Ele é o único dentre os três precursores saudados por 
Castex que teve uma boa experiência de comando no mar. Ele era 
filho de um professor de West Point, a famosa academia militar 
americana, Dennis Hart Mahan, grande admirador de Napoleão e 

26 Escola homóloga da École supérieure de guerre navale française, ou seja, uma escola que forma 
os futuros chefes da Marinha.

27 Royal United Services Institute, um instituto para o estudo das questões relacionadas à defesa.
28 Shaw T. Grimes, Strategy and War Planning in the British Navy, 1887-1918, Woodbridge, The 

Boydell Press, 2012. pp. 5-7, 15-17.
29 Lucien Poirier, Stratégie théorique II, Paris, Économica, 1987. p.127.
30 P.H Colomb, Sjokriget, 3. edição, Linkoping, Marinlitteraturforeningen No17,1903, tradução de 

Philip Colomb, Naval Warfare de 1891 por C.G. Flach. p.127.
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de Jomini. Tendo ingressado na U.S. Naval Academy (Escola Naval 
americana) em 1856, Mahan foi nomeado oficial em 1861. Portanto, 
ele vivenciou a guerra de Secessão como um jovem oficial, sem 
haver, necessariamente, tido a oportunidade de combater. Ele teve o 
então futuro grande reformador da U.S. Navy, Stephen Luce (1826-
1917), como instrutor na Naval Academy, em 1862. Vinte e dois 
anos mais tarde, Luce pediu para que ele ensinasse história e tática 
no recém-inaugurado Naval War College. Luce, então Commodore 
(contra-almirante), era o inspirador daquela escola, criada em 1884. 
Em 1886, quando Luce foi designado para um embarque, Mahan o 
substitui como comandante da escola. Foi preparando suas aulas que 
Mahan, instigado por Luce, mergulha em Jomini, de quem se torna 
adepto31.

A primeira grande obra de Mahan, “A influência do poder naval 
na história”, 1660-1783, datada de 1889, obtém um sucesso colossal. 
Sua ideia fundamental é que o poder naval termina sempre, ao final, 
vencendo o poder terrestre. Por outro lado, Mahan considera que os 
bloqueios e as batalhas decisivas são os principais métodos da guerra 
naval: a missão prioritária de uma esquadra é destruir ou paralisar 
a esquadra adversa para garantir o domínio do mar. É somente em 
tal momento que se pode atacar o comércio ou as costas do inimigo. 
Tal insistência quanto à guerra de esquadras foi, às vezes, qualificada 
como “navalismo”, e na França como “Mahanismo”. Mahan consagra 
o resto de sua vida a difundir suas teses. A partir de 1897, ele coopera 
com o secretário adjunto na Marinha e futuro presidente, Theodore 
Roosevelt, fato que aumenta ainda mais a atenção pela sua doutrina32.

Quanto à Corbett, ele é quase tão conhecido como Mahan. Mais 
jovem do que Colomb, ele pertencia ao mesmo movimento favorável 
ao desenvolvimento dos estudos navais33. Advogado de formação, ele 

31 Jean-José Ségéric, L’Amiral A. Mahan & la puissance impériale américaine, Rennes, Informer, 
2010. pp.59-75, 113.

32 Ségeric, L´Amiral A. Mahan, op.cit. p.14.
33 Grimes, Strategy and War Planning, op.cit. p.14.
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começa a estudar e a escrever sobre a história da Marinha britânica. 
Ele estabeleceu contato com Laughton e com a Naval Records Society 
em 1893, o que o motiva a desenvolver seus trabalhos neste domínio. 
Desde 1902,  se tornou palestrante no Royal Naval War College. A 
partir de 1903,  entrou em contato com o Sir John Fisher, o grande 
chefe e reformador da Marinha britânica nos períodos de 1905-1910 
e 1914-1915, e tornou-se seu conselheiro e sua “pluma” (papel que 
Mahan havia representado para Th. Roosevelt). Durante a Primeira 
Guerra mundial, Corbett foi encarregado de escrever a história 
oficial das operações conduzidas pela Royal Navy. A obra suscitou 
controvérsias no Almirantado, as quais muito afetaram Corbett 
que veio a morrer antes da publicação do terceiro e último tomo34. 
Assim como Mahan, Corbett havia lido Jomini, entre outros autores 
estratégicos. Porém, diferentemente de Mahan, ele foi influenciado 
sobretudo por Clausewitz, a quem ele cita frequentemente em seus 
textos35.

A obra mais conhecida de Corbett é intitulada Princípios da 
estratégia marítima (1911), que apresenta uma teoria estratégica global, 
insistindo no aspecto marítimo ao debruçar-se sobre as experiências 
britânicas. Sua principal contribuição é ter compreendido que as 
comunicações marítimas do adversário constituem o objetivo 
fundamental das operações navais, e não a esquadra inimiga como 
afirmava Mahan36. Isto era uma coisa que Reybaud havia percebido 
bem antes dele. Corbett definiu os princípios que regem todas as 
guerras nas quais o mar desempenha um papel importante como os 
constituintes da “estratégia marítima”. A estratégia naval é a parte 
especificamente militar desta última, que compreende também uma 

34 Joseph Herontin, Julian Corbett. Renouveler la stratégie maritime, Paris, Argos, 2013. pp.14-26.
35 J.J Widén, Theorist of Maritime Strategy. Sir Julian Corbett and his Contributions to Military and 

Naval Thought, Farnham, Ashgate, 2012. pp.28-31.
36 John Gooch, “Maritime Command: Mahan and Corbett”, Colin S. Gray &, Roger W. Barnett (ed.), 

Seapawer and Srategy, Annapolis, Naval Institute Press, 1989. p.40



37

Lars Wedin

dimensão comercial, uma dimensão diplomática etc. Corbett 
compreendeu igualmente que o resultado de um conflito não pode ser 
determinado unicamente pela guerra no mar: daí a sua insistência 
quanto à interdependência entre a estratégia terrestre e a estratégia 
marítima37.

Para compreender o pensamento de Castex, é preciso observar 
um pouco mais de perto como ele interpreta os três autores. Ele 
apresenta Colomb como um dos fundadores da estratégia naval. 
No tomo I das Theories stratégiques, ele o menciona positivamente: 
“Mahan e Colomb emergiam deste caos (alusão às controvérsias 
levantadas pela jeune école) um pouco como ideias isoladas, como 
farois salvadores38. Colomb, escreve ele, chega aos mesmos resultados 
estratégicos que Mahan, mas sua obra é mais limitada39.

Castex aprova Colomb quanto à primazia que ele atribui ao 
domínio do mar: “O objetivo da guerra naval é o controle do mar, 
ou o domínio do mar... De nada adianta tentar obter o domínio do 
mar por outros meios senão pela batalha, e este empreendimento 
é tão importante que nenhum outro objetivo pode ser buscado 
concomitantemente”40. Entretanto, Castex não gosta nem um pouco 
do conceito-farol de Colomb, aquele da “flotte en vie” (esquadra em 
potência): “O erro da doutrina integral da flotte en vie consistiu em 
chegar a acreditar que somente a existência de uma tal esquadra 
seria suficiente para produzir um efeito”41. Para Castex, o melhor 
método é sempre combater a esquadra inimiga segundo o conceito 
de Mahan. Porém, com o passar do tempo, o julgamento de Castex 
sobre Colomb evolui. No tomo VI do “Les sources de la stratégie” (as 

37 Corbett, Sir Julian S. Some Principles of Maritime Strategy. Conway Maritime Press 1972 (1911). 
p. 13.

38 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.177.
39 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.42.
40 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.193.
41 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.131.
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fontes da estratégia), Castex o apresenta como “o autor ortodoxo e 
conservador da Naval Warfare, espécie de Mahan britânico...”42.

Na França do começo do século XX, o Mahanismo levava 
vantagem frente à Jeune école. Ao longo dos anos 1880 e 1890, esta 
última havia insistido no papel das canhoneiras e torpedeiros, 
pequenos navios cuja função principal consistia em conduzir a guerra 
de corso contra o comércio britânico, em vez de buscar a batalha 
decisiva frente a uma Royal Navy muito superior em tonelagem.

Uma vez que ela investiu na tecnologia para compensar a 
inferioridade numérica da Marinha francesa, a Jeune école foi 
qualificada, frequentemente, como escola material. Por oposição, 
encontramos a escola histórica, a qual fundamenta seus argumentos 
sobre o estudo do passado, a fim de colocar em evidência a existência 
de constantes estratégicas — em particular a importância do 
fator moral. Mahan foi a figura de proa desta escola neoclássica, 
representada na França pelos almirantes Gabriel Darrieus (1859-
1931) e René Daveluy (1859-1931)43.

Castex foi bastante influenciado por Mahan. Ele escreveu, 
por exemplo, em 1913, que “o propósito primordial da estratégia 
é colocar a força organizada inimiga fora de ação”44. A influência 
de Mahan é igualmente evidenciada nas Théories stratégiques, pelo 
menos na sua primeira parte. Castex saúda Mahan como o criador 
da “estratégia teórica sobre o mar45”. Ele compartilha da convicção 
segundo a qual o controle do mar é o propósito da guerra naval, 
tendo como corolário a primazia das forças de alto-mar, as únicas 
capazes de atingir tal propósito46. Castex, entretanto, não admira 
o estilo de Mahan, o qual qualifica como “pesado, difuso, obscuro, 
nebuloso, horrivelmente difícil de ler”47, enquanto considera Colomb 

42 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.287.
43 Motte, Une éducation géostratégique. op.cit. p.554.
44 Castex, citado em Coutau-Bégarie, Castex, Le stratège inconnu, op.cit. p.46.
45 Castex, Théories stretégiques, op.cit. Tomo I, p.40.
46 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.39.
47 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.38.
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e Corbett “de leitura fácil e agradável”48. Este julgamento é por sinal 
bastante surpreendente, uma vez que o trabalho de Colomb é visto 
como “menos bem escrito, menos dinâmico e menos claro” do que 
aquele de Mahan, mesmo na opinião de Colomb49.

Castex faz constantemente referência a Mahan. Sua definição 
da estratégia naval, por exemplo, retoma amplamente aquela do 
pensador norte-americano: “A estratégia naval tem por propósito 
criar, favorecer, amplificar, tanto na paz como durante a guerra, o 
poder naval de um país50”. Ele é particularmente favorável quanto 
à geopolítica, da qual Mahan pode ser considerado como um 
precursor: “O almirante Mahan sobressaiu-se nesse gênero de 
estudos geográficos, ainda que tenha apresentando seus trabalhos 
sob uma forma particularmente indigesta51”.

Castex aprecia também a forma como Mahan descreveu 
as operações navais e aprova seu discurso relativo ao princípio 
da concentração, do qual ele deriva as diferentes aplicações: 
“concentração moral tão real quanto a concentração física, 
concentração do comando, da mentalidade da esquadra e, enfim, 
do treinamento”52. A concentração dos navios em uma “força 
organizada” é notadamente a condição da batalha decisiva, esta é, 
ela mesma a condição para o domínio do mar: “A parte principal 
da obra do almirante Mahan consistiu em pôr em evidência o papel 
preponderante da força organizada, da esquadra, nas operações 
marítimas e em indicar como objetivo principal a sua destruição, 
a qual, segundo ele, é prioritária sobre a conquista de territórios e 
sobre o ataque ao comércio53”. “Ele compreendeu o que nenhum 

48 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.39. Nota de rodapé 5.
49 Motte, Une éducation géostratégique. op.cit. p.285.
50 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.17.
51 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.167.
52 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p. 43.
53 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.192.
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autor havia apontado antes dele: a importância de primeira ordem 
do domínio do mar e o papel que este desempenhou na história do 
mundo. Ele defendeu com rigor que o domínio do mar e todas as 
operações que se beneficiariam dele cabem primariamente à força 
organizada”54. Entretanto, mais tarde, Castex se distanciará do 
dogma da batalha decisiva.

Corbett foi apresentado na França pela primeira vez em 1913, 
graças a uma longa crítica publicada na Revue Maritime (Revista 
marítima). Esta crítica insistia, em particular, na concepção dele 
de um “controle” relativo do mar, contrariamente ao conceito 
absoluto de Mahan; para Corbett, na realidade, é impossível impedir 
completamente o uso do alto-mar pelo adversário55. A proposta não 
despertou muito interesse no momento de sua publicação. Porém, a 
Grande Guerra demonstrou sua pertinência, uma vez que o domínio 
que os aliados exerciam na superfície do mar não impediu que os 
submarinos alemães impusessem golpes severos ao comércio aliado. 
Nesse contexto, o oficial de ligação francês junto à Grand Fleet 
destacou que os Princípios de Corbett figuravam nas bibliotecas dos 
navios de Sua Majestade e que tais Princípios haviam contribuído 
para a compreensão britânica da verdadeira natureza da guerra naval. 
O chefe da Marinha francesa ordenou que a obra fosse traduzida, 
porém, de forma clara, a tarefa não foi concluída. Então Castex, que 
acabara de assumir a direção do novo serviço histórico da Marinha, 
debruçou sobre os Princípios. Todavia, Castex afirmou que não ficou 
muito impressionado por Corbett, considerando que a obra carecia 
de “solidez”. Foi preciso aguardar até 1993 para que, graças a Hervé 
Coutau-Bégarie, fosse publicada a sua tradução completa56.

Castex é ambivalente em relação a Corbett. Ele considera que 
Corbett destruiu o que Mahan e Colomb criaram, sem, apesar disso, 

54 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.39.
55 Motte, Une éducation géostrategique. op. cit. p.686.
56 Juilian S. Corbett, Principes de stratégie maritime, prefácio deHervé Coutau-Bégarie, Paris, 

Économica, 1993 (1911). Prefácio. pp. 16-25.
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estar em condições de propor algo novo57. De qualquer maneira, 
Corbett representou para Castex uma leitura útil, uma vez que este 
foi obrigado a repensar suas ideias iniciais: “Ele me fez passar por 
uma intensa crise intelectual e quase moral.” Consequentemente, ele 
revisou totalmente os fundamentos da estratégia e gabou-se de ter 
“revisado, aprimorado, modificado este alicerce”58. 

É evidente que Castex ficou bastante impressionado com 
Corbett, a quem se refere, frequentemente, tanto de maneira 
positiva quanto negativa. Ele detesta aquilo que poderíamos 
denominar como nacionalismo estratégico: “O estrategista inglês 
Corbett se esforçou, nós sabemos, para confrontar a doutrina dita 
continental, de destruição da força organizada, a qual não suportava, 
àquela especificamente britânica, segundo ele, da proteção das 
comunicações”59. E ainda: “Ele nos apresenta sua apologia dos 
métodos ingleses”60. Castex também censura o britânico por 
superestimar a guerra submarina: “Todo procedimento de Corbett 
(sobre as possibilidades dos submarinos) não tem nenhum valor”61. 

Porém, Castex aprecia igualmente as ideias de Corbett quando 
se trata da luta entre o mar e a terra ou da projeção de poder, como 
falamos atualmente62. Ele também é favorável a um certo número de 
suas ideias operacionais: “Sem divisão de forças, não há combinações 
estratégicas possíveis, observa justamente Corbett”63.

Por outro lado, Castex aprecia o caráter pragmático da 
abordagem corbettiana: “Corbett nos parece resumir de forma 
judiciosa o debate (sobre a cronologia das operações contra a terra), 
quando diz: “Logicamente, é nítido, que as operações de exploração 

57 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.52.
58 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 59. 
59 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.175.
60 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.114.
61 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.21.
62 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, pp.88,93.
63 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.34.
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do domínio do mar devem seguir-se àquelas necessárias para garantir 
este domínio. Entretanto, a guerra não é conduzida pela lógica e 
não podemos seguir, na prática, a ordem que ela prescreve”64. Aqui, 
implicitamente, Castex rompe com o modelo Mahaniano segundo 
o qual, o domínio do mar deve ser obtido por meio de uma batalha 
decisiva entre as forças organizadas antes que o possamos explorar.

Os comentários de Castex sobre a teoria corbetiana da “guerra 
limitada” ilustram bem a evolução de seu pensamento. No tomo 
III, Castex apresenta suas ideias sobre tal assunto como “das mais 
discutíveis”65. “A guerra limitada, entendida pela maneira de Corbett, 
não é muito aplicável à guerra naval”66. Entretanto, no tomo V, ele 
admite que a guerra russo-japonesa de 1904-1905 foi uma guerra 
limitada no sentido corbettiano67. No tomo VII, enfim, ele discute a 
correlação entre teoria e prática de modo bem corbettiano: “a única 
forma de guerra é a “guerra ilimitada”, aquela que visa à destruição 
das Forças Armadas do adversário. A princípio, em teoria, esta tese 
é irrefutável. Mas, ao lado da teoria existe a prática. Ao lado da regra 
geral, há os casos particulares”68. Lá, mais uma vez, observa-se o 
caráter pragmático de Castex.

Destaquemos, portanto, a grande diferença entre Mahan, 
Colomb e Corbett de um lado e Castex de outro. Mahan preconizava 
que os Estados Unidos se tornassem uma potência marítima e que 
atribuíssem prioridade ao Sea Power. Colomb e Corbett escreviam 
para um país insular que, à época, era a primeira potência marítima 
do mundo. Já Castex escrevia para um país que, historicamente, teve 
de priorizar a defesa de suas fronteiras terrestres, em particular nos 
séculos XVI e XVII, frente ao império dos Habsburgos.

64 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 225.
65 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 244.
66 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 248.
67 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 612. Nota de rodapé 3.
68 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VII, p. 82.
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É também interessante observar a importância das escolas 
superiores de guerra naval (Royal Naval War College e Naval War 
College) no desenvolvimento do pensamento de um oficial. Sem 
tais escolas, nem Colomb, nem Mahan, nem Corbett poderiam 
ter elaborado suas teorias. Não podemos esquecer, também, que 
Castex era muito ligado ao ensino superior da Marinha. Quanto a 
este assunto, podemos temer que o atual esforço de integração das 
diferentes forças não vá longe demais e não entrave o surgimento de 
novos pensadores navais.

Finalmente, dado que Mahan era principalmente influenciado 
por Jomini e Corbett por Clausewitz, é interessante observar como 
Castex via estes dois ilustres estrategistas.

Antoine Henri Jomini (1779-1869) era de origem suíça. 
Apaixonado desde cedo pela história militar e pela estratégia, ele 
publica o Traité de grande tactique em 1805. Napoleão, impressionado 
com a compreensão que Jomini havia demonstrado de sua arte da 
guerra, o nomeou coronel69. Jomini foi o chefe de estado-maior do 
marechal Ney antes de servir ao exército russo a partir de 1813. 
Ele aí se torna general e participa da fundação da academia militar 
russa. Em seguida, instala-se em Paris onde frequenta os salões. Ele 
publicou diversos trabalhos, dentre os quais o Précis de l’art de la 
guerre (1837-1838) é o mais conhecido70.

Carl Von Clausewitz (1780-1831), general prussiano, é certamente 
o mais conhecido dos estrategistas. Começou sua carreira de 
oficial com 12 anos de idade e participou como jovem oficial das 
guerras contra a Revolução (Francesa) e depois contra Napoleão. 
Após a derrota em Auerstadt, 1806, ele participa dos trabalhos de 

69 Colson, Bruno. Ler Jomini. http://www.stratisc.org/_search/phpdig/display.php3?ARGS=http%3A 
%2F%2 Fwww.stratisc.org%2Fstrat_049_colsonjomi.html%A71%A7napoleon#ici. Acesso em: 
30 jul. 2005.

70 Alf W. Johansson, Europas Krig. Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden till 
andra världskrigets slut, Estocolmo, Tidens förlag, 1988. pp. 54-56. 
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recuperação do exército prussiano conduzidos pelo general Gerard 
Johan David Von Scharnhorst. Após as guerras napoleônicas, ele 
dirigiu a Kriegakademie71 até 1830. Ele foi designado para uma função 
de estado-maior, mas morreu em 1831. Sua principal obra Vom Krieg 
(Da guerra) foi publicada por sua viúva72. 

A obra de Clausewitz é de natureza completamente diferente da 
de Jomini. Na realidade, Jomini se enquadra no espírito iluminista 
e crê, mais ou menos, em princípios estratégicos imutáveis, cuja 
aplicação garantiria o sucesso no campo de batalha. A obra de 
Clausewitz, ao contrário, não sugere fórmulas para a vitória, mas 
aborda a complexidade da guerra sob um ponto de vista filosófico.

É evidente que Castex nutria maior admiração por Clausewitz 
do que por Jomini. Isto pode ser comprovado no capítulo “História 
sucinta da estratégia naval teórica”: “Foi principalmente após 1815 
que os estudos estratégicos iriam, sobre as ações terrestres, prosperar 
plenamente. Primeiro pela continuação dos trabalhos de Jomini...e, 
enfim e principalmente, pela obra de Clausewitz”73. Em seguida, 
evocando no tomo IV os autores mais lidos, ele cita Clausewitz, 
mas não cita Jomini74. Ele referencia com aprovação o que o general 
prussiano escreveu sobre o conceito de fricção da guerra75ou do 
“ponto culminante” da ofensiva76.

Para Castex, Clausewitz é um “ideólogo”, enquanto Jomini é 
um “doutrinário”. E o doutrinário “é um partidário de um sistema 
encadeado de opiniões, de dogmas ou de ideias ligadas entre si”77. 
Logo, Castex não era absolutamente dogmático.

71 Escola de guerra prussiana.
72 Ver Benoît Durieux, Clausewitz em France. Deux siècles de réflexion sur la guerre 1807-2007, 

Paris Économica, Institut de Stratégie Comparée e Fondation Saint-Cyr, 2008. 
73 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.32.
74 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.2.
75 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.162.
76 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.138.
77 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, pp.200-201.
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Entretanto, de tempos em tempos, Castex exprime-se de uma 
forma bastante surpreendente. Quando ele cita a frase mais conhecida 
de Clausewitz, ele recorre a uma tradução bem livre — “a guerra é 
apenas a política continuada com as armas na mão” — e acrescenta: 
“Foi, eu creio, Clausewitz que disse isso, ou alguma coisa parecida”78.

Levada em consideração a sua admiração por Clausewitz, Castex 
teria sido bastante favorável a Corbett. Entretanto, para ele, Corbett 
estava muito anticlausewitziano: “O pontificado dos doutores 
militares germânicos, de Clausewitz em particular, é insuportável 
para ele”79. Porém, há uma evolução no pensamento de Castex, como 
vimos a respeito da guerra limitada. Quando Castex discutiu este 
conceito no tomo III, ele considerou que Corbett renovou bem a 
teoria de Clausewitz80. Entretanto, no tomo VII, ele reduziu o papel 
de Corbett. É ele, segundo Castex, que “pretendia ter extraído (esta 
ideia de guerra limitada) dos escritos de Clausewitz”81.

Para concluir, vê-se que o pensamento de Castex evoluiu com o 
tempo, o que é completamente normal. Entre o tomo I e o tomo VII, 
há nada menos que 26 anos de diferença82. O (relativamente) jovem 
Castex, adepto de Colomb e de Mahan, pensava que o primeiro 
objetivo deve ser sempre enfraquecer a esquadra organizada 
adversa. Com o tempo, seu raciocínio aproximou-se dos conceitos 
mais elaborados de Corbett. Subjetivamente, ao ler e comparar 
Castex e Corbett, parece-nos que Castex é muito mais corbettiano 
que mahaniano, exceto, talvez, no tomo I. As ideias de Castex sobre 
o domínio do mar, que pode ser apenas limitado no espaço e no 

78 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.5. Na realidade a frase de Castex é “A guerra 
é uma simples continuação da política por outros meios”. Carl Von Clausewitz, Da Guerra. 
Traduzido por Denise Nivelle. Prefácio de Cammilie Rougeron. Introdução de Pierre Naville, 
Paris, Éditions de Minuit, 1955 (1831), p.67.

79 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.52.
80 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, pp.244-245.
81 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VII, pp.81-84.
82 De 1929 a 1955.
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tempo, acerca do duelo do mar contra a terra, assim como sobre a 
importância das comunicações são corbettianas; o que abordaremos 
mais adiante. Contudo, parece que Castex reluta, frequentemente, 
em reconhecer o valor de Corbett, mesmo quando compartilha de 
suas ideias.

Por outro lado, Castex demonstra sempre deferência em relação 
ao pensamento de Clausewitz. Entretanto, é cabível questionarmos 
se o seu entendimento acerca dos escritos do general prussiano não 
evoluiu com o tempo. De resto, foi apenas com o livro de Raymond 
Aron, Penser la guerre, Clausewitz, que a compreensão moderna 
de Vom Kriege foi fixada83. Em contrapartida, Jomini não parece 
despertar grande entusiasmo em Castex: ele o menciona com menor 
frequência do que a Clausewitz e sob um tom mais neutro.

83 Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz. I, L’âge européenne, Paris, Gallimard, 1976 e 
Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz. II, L’âge planétaire, Paris, Gallimard, 1976.
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As teorias estratégicas: 
uma breve introdução

As teorias têm como pano de fundo o contexto da Grande 
Guerra. Após aquele teste, a Marinha francesa estava debilitada. 
Durante o conflito, ela havia empregado poucos navios, uma vez que 
a prioridade era das operações terrestres1. Em vez de se concentrar 
em uma batalha decisiva, à qual os alemães, conscientes de sua 
inferioridade, não se arriscariam, ela teve que se concentrar na 
proteção das linhas de comunicações marítimas. O velho debate 
que opunha os mahanistas, partidários da guerra de esquadras e de 
encouraçados, e a Jeune école, favorável à guerra de corso e às pequenas 
unidades, havia retornado à superfície. Castex, como seu predecessor, 
o almirante Daveluy, concluiu que os encouraçados aliados, mesmo 
na ausência da batalha decisiva, haviam desempenhado um papel 
indispensável: dissuadindo seus homólogos alemães de sair de seus 
portos, eles haviam de fato garantido a proteção à distância dos navios 
rápidos encarregados de defender a Marinha mercante2. Podemos 
ver aí uma aplicação do princípio da “Esquadra em potência”. 

Nas Théories, Castex vai além do conceito de estratégia naval, 
sintetizando a estratégia naval e a estratégia terrestre. Havendo 
compreendido que a Grande Guerra demandara tal feito, ele teoriza 
a interação entre as forças em terra e as forças no mar.

1 Taillemite, Histoire ignorée, op.cit. p.407
2 Coutau-Bégarie, “Réflexions sur l’école française de stratégie navale”, op.cit. p.54.
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Além disso, ele fez a síntese da escola histórica e da escola 
materialista: ele fundamenta sua reflexão sobre uma vasta análise 
da história naval, mas alerta quanto à tendência da escola histórica 
de impor verdades absolutas, negligenciando as evoluções induzidas 
pelas transformações do material.

Castex é conhecido, sobretudo, por suas reflexões sobre a 
manobra estratégica e por sua teoria geopolítica do “perturbador”, 
sobre a qual ainda falaremos. Contudo, sua principal contribuição 
ao desenvolvimento da estratégia teórica é certamente o conceito 
de “estratégia geral”, que considera a estratégia como o elo entre a 
política e a tática.

Evidentemente, o famoso dito de Clausewitz, segundo o qual a 
guerra é a continuação da política por outros meios, era conhecido no 
final do século XIX. Entretanto, a maioria dos pensadores entendia 
que isso significava que a política termina quando começa a guerra. 
Castex observou não somente que a ligação entre a política e a guerra 
continuava na condução das operações, mas ele entende o conceito 
da estratégia para além das diferentes estratégias particulares 
(terrestres, navais, aéreas). Assim, ele abre as portas para um nível 
mais amplo denominado “estratégia geral”, o qual ele desenvolveria 
pouco a pouco de maneira a abranger as estratégias não militares.

Durante a redação das Théories, a Marinha francesa se mobilia 
tanto em quantidade quanto em qualidade. Entretanto, ela não 
compreendeu o papel do fator aéreo na guerra moderna3. Castex, 
ao contrário, havia se conscientizado deste papel relativamente 
cedo. Na primeira parte da obra, ele escreveu que a superioridade 
aérea seria uma condição essencial para a superioridade global no 
mar, em outros termos, que o domínio do mar deveria doravante 
compreender o domínio do ar4.

3 Henri Michel, François Darlan, Paris, Hachette, 1993. pp. 54-57.
4 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.362.
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Castex continuou a escrever após a Segunda Guerra Mundial. Ele 
foi particularmente o primeiro, na França, a analisar as implicações 
da arma nuclear em seu texto Aperçus sur la bombe atomique de 
1945 5. Nesse novo contexto estratégico, a Marinha teria um papel 
mais importante a desempenhar, mesmo para um Estado com 
preponderância terrestre: “As condições gerais, políticas e militares, 
parecem, num momento inicial, atribuir à Marinha de uma nação 
“continental” um papel secundário, definitivamente menor, e 
então, subitamente, ao contrário, surge diante dela a perspectiva 
insuspeitável de vir a assumir uma posição superior, até mesmo 
eminente”6. Como nós veremos, hoje vivemos uma situação similar.

Esta importância concedida à Marinha ocasiona a necessidade 
de recrutar oficiais altamente qualificados: “é preciso que um oficial 
de Marinha tenha em vista se tornar tão bom homem de Estado 
como marinheiro. O ofício de marinheiro, por sua natureza, é uma 
espécie de encruzilhada do conhecimento, com uma posição central 
na sua concepção. Todas as outras profissões desembocam nele e ele 
faz a síntese de tudo”7. Aí está mais uma frase que não teria renegado 
a Mahan.

As ideias de Castex relativas à estratégia geral foram retomadas 
por Raymond Aron (1905-1983), o qual preconiza uma “estratégia 
expandida”, em seguida desenvolvidas pelo general André Beaufre 
(1902-1975), que falava da “estratégia total”, e pelo general Lucien 
Poirier (1918-2013), que introduziu o conceito de “estratégia 
integral”.

Poirier definiu a “estratégia integral” como sendo “a ciência e a 
arte da manobra das forças para cumprir os fins da política”8. Em 
princípio, as “forças” compreendem todos os meios, tanto civis como 

5 Castex, Théories stratégiques, op. cit. Tomo VII, pp. 127-133.
6 Castex, Théories stratégiques, op. cit. Tomo VI, p.372.
7 Castex, Théories stratégiques, op. cit. Tomo VI, p. 371-372.
8 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p.105.
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militares, existentes e potenciais. Sob esta ótica, “a estratégia geral 
militar é a ciência e a arte da manobra das forças de violência física 
— as Forças armadas — para fazê-las concorrer para o sucesso da 
estratégia integral incumbida de cumprir os fins da política geral”9. 

Dito isto, os meios não atingem nenhum objetivo por si sós, 
mas porque são utilizados de uma maneira ou de outra. Em geral, 
diversos meios de ação podem ser empregados para atingir um 
determinado objetivo. Cada maneira exigirá na ocasião um conjunto 
de meios. Caso os meios não existam e não possam ser criados no 
tempo desejado, a maneira correspondente não é adequada. Assim, 
Poirier utiliza a expressão “vias e meios”. As vias e meios constituem 
as forças (no sentido físico ou mecânico do termo). Todas as forças 
são combinadas e postas em ação através da vertente daquilo que 
Poirier denomina a “manobra”10. Este é o prisma através do qual 
analisaremos o pensamento de Castex.

As Théories stratégiques constituem o ponto alto do pensamento 
naval. Todavia, isto não significa que esta disciplina está morta, muito 
pelo contrário: no decorrer dos últimos anos, ela foi notadamente 
ilustrada por Colin S. Gray (nascido em 1943), Geoffrey Till (nascido 
em 1945), Hervé Coutau-Bégarie (1956-2012) assim como Joseph 
Henrotin (nascido em 1975)11.

9 Poirier, Stratégie théorique II, op. cit. p.117.
10 Poirier, Stratégie théorique II, op. cit. pp. 89-91.
11 Colin S. Gray, The Leverage of Sea Power. The Strategic Advance of Navies in War, Nova Iorque, 

The Free press, 1992; Geoffrey Till, Sea Power. A Guide for the Twenty-First Century, Londres, 
Frank Cass, 2004; Hervé Coutau-Bégarie, Le meilleur des ambassadeurs. Théorie et pratique de 
la diplomatie navale, Paris, Économica, 2012; Joseph Henrotin, Les Fondements de la stratégie 
navale au XXIe siècle, Paris, Économica, 2011.
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O que é a estratégia?
Como um bom número de estrategistas, Castex começa pela 

análise do conceito de estratégia sob um ponto de vista geral. Ele 
cita um certo número de autores, entre os quais Clausewitz, Jomini, 
Guibert e Mahan, e conclui, de maneira surpreendente, que “suas 
teses derivam de uma teoria única geralmente admitida1”. Isto não é 
evidentemente verdadeiro, uma vez que Clausewitz e Jomini, para citar 
apenas dois, possuem opiniões muito diferentes acerca do sentido da 
estratégia. Castex menciona as definições desses dois autores:

Jomini
“A estratégia engloba tudo o que se passa no teatro de guerra, 
enquanto a tática é a forma de lutar no campo de batalha”.

Clausewitz
“A estratégia é o emprego da batalha na guerra; a tática é o 
emprego das tropas em combate”.

A maioria dos autores mencionados por Castex propõem 
definições próximas daquela formulada por Jomini. Castex tira 
daí a conclusão que “a estratégia não é outra coisa senão condução 
geral das operações, arte suprema dos chefes... A estratégia prepara 
os combates, esforça-se para que ocorram nas melhores condições, 

1 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.7.
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para produzir os melhores resultados. Ela os conecta uns aos outros... 
Ela guia a tática, deixando-lhe sua posição livre até que chegue sua 
hora”2. Entretanto, esta seria mais uma definição de arte operacional. 
Se Castex tivesse parado aí, se ele estivesse satisfeito com “a teoria 
única geralmente admitida”, ele despertaria um interesse limitado. 
Felizmente, ele vai muito além.

Castex se interessou muito mais pelo desenvolvimento e pela 
aplicação da estratégia do que pelas definições: “Eu tenho, mais do 
que qualquer um, horror destas contestações bizantinas de termos, de 
toda esta discussão melindrosa que conhece muito bem a escolástica 
da Idade Média e o pedantismo dos remédios de Molière”3. Não se 
trata apenas de uma proposta retórica, é o que ele põe em prática 
nas suas Théories stratégiques. O ponto de partida de sua reflexão 
é frequentemente a estratégia pura com definições estritas. Então, 
pouco a pouco, o raciocínio se flexibiliza quando as ideias são 
confrontadas a uma realidade que necessita ser submetida mais a 
uma prova de pragmatismo do que de dogmatismo.

Castex dá um testemunho do mesmo pragmatismo, quando trata 
dos dois grandes métodos entre os quais se divide o pensamento naval: 
“Há a escola histórica, que se distingue por uma unidade completa. 
Há a escola material que, ao inverso, e por causa especificamente da 
natureza analítica de sua corrente de ideias, se subdivide em tantas 
escolas quanto há de armas”4. A escola histórica apresenta numerosas 
vantagens, escreve ele. Entretanto, ela não está em condições de 
fornecer todas as respostas. Um dos riscos é que ela faça crer em um 
“tipo de nirvana intelectual. Prolonga-se a curva antiga sem espírito 
crítico”5. “Isto é o bastante para dizer que a concepção estratégica, 
para se aproximar tanto quanto possível da verdade, deve, mais uma 

2 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.10.
3 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.10.
4 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 269.
5 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 262-263.
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vez, alimentar-se das duas fontes, histórica e material, uni-las, casá-
las, misturar suas águas em uma proporção conveniente”6.

Chegamos à questão sobre a permanência da estratégia. Colin 
S. Gray, um autor moderno, escreve que “enormes mudanças na 
gramática tática e operacional das questões estratégicas não têm 
nenhuma importância para a natureza e para a função da guerra e da 
estratégia”7. Castex adotou uma opinião mais flexível: “A estratégia 
não permanece imóvel. Ela muda pouco. É, segundo um termo 
pitoresco, uma “variável amadurecida”. Porém, ela evoluiu assim 
mesmo. Apostar na sua imobilidade seria cometer um erro”8.

De fato, os procedimentos estratégicos dependem do material 
e, em consequência, da época e do ambiente, ele afirma. “Mesmo 
sendo menos relacionado às transformações das máquinas do que à 
tática, (à estratégia) é, ainda assim, afetada por estas transformações. 
É conveniente levá-las em consideração e revisar regularmente as 
afirmações e as teorias que dependem de variáveis de caráter técnico. 
Isto é indispensável e, por outro lado, constitui um excelente exercício 
para o espírito”9. “Definitivamente, a estratégia, vasto conjunto, faz 
da soma dos princípios e dos procedimentos, variar ela própria, uma 
vez que uma de suas partes (a tática e as armas) não é constante”10. 
Não se pode deixar de pensar que a estratégia de ontem, coroada 
de sucesso, será ainda válida hoje e amanhã, sob pena de cair na 
“preguiça do espírito”11. Esta é a razão pela qual o vencedor, levado a 
reproduzir as fórmulas que fizeram o seu sucesso, se expõe a graves 
perigos: “O pior perigo que poderia ameaçar um exército, é ser 
vitorioso”12. 

6 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 287.
7 Colin S. Gray, Modern Strategy, Oxford University Press, 1999. p. 270.
8 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 262-263.
9 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 363.
10 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 19.
11 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 21.
12 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 360.
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A necessidade de não dormir sobre as láureas é agravada, mais 
ainda, pelo fato de novos instrumentos da guerra provocarem uma 
expansão dos teatros com a afirmação do espaço aéreo e do espaço 
submarino13. Tal evolução é, nesta época, levada adiante com o 
espaço e o ciberespaço.

A primeira ampliação
O tema principal das Théories stratégiques é a estratégia naval, 

ou como também é dito, sobretudo em nossos dias, a estratégia 
marítima. Quando Castex desenvolve o conceito de estratégia, ele o 
faz a partir do ponto de vista naval. Ele define a estratégia naval, com 
vimos, da seguinte maneira: “A estratégia naval tem por propósito 
criar, favorecer e aumentar, seja durante a paz ou a guerra, o poder 
marítimo de um país” 14.

Em relação a Mahan, a novidade se liga ao fato de que Castex 
introduz uma estratégia de tempo de paz. Ele tira tal conceito da 
obra do almirante britânico Sir Cyprian Bridge (1839-1924), que já 
evoca uma “estratégia da paz”15. Mas ele aí acrescenta um elemento: 
a diplomacia naval, em especial tal como ela é desenvolvida com 
o tratado de Washington, em 192216. Essa estratégia ampliada 
recupera tudo o que se faz notar na preparação para a guerra. Porém, 
Castex considera os aspectos civis desse tema como relevantes para 
a política marítima, logo, fora do campo da estratégia17. Fica claro, 
que ele não quer deixar a concepção tradicional segundo a qual a 
estratégia naval é uma atividade militar.

13 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 14.
14 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 17. 
15 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 18. O livro de Sir Cyprian Bridge intitula-se The 

art of naval warfare, Londres, Smith, Elder & Co, 1907.
16 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 17. Castex não menciona diretamente o tratado 

de Washington, mas é, sem dúvida alguma, ao qual ele faz alusão.
17 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 18. 
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Qual é, então, o objetivo da estratégia? “A natureza da estratégia 
é tirar partido de recursos escassos, ou de ao menos dar a tais 
recursos o máximo rendimento”, responde Castex citando seu colega 
Daveluy18.

A Primeira Guerra mundial tinha mostrado até que ponto era 
importante coordenar as estratégias marítima e terrestre. Assim, era 
preciso alcançar a unidade na guerra, o que implica não ser suficiente 
para tal a estratégia naval. Torna-se necessária uma estratégia geral 
que dê conta, igualmente, da força de Terra (Exército — lembremo-
nos que não existiam forças aéreas independentes na França daquela 
época). Além disso, “a força [de Terra] é a rainha da estratégia 
geral”19. “O habitat normal das pessoas é, na verdade, em terra. É 
dela que elas tiram a sua força. O Oceano é apenas o caminho que as 
une e que elas disputam”20. “Também o poder do mar é mormente 
significativo na razão em que ele (mar) contribui para a vitória sobre 
terra; nele (o Oceano) somente se busca a vitória total dentro de 
situações excepcionais”21.                                          

A segunda ampliação
Castex dá conta, bem cedo, que essa primeira definição de 

estratégia geral como sendo a soma da estratégia naval e da estratégia 
terrestre, e implicitamente da estratégia aérea, não é suficiente, 
porque a “A guerra é única”22. Portanto, o conceito de estratégia 
geral deve ser ampliado mais adiante. “A guerra não exige somente 
uma ação militar. É preciso, também, lutar na ordem diplomática, na 
econômica, na ordem financeira, na ordem moral etc. Esta é a guerra 

18 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo II, p. 1. Nota de rodapé 1.
19 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 82.
20 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo V, p. 1.
21 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 81.
22 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo VI, p. 1.
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total”23. Para conduzir uma guerra como esta, a estratégia geral deve 
ter um sentido bem amplo: “Ela é a arte de conduzir, em tempos de 
guerra e em tempos de paz, todas as forças e todos os meios de luta 
de uma nação. Esta estratégia geral, atribuição essencial do governo, 
é a verdadeira estratégia de defesa nacional”24.

É interessante comparar esta definição àquela, muito mais 
conhecida, estabelecida por Liddell Hart (1895-1970) para a “grande 
estratégia” (grand strategy): “Coordenar e dirigir todos os recursos 
da nação ou de uma coalizão, a fim de atingir o objetivo político 
da guerra, propósito definido pela política fundamental”25. Castex 
adota uma visão mais ampla, uma vez que para ele o conceito cobre, 
com justiça, as ações do tempo de paz.

Pode-se, igualmente, comparar a fórmula de Castex com a 
definição dada por Poirier para a estratégia integral: “A estratégia 
é a ciência e a arte de manobrar as forças para cumprir os fins da 
política”26. Observa-se bem que as duas definições são parecidas. 
Entretanto, a diferença está em que Castex não considera, no caso, a 
estratégia como uma ciência.

Não obstante, isso não significa que Castex recusava a existência 
de ciência na estratégia. Para a questão de entender se a estratégia 
é uma ciência ou uma arte, ele responde: “Um belo assunto para 
aqueles que têm tempo a perder”27. Para ele, a estratégia assinala 
os dois domínios ao mesmo tempo. É uma arte, visto que o seu 
exercício deixa um certo lugar para a personalidade, assim como 
para as questões morais e psicológicas. Porém, a estratégia também 
tem uma parte científica. Castex compara-a com a pintura, em que 

23 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo III, p. 394.
24 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo VI, p. 2.
25 Basil H. Liddell Hart, Stratégie, Introdução e tradução do inglês por Lucien Poirier, Paris, Perrin, 

1998. p. 394.
26 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 105. 
27 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 22.
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a ciência cromática é um fundamento necessário, de forma alguma 
bastante o suficiente. Nesse contexto, reagindo contra a tendência 
de querer submeter a estratégia às diversas culturas nacionais, ele 
afirma que “a arte não tem pátria” e que isso é válido, igualmente, 
para o domínio militar28.

Essa opinião, portanto, não é razoável, uma vez que a arte 
da estratégia está marcada sempre pelo que se tem o costume de 
chamar de cultura estratégica. Entende-se por tal aspecto de uma 
parte a herança nacional em matéria de estratégia teórica, por outra a 
experiência estratégica nacional. Por consequência, dois países como 
a França e a Suécia (o autor é sueco) ou, de forma mais evidente, 
ainda, a França e a China têm visões radicalmente diferentes sobre 
a arte estratégica. “Em todas as épocas, na verdade, a sociedade dos 
Estados e a natureza da guerra atuaram uma sobre a outra”, escreveu 
sobre esse assunto Raymon Aron29.

Seja o que for, como em todas as atividades humanas, a 
estratégia tem uma teoria. Pode-se aprender esta teoria. A fantasia 
do gênio que não tem necessidade de aprendizagem (comparar 
com aquilo que Clausewitz escreveu sobre “o gênio guerreiro” 
(Le génie guerrier)30) é rejeitado por Castex como “um dos erros 
brilhantes do nosso século, um daqueles lugares comuns que criam 
a preguiça e a pusilanimidade”31. Palavras bem compreensíveis, a 
serviço dele, que estava a caminho de criar o Instituto de Altos 
Estudos de Defesa Nacional (Institut des Hautes Études de Défense 
Nationale — IHEDN) e que assumiu a frente da Escola de Guerra 
Naval, pois para que estudar e ensinar estratégia, se o gênio 
guerreiro é um dom inato?

28 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, pp. 22-23.
29 Christian Malis, “Raymond Aron et le débat stratégique français 1930-1966”, Paris, Économica, 

2005. p. 61.
30 Clausewitz, De la guerre, op.cit. pp. 84-102.
31 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 23.
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Castex dá, também, ao estudo da teoria estratégica seu valor 
instrumental, uma vez que ela deve criar uma solidariedade 
intelectual entre os chefes e seus subordinados, isto é, uma “unidade 
de doutrina”. É um conceito muito próximo da “disciplina intelectual” 
do marechal Ferdinand Foch (1851-1929). Esta disciplina implica, 
particularmente, que todos os subalternos compreendam o objetivo 
fixado pelo escalão superior32, para o que necessita de uma doutrina 
comum.

O estudo da estratégia abrange os princípios e os métodos. “O 
estudo da oposição ao procedimento atual acerca do princípio e sua 
aplicação é uma parte particularmente importante e obrigatória da 
estratégia teórica, sem a qual isso é apenas um trabalho inútil”. Trata-se 
de articular os métodos modernos aos princípios pertinentes dentro 
de um dado contexto e de extrair as conclusões das experiências 
passadas, com a finalidade de desenvolver novas ideias teóricas33.

Entretanto, e esse é um acréscimo importante da parte de 
Castex, não se pode esquecer que a estratégia abrange um número 
incalculável de variações, as quais não podem ser aprendidas; pode-
se somente estudar os casos “escolares”34. Este é um novo exemplo 
da influência de Clausewitz sobre Castex. O general prussiano 
considerava, na verdade, que a teoria é um instrumento necessário, 
o qual não pode fornecer uma solução para cada caso “em que se 
tomou parte”, porém, permite pelo menos preparar-se para a guerra. 
É, também, um instrumento prático: “A teoria existe para que cada 
um não tenha que, a cada ocasião, pô-la em ordem e abrir para si 
próprio uma via,  mas encontre os acontecimentos ordenados e 
esclarecidos”35.

32 F[Ferdinand] Foch, Des principes de la guerre. Conferências realizadas em 1900 na Escola 
Superior de Guerra, Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1919. p. 96.

33 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 25
34 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 24.
35 Clausewitz, De la guerre, op.cit. p. 135.
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Este conceito ampliado de estratégia geral é, seguramente, ligado 
estreitamente à política. A fronteira exata entre política e estratégia 
é difícil de definir uma vez que “A estratégia é como o espectro 
solar. Há um infravermelho, que é o reinado da política, e existe um 
ultravioleta, que é aquele da tática. E mesmo que o espectro se nivele 
às suas partes invisíveis por meio das gradações imperceptíveis, do 
mesmo modo a estratégia se liga à política e à tática, alterando-se 
progressivamente para se fundir com as delas. A política, a estratégia 
e a tática formam desse modo um conjunto, um todo completo, bem 
unido, e de maneira alguma um tríptico de elementos separados”36.

Atualmente, tal conjunto é ainda mais delicado; as “cores” se 
fundem umas com as outras por razões especialmente do progresso 
tecnológico, o qual de um lado permite ao poder político seguir em 
tempo real as operações, de onde decorre a tentação de eles mesmos 
conduzirem-nas. Por outro lado, permite às mídias relatar em tempo 
real o menor incidente tático. O general Wesley Clark, SACEUR 
(Supreme Allied Commander Europe) durante a guerra do Kosovo, 
exprimiu tal problemática da seguinte maneira: “A antiga divisão de 
tarefas entre o militar e o político e entre os diversos escalões de 
comando estão obsoletos hoje em dia. Os dirigentes políticos não dão 
mais as ordens pelas quais eles esperam os resultados durante dias 
ou semanas. O que se constata cada vez mais, é que os níveis político 
e estratégico invadem os níveis operacional e tático. Dito de outro 
modo, todo acontecimento em uma guerra moderna tem quatro 
componentes distintos e únicos: tático, operacional, estratégico e 
político. Até os acontecimentos táticos insignificantes podem ter 
consequências políticas colossais. Esta é uma das características 
essenciais da guerra moderna”37.

36 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 11.
37 Wesley K. Clark, Waging Modern War, Nova Iorque, Public Affairs, 2001. p. 10. Esse livro 

demonstra muito bem o nível de complexidade das cadeias de comando contemporâneas dentro 
das operações multinacionais.
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Se retomamos a imagem do espectro solar e comparamos com a 
definição de Castex acerca da estratégia geral, não se está distante do 
conceito moderno da abordagem global, o qual se desenvolveu em 
consequência das operações de restabelecimento e manutenção da 
paz nos últimos vinte anos.

Porém, a ideia de abordagem global é mais antiga. O marechal 
Hubert Lyautey (1854-1934), teórico e prático da colonização, já 
insistia sobre a coordenação dos esforços pelo lado de um comando 
único, e competências comuns, em particular as linguísticas, e 
acerca da importância do tempo: “Tratando-se do comando, o mais 
importante é recrutar a pessoa qualificada; quanto a prever se ele 
deve ser um civil ou um militar, isso é uma questão secundária. 
A pessoa pode ser uma ou outra. Como militar, deve ser capaz de 
resistir aos aborígenes com seu punhado de “Brancos” e de comandar 
as milícias. Como civil a sua missão consiste em organizar o país”38.

A experiência mostra, todavia, que a abordagem global é muito 
difícil de ser posta em prática. Inicialmente, é árduo coordenar 
conceitualmente atividades tão diversas, tais como as ações 
humanitárias e as ações militares. Este é também o caso, do ponto 
de vista prático, visto que a cultura estratégica das organizações 
humanitárias e as das militares são radicalmente diferentes. Vê-se 
isso claramente no quadro da União Europeia que, apesar do tratado 
de Lisboa, funciona na prática segundo três pilares39: a economia faz 
parte do primeiro, a defesa — por conseguinte a defesa naval — do 
segundo, e a guarda costeira de preferência do terceiro.

Em suma, para harmonizar e coordenar as estratégias 
militar, diplomática e de desenvolvimento, faz-se necessário obter 
informações (inteligência) muito precisas sobre o país-alvo, sua 
população, sua cultura etc. Tais informações são, frequentemente, 

38 [Hubert] Lyautey, “Rôle Colonial de l’Armée”, Revue de Deux Mondes, 1900. p. 309.
39 1o pilar: as comunidades europeias; 2o: a política exterior e de segurança comum; e 3o: a 

cooperação policial e judiciária em matéria penal.



61

Lars Wedin

inexistentes, no melhor dos casos, parciais, do que é testemunha 
a estratégia norte-americana errônea executada no Iraque e no 
Afeganistão. Como consequência, a política, a estratégia e a tática são, 
frequentemente, desenvolvidas e executadas de maneira separada.

Como Castex pensava alcançar a coordenação que é a premissa 
da estratégia geral? Esta questão apresenta pelo menos dois aspectos.

Inicialmente, faz-se necessário coordenar as diferentes 
estratégias particulares, visto que a estratégia geral é a soma dessas 
estratégias. Segundo Castex, elas são a estratégia política, a estratégia 
terrestre, a estratégia marítima, a estratégia colonial, a estratégia 
econômica, a estratégia financeira e a estratégia moral40. A estratégia 
colonial, evidentemente, não é mais pertinente hoje.

Não obstante, como já vimos, “A estratégia geral, atributo 
essencial do Governo, é a verdadeira estratégia de defesa nacional”41. 
Portanto, ter-se-ia: Estratégia geral = estratégia de defesa nacional 
= estratégia política + estratégia terrestre + estratégia marítima + 
estratégia colonial + estratégia econômica + estratégia financeira + 
estratégia moral.

Entretanto, a ideia de uma estratégia política é perturbadora, 
uma vez que uma estratégia, por definição, visa a alcançar os 
objetivos políticos. Falta, por outro lado, na lista “castexiana” das 
estratégias particulares, a estratégia diplomática. Não obstante, lendo 
Castex mais detalhadamente, dá-se conta do que  ele visa quando 
fala de “estratégia política”. Portanto, de hoje em diante, falaremos de 
“estratégia diplomática” no lugar de “estratégia política” quando não 
se trate das citações de Castex.

Um estratego moderno tem, igualmente, a necessidade de sua 
estratégia industrial, a qual se encontrará no fundamento daquilo 
que Poirier denomina estratégia de meios42. Serão necessárias, da 

40 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, pp. 4-9.
41 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 2.
42 Poirier, Stratégie théorique II. op.cit. p. 124.
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mesma maneira, as estratégias para o espaço e o ciberespaço, dois 
domínios altamente pertinentes para as operações marítimas. As 
outras estratégias mencionadas por Castex ainda são válidas nos dias 
atuais. A estratégia moral, particularmente, é um conceito bastante 
interessante sobre o qual ainda retornaremos.

Para resolver o problema da coordenação horizontal entre as 
estratégias particulares, Castex introduz o conceito de “dependências” 
(servitudes).

O conceito de “dependência” (servitude)43

A coordenação das estratégias particulares deve, racionalmente, 
ter lugar na categoria do comando político. No seio do Governo, 
os representantes das diferentes estratégias devem trabalhar 
em conjunto, em equipe. Cada representante terá suas próprias 
exigências concernentes à definição da estratégia geral e isso afetará 
as estratégias particulares de seus colegas. O ministro da Economia 
insistirá, por exemplo, por dar segurança às linhas de comunicações 
marítimas enquanto o representante do Exército (Armée de Terre) 
preconizará o bombardeio naval para proteger sua retaguarda. 
São tais demandas que conduzem ao conceito de “dependências”. 
As “dependências” são recíprocas: “As “dependências”, para uma 
estratégia determinada, são obrigações estranhas a seu campo de 
ação normal, mas que merecem, contudo, de sua parte uma séria 
consideração”44. Poder-se-ia dizer que as “dependências” constituem 
a diferença entre aquilo que requereria a estratégia pura e as realidades 
da interdependência entre as diferentes estratégias aplicadas.  

O ponto de partida do raciocínio “castexiano” é a estratégia 
naval. “A estratégia naval, muito mais do que as outras estratégias, 

43 O autor emprega a expressão “servitude”. Optou-se por não empregar a tradução literal — 
servidão — mantendo-se o termo “dependência” entre aspas, a fim de melhorar o entendimento 
no contexto teórico.

44 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 3.
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militares ou outras, está livre poucas vezes. Ela pode ter a sua 
liberdade de ação na execução técnica de certas operações, mas, com 
muita frequência, ela não a tem na escolha dessas operações. Sobre 
ela pesam “dependências” importantes”45.

Qual a razão disso ser assim? Simplesmente a Marinha está 
consideravelmente envolvida com a sobrevivência geral da nação, a 
qual depende das linhas de comunicações marítimas, enquanto , ao 
mesmo tempo, é, com frequência, em terra que se decide a guerra. 
Assim, a Marinha não está livre para efetivamente conduzir sua 
própria estratégia.

Mahan pensava que o papel principal, para não dizer o único, 
da Marinha consistia em enfrentar as marinhas inimigas para 
alcançar o domínio do mar. Nas primeiras partes das Théories 
Stratégiques, Castex, em princípio, admite isso. Porém, intervêm as 
“dependências”. De um ponto de vista teórico, elas funcionam como 
um elo entre a estratégia naval pura e a estratégia naval prática; elas 
lembram, a esse respeito, o conceito de fricção desenvolvido por 
Clausewitz, o qual reflete a falta de correspondência entre o plano e a 
realidade: “A noção de fricção é a única que corresponde de maneira 
bastante geral àquilo que distingue a guerra real da que se pode ler 
nos livros”46.

Entretanto, o conceito de “dependência” está fundamentado 
na reciprocidade. Na maior parte do tempo, a estratégia naval deve 
conduzir a termo ações que não são de seu interesse imediato. 
“A estratégia naval toca, muito mais do que a estratégia terrestre, 
à quantidade de domínios estranhos que reagem sobre ela”47. Por 
vezes, a estratégia naval necessita da ajuda de outras forças48. Ela 
pode, por exemplo, demandar ao Exército que defenda uma zona 

45 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 240.
46 Clausewitz, De la guerre, op.cit. p. 109.
47 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 249.
48 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, pp. 240-244.
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costeira particularmente importante, mesmo que isso reduza a sua 
concentração em face do inimigo. A Marinha é, também, muito 
dependente dos fatores tecnológicos e industriais.

A ideia de “dependências” vai, no entanto, mais longe do que a 
simples oposição entre estratégia naval e estratégia terrestre. Este é 
um conceito chave para construir uma estratégia geral. “No fundo, 
as “dependências” são as ações e reações das diversas estratégias 
umas sobre as outras. Elas são provenientes da unicidade da guerra, 
da existência lado a lado de uma guerra militar (nos três ambientes), 
de uma guerra política, de uma guerra econômica, de uma guerra 
moral etc., que estão intimamente ligadas entre si, misturadas em um 
todo único, no qual se está obrigado a conduzir, simultaneamente, 
de acordo com as exigências da “estratégia geral”. Esta vai além e 
coordena as estratégias particulares. As “dependências”, que são os 
vínculos internos e necessários desse conjunto, derivam da noção da 
‘guerra total’ ”49.

O conceito de “dependências” reflete uma abordagem ascendente 
da coordenação, enquanto  a estratégia geral é, em princípio, 
descendente. Outra vez, a estratégia geral é um ideal: como ela parece 
ser muito difícil de realizar, é bem possível que a ideia de “dependências” 
seja mais prática. Uma de suas vantagens é que ela está fundamentada 
sobre uma coordenação recíproca entre os representantes, isto é, os 
especialistas das diferentes estratégias particulares.

O conceito de “dependências” é, por consequência, a maneira 
pela qual Castex se propõe a realizar o que ele denomina “a 
correlação marítima e continental”50. Do ponto de vista marítimo, 
tal abordagem apresenta consideráveis vantagens. Primeiro, ela 
permite dar visibilidade à dualidade da Marinha, que faz, ao mesmo 
temo, parte das Forças Armadas e do mundo marítimo. Segundo, 
é uma alternativa à “interarméisation”, a qual conduz, facilmente, a 

49 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 258.
50 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 68.
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uma dominação do pensamento militar terrestre, uma vez que como 
os homens vivem em terra, as questões terrestres têm a tendência a 
avantajar-se no debate estratégico.

As relações entre as diferentes estratégias e as “dependências” 
podem, do ponto de vista da estratégia marítima, ser esquematizadas 
da seguinte forma:
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Observa-se no quadro anterior que a estratégia marítima possui 

“dependências” com respeito às estratégias diplomática, econômica e 
moral. Está em situação de reciprocidade com as estratégias terrestre, 
aérea, espacial e a “ciberespacial”. Por fim, ela demanda à estratégia 
industrial para fornecer os navios, as aeronaves e as armas modernas 
e eficazes.

Essas relações mudam no decorrer de uma guerra ou de um 
conflito. Na primeira fase, ou fase de crise, insiste-se, frequentemente, 
na estratégia diplomática, a qual é particularmente apoiada pela 
diplomacia naval; na verdade, o alto mar, res communis, não pertence 
a ninguém, ou, de preferência, ele pertence à população mundial 
como um todo51. O alto mar permite, portanto, os desdobramentos 

51 CNUDM (ou UNCLOS em inglês), mais comumente denominada Convenção de Montego Bay. 
Art. 87, 89, 90 e 125.



66

Estratégias Marítimas no Século XXI

ao largo das costas adversas, pelo menos além do mar territorial52, 
enquanto nas mesmas condições, é juridicamente impossível 
penetrar no território adverso ou sobrevoá-lo. Em seguida, vem a 
operação militar propriamente dita. A doutrina atual do exército 
francês divide-a em três fases, sem uma fronteira clara que as separe: 
a intervenção, a estabilização e a normalização. No decorrer da 
primeira fase, o que importa é ganhar a batalha no sentido mais 
clássico do termo, ou seja, de vencer as forças militares do inimigo, 
dito de outra forma, obter um êxito tático. Na última fase, que 
conduz ao objetivo estratégico, trata-se de alcançar a paz. A fase 
intermediária de estabilização é fundamental53. Decorre disso que 
as estratégias militares são prioritárias em um primeiro tempo, 
uma vez que elas são, progressivamente, postas a serviço de outras 
estratégias, como a assistência e a reconstrução.

Evidentemente, as operações necessitam, com frequência, de 
um tal grau de coordenação que é justificável falar de uma estratégia 
interforças (conjunta). Porém, mesmo em tais situações, cada domínio 
deve estar representado pelos especialistas, tendo em vista que “O 
decisor e o comando das forças unificadas devem compreender que a 
eficácia militar de cada elemento depende de sua capacidade de levar 
vantagem, com o concurso dos outros, em seu ambiente geográfico 
específico (terra, mar, ar, espaço e ciberespaço)”54. 

Para Castex, as “dependências” são em geral negativas: “As 
‘dependências’ políticas e as ‘dependências’ militares conspiram 
para impedir uma aplicação integral da doutrina teórica e para 
desordenar a cronologia das operações que nós tínhamos sabiamente 

52 É permitido entrar nas águas territoriais de outros países quando se trata de passagem inocente. 
CNUDM Seção III.

53 Exército (Armée de Terre), FT-01. Gagner la bataille. Conduire à la paix. Les forces terrestres 
dans des conflits aujourd’hui et demain, Paris, Centre de Doctrine d’Emploi des Forces, 2007. 
p. 13.

54 Gray, Modern Strategy, op.cit. p. 210.
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editado. Não se faz aquilo que se quer. Isso seria muito bom”55. A 
política define, ou deveria definir, uma moldura enquadrando aquilo 
que a estratégia militar pode executar. O torpedeamento do navio 
de cruzeiro inglês Lusitania por um submarino alemão em 1916, o 
qual custou a vida de numerosos passageiros norte-americanos e 
contribui, então, para a entrada dos Estados Unidos da América na 
guerra, é um exemplo típico daquilo que pode acontecer no momento 
em que o poder político abdica em benefício do poder militar.

Além disso, a guerra é uma questão econômica: “ ‘A guerra de 
hoje depende somente das finanças’, disse Pitt em 30 de dezembro 
de 1793”56. E aqui, a estratégia marítima assume um papel essencial 
assegurando a proteção das comunicações marítimas. “Durante a 
Grande Guerra, constatou-se, como bem frequentemente no passado, 
o conflito obrigatório e permanente entre a estratégia econômica e a 
estratégia política”.

Em tempos de paz, foram acrescentadas aos nossos dias atuais as 
“dependências” ecológicas: as marinhas são, cada vez mais, obrigadas 
a considerar os elementos ambientais. A utilização dos sonares de 
alta potência é, por exemplo, bastante contestada, em razão do seu 
impacto sobre as baleias e os golfinhos.

É necessário, também, considerar as “dependências” jurídicas. 
Bastante influenciada pelo “darwinismo” social, a “Jeune école” 
acreditava poder livrar-se delas: ela professava que não existia outro 
direito à guerra do que aquele do mais forte, daí a sua doutrina de 
torpedear, sem aviso prévio, os navios civis. “Todas essas concepções 
são puras infantilidades”57, responde Castex. “Não se faz aquilo que 
se quer. As “dependências” jurídicas contribuem de forma notável 
para impedir-nos”58.

55 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 217.
56 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 541.
57 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 502.
58 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 505.
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Castex é muito atento à interação do progresso técnico e das 
“dependências” jurídicas59. Ele observa que os norte-americanos não 
usaram os gases de combate contra as cidades japonesas no decorrer 
da Segunda Guerra Mundial: “Pode-se perguntar a si mesmo se, não 
obstante a afirmação cínica que é comum em casos semelhantes, 
não haveria limites e do mesmo modo um ponto limite aceitável 
no exercício da barbárie, pelo menos quando a ação se desenvolve 
em dia claro; se não existiria nesse campo uma espécie de “can’t” 
(é proibido), de respeitabilidade, que despertasse a aversão para 
afrontar; se não haveria para isso um certo tipo de “regra do jogo”, 
explícita e tácita ao mesmo tempo, fruto de seu grau igual de direito 
convencional escrito e de costumes”60. Porém, ao final de contas, os 
norte-americanos não hesitaram em empregar a bomba atômica. A 
novidade deste meio teve, por consequência, que ele não era mais 
aplicado de modo ignonimioso, como ocorreu com os gases depois 
da Grande Guerra.

Castex insiste sobre a “dependência” que desempenham os 
neutros: “A luta no mar tem por teatro um domínio comum, o local 
de passagem geral que é o Oceano, onde se “entrecortam” e circulam, 
ao mesmo tempo, não somente os beligerantes, mas também os 
neutros que entendem de aí continuar a exercer o seu tráfego 
pacífico”61. É um problema potencialmente mais difícil hoje do que 
durante a Segunda Guerra Mundial. Esta última era uma guerra total 
onde quase todos os países estavam envolvidos. Logo, todo mundo 
era de alguma forma beligerante. Isto é o que permite à Alemanha 
e aos Estados Unidos conduzirem guerras submarinas “ilimitadas” 
(sem limites). Hoje, a maior parte da frota mercante mundial arvora 
pavilhões de países que não têm interesse em participar das guerras, 
como o Panamá ou as Ilhas Marshall.

59 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 512.
60 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 536.
61 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 503.
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Assim, a questão das “dependências” jurídicas é ainda mais 
importante em nossos dias. É necessário não somente levar em 
conta os problemas mencionados, mas igualmente respeitar toda 
uma série de convenções e de leis em que a Convenção de Montego 
Bay, sobre o direito do mar, é a pedra angular. Nas operações 
atuais, as “dependências” jurídicas transformaram-se em regras de 
comportamento, as quais determinam de forma muito ampla o que 
um comandante de forças navais pode ou não fazer. Na prática, ele 
deve sempre poder recorrer a um conselheiro jurídico62.

Estratégia e tática
Castex sublinha o elo que existe entre estratégia e tática: “Sem 

boa estratégia, a melhor tática é de um rendimento fraco (sem 
valor), sem superioridade tática a melhor estratégia é enfraquecida” 

63. Em seu estudo preliminar do conceito de estratégia, ele cita o 
general Henri Bonnal64: “a estratégia é a arte de conceber, a tática é 
a ciência da execução”65. Estratégia e tática deveriam, portanto, estar 
presentes em todos os níveis. Cada chefe deveria, por uma parte, 
conceber — quer dizer fazer a estratégia — e, por outra, executar as 
ordens recebidas, ou seja, fazer a tática. Mas, visto que ele deve poder 
executar a sua própria estratégia, estratégia e tática se confundiriam, 
ideia que Castex refuta.

A ideia de que os chefes têm de jogar ao mesmo tempo no papel 
de estratego e no de tático é cada vez mais atual, como o explica 
Wesley Clark, de modo que os incidentes ocorridos de maneira 
inopinada no nível tático mais baixo podem, nos dias de hoje, ter um 

62 Jean-Loup Velut quando do seminário “La convention de Montego Bay — 30 ans après. CESM, 
12 jun. 2012.

63 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 10.
64 General Henri Bonnal (1844-1917), professor da École de Guerre.
65 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, pp. 7-8.
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impacto mais elevado no nível estratégico (de onde vem a expressão 
norte-americana “strategic corporal” (“caporal stratégique” — o cabo 
estratégico) 66.

Poirier produz uma descrição teórica da forma que a 
coordenação vertical entre a estratégia e a tática deveria funcionar. A 
política é transformada em estratégia e a estratégia efetua a política 
estabelecendo, assim, uma hierarquia de objetivos. O objetivo no 
nível “k” deve, por um lado, dar suporte ao objetivo global no nível 
“k+1” tudo estando sustentado pelo nível “k-1”, o que implica a 
realização do objetivo retido naquele nível. O conjunto constitui 
uma “estrutura praxeológica” estando de um lado todos os objetivos 
e do outro as “vias e os meios”. Se o objetivo no nível “k-1” não pode 
ser atingido pela falta de vias e meios próprios, então o nível “k” 
não é sustentado. É preciso em tal caso modificar o objetivo ou criar 
os caminhos e meios necessários para atingir o objetivo previsto no 
nível “k-1”67.

Em realidade, a questão da coordenação vertical é, também, uma 
questão de leadership (liderança) e de cultura estratégica: a maneira 
de resolvê-la recobre um espectro que vai das ordens ultradetalhadas 
ao modo Auftragstaktik ou “tática de missão” definindo o objetivo, 
mas deixando uma grande margem para os executores no que tange 
ao modo de alcançá-lo. Pode-se, por exemplo, comparar a ordem do 
general Leclerc, comandante da 2ª Divisão Blindada, para a liberação 
de Paris em agosto de 1944 — duas páginas de formato de uma folha 
A468 — e a ordem elaborada pela OTAN para a operação CONCORDIA 
da União Europeia em 2003: cerca de 250 páginas para uma ação que 
implicava apenas 210 oficiais e soldados69.

66 Charles C. Krulak, “The Strategic Corporal: Leadership in the Three BlockWar”, Marines 
Magazine, janeiro 1999. http://www.au.af.mil/au/awc/axcgate/usmc/strategi_corporal.htm. 
Acesso em: 14 abr. 2014.

67 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 63. 
68 Citado em Vincent Desportes, Décider dans l’incertitude, Paris, Économica, 2004. Pp. 100-101.
69 Experiência pessoal do autor no Estado-Maior da União Europeia.
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Estratégia moral
Castex é, praticamente, o único a ter introduzido o conceito 

de estratégia moral. Evidentemente, considerar as forças morais do 
combatente não tinha nada de novo. É um dos pontos essenciais da 
“estratégia da ofensiva” (offensive à outrance) exaustivamente adotada 
pelo exército francês ao início da Grande Guerra70. Entretanto, 
Castex dá um sentido muito mais amplo ao conceito, inserindo-o 
na sua concepção de guerra total. “Um estudo da estratégia seria 
singularmente incompleto caso se limitasse ao exame dos fatores de 
natureza intelectual e técnica, externos ou internos, que tomam parte 
na condução das operações, e se ele não considerasse o elemento que 
afeta em seu grau supremo: o moral”71.

Mas o “moral estratégico” não se limita aos combatentes. Ele 
engloba “todas os seres que não participam da batalha e que são, 
entretanto, profundamente interessados nela. Tal moral estratégico é 
aquele do governo, do alto comando e da própria nação”72.

O “moral estratégico nacional” é parte integrante da estratégia de 
tempo de paz73. Ele era muito baixo na França às vésperas da Segunda 
Guerra Mundial: “A maioria acredita na manutenção da paz obtida 
pela via da autossugestão unilateral”74. Sabemos o resultado: a debacle 
de 194075. “Em resumo, tudo aquilo que encarnava antigamente o 
valor nacional era perigosamente depreciado. Particularmente, era o 
resultado das nossas condições, pois a nação desinteressava-se cada 
vez mais de suas instituições militares e a carreira militar perdia todo 
o prestígio e toda a consideração”76.

70 Ver Wedin, Marianne et Athéna, op. cit. capítulo 7.
71 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p. 405. 
72 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p. 405. 
73 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p. 433. 
74 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p. 438. 
75 Ver Wedin, Marianne et Athéna, op. cit. capítulo 9.
76 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p. 439. 
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A ideia de um moral estratégico e, portanto, de uma estratégia 
moral é, pois, moderna em seu nível mais elevado. Em nossos dias, 
um Estado democrático não pode realizar operações militares sem 
o apoio da população. Fala-se da guerra de informação, mas este 
conceito espalha-se rapidamente com base em suas conotações 
técnicas. Uma estratégia moral, tal como é entendida por Castex, 
vai muito mais longe. Ela visa a manter a coesão do que Clausewitz 
denominava a trindade: o povo, as Forças Armadas e o governo77.

Em situação de guerra ou de conflito, mas às vezes, também em 
tempos de paz, o pináculo do Estado busca desagregar a trindade 
do inimigo por meio da propaganda e da desinformação — e vice-
versa. Todo projeto político e, portanto, toda estratégia, engendram 
realmente um contraprojeto e uma contraestratégia junto aos 
adversários78. Nossa estratégia deve afrontar aquela do adversário, 
cujo objetivo será o de dividir nossa trindade nacional. A informação 
irá encarar a desinformação79.

Para Clausewitz e Castex, são os Estados-nação  os atores 
dos conflitos. Em nossos dias, isso não acontece dessa maneira. 
Os massacres de Toulouse na primavera de 2012, onde um jovem, 
inspirado pela ideia da jihad, assassinou militares franceses para 
vingar-se da participação da França na guerra do Afeganistão, 
demonstram isso perfeitamente. Porém, a ideia de uma estratégia 
moral não é algo menos pertinente, muito pelo contrário. 

O perturbador
Abordemos, finalmente, uma das ideias mais interessantes 

de Castex, a do PERTURBADOR. O perturbador é uma entidade 

77 Ver Clausewitz, De La guerre, op. cit. p. 69.
78 Lucien Poirier, Les voies de la stratégie. Généalogie de La stratégie militaire Guibert Jomini, 

Paris, Fayard, 1985. pp. 12-13.
79 Ver François Géré, Dictionnaire de la désinformation, Paris, Armand Colin, 2011. Em particular 

p. 59.
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geopolítica que, “em pleno desabrochar”, cheia de força e de ambição, 
deseja dominar o restante do mundo. Suas principais qualidades são 
a juventude, a vitalidade e os recursos humanos superabundantes. É 
absolutamente necessário deter o perturbador, mas isso exige meios 
importantes80.

A luta contra o perturbador leva consigo, com frequência, 
a emergência de um outro perturbador: a vitória de 1945 sobre a 
Alemanha nazista, por exemplo, entregou a metade da Europa à 
Rússia soviética. Isso evidencia-se em uma outra luta contra o novo 
perturbador, frequentemente com a necessidade do “auxílio” do 
antigo. Um bom exemplo para tal situação é a adesão da Alemanha 
Ocidental à OTAN em 1955 — um fato que Castex antecipou em seu 
tomo V, publicado em 193581.

Castex distingue dois tipos de perturbadores: o perturbador 
regular e o perturbador irregular. O primeiro é um Estado que, por 
razões diversas, busca a hegemonia. O segundo tipo, mais complexo, 
surge em correlação com importantes desordens domésticas e 
ideológicas: por exemplo, a revolução francesa, o fascismo alemão 
ou o comunismo russo. O segundo tipo é, frequentemente, mais 
perigoso, em razão do seu componente ideológico82.

O perturbador é um místico, quer sua fé seja de ordem religiosa, 
social ou política. O misticismo conduz ao fanatismo, à violência e 
ao terrorismo. Ela exacerba as ambições políticas e amplifica a força, 
o que constitui um perigo colossal para os países vizinhos83 — e, em 
um mundo que é também globalizado como o nosso, o problema 
não impacta somente os “vizinhos”!

O fanatismo leva aqueles que não simpatizam com o perturbador 
a fugir: “Todo perturbador tem seus migrantes”, constata Castex. 

80 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo V, pp. 105-106. 
81 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, pp. 107-108. 
82 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 108. 
83 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 111. 
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Assim, purgadas de seus dissidentes, as massas do país perturbador 
são pouco suscetíveis de se revoltar contra os seus dirigentes, o que 
torna vã toda manobra visando a dissociá-los de tal situação: “Entre 
eles, o sentimento antiestrangeiro é mais forte do que tudo”84. Neste 
contexto nacionalista, o povo perturbador considera-se como “o 
povo elegido”. Ele é “o filho de Deus, ou qualquer coisa que disso 
se aproxime”. Ele estima ter o direito à hegemonia em virtude até 
mesmo dessa eleição85.

A teoria do perturbador descreve, relativamente bem, os 
fenômenos aos quais assistimos nos dias de hoje com o Irã e a arma 
nuclear, o terrorismo islamita ou, ainda, a colonização por Israel das 
zonas palestinas. O Estado Islâmico (DAECH) é disso um exemplo 
excelente! A massa de refugiados que atravessam o Mediterrâneo em 
direção à Europa é uma consequência de tais situações de fato.

Conclusão
É evidente que numerosas ideias de Castex encontram eco em 

nossa atualidade.
Ampliando sucessivamente o conceito de estratégia naval, 

Castex desemboca em uma estratégia geral, a qual compreende 
todos os domínios de atividade do estado, tanto na situação de paz 
como na de guerra. Cada um desses domínios tem a sua própria 
estratégia particular. As diferentes estratégias são coordenadas 
graças às “dependências” que, pode-se assim dizer, constituem as 
dependências recíprocas entre tais estratégias parciais. O conceito é 
muito interessante na razão em que constitui, talvez, uma abordagem 
mais realista do que a estratégia global atual. Ele esclarece, por outro 
lado, a problemática do “cabo estratégico”.

84 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, pp. 113-114. 
85 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 114. 
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O segundo conceito realmente novo e interessante é o da 
estratégia moral. Este conceito é muito mais amplo do que aquele 
da guerra de informação, tão alardeado hoje. A grande novidade 
dessa ideia é a compreensão íntima de que não se trata somente 
de informação, mas também de ação. A estratégia moral pode, por 
exemplo, exigir a execução de medidas militares ou econômicas, 
mesmo que estas não sejam motivadas a partir de um ponto de vista 
nacional.

Enfim, a teoria do perturbador está bastante atual no momento 
contemporâneo.
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4
A importância do domínio 
marítimo

O que é o mar?
O mar oferece aos povos que sabem se servir de sua 

vasta extensão e das grandes vias que ele abre à coragem, 
à indústria e à perseverança, o meio de desenvolver-se em 
enormes proporções, as quais ultrapassam, de uma maneira 
maravilhosa, seu primeiro ponto de partida

Lapeyrousse-Bonfils1

Existem diversas maneiras de descrever o mar. Para aquele que 
não dispõe nem das ferramentas necessárias — em primeiro lugar 
um barco — nem dos conhecimentos apropriados, o mar constitui 
um obstáculo. É, sem dúvida, aquilo que faz alusão à famosa citação: 
“As lágrimas têm um gosto salgado para lembrar aos soberanos 
enfraquecidos, o mar que eles negligenciaram” 2. Para outros, o mar é 
aquilo que liga os continentes, os países, as culturas e os povos assim 
como as ideias, as indústrias e os mercados. Assim, o mar é uma 
condição prévia à globalização e sua importância é proporcional à 
amplitude da globalização. Em outros termos, a globalização traz 
consigo uma maritimização do mundo.

1 Léonce-Léonard de Bonfils, Histoire de la marine française (1845), extrato em Martin Motte 
(Ed), Les Larmes de nos souverains. La pensée stratégique navale française, Paris, Centre 
d’études stratégiques de la Marine, no 6 — mai 2014. P.69. 

2 Atribuído, sem dúvida erroneamente, ao cardeal Richelieu; ver Michel Tripier, Le royaume 
d’Archimède, Paris, Économica, 1993. P.13. 
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O mar recobre 70% da superfície terrestre e um terço da 
população mundial vive a menos de 100 Km da costa3. A título de 
comparação, o alcance de um míssil de cruzeiro embarcado, como 
o Tomahawk estadunidense, é de 1250 a 2500 Km de acordo com o 
modelo. A maioria da população mundial pode, então, ser atingida 
a partir do mar.

O mar é essencialmente constituído do oceano. Por razões práticas, 
tem-se o costume de falar de cinco oceanos, o oceano Pacífico, o oceano 
Atlântico, o oceano Índico, assim como os dois oceanos extremos: o 
oceano glacial Ártico e o Antártico. Em realidade, estes oceanos estão 
interligados uns aos outros. Próximo da costa, encontram-se os mares 
mediterrâneos, como o mar Mediterrâneo, o mar Báltico, o mar do 
Norte, o mar da China meridional etc. Eles se interligam com os 
oceanos por estreitos mais ou menos largos4. Em consequência, toda 
atividade marítima tem um aspecto mais ou menos mundial.

As passagens marítimas entre os mares mediterrâneos e os 
oceanos têm, desde então, uma importância estratégica considerável, 
como ilustra o estreito de Málaca, verdadeiro emaranhado na rede 
mundial do transporte. A lista de nós estratégicos é longa: o estreito 
de Gibraltar, os estuários do Báltico, o Canal da Mancha e o Bósforo 
são os principais nós europeus. Quanto à importância dos canais de 
Suez e do Panamá, pode-se dificilmente superestimá-la.

A maior parte das atividades humanas são, naturalmente, 
concentradas próximo à costa. Pensa-se, evidentemente, na pesca, 
mas há também os recursos dos fundos marinhos, que provêm de um 
monopólio estatal dentro do limite de suas águas jurisdicionais. Os 
portos, que têm papel essencial, não se encontram exclusivamente na 
costa ou em suas proximidades: citemos, por exemplo, o complexo 
portuário HAROPA, Le Havre-Rouen-Paris5.

3 Pierre Royer, Géopolitique des océans. Qui tient la mer tient le monde, Paris, Presses 
Universitaries de France, 2012. P.62. 

4 Royer, Géopolitique des océans, op.cit, pp. 13, 17-22. 
5 http://www.haropaports.com/ Acesso em: 24 set. 2013. 
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Esses portos, com suas infraestruturas, constituem os pontos 
de passagem do mar à terra. É lá que os navios podem atracar com 
segurança e descarregar sua carga, é de lá que esta carga pode ser 
transportada ao destino sem atraso e vice-versa. Esta lógica é o 
coração do programa “Autoestradas do mar” lançado pela União 
Europeia (UE), que constitui a parte marítima do programa TEN-T6. 
Tais autoestradas seriam formadas por uma rede de transportes 
do tipo porta-à-porta, assegurando um serviço confiável e regular, 
de qualidade e de alta intensidade. De forma mais genérica, essa 
rede deveria ter a capacidade de assumir uma parte substancial do 
aumento esperado dos transportes de mercadorias no seio da UE e 
permitir um melhor acesso às regiões periféricas ou insulares.

Por outro lado, o mar permanece amplamente desconhecido. 
A título de exemplo, explorou-se apenas cerca de 10% dos fundos 
marinhos7.

As condições militares e estratégicas são diferentes no mar e 
em terra. Em primeiro lugar, o mar permite uma liberdade de 
movimentos maior, uma vez que somente o mar territorial (12 
milhas a partir da costa, cerca de 22 quilômetros) é de “propriedade” 
do Estado ribeirinho; embora os navios estrangeiros possam nele 
transitar de maneira relativamente livre (retornaremos a este tema). 
Em seguida, a guerra naval recobre três dimensões (submarina, 
superfície e acima da superfície) enquanto a guerra terrestre recobre 
apenas duas. Enfim, não se pode ocupar o mar no senso militar do 
termo, não há linhas de uma frente de batalha (front) e as linhas de 
defesa não podem ser mantidas da mesma forma que em terra.

De maneira geral, pode-se falar de uma geopolítica do mar, 
que se ilustra por três círculos. O primeiro círculo é constituído do 
“arquipélago das vilas-mundo”, intensamente conectadas entre si, 

6 http://www.ec.europa.eu/transport/modes/maritime/motorways_sea/index_en.htm. Acesso em: 
07 jun. 2014. 

7 Entrevista com Gilles Bessero, Diretor da Organização Hidrográfica Internacional. 25/03/2014.
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como Los Angeles, Tókio, Shangai e Londres. O segundo círculo 
é aquele das “periferias centrais”, que participam plenamente da 
globalização. O terceiro círculo recobre as áreas que fazem parte, 
parcialmente, do planeta globalizado e/ou que estão em situação 
de dependência. Esses três círculos estão interligados entre si pelos 
espaços marítimos8.

A União Europeia
A UE é fortemente distinguida pelo mar e tem, por conseguinte, 

o potencial necessário para tornar-se um grande ator marítimo. 
Levando-se em conta o produto das toneladas transportadas pelo 
número de quilômetros percorridos, quase 90% do comércio exterior 
da UE é realizado pelo mar, assim como 40% do comércio interno9. 
Entre os 28 Estados membros da União, 23 são Estados costeiros e 26 
são Estados de pavilhão, ou seja, Estados que aceitaram matricular 
navios (assim, a Suíça é um Estado de pavilhão, mesmo não tendo 
nenhum acesso ao mar). Quarenta por centodo PIB da UE depende 
do mar. Os transportes marítimos e suas atividades correlatas 
empregam um milhão e meio de pessoas. Em 2012, houve 580.000 
movimentos individuais de navios no mar territorial dos Estados 
membros10. O perímetro total da costa da UE ultrapassa 90.000 Km, 
com mais de 1.200 portos.  Mesmo diante de uma concorrência 
mundial acirrada, 40% da frota mercante mundial arvora o pavilhão 
de um Estado membro11.

 O Livro Azul da Comissão por uma política marítima integrada 
inicia-se com as seguintes palavras: “Os mares são a energia vital da 

8 Royer, Géopolitique des océans, op.cit, contracapa.
9 http://www.ec.europa.eu/transport/modes/maritime/motorways_sea/index_en.htm. Acesso em: 

01 set. 2013.
10 Anders Brödje & Jakob Gille, “Konsekvenserna av havsplanering och sjösäkerhet”, Tidskrift for 

Sjöväsendet no1/2013, P.64.
11 Conferência na École de Guerre (Paris), dia 23/09/2013, por Alphonse Guinier.
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Europa. Os espaços marítimos e a costa da Europa são essenciais ao 
seu bem-estar e à sua prosperidade; eles são as vias comerciais, os 
reguladores climáticos, as fontes de aprovisionamento em gêneros 
alimentícios, em energia e em fontes de recursos, e os locais de 
residência e de lazer prediletos dos Europeus”12. Isto posto, a UE fixa 
um objetivo: “A política marítima integrada visa a abordar as questões 
marítimas de maneira mais coerente e a reforçar a coordenação entre 
os diferentes domínios políticos” 13.

A política integrada engloba os seguintes domínios14:
A) “Crescimento azul”:

1. Medidas específicas de política marítima integrada.
a. Conhecimento do ambiente marinho (aprimorar o 

acesso às informações sobre o mar);
b. Organização do espaço marítimo (trabalhar por uma 

gestão eficaz e duradoura das atividades no mar); e
c. Vigilância marítima integrada (dar às autoridades um 

melhor conhecimento daquilo que se passa no mar).

2. Estratégias por bacia marítima, visando a otimizar o 
emprego de medidas destinadas à promoção do crescimento 
sustentável, levando em consideração os fatores climáticos, 
oceanográficos, econômicos, culturais e sociais.

3. Abordagem objetiva de atividades específicas.
a. Aquicultura (sítio web consagrado à pesca);
b. Turismo costeiro;
c. Biotecnologia marinha;
d. Energia marinha; e
e. Explotação mineral dos fundos marinhos.

12 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2007&number=575 
&extension=FIN. Acesso em: 01 set. 2013.

13 http://www.ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_fr.htm. Acesso em: 16 dez. 2012.
14 http://www.ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_fr.htm. Acesso em: 14 jan. 2013.
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B) Dados marinhos e conhecimento do ambiente marinho, que 
engloba, em princípio, a pesquisa marítima e a difusão de 
resultados.

C) Planejamento do espaço marítimo, quer dizer, a organização e 
a regulamentação do conjunto de atividades humanas dentro 
das áreas marítimas, sempre protegendo os ecossistemas 
marinhos.

D) Vigilância marítima integrada visando a fornecer as 
ferramentas de troca de informações e de dados às autoridades 
direta ou indiretamente envolvidas na vigilância marítima. 
O compartilhamento de dados permitirá um incremento na 
eficácia das atividades de vigilância e na redução de custos. 
É uma questão de importância capital; nós retornaremos a 
este tema.

E) Estratégias para as bacias marítimas, em razão de que cada 
região marítima é única e necessita uma estratégia adequada.

Em outubro de 2012, a União adotou a Limassol Declaration 
for jobs and growth (Declaração de Limassol para o emprego e o 
crescimento)15. Esta declaração posiciona o setor marítimo no centro 
do restabelecimento econômico da Europa. Estima-se, por exemplo, 
que o número de trabalhadores deste setor vai aumentar de 5,4 para 
7 milhões16.

A próxima etapa é a adoção de um embrião de uma verdadeira 
estratégia marítima: For an open and secure global maritime domain: 
elements for a European Union maritime security strategy17 (por um 
domínio marítimo aberto e seguro: elementos por uma estratégia 

15 http://www.ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm. Acesso em: 07 jun. 2014.
16 Alexandra Papadopoulou, Diretora Geral, Comissão Europeia, em 07/06/2014.
17 http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1395676070971&uri=CELEX: 

52014JC000 9. Acesso em: 07 jun. 2014.
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de “segurança/proteção”(sûreté)18 marítima, ou SSMUE). Trata-
se de uma verdadeira estratégia de objetivos e com vias-e-meios 
correspondentes, a ação naval inclusa. A estratégia — a SSMUE — foi 
adotada pelo Conselho europeu ao final de junho de 201419:

“O objetivo [da SSMUE] consiste em preservar os interesses da 
UE em matéria de “segurança” marítima concernente a toda uma 
série de riscos e de ameaças dentro do domínio marítimo mundial, 
tais como a criminalidade transfronteiriça e organizada, as ameaças 
pesando sobre a liberdade de navegação, a proliferação de armas de 
destruição em massa ou ainda os riscos ambientais. A estratégia cobre 
os aspectos tanto internos quanto externos da “segurança” marítima 
da União, dentro do contexto de uma abordagem intersetorial e 
global”20.

A SSMUE fará nascer um plano de ação concreto. Deve-se 
ressaltar que esta estratégia exige o concurso de mais de 400 agências 
e organizações no seio da UE e no exterior — a OTAN por exemplo. 
Trata-se, também, de uma vontade comum ao Parlamento europeu e 
ao Conselho europeu. Uma parte importante da SSMUE é o projeto de 
Sistema europeu de vigilância das fronteiras externas (EUROSUR), que 
deve contribuir para a contenção da imigração ilegal, a luta contra o 
crime organizado e a proteção das vidas humanas21. A Comissão busca, 
também, estabelecer um sistema de vigilância marítima integrada 
— Common Information Sharing Environment for the surveillance 
of the EU maritime domain ou CISE, ou seja, Ambiente comum de 

18 O conceito de sûreté na língua francesa é um pouco mais amplo do que a simples tradução 
pela palavra “segurança”.  O termo é normalmente compreendido como uma proteção que 
visa a excluir todo e qualquer risco proveniente das ameaças externas.  Ao longo do texto, esta 
“segurança” será substituída pelo termo “proteção”.

19 http://www.consilium.europa.eu/uedocscms_data/docs/pressdata/EN/genaff/143352.pdf. 
Acesso em: 22 set. 2014.

20 http://www.consilium.europa.eu/uedocscms_data/docs/pressdata/FR/genaff/143359.pdf. 
Acesso em: 22 set. 2014.

21 http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402236267413&uri=CELEX: 
32013R1052. Acesso em: 08 jun. 2014.



84

Estratégias Marítimas no Século XXI

compartilhamento da informação para o domínio marítimo da UE. 
Como assim escreve a Comissão, “a finalidade da vigilância marítima 
integrada é apresentar a situação das atividades no mar que tenham 
incidência sobre a proteção e a segurança marítimas, sobre o controle 
de fronteiras, sobre a poluição dos mares e do ambiente marinho, 
sobre o controle da pesca, sobre a aplicação geral da legislação, sobre a 
defesa, bem como sobre os interesses econômicos da União Europeia, 
a fim de facilitar a tomada de decisões apropriadas”22. O sistema está, 
atualmente, em desenvolvimento23.

A liberdade do mar
Além do mar territorial, entra-se no alto mar, que é, como 

havíamos dito, res communis. Isso significa que ele não pertence a 
ninguém, ou melhor, que ele pertence à população mundial inteira24. 
A dependência do homem em relação ao mar traduz-se, assim, por 
uma ligação entre o Direito do Mar e os Direitos do Homem25. Esse 
aspecto é, frequentemente, negligenciado nos livros sobre estratégia 
marítima. Entretanto, Castex já o havia ressaltado: “Nós não fazemos 
aquilo que queremos. As “dependências” jurídicas contribuem 
de forma notável para nos impedir”26. Ele denunciava aqueles que 
pensam que “o poder faz a lei”: “Todas essas concepções são puras 
infantilidades” 27. E nós sabemos o quanto a preocupação acerca 
dos direitos do homem ganhou importância desde o tempo no qual 
Castex escrevia.

22 http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402236831752&uri=CELEX:52010 
DC0584. Acesso em: 08 jun. 2014.

23 http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1395676070971&uri=CELEX:52014 
JC000 9. Acesso em: 07 jun. 2014.

24 CNUDM, Art 87, 89.
25 Marie Jacobsson, Folkrätten, havet och den enskilda människan, Estocolmo, Liber, 2009. P. 7.
26 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, P.505.
27 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, P.502.
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A soberania do Estado costeiro estende-se sobre o mar territorial 
até 12 milhas náuticas (cerca de 22 Km) a partir da costa28. O Estado 
costeiro pode exercer sua jurisdição dentro de uma zona contígua de 
12 milhas suplementares em matéria de alfândega, de fiscalização, de 
imigração e de questões sanitárias. Ele tem, ainda, o monopólio dos 
recursos do mar dentro da zona econômica exclusiva (ZEE), o qual 
se estende sobre 200 milhas (cerca de 370 Km) a partir da costa ou 
até o bordo exterior da margem continental, quando a largura desta 
última exceder as 200 milhas29.

Um dos princípios fundamentais da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar é a livre navegação: os navios 
mercantes podem navegar livremente dentro da zona contígua e 
do mar territorial, respeitando-se o direito dos Estados costeiros. 
Isto vale, igualmente, para os outros tipos de navios, inclusive os de 
guerra30, desde que eles cumpram uma passagem inocente no mar 
territorial de outros Estados31.

As evoluções tecnológicas e a concorrência pelo acesso aos 
recursos limitam, entretanto, cada vez mais a liberdade de navegação. 
Isto traduz-se de diversas formas.

Primeiramente, infraestruturas importantes são, atualmente, 
implantadas no mar, dentro dos limites da zona econômica e/ou da 
plataforma continental. Certamente, a zona de segurança de uma 
plataforma petrolífera ou de uma central eólica tem apenas 500 
metros de raio; mas parques eólicos englobando centenas de centrais 
têm zonas de segurança de dimensões respeitáveis. Pode-se, então, 

28 Em realidade, a partir daquilo que chamamos de linha de base, a qual inclui as ilhas mais 
próximas do litoral.

29 A regulamentação não é a mesma para estas duas zonas, ver CNUDM art. 76.
30 A Marine Nationale (Marinha Nacional da França-MNF) emprega o termo “bâtiments” (não 

há tradução direta equivalente, uma vez que o termo representaria edifícios, construções — 
entretanto é amplamente empregado no seio daquela Marinha), enquanto a CNUDM utiliza o 
termo “navio de guerra”.

31 CNUDM, seção III.
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falar de um “infraestruturação” do mar. Esse fenômeno implica, 
também, uma “sedentarização” do mar. Na verdade, centenas de 
milhares de pessoas trabalham em algo como 17.000 plataformas, 
atualmente, em serviço nos mares do mundo32.

Eaux internationales
(avec extension de la ZEE)

Plateau continental
(extension de la ZEE)

Zone économique exclusive
(200 milles)

Eaux internationales
(avec extension de la ZEE)

Zone contigüe
(12 milles)

Mer territoriale
(12 milles)

Eaux intérieures Ligne de base
(Moyenne des eaux à marée)

Terre

O direito do mar33

Em segundo lugar, é preciso regulamentar o tráfego marítimo, 
especialmente nas passagens estreitas como o Canal da Mancha ou o 
mar do Norte. Fala-se, com frequência, do mar como o “alto mar”34, 
onde a liberdade de navegação seria quase total. Em função dos efeitos 

32 Boletim mensal da Academia de Marinha (Suécia), Boletim n° 2 — novembro de 2013. P.2. Björn 
Lindahl, “Kraft ing ökning för investeringar till havs”, Svenska Dagbladet 8 de janeiro de 2012. 
Näringsliv. pp. 8-9.

33 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zonmar.svg. Acesso em: 14 jan. 2013.
34 O autor emprega a expressão “grand large”. Optou-se por não empregar a tradução literal, 

mantendo-se o termo “alto mar” entre aspas, a fi m de afastar uma possível comparação com os 
termos formais de “haute mer” (francês), alto mar e “high seas” (inglês) da CNUDM.
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dos elementos supramencionados, torna-se necessária a imposição 
de uma regulação, de uma planificação do espaço marítimo. 
Isso representa a necessidade de equilibrar os interesses mais ou 
menos contraditórios tais como o tráfego marítimo, a produção de 
energia, a pesca etc. Aqueles que se posicionam como defensores do 
meio ambiente são, particularmente, sensíveis a estas questões. O 
resultado será, ao final, uma forte “canalização” do tráfego marítimo. 
O crescimento desse tráfego influencia a segurança da navegação. 
Mas a concentração do fluxo leva também ao incremento da 
vulnerabilidade da logística vital de regiões industrializadas, como 
a Europa. Seria talvez necessário instaurar uma regulamentação 
global do tráfego marítimo com os tempos mortos (slots), como é 
a prática no tráfego aéreo, aplicados desde o país de origem — a 
China, por exemplo — até o porto de destino. Cada atraso resultante 
de intempéries, de acidentes etc. ocasionaria perturbações para todo 
o sistema e, consequentemente, perdas econômicas enormes35. Em 
todo caso, a Comissão europeia acaba de lançar uma diretiva para 
a planificação do espaço marítimo e uma gestão integrada de áreas 
costeiras36.

Nesse contexto, a vigilância do mar e sobretudo dessas áreas 
regulamentadas tornam-se muito importantes e mesmo vitais. 
Estabelecer a vigilância da superfície não é mais o bastante; é todo o 
volume de água compreendido entre a superfície e o fundo que devem 
ser levados em consideração, volume esse ao qual se adicionam, 
evidentemente, os espaços aéreos sobrejacentes. Não obstante, uma 
vigilância sem capacidade de agir não vale grande coisa.

Em terceiro lugar, a corrida pelos recursos atrai o desejo de 
expansão das áreas definidas dentro da Convenção das Nações 

35 Anders Brödje & Jakob Gille, “Konsekvenserna av havsplanering och sjösäkerhet”, op.cit, PP. 
66-71.

36 Comissão europeia, Proposição de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 
estabelecendo um enquadramento para a planificação do espaço marítimo e a gestão integrada 
de zonas costeiras. Bruxelas, 12.03.2013, COM (2013) 133 final. 2013/0074 (COD).
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Unidas. Em relação a este tema, a China representa aquele país que 
foi mais longe, uma vez que reivindica praticamente todo o mar da 
China meridional como zona econômica, restringindo a liberdade 
de movimentos dos navios de guerra nesta mesma zona, qualificada 
como “terra azul nacional” 37. Tais exigências, não conformes com 
o direito internacional, terão, ao menos, duas consequências: 
primeiro, elas conduzirão a um conflito com os países vizinhos e 
com os Estados Unidos da América, os quais, não tendo ratificado 
a Convenção sobre o direito do mar, são ardentes partidários da 
liberdade completa de movimentos no mar. Depois, as exigências 
chinesas, caso sejam imitadas, intensificam o risco de provocar uma 
territorialização do mar. A China, entretanto, não é a única a dar 
uma interpretação excessiva à Convenção de Montego Bay. A Rússia, 
por exemplo, reivindica toda a dorsal de Lomossonov, desde a Sibéria 
até as imediações da Groenlândia e do Canadá, como pertencente à 
sua plataforma continental. Ela considera, também, que a passagem 
do Norte (ou passagem do Noroeste) situa-se dentro de suas águas 
interiores38.

Em quarto lugar, assiste-se ao estabelecimento de reservas 
naturais no mar. O governo estadunidense, por exemplo, classificou 
mais de 860.000 Km2 de área marítima sob o status de “monumentos 
nacionais”. Nessa área, a pesca comercial e de recreio é proibida, assim 
como a explotação mineral, o derramamento de dejetos, a mineração 
submarina etc39. O governo francês, por sua vez, estabeleceu uma zona 
de proteção ecológica (ZPE) no Mediterrâneo, em coordenação com 
os Estados vizinhos e com a Comissão europeia40. A consequência 

37 George Will, Washington Post, 18.03.2011.
38 Thierry Garcin, Géopolitique de l’Arctique, Paris, Économica, 2013. P. 53.
39 Scott C Truver, “Time for ‘Green’ Maritime Awareness”, US Naval Institute Proceedings, 

outubro 2012, P. 41.
40 http://golfedefos.free.fr/pollutions/pollutionsZpe.htm,   http://premar-mediterranee.gouv.fr/actualite/ 

dossiers/proteger-l-environnement.html. Acesso em: 21 jan. 2013.
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provável será uma liberdade de ação reduzida de forças navais em 
tempo de paz e mesmo de crise.

Vozes levantam-se para que seja adotada uma nova convenção. 
Entretanto, nada pode confirmar que tal tentativa não levará ao 
debacle do direito do mar. Verifica-se que a formação e a interpretação 
do direto do mar são, potencialmente, fontes de conflito.

Os transportes
O mar constitui o eixo de transporte sobre o qual se apoia o 

comércio mundial. De acordo com os modos de cálculo (volume, 
peso ou valor), 80 a 90% do comércio mundial nele transitam, 
transportados por cerca de 59.000 navios mercantes de mais de 
500 toneladas41. Com a política atual de “just in time”42, as empresas 
dispõem de estoques reduzidos e grande parte deles estão, na verdade, 
no mar sendo transportados. A razão disso é que, em grande medida, 
a globalização é igual à maritimização que é igual à contentorização. 
O trunfo da contentorização é seu baixo custo, sobretudo quando 
podemos carregar um grande número de contentores em um navio. 
Assim, o custo de transporte de um contentor de Xangai a Paris é de 
somente 840 €, enquanto  o transporte do mesmo contentor de Paris 
a Lyon custa 500 €43!

Os volumes transportados aumentam cada vez mais: de um 
bilhão de toneladas em 1960, passou-se a 8,3 bilhões de toneladas em 
201044. O petróleo representa um terço do volume total e constitui, 
consequentemente, a principal mercadoria transportada pelo mar45. 

41 Lindahl, “Krafting ökning för investeringar till havs”, op.cit, pp. 8-9.
42 Optou-se pelo emprego do termo em inglês para tradução do “flux tendu” do idioma francês, 

por ser mais empregado no Brasil.
43 Olivier Jouslin de Noray, Conferência na École de Guerre (Paris), em 23/09/2013.
44 Royer, Géopolitique des océans, op.cit, P.41.
45 Pierre Royer, “Qui tient la mer tient le monde”, Marine & Océans n.° 237, outubro — novembro 

— dezembro 2012. P.15.
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O tamanho dos cargueiros também aumenta. Hoje, os maiores 
deles podem transportar aproximadamente 14.000 TEU46, chegando 
até a 18.000 TEU, e os maiores cargueiros cisternas (navios-tanque), 
400.000 tpb47 (algo que é considerado, atualmente, como o limite 
técnico em termos de volume) 48. No intuito de ilustrar estas 
cifras, pode-se mencionar que um porta-contentor de 16.000 TEU 
representa cerca de 10.700 caminhões pesados ou 200 trens de 
mercadorias49. Um valor que dá uma ideia das exigências em termos 
de infraestrutura de portos.

Estas grandes dimensões dos navios exige um sistema de 
transbordo. Para a rota de Xangai a Dunquerque, é preciso 
descarregar os contentores, algo que pode ser feito em Malta. O 
resultado é, evidentemente, uma concentração de rotas marítimas 
sobre os portos que podem receber grandes navios. É preciso, então, 
enxergar essas vias de transporte como um sistema mundial. Os 
locais de concentração são, claramente, vulneráveis em tempo de 
conflito.

O que se sabe menos, é que as comunicações eletrônicas 
mundiais passam também pelo mar: na verdade, a maior parte 
destes fluxos indispensáveis à nossa vida contemporânea transita 
pelos cabos de fibra óptica instalados no fundo do mar50. 

A parte majoritária dos transportes no mar é puramente civil, 
tendo uma função estratégica inegável para a economia. Mas os 

46 EVP = equivalent vingt pieds (francês). O termo mais empregado no Brasil é proveniente 
do inglês TEU (twenty-foot equivalent unit), ou seja, o número de contentores de 20 pés de 
comprimento.

47 tpl = tonnes de port en lourd (francês) ou dwl=deadweight tons (inglês). O termo empregado em 
português é “toneladas de porte bruto” (tpb), que corresponde à diferença entre o deslocamento 
bruto e o líquido, ou seja, o que pode ser transportado em carga, combustível e equipagem.

48 Royer, Géopolitique des océans, op.cit, P.46.
49 Bertrand Quiminal, “Vers des guerres d´indépendance économique”, Revue Défense Nationale, 

março 2014. P.71.
50 Royer, Géopolitique des océans, op.cit, P.52.
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transportes marítimos têm uma grande importância, talvez uma 
importância decisiva, para as operações militares. Nós retornaremos 
a este tema.

Nesse contexto, é preciso sublinhar uma diferença importante 
entre o tempo de Castex e o nosso: a especialização dos navios 
mercantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a frota mercante era 
composta, exceto pelos petroleiros, de navios polivalentes carregados 
à mão. Então, era relativamente fácil de fazê-los transportar 
armamento de todo  tipo. Hoje, isto é menos certo para o material que 
não entra nos contentores, uma evolução que torna os transportes 
militares ainda mais sensíveis. A título de exemplo, pode-se 
mencionar o incremento do poder militar das forças estadunidenses 
na Arábia Saudita durante a guerra do Golfo de 1990-1991: a fim 
de encaminhar o material pesado, eles foram obrigados a utilizar 
antigos cargueiros do tipo Liberty da Segunda Guerra Mundial; foi 
preciso também encontrar marinheiros experimentados e aptos a 
conduzir suas velhas máquinas a vapor!

O mar é perigoso. O mau tempo e as áreas dificilmente 
navegáveis sempre ofereceram problemas aos navios. No passado, os 
problemas eram essencialmente de ordem econômica e humanitária; 
faz-se necessário acrescentar, hoje, o impacto sobre o meio ambiente. 
Em período de guerra ou conflito, o transporte marítimo é muito 
vulnerável, e não somente aquele relacionado aos combatentes. Para 
mencionar apenas um exemplo, durante a Segunda Guerra, a Suécia, 
embora neutra, perdeu 260 navios mercantes51. É difícil avaliar o 
mar como fator de risco. As surpresas não são raras, ainda que o 
sejam por conta das vagas que não respeitam os modelos de cálculo.

A dependência dos transportes marítimos é uma vulnerabilidade. 
Um estreito fechado por um conflito ou um tsunami que destroi a 
infraestrutura portuária de uma região, os quais podem romper a 
cadeia de transporte entre indústrias complementares, tendo como 

51 Lennart Lundberg, Handelsflottan under första världskriget, Estocolmo, CKM, 2006. P.139.
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consequência uma escassez de elementos indispensáveis — por 
exemplo, placas de computador52.

Enfim, não devemos esquecer que o mundo marítimo é muito 
sensível às variações de conjuntura. Entre 2005 e 2009, os transportes 
marítimos mundiais sofreram um incremento de 12%. Em 2009, 
foram reduzidos em 2,4% para um posterior aumento de 9,1% no 
ano de 201053.

Os recursos
O mais conhecido dos recursos, aquele que remonta aos 

primórdios do homem, é a pesca. Hoje, a metade do peixe consumido 
é proveniente de criadouros. O setor de pesca emprega 45 milhões 
de pessoas e representa 15% das proteínas necessárias à população 
mundial54. No entanto, os estoques estão ameaçados pela sobrepesca 
e pela poluição. Para minimizar os efeitos da sobrepesca, tenta-se, em 
especial no seio da UE, regulamentar essa atividade. Tais tentativas 
esbarram em uma forte resistência por parte do setor piscicultor 
em certos países. Adiciona-se a isso um outro problema: em geral, 
somente o Estado de pavilhão pode controlar seu navio de pesca no 
exterior da ZEE. Por outro lado, os Estados fracos, em particular na 
África, têm poucos meios para controlar a pesca em sua ZEE e no seu 
mar territorial.

Um outro gênero de recursos provém do próprio mar: a energia 
eólica, a energia maremotriz e a energia das ondas. A França fixou um 
objetivo de produzir 6.000 MW a partir de fontes de energia renováveis 
até 2020, essencialmente graças às centrais eólicas no mar55.

52 Ver Carlos Ghosn, “Quel rôle l’incertitude joue-t-elle dans ma vision stratégique?”, Revue 
Défense Nationale, março 2014. P.64.

53 http://www.ecsa.eu/imagesfiles/STAT_ECSA_2013_7.pdf. Acesso em: 06 fev. 2013.
54 Lindahl, “Krafting ökning för investeringar till havs”, op.cit, pp. 8-9.
55 “Quatre questions sur l’énergie dans le monde en 2013”, Le Figaro 4 de janeiro de 2013, 

Economia. P.16.
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Uma nova ideia é a de produzir eletricidade a partir de painéis 
fotovoltaicos flutuantes. É o caso de um projeto japonês de construção 
de uma enorme central flutuante de cerca de 1 Km2 com mais de 
290.000 painéis solares56.

A produção energética mais importante é, evidentemente, 
a proveniente do gás e do petróleo. Hoje, um terço da produção 
mundial de petróleo é proveniente de uma das cerca de 17.000 
plataformas offshore existentes. A cada ano, contamos com 400 
novas instalações57. São as instalações em mar aberto — a mais de 
1000 metros de profundidade — que aumentam mais rapidamente. 
Prevê-se uma alta dos investimentos de 90% ao longo do período de 
2012-201658.  Quarenta por cento dos novos recursos são descobertos 
sob os fundos marinhos59.

À medida que os progressos tecnológicos permitem ao homem 
trabalhar em grandes profundidades, a perfuração de campos de 
gás e petróleo beneficia-se. Ela já se faz a mais de 3.000 metros de 
profundidade, onde são descobertas novas riquezas e novos meios 
de produção. Assim, foram atualizados os métodos biológicos para 
fabricação de vidro, para o estabelecimento de comunicações não 
sonoras, de novos medicamentos contra o câncer, assim como 
métodos que permitem a fabricação de biocarburantes a partir de 
algas60. A US Navy, a propósito, lançou o conceito da Great Green 
Fleet (a grande esquadra verde), notadamente para se livrar da 
dependência dos combustíveis fósseis61.

Os fundos marinhos estão repletos também de minerais. Sobre 
as dorsais,  encontramos sulfetos hidrotermais e hidrogênio natural, 

56 Bruno D. Cot, “La centrale fottante”, L´Express n.° 3257, 4 de dezembro de 2013. P.32.
57 Lindahl, “Krafting ökning för investeringar till havs”, op.cit, pp. 8-9.
58 Lindahl, “Krafting ökning för investeringar till havs”, op.cit, pp. 8-9.
59 Royer, “Qui tient la mer tient le monde”, op.cit, P.15.
60 Royer, Géopolitique des océans, op.cit, P.59.
61 Lawrence Heyworth IV, “The Great Green (Pierside?) Fleet”, U.S Naval Institute Proceedings, 

Julho 2012. P.76.



94

Estratégias Marítimas no Século XXI

e sobre as planícies abissais, aquilo que chamamos de nódulos 
polimetálicos. Estes últimos contêm terras raras (ou metais de terras 
raras), de uma importância capital para o setor eletrônico. Está aí 
um meio de sair da dependência em relação à China, a qual totaliza, 
nos dias atuais, 95% da produção mundial de terras raras e 36% das 
resevas conhecidas. Os nódulos são encontrados em profundidades 
muito grandes, enquanto  as crostas, com significativa concentração 
de metais preciosos, em profundidades mais acessíveis, de 400 a 
4.000m62.

De acordo com a Convenção sobre o direito do mar, os recursos 
que se encontram no exterior da plataforma continental dos 
Estados costeiros são “patrimônio da humanidade”. É a Autoridade 
Internacional dos Fundos Marinhos que legisla sobre as autorizações 
de explotação63.

À medida que os recursos terrestres diminuem, o valor estratégico 
dos recursos marinhos aumenta. Os progressos tecnológicos tornam 
estes recursos cada vez mais acessíveis, mas agravam, ao mesmo 
tempo, as rivalidades em torno dessas questões. A luta da China 
para consolidar sua hegemonia no mar da China meridional, seu 
“território azul”, é apenas um exemplo, sem dúvida o mais grave, 
desta tendência.

Uma outra consequência é a necessidade de plataformas 
em pleno mar para explotação de tais recursos. Estes tipos de 
infraestruturas são evidentemente vulneráveis, seja aos caprichos da 
natureza, seja aos ataques de piratas e terroristas.

62 Royer, Géopolitique des océans, op.cit, pp.59-60. Pierre Cochonat, “La course aux ressources 
océaniques profondes”, Marine & Océans n.° 237, outubro — novembro — dezembro 2012. 
P.81.

63 http://www.isa.org.jm/fr/home. Acesso em: 16 abr. 2014.
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O turismo e o lazer
As atividades turísticas e de lazer não são temas que tratamos 

de forma habitual ao longo de discussões estratégicas. Entretanto, 
sua importância econômica é inegável. A título de exemplo, notemos 
que mais de 400 milhões de passageiros passam a cada ano pelos 
portos, navios e “ferries” da Europa. No mês de dezembro de 2012, 
os estaleiros navais STX France concluíram um contrato com a Royal 
Caribbean Cruise Line referente a um gigante transatlântico avaliado 
em um bilhão de euros64. Logo, tratam-se de somas faraônicas que 
estão em jogo.

Mas o turismo, se é sensível à degradação do meio ambiente, 
também representa uma de suas causas. Ninguém teria o interesse 
de tomar um banho de sol em uma praia afetada por uma maré 
negra, mas os transatlânticos poluem enormemente e participam da 
degradação ambiental de áreas frágeis como a baía de Veneza. Esses 
mesmos navios podem ser igualmente perigosos, como nos mostrou 
o naufrágio do Costa Concordia nas proximidades da ilha de Giglio 
na Itália, em janeiro de 2012.

Enfim, os navios de cruzeiro representam, potencialmente, 
importantes problemas para as marinhas e guardas-costeiras 
nacionais. Cento e cinquenta e nove pessoas perderam a vida quando 
o pequeno transatlântico Scandinavian Star, com 482 passageiros a 
bordo, sendo 100 da equipagem, queimou no mar em 1991. Podemos 
imaginar o que teria acontecido, em caso de incêndio dentro de um 
grande navio de cruzeiro em pleno mar.

A criminalidade e o terrorismo
Os transportes marítimos nem sempre são utilizados com 

discernimento e bons propósitos. O mar serve também de via de 

64 http://www.lepoint.fr/economie/les-chantiers-navals-de-saint-nazaire-signent-une-commande-
de-paqueb ot-a-un-milliard-d-euros-28-12-2012-1606531_28.php. Acesso em: 14 abr. 2013.
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passagem para um certo número de atividades ilegais. Do ponto 
de vista financeiro, o tráfico de drogas provavelmente é o mais 
significativo, em particular o tráfico de cocaína proveniente da 
América Central e do Sul. Os navios da guarda-costeira estadunidense 
apreendem, em média, 20 toneladas de cocaína muito pura por ano65. 
A Secretaria da Defesa e da Segurança Nacional francesa (SGDSN) 
destacou que “desde 2008, os espaços marítimos são o teatro de um 
desenvolvimento de fluxos criminais (drogas, seres humanos e armas, 
quem sabe até de destruição em massa), favorecidos pela densidade 
da circulação de contentores, o que facilita a dissimulação, e pela 
fragilidade de certos Estados incapazes de impor seu controle sobre 
o próprio território”66.

Nesse contexto, é importante ressaltar que existem, hoje, bem 
mais atores — legais e ilegais — no mar do que no tempo de Castex. 
Isso representa, entre outros, um efeito da descolonização. O tempo 
em que os europeus pensavam representar “a raça dos chefes, a raça 
dos condutores da humanidade” 67 está bem longe. Nesse contexto, 
é preciso sublinhar também que a forte ligação entre o país do 
proprietário de um navio, seu pavilhão e sua equipagem, que era 
a norma do tempo de Castex, não existe mais. Hoje, a maior parte 
dos navios mercantes arvora pavilhões ditos de conveniência e a 
equipagem é normalmente oriunda de diferentes partes do mundo. 
Isso ocasiona delicados problemas legais quando da condução de 
investigações criminais.

A pirataria é uma praga milenar que acreditávamos estar abolida, 
exceto em livros e filmes de aventura. Infelizmente, esse não é o caso. 
Na verdade, a maritimização do mundo facilitou seu retorno. Ela 

65 Douglas M. Fears, “International Waters, Illicit Trafic”, U.S Naval Institute Proceedings, agosto 
2012. P.47.

66 Citado em Pascal le Pautremat, “Sous les terroristes, les narcotrafiquants”, Le Figaro 28/01/2013. 
P.19.

67 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, P.154.
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está presente em todos os mares do Globo, mas sobretudo onde há 
um tráfego denso e “canalizado”, como por exemplo no estreito de 
Málaca.

Legalmente, a pirataria diz respeito a atividades além do mar 
territorial; em seu interior, representa crime, nesse caso, crime 
organizado. Mas a linguagem usual quase não distingue a diferença, 
mesmo que o regime legal difira muito nos dois casos.

Em 2011, a Organização Marítima Internacional (IMO) registrou 
544 ataques de piratas ou roubos a mão armada contra os navios, ou 
seja, um aumento de mais de 11% em relação a 201068. Em 2012, 
destacam-se 226 incidentes, com a maior concentração no mar da 
China meridional e defronte à África Ocidental69.

O desenvolvimento da pirataria moderna tem uma dimensão 
política importante. Podem ser distinguidas três etapas. Na 
primeira, uma população costeira pobre lança-se ao banditismo 
marítimo, atacando os navios mercantes mais vulneráveis. Essa 
evolução está normalmente ligada à falência do Estado, que é 
incapaz de fazer valer sua soberania e suas leis. Em um segundo 
tempo, existe um reagrupamento de piratas, no qual os grupos mais 
fortes absorvem os demais. Esses grupos aumentam seu potencial e 
passam a ampliar suas capacidades de atacar navios cada vez maiores 
e a distâncias mais afastadas da costa. Finalmente, os grupos mais 
fortes transformam-se em verdadeiras comunidades ou mesmo em 
territórios independentes70.

Se a pirataria ocorre, por definição, no mar, os piratas executam 
igualmente ataques armados em terra, contra bancos por exemplo. A 

68 http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=31023&filename=180.pdf. Acesso em: 
18 fev. 2014.

69 http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/PiracyReports/193_Annual2012.
pdf. Acesso em: 18 fev. 2014.

70 Hughes Eudeline, “Contenir la piraterie. Des réponses complexes face à une menace persistante”, 
Focus Stratégique n° 40, Paris — Bruxelas, IFRI, 2012. P.16.
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criminalidade do mar conhece ainda outras variantes: insurreições, 
passageiros clandestinos, assassinatos. De tempos em tempos, 
armadores sem consciência abandonam um navio deixando a 
tripulação — em regra geral multinacional — à sua própria sorte em 
um porto estrangeiro. A máfia descarrega resíduos tóxicos no mar ou 
na costa dos países pobres. Em 2006, por exemplo, o petroleiro grego 
Probo Koala, sob pavilhão do Panamá, lançou 500 metros cúbicos 
de resíduos tóxicos dentro de depósitos públicos em Abidjan (Costa 
do Marfim), com consequências sanitárias catastróficas. Acontece 
também o processo de afundamento voluntário de um navio para o 
recebimento do prêmio do seguro. No caso do S/S sueco Energi em 
1950, os culpados não só afundaram o navio, mas também deixaram 
a maior parte da tripulação afogar-se71.

A pirataria é, evidentemente, um problema econômico. Os 
piratas destroem, roubam — às vezes um navio inteiro — e exigem 
um resgate. Mais importante é o custo humano. Para as tripulações 
que passam em frente à costa da Somália, a rota é sempre relacionada 
com um sério risco. Sequestrados e feitos de reféns, eles passam por 
meses de maus-tratos dentro de um ambiente de insegurança total. 
A pirataria é, também, e mesmo em primeiro lugar, um problema 
humanitário. É importante notar que as vítimas da pirataria — 
assim como os próprios piratas — são amparados pelos direitos do 
homem72.

A pirataria, sobretudo ao largo da Somália, obrigou países 
marítimos a empregar forças navais para assegurar a proteção 
de navios mercantes e mesmo de pesqueiros. A operação mais 
conhecida é a EUFOR ATALANTA, conduzida pela União Europeia a 
partir de 2008. Além disso, essas operações custam caro e os recursos 
em termos de meios navais, sobretudo na Europa, são limitados. Os 
armadores são, então, impelidos a empregar sociedades militares 

71 Torbjörn Dalnäs, “I havets våld och sköte, del II”, Tidskrift i Sjöväsendet n° 4, 2013. PP.348-350.
72 Jacobsson, Folkrätten, havet och den enskilda människan, op.cit, p.40.
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privadas para a proteção de seus navios e tripulações. O armador 
Sea Marshals Ltd adquiriu toda uma pequena frota para isso. Essa 
atividade é controversa não somente porque ela corre o risco de 
levar a uma privatização da guerra naval, mas também em função 
de incidentes em que pescadores claramente pacíficos foram mortos 
por estes guardas particulares73.

Mesmo se a pirataria e o terrorismo têm objetivos diferentes — 
ganhar dinheiro em um caso, atingir propósitos políticos no outro 
— existem conexões fortes entre estas duas atividades, sobretudo 
no domínio do financiamento. O mar oferece aos movimentos 
terroristas grandes possibilidades para levar a termo suas guerras, 
com consequências potencialmente nefastas74. 

O número de ataques terroristas no mar — ou por intermédio 
do mar — é até menos importante que em terra. A razão reside no 
fato de que os ataques no mar são mais difíceis e exigem recursos 
logísticos e humanos importantes75.

A história recente oferece numerosos exemplos de ataques 
terroristas contra diferentes alvos. O ataque mais mortífero visou ao 
Superferry 14 próximo a Manilha em 2004: 116 pessoas perderam a 
vida. O ataque contra o destroyer estadunidense USS Cole em 2000, 
no Iêmen, custou a vida de 17 marinheiros norte-americanos, além 
de representar um grande impacto político. Uma operação terrorista 
de gênero bem distinto foi a incursão contra Mumbai em 2008. Dez 
djihadistas paquistaneses foram transportados por um barco de 
pesca, o qual eles haviam apresado. Em terra, eles obtiveram sucesso 
em um ataque de cerca de 72 horas, que provocou a morte de 166 
pessoas com mais de 300 feridos76.

73 Torbjörn Dalnäs, “I havets våld och sköte, del II”, Tidskrift i Sjöväsendet n° 3, 2013. P.250.
74 Hughes Eudeline, “Global Terrorism an its sea-related branch”, Tidskrift i Sjöväsendet n° 2, 

2013. P.111.
75 Hughes Eudeline, “Global Terrorism an its sea-related branch”, op.cit. P.115.
76 Hughes Eudeline, “Global Terrorism an its sea-related branch”, op.cit. pp. 109-114.
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É evidente que o mar, em função de sua importância para o 
mundo industrializado, corre o risco de transformar-se em um teatro 
de operações privilegiado para os terroristas djihadistas. Osama Bin 
Laden, após o ataque contra o petroleiro francês Limburg em 2002, 
dizia: “Explodindo este navio no Iêmen, os mudjahidines atingiram 
um cordão umbilical e uma artéria vital das nações dos Cruzados”77.

Em termos “castexianos”, a pirataria e o terrorismo são os 
grandes perturbadores contemporâneos.

Um fenômeno relativamente novo é o tráfico de migrantes 
provenientes da África. Ele toma, hoje, uma amplitude considerável. 
A maior parte destes migrantes — em torno de 95% — transita pela 
Líbia, onde criminosos embarcam homens, mulheres e crianças em 
cascos tão frágeis, que os navios de resgate não ousam posicionar-se 
a contrabordo com medo de danificá-los. A Marinha italiana salva 
milhares desses desafortunados, mas outros milhares perecem no 
mar. Entre janeiro e julho de 2014, a Itália acolheu mais de 66.000 
migrantes enquanto o resto da Europa (exceto a Eslovênia) virava as 
costas78. A operação italiana era extremamente cara; atualmente, a 
UE e seu organismo FRONTEX assumiram este compromisso — sem 
grande sucesso em função de uma falta de meios e um mandato 
medíocre.

Nesse contexto, é relevante evocar a pesca ilegal. Essa atividade 
ameaça arruinar os países fracos e desprovidos de meios substanciais 
para controlar suas ZEE, notadamente aqueles da África Ocidental: 
perto de 40% da pesca da região é realizada ilegalmente por navios 
oriundos, entre outros, da Coreia do Sul, da China e da Rússia. Um tal 
estado de coisas tem quatro consequências principais. Inicialmente, 
a pilhagem de recursos da pesca representa uma séria perda 
econômica para população local, amplamente dependente do peixe 

77 Citado em Hughes Eudeline, “Global Terrorism an its sea-related branch”, op.cit. pp. 188.
78 Jean-Jacques Mevel, “L’Italie désespérément seule face au déferlement de réfugiés”. Le Figaro, 09 

jul. 2014.
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para sua alimentação. Em segundo lugar, a pesca industrial captura 
todos os peixes indistintamente para, depois, descartar no mar 
aqueles sem significativo valor comercial: isso leva, no longo prazo, 
ao desaparecimento de recursos “haliêuticos” e, como consequência, 
a miséria dos países costeiros. Em terceiro lugar, os navios raspam 
o fundo do mar, deixando, em seguida, uma zona completamente 
destruída e morta, antecipando assim o desaparecimento de estoques. 
Finalmente, em quarto lugar, a pesca ilegal está fortemente inserida 
na corrupção dos governantes de certos países79. 

O mar e a força naval
A Marinha de guerra faz parte das Forças Armadas de um país. 

Entretanto, suas características são muito diferentes daquelas de suas 
“irmãs de armas”. Uma força terrestre, em tempo de paz, permanece 
na caserna, se ela não está sobre seus terrenos de exercícios ou 
engajada em operações no exterior. Esses dois exemplos são os únicos 
em que ela manobra com suas armas. Ela não pode atravessar as 
fronteiras de outros países ou neles instalar suas bases sem acordos 
preliminares. Para a força aérea, a situação é mais ou menos a mesma.

Em oposição, uma força naval pode permanecer no mar durante 
longo tempo. Em tal situação, usufrui da liberdade de navegação, o 
que significa dizer que ela, praticamente, pode ir aonde quiser. O 
único limite, a esse respeito, está relacionado à regra de passagem 
inocente dentro do mar territorial de outros países.

Uma força naval transporta, normalmente, todas as suas armas 
consigo. Consequentemente, ela pode, quase instantaneamente, 
evoluir de uma postura de exercício ou de navegação de rotina para 
uma operação real. A composição variada de seus sistemas de armas 

79 Richard Labévière, “La pêche industrielle risque de plonger les pays d’Afrique de l’ouest dans la 
misère”, Marine & Océans, no 242, janeiro-fevereiro-março 2014. PP. 12-15.
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— navio-aeródromo, fragatas, navios anfíbios, submarinos e frota 
logística — proporciona-lhe uma grande flexibilidade.

Uma outra diferença entre as forças singulares é que a guerra 
no mar visa, essencialmente, aos sistemas de armas do adversário — 
seus navios, aviões, mísseis ... — ao invés de homens, como na guerra 
em terra. Isso quer dizer que o risco de deformações, tão frequente 
nas guerras recentes do Iraque e do Afeganistão, é relativamente 
baixo no mar.

Mas para que serve a força naval?
O mar impõe missões específicas. Ele constitui um vetor de 

ação específico, mas dentro de certas situações estratégicas, torna-se 
um obstáculo.

Ele impõe missões específicas, uma vez que os interesses, que 
nele tomam forma ou aí transitam, têm a necessidade de proteção. 
Seus usuários devem respeitar as leis e os regulamentos marítimos. 
É preciso impedir a utilização ilícita do mar, fazendo nele reinar 
a segurança e a proteção. A força naval — em cooperação com os 
navios da guarda-costeira, caso se aplique — executa esta missão de 
“polícia” em tempos de paz, de crise e de guerra80.

O mar é um vetor de ação específico, pois permite, a princípio, 
deslocar-se onde se quer. No mar, a força naval pode executar 
missões de diplomacia e de dissuasão. A partir do mar, ela pode 
projetar poder — mísseis, ataques aéreos, fogo de canhões, guerra 
eletrônica etc — assim como forças anfíbias e helitransportadas. 
Com foco nesse ponto de vista, o conceito de Sea Basing, em virtude 
do qual a força naval serve de base conjunta avançada, substitui de 
maneira vantajosa instalações de grande porte em terra.

Porém, sob certas condições, o mar é um obstáculo. Hitler nunca 
pôde executar a operação Seelöwe (Leão-marinho) — a invasão do 

80 A organização varia de acordo com o país: na França, a Marine Nationale é responsável; na 
Suécia, por exemplo, existe uma força de guarda-costeira paralela à Marinha.
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Reino Unido — porque ele não era capaz de assegurar o domínio81 
do Canal da Mancha. Napoleão havia tido a mesma experiência com 
sua flotilha anfíbia de Boulogne em 1805. No tocante à Suécia, ao 
longo da Guerra Fria, o mar Báltico era um fosso protetor contra 
uma invasão soviética. O Pentágono designa este tipo de processo 
pela fórmula A2/AD, Anti Access/Area Denial (antiacesso/negação de 
área) — um conceito que discutiremos no momento oportuno.

A chave do problema é, então, o “domínio do mar” ou, para 
usar a terminologia contemporânea, o controle do mar82. Castex 
formulou bem o significado: “Na proporção em que somos ou não 
“senhores” (maîtres) do mar, nós podemos ou não:

 » Dentro da ordem ofensiva, interceptar as comunicações 
marítimas do inimigo e atacar seu território a partir do mar; e

 » Dentro da ordem defensiva, garantir nossas próprias 
comunicações marítimas e impedir o inimigo de atacar nosso 
próprio território a partir do mar” 83.

Mas Castex deu uma outra definição de domínio (maîtrise) 
do mar: “ela significa o controle das comunicações essenciais de 
superfície”84. Se tivermos esse controle, nossas forças têm a livre 
utilização do mar, a qual falta ao adversário. Esta segunda definição 
assimila controle do mar e controle da superfície, pois, como julgava 
Castex, é impossível controlar o espaço mantendo-se abaixo da 
superfície.

81 O autor empregou o termo maîtrise. De acordo com o último glossário de terminologia 
operacional conjunta (DC-004_GIATO (2015) da França, a definição relaciona-se com o conceito 
de Command of the sea: aptidão para utilizar o espaço marítimo (três dimensões) e reduzir ou 
negar seu emprego por um adversário.

82 Nesse caso, o autor empregou o termo contrôle. De acordo com o último glossário de terminologia 
operacional conjunta (DC-004_GIATO (2015) da França, a definição relaciona-se com o conceito 
de Sea control: aptidão para utilizar livremente o espaço marítimo (três dimensões) dentro de 
uma moldura espacial e temporal definida.

83 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo V, P.87.
84 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, P.105.
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Castex distingue dois tipos de comunicações: as comunicações 
militares, ou seja, os transportes efetuados em benefício das 
Forças Armadas; e as comunicações de manutenção, de natureza 
econômica, qual seja, o aprovisionamento do país85. Tratando-
se das comunicações militares, compreendidas no conceito de 
logística, lembremos que quase todos os equipamentos pesados são 
transportados por via marítima. Um navio de projeção como o BPC 
(bâtiment de projection et commandement) Mistral pode embarcar 
a metade de um regimento equipado de material pesado durante 
longo período, enquanto um avião do tipo C-17 Globemaster apenas 
consegue transportar 154 soldados com seu equipamento pessoal.

Em síntese, como nós observamos, a quantidade e o volume de 
elementos a proteger são muito maiores hoje do que no passado. 
Proteger os transportes não é suficiente. É preciso proteger também 
todos os outros interesses marítimos.

Então, uma força naval é concebida para levar a termo uma 
extensa gama de missões e de operações em tempos de paz, de crise 
e de guerra. É evidente que as exigências estratégicas e táticas variam 
com o nível de tensão internacional e seu contexto. Lembremos, 
além disso, que uma Marinha é sempre dual: ela pertence, ao mesmo 
tempo, à esfera militar conjunta e ao mundo marítimo.

Conclusão
As teorias de Castex foram formuladas, evidentemente, para 

o mundo em que ele vivia. Se comparamos o ambiente marítimo 
atual com o dele, encontram-se continuidades, mas também grandes 
mudanças.

A primeira das continuidades é que o mar é sempre o mar. Hoje, 
nós o conhecemos um pouco mais, embora ele persista como um 

85 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo IV, PP.249-250.
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espaço amplamente desconhecido, sobretudo no que diz respeito às 
grandes profundidades.

O transporte por via marítima permanece sempre relevante: 
esta característica é até mais acentuada do que no tempo de 
Castex. A pesca, não coberta por seus escritos, desenvolveu-se 
consideravelmente. Em relação ao resto, encontramos mudanças e 
mesmo rupturas.

Inicialmente, a evolução tecnológica traz como consequência 
a “infraestruturação” do mar. Esse fenômeno implica  exigências 
crescentes em termos de regulamentação do tráfego marítimo: 
a liberdade de navegação reduz-se ao longo do tempo. A 
“infraestruturação” molda, também, um novo ambiente operacional, 
sobretudo nas proximidades da costa, com consequências que não são 
claras até agora. Com a “infraestruturação” surge a “sedentarização”86 
do homem no mar, que Castex nem sequer podia imaginar.

A situação política também mudou bastante. Há uma lei do 
mar, a princípio mundialmente reconhecida. A política europeia 
inscreve-se doravante dentro do contexto de organizações como a 
OTAN ou a UE. Um grande número de navios mercantes não está 
mais sob controle direto dos países em que vivem seus proprietários, 
mas arvoram pavilhões de conveniência.

A corrida aos recursos do mar gera novos conflitos concernentes 
à delimitação de zonas econômicas. O desejo de estender os direitos 
dos Estados costeiros é cada vez mais forte: ele intensifica o risco 
de minar os fundamentos do direito do mar e de conduzir a uma 
territorialização do “alto mar”.

Em consequência, aquilo que era verdade no tempo de Castex, 
a saber que “a missão das forças marítimas não é outra senão a 
dominação das comunicações, suscetível de fornecer todos os 
benefícios que nós podemos esperar do mar”87, não é mais suficiente 

86 No sentido de fixar-se em um lugar próprio.
87 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, P.71.
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hoje em dia. A missão das forças marítimas tornou-se certamente 
mais abrangente.

Mas paradoxalmente, a relação estratégica entre o mar e a terra 
não mudou radicalmente. A ação contra a terra, seja ela em forma de 
“projeção de poder” ou de “projeção de forças”, permanece sempre 
atual e exige o domínio (“maîtrise”) prévio do mar. Há, com certeza, 
uma grande evolução de meios tecnológicos, mas trata-se mais de 
uma mudança de escala do que de uma ruptura.

Em resumo, o mar é o berço da vida sobre a terra e permanece 
como interesse vital da humanidade. Tradicionalmente, eram as 
comunicações no mar que apresentavam o principal interesse 
estratégico. Mas, hoje, a importância do mar cresce por si só graças 
aos recursos que ele conserva ocultos. Por outro lado, ele conserva 
seu papel de vetor militar contra a terra.

Chegando a esse ponto,  vamos construir uma estratégia marítima 
sobre a base dos elementos que acabaram de ser apresentados.
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Em busca de uma estratégia 
marítima

Introdução
“O mar não conhece outra fronteira que não a costa. É 

a única superfície acessível a todos os Estados e aberta ao 
comércio, à pesca e a um livre exercício da guerra marítima 
e do direito de butim dentro da guerra marítima, sem a 
necessidade de levar em consideração a vizinhança ou as 
fronteiras geográficas.” 

Carl Schmitt1

Nós acabamos de observar quanto o campo da ação marítima 
expandiu-se nessas últimas décadas. Os conflitos de interesses 
econômicos são cada vez mais importantes, entretanto, a guerra naval 
tradicional — a luta entre forças organizadas, segundo a expressão 
de Castex2 — não parece mais tão atual. Contudo, nada nos diz 
que ela não possa voltar. Assiste-se, nos dias de hoje, a um jogo de 
diplomacia naval cada vez mais tenso entre a China e seus vizinhos 
nas paragens do mar da China oriental e meridional. Da mesma 
forma, no oceano Índico, um combate entre forças organizadas não 
pode ser excluído. Enfim, os russos estão rearmando-se no Báltico, 
provocando a inquietação de seus vizinhos. A Rússia, além disso, 
apoderou-se da esquadra ucraniana — por meio de uma operação 

1 Carl Schmitt, Le Nomos de la terre, Paris, Presses Universitaires de France, 2001. pp. 171-172. 
2 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo IV, p. 252. 

Capítulo

5
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terrestre! Se a guerra naval tradicional está morta, seu cadáver 
remexe-se constantemente, para parafrasear uma feliz expressão de 
Hervé Coutau-Bégarie3.

O domínio das comunicações marítimas é sempre um elemento 
central da estratégia marítima. Entretanto, isso não é suficiente; é 
preciso, também, como vimos, levar em consideração os recursos 
do mar e todas as infraestruturas vitais nele localizadas. Faz-se 
necessária, então, uma estratégia marítima mais abrangente em 
relação àquela exposta por Castex. Tal estratégia deve englobar 
a guerra, certamente, mas também a luta contra a pirataria, o 
terrorismo e o crime organizado, a fim de assegurar a manutenção 
da ordem, bem como a segurança e a proteção marítimas em geral.

Nesse sentido, nós partiremos de uma definição de Castex: “A 
estratégia naval tem o propósito de criar, de favorecer, de incrementar, 
tanto durante o tempo de paz quanto em tempo de guerra, o poder 
marítimo de um país”4. Como nós estamos buscando uma estratégia 
marítima, devemos determinar a relação entre os adjetivos “naval” 
e “marítimo”. É preciso, então, debruçarmo-nos sobre o “poder” em 
geral e sobre o “poder marítimo” em particular, o que permitirá 
definir os termos “estratégia marítima” e “estratégia naval”, a fim de 
construir uma estrutura político-estratégica integrando essas duas 
estratégias. Estabelecidas essas definições,  poderemos dedicarmo-
nos às ligações entre a estratégia marítima e outras estratégias.

Ressaltamos a importância do mar para as operações conjuntas. 
Ele se encontra, evidentemente, no coração dos escritos de Castex, 
à medida que se concentra sobre a guerra e os preparativos para 
a mesma. Falamos aqui de uma estratégia de defesa nacional ou, 
simplesmente, de uma estratégia de defesa.

A Marinha tem um papel único no seio das Forças Armadas, 
porque ela pertence, concomitantemente, ao mundo marítimo e a estas. 

3 Hervé Coutau-Bégarie, Bréviaire stratégique, Paris, Institute de Stratégie Comparée, 2003. p. 13. 
4 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 17. 
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Ela representa, certamente, um instrumento de guerra, mas tem também 
a vocação de zelar pelos interesses marítimos do Estado em geral.

Nesse contexto, o oficial de marinha deve ser, ao mesmo 
tempo, marinheiro e guerreiro. Ele (ou ela) deve ser um verdadeiro 
profissional do mundo marítimo e do mundo militar. O capitão de 
mar e guerra Hughes Eudeline, graças a uma longa experiência de 
comando no mar, explicou muito bem do que se trata: “O comandante 
de um navio de guerra deve decidir e conduzir ações empregando os 
homens e o material em um ambiente duplamente hostil, o do mar 
e o das operações. Ele necessita de uma competência específica, a 
do profissional do mar, e de uma reflexão pessoal prévia sobre as 
características próprias aos chefes militares”5.

É dessa dualidade que se deve partir para teorizar a “realidade 
marítima” e sua estratégia. Elas são, ao mesmo tempo, civis, mantendo 
ligações muito fortes com a estratégia econômica, e militares, uma 
vez que fazem parte da Defesa nacional. Trata-se de duas facetas de 
uma mesma realidade.

Teoria de base
O marítimo e o naval
O mundo marinheiro está repleto de expressões que são, 

frequentemente, incorretamente compreendidas. Fala-se de 
marinheiros que formam as tripulações dos navios de guerra, que, 
a seu turno, formam uma esquadra. Essa dita esquadra faz parte 
de uma Marinha, cuja vocação é a guerra no mar ou no mundo 
marítimo. Essa multiplicidade de termos complica a abordagem do 
assunto. Mas é justamente por esta razão que nós precisamos de uma 
terminologia clara e precisa.

5 Hughes Eudeline, Approche géopolitique et géostratégique de la puissance et de la violence 
maritimes. Mémoire de synthèse de l’activité scientifique, Universidade Paris Sorbonne — Paris 
IV, Instituto de Geografia, Sessão de outono de 2013. p. 47. 
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Castex emprega, frequentemente, as expressões “estratégia 
naval" e “estratégia marítima", “forças navais" e “forças marítimas", 
“poder naval" e “poder marítimo" ou, ainda, “poder do mar". Ele 
chega a utilizar indistintamente os dois adjetivos “marítimo" e 
“naval" dentro do mesmo parágrafo6. Mas, em outras ocasiões, ele 
os emprega em acepções diferentes. É preciso, então, estudar seu 
vocabulário antes de tirar as conclusões que nos servirão de base 
para o trabalho.

Ao início do Théories Stratégiques, como vimos, Castex fala de 
“estratégia naval" para designar tudo aquilo que contribui para o 
“poder marítimo de um país"7. Isso representa uma tradução literal 
da expressão “naval strategy" utilizada por Mahan.

Ele utiliza a mesma expressão quando apresenta o conceito de 
“dependências." “A estratégia naval, mais do que outras estratégias, 
militares ou não, é raramente livre. Ela pode ter sua liberdade de 
ação dentro da execução técnica de certas operações, mas, muito 
frequentemente, não mantém tal liberdade nas escolhas dessas 
operações. Sobre ela pesam graves ‘dependências’"8.

Mais tarde, no tomo V, ele apresenta a “estratégia naval" como a 
parte naval da estratégia geral: “Uma operação combinada pertence à 
estratégia geral, que ultrapassa a estratégia terrestre, a estratégia naval 
e a estratégia aérea, coordenando-as, e que une ao plano superior a 
ação dos exércitos, das forças navais e aéreas, todas as vezes em que 
os três tipos de forças entram simultaneamente em jogo"9.

Entretanto, quando ele retorna à questão das “dependências" no 
tomo VI, apresenta a “estratégia marítima" como uma das estratégias 
particulares que servem à estratégia geral10.

6 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 27. Isso representa uma referência a um almirante 
italiano.

7 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 17. 
8 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 240. 
9 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 95. 
10 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo VI, pp. 4-9. 
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Por outro lado, no momento em que Castex fala quase que 
exclusivamente de “estratégia naval" até o tomo IV, inclusive, ele 
introduz no tomo V uma outra expressão, “estratégia do mar" que, 
após ter sido utilizada uma única vez11, torna-se “estratégia do poder 
do mar"12.

No entanto, ele não parece satisfeito com essa expressão. A 
propósito, ele a utiliza somente para descrever a estratégia do poder 
marítimo por excelência, a Inglaterra, no contexto das operações em 
Dardanelos e na Palestina durante a Grande Guerra13. No tomo VI, 
ele emprega, quase exclusivamente, “estratégia marítima".

O leitor tem, então, a impressão de uma evolução no pensamento 
de Castex: ele começa pela “estratégia naval", depois experimenta 
a “estratégia do poder do mar" para, finalmente, reter a “estratégia 
marítima".

Castex insiste, todavia, na necessidade de dispor-se de uma 
estratégia geral que coordene as estratégias naval e terrestre. Ele nota 
que essa estratégia geral corresponde ao que Corbett entende por 
“estratégia marítima"14: “Por estratégia marítima, nós entendemos 
os princípios que governam uma guerra onde o mar é um fator 
significativo. A estratégia naval nada mais é do que a parte que 
fixa os movimentos da esquadra, quando essa estratégia marítima 
tenha definido o papel da Marinha com relação àquele das forças 
terrestres"15.

Reteremos, provisoriamente, essa hierarquia, na qual a 
estratégia naval faz parte da estratégia marítima. Ela nos parece, em 
realidade, suficientemente clara e conforme com as ideias de hoje. 
Ela tampouco contraria as definições “castexianas".

11 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo V, p. 291. 
12 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo V, p. 289. 
13 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo V, pp. 289, 423, 445. 
14 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 82. 
15 Corbett, Principes de stratégie maritime, op.cit. p. 35. 
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O problema seguinte concerne às forças marítimas e às forças 
navais. Felizmente, Castex é, aqui, mais claro.

No capítulo anterior, descrevemos o domínio marítimo 
e constatamos que ele é muito vasto, tanto do ponto de vista 
geográfico como conceitual. Essa ideia reflete-se naquilo que Castex 
escreve sobre as forças marítimas ou navais, estas fazendo parte das 
primeiras: “Pela denominação bem genérica de forças marítimas,  
designamos o conjunto de forças que participam da guerra no 
mar, ou seja, não somente as forças navais propriamente ditas, de 
superfície e submarinas, mas também as forças aéreas e mesmo as 
forças terrestres destinadas à defesa costeira"16. Ora, Castex limita-se 
aqui às Forças Armadas. Hoje, quando falamos de forças marítimas, 
é preciso acrescentar os navios mercantes, os barcos de pesca e todos 
os outros meios que participam da exploração das riquezas do mar. 
Essa extensão semântica responde à nossa concepção da relação 
entre as estratégias marítima e naval, propondo que a primeria 
englobe a segunda.

Como observamos, Castex fala de “poder marítimo", mas 
também de “poder naval". Nesse instante, as coisas complicam-se, 
porque essas expressões têm diversos significados.

De forma geral, ele fala de “poder naval" quando trata das 
capacidades militares das forças navais17. Um exemplo: “O verdadeiro 
método do poder naval é o bloqueio, no sentido amplo e completo 
do nome"18. Quanto ao “poder marítimo" ele dá um significado mais 
abrangente: “A França de Luís XIV exerceu uma pressão tão grande 
sobre os mares quanto sobre a Europa. Desde seus primórdios, 
Colbert transformou-a em um grande poder marítimo e colonial"19. 
Aqui, o “poder marítimo" leva-nos ao conjunto de forças marítimas.

16 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 70, nota de rodapé 13. 
17 Ver, por exemplo, Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p. 184. 
18 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 23. 
19 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 130. 
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A expressão “poder naval" aparece também na teoria do 
perturbador: “O poder naval bloqueia e asfixia a irradiação do 
perturbador em direção ao Oceano"20, e ainda: “O poder naval 
é capaz, individualmente, de salvar os povos em via de serem 
subjugados pelo perturbador"21.

A expressão “potência marítima" diz respeito, frequentemente, 
ao ator que se opõe ao “poder terrestre"22: “O mar, ou, de preferência, 
a potência marítima cujo suporte e terreno de aplicação dele depende, 
deve, a maior parte do tempo, em última análise, atacar a terra no 
momento em que tiver estabelecido a seu favor uma vantagem na 
parte propriamente naval da guerra, quer dizer, a partir do instante 
em que consegue adquirir o controle das comunicações essencias 
de superfície"23. Mas Castex utiliza também a expressão “potência 
do mar"24 para designar aquele que é preponderante em uma área 
marítima, como a Alemanha no Báltico durante a Grande Guerra25. 
Enfim, as duas expressões “potência marítima" e “potência naval” 
servem para Castex designar a Inglaterra26.

O poder marítimo é, então, ao mesmo tempo, um ator e uma 
qualidade; o nível de poder relativo determina as possibilidades 
de agir contra o “Outro”. Isso aparece de maneira evidente na 
frase seguinte: “O poder marítimo foi, de acordo com a ocasião, 
o multiplicador ou o divisor do poder terrestre, reforçando ou 
minando o esforço decisivo que, ao final das contas, é aquele dos 
exércitos, que protegem ou conquistam os territórios”27.

20 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, pp. 140-141. 
21 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 148. 
22 Ver, por exemplo, Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 362. 
23 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 1. 
24 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p. 112. 
25 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 318. Nesse teatro, a Marinha alemã era a maior 

potência.
26 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, P.218. 
27 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 170. 
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Essa frase pode, também, ser compreendida como a expressão 
da finalidade do poder marítimo. Dito de outra forma, na estratégia 
marítima de Castex, a “potência marítima” tem a vocação de 
influenciar a situação em terra, onde os homens vivem e onde as 
decisões políticas são tomadas28.

Concluamos: o poder marítimo é uma manifestação da 
capacidade de ação das forças marítimas, que englobam todos os 
meios, tanto civis como militares, existentes e potenciais; o poder 
naval exprime a capacidade de ação das forças navais no seio do poder 
marítimo. A estratégia, quanto a ela, decide como essa capacidade 
deve ser utilizada, a fim de atingir os objetivos políticos. Mas o poder 
marítimo, de que se constitui?

Poder e estratégia
Castex não discute o que recobre o termo “poder” tornando, 

portanto, essencial a descoberta de uma boa definição para nosso 
estudo. É preciso saber o que significa “poder” de forma geral, para 
abordar o poder marítimo em particular.

Segundo o filósofo Raymon Aron (1905-1983), “o poder 
sobre a cena internacional é a capacidade de uma unidade política 
impor a sua vontade a outras unidades”. Duas outras definições 
“aronianas” são, também, úteis: “O poder defensivo é a capacidade 
de impedir que alguém nos imponha sua vontade; o poder ofensivo 
é a capacidade que nós temos de impor nossa vontade ao outro. A 
força, ao contrário, representa os meios que o poder utiliza. Para 
mobilizá-la, é necessária uma certa capacidade, por exemplo, em 
termos econômicos e administrativos, assim como uma vontade 
coletiva, proveniente da vontade do chefe e do apoio do povo”29. Sem 
essa vontade, o poder não pode traduzir-se em atos.

28 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 81. 
29 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 2005 [1962]. pp. 58-60. 
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 O poder marítimo poderia, então, ser definido como a capacidade 
de uma unidade política de impor sua vontade a outras unidades no 
domínio marítimo. Entretanto, o fato de o poder marítimo atuar no 
domínio marítimo não quer dizer que as consequências de sua ação 
estejam limitadas ao dito domínio. Em realidade, como diz Castex, 
o poder marítimo é um multiplicador ou um divisor do poder 
terrestre. O poder marítimo está, notadamente, em ligação estreita 
com o poder econômico e financeiro. Sem finanças, não há poder 
marítimo e vice-versa... ou quase.

Castex aborda a estratégia sob um ponto de vista muito 
abrangente, especialmente quando trata de estratégia geral. Mas, 
na verdade, o núcleo de seu pensamento é baseado na guerra e nos 
conflitos armados. Mesmo quando ele evoca a estratégia dos tempos 
de paz, trata-se, sobretudo, dos preparativos da guerra.

Ora, precisamos de uma visão bem mais abrangente que 
englobe, igualmente, os tempos de paz e de crise e esteja endereçada 
não somente aos inimigos ou antagonistas, mas também aos amigos, 
reais ou potenciais. Daí a importância das teorias relativas ao soft 
power.

É ao autor estadunidense Joseph S. Nye que são atribuídas as 
expressões de “poder duro” (hard power) e de “poder macio” (soft 
power) 30. Ele demonstra que essas duas formas de poder não são 
estanques como o preto e o branco: há um continuum entre uma e 
outra31. Nye fala, nesse aspecto, de um “espectro de poder” variando 
do hard power pela interdição e/ou coerção ao soft power pela 
cooperação e/ou persuasão32. Ele defende a combinação da cenoura 

30 Na língua francesa, as expressões são conhecidas como “puissance dure” e “puissance douce”. 
Os termos traduzidos são mais amplamente empregados na literatura portuguesa, uma vez que 
diversos textos no Brasil empregam esses termos diretamente em inglês. 

31 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 127. Joseph S. Nye, The Future of Power, Nova Iorque, 
Public Affairs, 2011. pp. 20-21. 

32 Christian Malis, “Raymond Aron et le concept de puissance”, ISC-IHC, Le site de la stratégie, p. 
13. www.stratisc.org/act/Malis-POWER.html. Acesso em: 14 set. 1999.
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e do porrete, a qual chama de poder inteligente (smart power): “Se 
vocês fizerem aquilo que nós queremos, nós os ajudaremos, senão, 
nós deveremos convencê-los pela força”.

Se, para Aron, a força representa os meios que o poder utiliza33, 
Poirier vai mais longe: para ele, as forças necessárias compõem-se 
de “vias-e-meios” (voies-et-moyens) potenciais ou existentes34, e “a 
estratégia é a ciência e a arte de manobrar forças para cumprir os 
fins da política”35.

Por consequência, o que é, então, o poder marítimo? Para 
alcançá-lo, estima Mahan, um Estado deve preencher certas 
condições essenciais concernentes à sua posição geográfica, suas 
características físicas, incluindo-se os recursos naturais e o clima, 
o tamanho de seu território, de sua população, o caráter dessa 
população e do governo, as instituições nacionais36. O capitão-de-
mar-e-guerra Eudeline tentou modernizar essa lista de Mahan37: 

1. Condições geográficas:  Situação geográfica — Configuração 
das áreas marítimas próximas à costa — Nível de isolamento 
— Extensão do domínio marítimo controlado e explorável 
— Desenvolvimento da faixa litorânea — Equipamento de 
interface terra/mar das bacias costeiras;

2. Condições econômicas e financeiras: Capacidade de 
financiamento — Nível de dependência da economia em 
relação ao comércio marítimo e à exploração dos recursos 
provenientes do mar (pesca, minerais...);

3. Condições industriais: Importância da indústria marítima 
— Recursos humanos — Nível de ensino técnico e 

33 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, op.cit. pp. 58-60. 
34 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 89. 
35 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 105. 
36 A. T. Mahan, Influence de la puissance maitime dans l’histoire 1660-1783. Traduzido por E. 

Boisse, capitão-de-mar-e-guerra. Paris, Société Française d’Éditions d’Art, 1889. p. 29. 
37 Eudeline, Approche géopolitique et géostratégique de la puissance et de la violence maritimes, 

op. cit. p. 100. 
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científico — Poder industrial global, incluindo-se pesquisa 
e desenvolvimento;

4. Condições políticas: Peso da História, da ideologia e de 
inimizades tradicionais — Disputas marítimas — Propensão 
do governo a articular-se para conquistar a adesão da 
população — Tipo de governo (força, capacidade de levar a 
termo o rumo geral de um projeto político) — Impacto das 
relações internacionais sobre as questões marítimas; e

5. Condições militares: Tipo de poder militar — Posse de 
armamento nuclear ou vontade manifesta de adquiri-lo — 
Existência ou vontade de possuir uma tríade nuclear — Peso 
da Marinha no aparelho militar; Nível de integração conjunta 
— Composição da Marinha, equilíbrio de suas componentes 
— Nível de desenvolvimento dos meios de projeção de poder 
e de forças, aí incluída a componente logística — Importância 
das forças ofensivas e, em particular, dos submarinos — 
Alianças estratégicas ou acordos de cooperação militar.

Essa classificação exige duas observações. Inicialmente, 
as condições geográficas têm características difíceis de serem 
modificadas: elas constituem, então, os elementos mais permanentes 
da equação. Por outro lado, em nossa avaliação, falta um fator: o 
poder diplomático, quer dizer, a aptidão de fazer com que outros 
atores aceitem a vontade do Estado considerado.

De qualquer forma, tal classificação permite comparar o poder 
marítimo de países diferentes. Nós disso devemos reter, sobretudo, 
que o poder marítimo repousa sobre um conjunto de fatores 
complexos.

Mas para colher os frutos desses fatores, para deles tirar-se um 
efeito positivo, é necessária uma vontade política, um projeto político. 
Sem vontade, o poder não pode traduzir-se em atos. A Suécia é um 
triste exemplo. Ela preenche a maior parte das condições necessárias 
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para o poder marítimo e, de fato, teve uma bela história marítima. 
Entretanto, ela não representa mais um poder marítimo porque seu 
governo não se interessa pelo mar. Um caso muito grave de “cegueira 
marítima”38.

Completamos agora nossa excursão teórica, partindo mais uma 
vez da definição dada por Castex para a estratégia naval: “A estratégia 
naval tem o propósito de criar, de favorecer, de incrementar, tanto 
durante o tempo de paz quanto em tempo de guerra, o poder marítimo 
de um país”39. Mas nossa proposição diz respeito, de forma mais 
ampla, à estratégia marítima. Essa última terá, consequentemente, 
o propósito “de criar, de favorecer, de incrementar, tanto durante 
os tempos de paz quanto em tempo de guerra” os fatores de poder 
enumerados anteriormente.

Evidentemente, é preciso, também, explorar esse poder que, 
segundo Christian Malis, é “ao mesmo tempo fim e “vias-e-meios” 
da política estrangeira”40. Isso é efetuado por meio de operações 
marítimas que visam a influenciar os decisores políticos em terra.

Finalmente, uma precisão semântica. Hoje, sobretudo na 
França, fala-se, geralmente, de “forças aeronavais” em vez de “forças 
navais”. Isso se explica, naturalmente, pelo fato de que a guerra 
naval necessita uma interação estreita entre os navios de guerra e 
as aeronaves de vocação marítima. Nesse mesmo sentido, fala-se de 
forças aeroterrestres.

Na presente obra, o termo “marítimo” engloba o termo “naval”. 
O objetivo da estratégia naval é formulado por meio da estratégia 
marítima, à qual é hierarquicamente superior. Os meios da estratégia 
naval são militares, em primeiro lugar aeronavais, com os submarinos 

38 O leitor se lembra que o autor é sueco. Isemar, “Le secteur maritime en Suéde et au Denmark, 
note de synthèse” n°. 157, setembro 2013. http://www.isemar.asso.fr/fr/pde/note-de-synthese-
isemar-157.pdf. Acesso em: 20 abr. 2014. 

39 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 17. 
40 Christian Malis, “Raymond Aron et le concept de puissance”, op.cit. p. 4.
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inclusos. Agora, nós podemos formular uma definição da estratégia 
marítima e da estratégia naval:

 » A estratégia marítima é a ciência e a arte de manobrar forças 
para cumprir os fins políticos no domínio marítimo; e

 » A estratégia naval é a ciência e a arte da manobra das forças 
aeronavais para que elas concorram para o sucesso da 
estratégia marítima.

A estratégia marítima tem duas vocações: criar, favorecer, 
incrementar os elementos que constituem o poder marítimo, assim 
como empregar esse poder para realizar os objetivos políticos. 
Isso inclui, evidentemente, os objetivos da estratégia de defesa. As 
“forças” manobradas pela estratégia marítima compõem-se de “vias-
e-meios”41: os meios são os componentes do poder marítimo e as 
vias são as formas de empregá-los.

A estratégia naval é apenas uma das estratégias que dependem 
da estratégia marítima. Um poder marítimo deve dispor de um 
conjunto de vias-e-meios, assim como de uma vontade de empregá-
los. A estratégia marítima articula diversas estratégias gerais, para 
utilizar a taxonomia de Lucien Poirier42. Quais? Tal questão deve ser 
respondida a partir de agora.

Uma estrutura político-estratégica
No intento de analisar a estratégia marítima e suas relações 

com outras estratégias, vamos nos apoiar sobre a estrutura político-
estratégica formulada por Lucien Poirier.

No topo da hierarquia, encontra-se o “projeto político”. Uma 
entidade política — Poirier entendia como tal um Estado, mas 
o raciocínio é igualmente aplicável a organizações como a UE — 
tem, naturalmente, um certo número de objetivos mais ou menos 

41 Ver capítulo 2. 
42 Ver Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 116. 



120

Estratégias Marítimas no Século XXI

interligados. Tais objetivos refletem uma ideia quanto à maneira 
de mudar uma determinada situação política (projeto ofensivo) ou 
quanto à maneira de preservar o status quo (projeto defensivo) 43. 
Em síntese, um projeto político corresponde àquilo que um governo 
deseja alcançar por intermédio de uma estratégia.

Para obter sucesso, o projeto político precisa de uma estratégia 
integral. É a estratégia que introduz a ação dentro da política, ou 
seja, ela é a política em atos. Ela também é válida tanto em tempos 
de paz como em tempo de guerra44.

Na escala inferior da estratégia integral, encontram-se as três 
estratégias gerais: militar, econômica e cultural. Essa engloba, então, 
todas as forças da coletividade45.

A estratégia geral militar tem duas componentes: a estratégia 
operacional e a estratégia de meios46.

A estratégia integral de Lucien Poirier corresponde, grosso modo, 
à definição “castexiana” da estratégia geral: “Essa estratégia é a arte 
de conduzir, em tempo de guerra e em tempos de paz, todas as forças 
e todos os meios de luta de uma nação. Essa estratégia geral, atributo 
essencial do governo, é a verdadeira estratégia de defesa nacional”47. 
A diferença reside, sobretudo, no fato de que Lucien Poirier fala “de 
executar o conjunto de fins definidos pela política geral”, enquanto 
Castex está limitado à guerra, ou seja, implicitamente, no hard power.

Indicamos em capítulo anterior (cap. 3) que: estratégia geral = 
estratégia de defesa = estratégia diplomática + estratégia terrestre + 
estratégia marítima + estratégia econômica + estratégia financeira + 
estratégia moral.

43 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 51. 
44 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 6. 
45 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 117. 
46 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 124. 
47 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo VI, p. 2. 
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No entanto, precisamos de um conceito de estratégia ampliado, 
onde a estratégia de defesa seja apenas mais uma estratégia, dentre 
outras estratégias, ao serviço da estratégia integral. Anotamos, 
também, que a estratégia marítima contemporânea engloba 
domínios mais amplos do que o da defesa nacional. Enfim, é difícil 
identificar uma diferença clara entre economia e finanças. Entretanto, 
deveríamos incluir a estratégia industrial dentro da estratégia geral. 
Devemos, então, reescrever a fórmula anterior:

Estratégia integral = 

estratégia diplomática 
 + 
estratégia de defesa 
 +
estratégia marítima
 +
estratégia econômica e financeira
 +
estratégia industrial
 +
estratégia moral

Se compararmos essa fórmula com a lista de elementos do poder 
marítimo estabelecida pelo capitão-de-mar-e-guerra Eudeline, 
verificamos as similitudes assim como algumas diferenças, ligadas 
diretamente ao fato de que estamos nos referindo à estratégia, quer 
dizer, “política-em-atos”48 dentro do domínio marítimo. Obtemos, a 
partir daí, o seguinte croqui:

Estratégia econômica 
e financeira

Estratégia integral 

Estratégia 
diplomática

Estratégia industrial
Estratégia 

moral.

Estratégia de 
defesa

Estratégia marítima

48 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 109. 



122

Estratégias Marítimas no Século XXI

É evidente a necessidade de uma coordenação vertical e 
horizontal. A primeira é feita pela estrutura político-estratégica 
e pelos objetivos sucessivos mencionados anteriormente. A 
coordenação horizontal é feita por um sistema de “dependências”.

A estratégia marítima precisa de três subestratégias para estar 
pronta a atingir seus objetivos políticos. Chamamo-las “estratégia de 
riquezas” “estratégia de meios” e “estratégia naval”.

A estratégia de riquezas tem como vocação desenvolver e 
explorar as riquezas do mar. Ela engloba, em princípio, aquilo que 
a UE denomina o “Crescimento Azul”, ou seja, uma estratégia de 
longo prazo visando a apoiar o crescimento de todo o setor marítimo. 
Ela destaca as atividades existentes, emergentes ou potenciais nos 
domínios dos transportes, da pesca, dos minerais e outros.

A estratégia de meios se encarrega de conceber, de construir, de 
conduzir os meios necessários à estratégia marítima.

Enfim, a estratégia naval é a estratégia da ação a serviço da 
estratégia marítima.

Temos, então:

Estratégia 
marítima

Estratégia de
riquezas

Estratégia
naval

Estratégia de
meios

Notaremos de passagem, que nossa definição da estratégia 
marítima corresponde, a grosso modo, ao somatório dos projetos 
marítimos europeus, “Crescimento Azul” e Estratégia de proteção 
marítima da União Europeia (SSMUE).

A teoria da estratégia operacional

A estratégia naval é uma estratégia operacional segundo a 
hierarquia estratégica de Poirier. Em uma situação de conflito, o 
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“Próprio” busca atingir, em detrimento do “Outro”, os objetivos 
fixados pelo projeto político. Tais objetivos são positivos, uma vez 
que conduzirão às mudanças desejadas e serão atingidos por meio de 
ações de coerção, manifestações da vontade do “Próprio” em relação 
ao “Outro”. Mas enquanto o “Próprio” busca atingir tais propósitos 
positivos, ele é, entretanto, impelido a conduzir operações de caráter 
negativo, a fim de preservar sua liberdade de ação necessária à 
consecução de objetivos positivos. Tais operações são “negativas” 
porque não contribuem diretamente à consecução dos objetivos. 
É preciso, então, paralelamente às ações de coerção, conduzir a 
contento ações de interdição. Graças a essas, o adversário perderá 
toda a esperança de nos impor sua vontade. Elas nos permitirão 
conservar nossa liberdade de ação, representando, assim, manobras 
de proteção49.

Em consequência, cada estratego é obrigado a encontrar o bom 
equilíbrio entre as exigências das operações negativas e aquelas 
das operações positivas: a ele cabe a responsabilidade de criar “a 
economia de métodos e sua combinação”50.

A estratégia operacional pode, igualmente, ser dividida em duas 
partes: a estratégia de emprego real, que visa a reduzir ou aniquilar a 
liberdade de ação e a capacidade de reação do adversário, atacando 
seus pontos fracos; e a estratégia de emprego virtual, a qual significa 
que não utilizamos o efeito direto das forças, mas tomamos como 
alvo a vontade do adversário. Entretanto, mesmo no emprego real, 
sempre há uma componente virtual, constituída pela percepção que 
o adversário tem dos eventos a serem enfrentados51.

49 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. pp. 121-123. 
50 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 123. 
51 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. P.127. Poirier utiliza analogias com a mecânica: seu 

vocabulário remete ao fato de que uma força é constituída de diversas componentes, no caso 
citado, uma componente real e uma componente virtual. 
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A coerção associada ao emprego real é qualificada de agressão ou 
de ofensiva. Buscamos tomar a iniciativa para impor nossa vontade 
ao “Outro”, persuadindo-o, militarmente52, de sua inferioridade. A 
coerção associada ao emprego virtual é qualificada de pressão ou 
de persuasão “musculosa”. Tal método tem o mesmo propósito, mas 
não buscamos demonstrar nossa superioridade pela ação53.

A interdição associada ao emprego real é qualificada de defesa 
ou defensiva. O objetivo é coagir o adversário a abandonar sua 
empreitada porque ela está, manifestamente, fadada ao fracasso ou 
porque o custo de sua implementação será excessivamente elevado 
em comparação com seu objetivo. A interdição associada ao emprego 
virtual constitui a dissuasão. É uma forma preventiva de defesa. Seu 
efeito modifica as intenções do adversário54. Tudo isso pode ser 
resumido na tabela a seguir55:

Fins 
políticos

Propósitos 
estratégicos

Métodos 
estratégicos

Paz 
(emprego virtual)

Guerra 
(emprego real)

Conservar Ação com 
propósito negativo Interdição Dissuasão Defesa ativa

Modificar Ação com 
propósito positivo Coerção Persuasão Ofensiva ou 

agressão ativa

Aqui, devemos notar que a gestão de crise exige ações virtuais 
e reais. Infelizmente, Castex trata quase que exclusivamente dessas 
últimas: é preciso completar sua abordagem sobre tal aspecto. 
Devemos notar que há, também, ações de caráter virtual ao longo 
de guerras que não são totais. Apesar de um número significativo 
de guerras, a arma nuclear jamais foi realmente utilizada depois de 

52 A tradução direta indicaria o termo “materialmente”, ou seja, o “material” utilizado contra o 
“Outro”. Optou-se por empregar o termo “militarmente”, no intento de realçar o caráter do hard 
power das forças militares. 

53 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 131.
54 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 132.
55 Lucien Poirier, Des stratégies nucléaires, Paris, Hachette, 1977. p. 135.
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194556, tendo a dissuasão obrigado os beligerantes a se manterem 
dentro do terreno convencional. Isso demonstra que, mesmo no seio 
de um emprego real, podem existir componentes virtuais.

Até agora, tratamos apenas do hard power. Por conseguinte, é 
chegado o momento de tratar do soft power, o qual tem um papel 
verdadeiramente primordial na estratégia naval e, notadamente, na 
diplomacia naval.

Em realidade, os conflitos e as crises não são, em geral, jogos 
de soma nula em que possamos aplicar uma estratégia puramente 
de coerção ou de interdição. É preciso, preferencialmente, descobrir 
interesses comuns aos protagonistas e empregar uma mistura de 
cenoura e de porrete57. Podemos falar de uma estratégia de influência 
que visa a angariar amigos ou aliados, ao mesmo tempo em que 
tentamos influenciar adversários potenciais. Ela visa, também, e isso 
é relevante, a marcar sua posição dentro de uma organização como 
a União Europeia58.

Um modo de ação59 que se encontra no cruzamento do hard 
power e do soft power é a estratégia da “persuasão coercitiva”60 
elaborada por Donald Daniel. Tal estratégia utiliza, judiciosamente, 

56 Durante a Guerra Fria, a arma nuclear foi “utilizada” uma única vez, no contexto de uma 
“estratégia de coerção em seu modo virtual” (para retomar a expressão de Poirier), ou seja, a 
persuasão pela ameaça. Isso foi no momento da ameaça soviética contra a França e o Reino Unido 
por ocasião da crise do Canal de Suez em 1956. Senão, as armas nucleares foram “utilizadas” tão 
somente no contexto das estratégias de interdição, ou seja, para impedir toda a ação por meio da 
dissuasão. Poirier, Des stratégies nucléaires, op.cit. p.113.

57 Ver Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard, Harvard University, 1997.
58 Loup Francart, Infosphère et intelligence stratégique. Les nouveaux défis, Paris, Institute de 

Hautes Études de Défense Nationale, Économica, 2002. pp. 196-197.
59 É importante relembrar que os franceses empregam, igualmente, o termo “mode d’action” (ou 

“course of action (COA)”, quando operando na OTAN) para caracterizar, dentro do processo de 
planejamento das operações militares, a “linha de ação” empregada no Processo de Planejamento 
Militar da Marinha do Brasil.

60 O termo empregado pelo autor foi “appât coercitif”, o que poderia sugerir como tradução “isca 
ou atração coercitiva”. Optou-se pelo emprego de “persuasão coercitiva”, partindo-se da tradução 
do termo original em inglês “coercive inducement”, onde “inducement” representa “something 
that is given to somebody to persuade them to do something”.
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a diplomacia coercitiva ou a persuasão vigorosa, a fim de 
implementar normas ou mandatos internacionais relacionados às 
partes envolvidas em uma crise61.

Tais considerações são particularmente pertinentes no caso de 
uma ação no seio de uma coalizão multinacional. Um projeto político 
da UE, por exemplo, é o resultado de um processo conduzido entre 
os Estados-membros62. Esse processo é gerenciado pela presidência 
e pelo Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e Política de Segurança, mas ele depende, no final das contas, de 
um consenso entre os Estados-membros. Como se trata de países 
democráticos, é necessário, ainda, que as populações apoiem a 
política dos governos ou, ao menos, não sejam francamente hostis.

Em consequência, cada Estado-membro deve elaborar três 
estratégias. Em primeiro lugar, deve ter uma ideia daquilo que a UE 
deve fazer — e mais ainda daquilo que ela não deve fazer — e como. 
Em seguida, deve possuir uma estratégia de influência visando a fazer 
avançar suas próprias ideias no seio da comunidade dos Estados-
membros. Enfim, ele deve dispor de uma estratégia de informação 
dirigida à população nacional: trata-se de uma estratégia moral, para 
empregar o vocabulário de Castex.

“Dependências”
Sendo a estratégia marítima uma das diversas estratégias 

provenientes da estratégia integral e tendo essas diversas estratégias 
interdependências, reencontramos o conceito “castexiano” de 
“dependências”.

A importância das “dependências” é uma particularidade da 
estratégia marítima. Ela resulta da dualidade das forças navais, as 

61 Donald C. F. Daniel, Bradd C. Hayes e Chantal de Jonge Oudraat, Coercive Inducement and the 
Containment of international Crises, Washington, D.C, United States Institute of Peace Press, 
1999. pp. 21-22.

62 O raciocínio a ser seguido é, a princípio, válido também para a OTAN.
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quais estão, simultaneamente, ao serviço do mundo marítimo civil e 
das forças conjuntas. Nesse contexto, Castex propõe uma explicação 
mais profunda do fenômeno:

“Em estratégia, longe de se isolar dentro de sua estratégia 
própria, assim como o Exército o fazia desde muito tempo, os 
“marinheiros” haviam reconhecido a existência das estratégias 
de outros ambientes, mesmo não militares, e estavam nelas 
interessados, uma vez que tinham discernido as ligações que as 
uniam, suas ações e reações recíprocas, suas repercussões sobre a 
estratégia marítima. Ao lado da noção de forças, habitualmente a 
única considerada nos debates concernentes à guerra terrestre, eles 
haviam introduzido aquela (noção) dos interesses, representativa 
dos desideratos de outras estratégias, para designar-lhe um lugar 
dentro da condução da guerra naval. Eles tinham alcançado, 
assim, uma concepção estratégica equilibrada, livre de todo 
particularismo, preocupada com o jogo dos diferentes elementos 
em presença, sabendo, por instantes, elevar-se facilmente, sem 
esforço, ao plano da estratégia geral”63.

Quanto ao conceito de “dependências”, Castex desenvolve-o 
nesses termos:

“No fundo, as “dependências” são as ações e reações das 
diversas estratégias umas sobre as outras. Elas provêm da unidade 
da guerra, da existência lado a lado de uma guerra militar (nos três 
ambientes), de uma guerra política, de uma guerra econômica, de 
uma guerra moral etc., as quais são intimamente ligadas entre si, 
confundidas em um todo único e que somos obrigados a conduzir 
simultaneamente, conforme as exigências da “estratégia geral”, que 
ultrapassa e coordena as estratégias particulares. As “dependências”, 
que são as ligações internas e necessárias desse conjunto, derivam da 
noção da “guerra total”64.

63 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p. 362. 
64 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 251. 
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Para nós, que temos de tratar não somente da guerra, mas 
também da paz e da crise, não somente da guerra total, mas também 
da estratégia integral, esse conceito é ainda mais interessante.

Discussão
A abordagem da estratégia desenvolvida ao longo desta obra é 

descendente: uma estratégia tem a vocação de atingir os objetivos 
políticos. Entretanto, no final das contas, temos o direito de nos 
perguntar se é possível iniciar um movimento estratégico de longo 
prazo, a partir de objetivos fixados anteriormente por um governo. 
Tal questão é particularmente pertinente dentro de um campo tão 
vasto e tão complexo como a estratégia marítima. Mas de maneira 
mais genérica, é difícil prever o desenvolvimento estratégico global. 
Como escreve Poirier, o “estaleiro” 65 estratégico está sempre aberto: 
não há solução final66.

Talvez seja melhor, para estratégias de longo prazo, inverter os 
termos da proposição: cabe à estratégia propor os objetivos políticos 
realizáveis e ao nível político reter aqueles que ele quer perseguir. 
Dentro dessa lógica e segundo o general de La Maisonneuve, a 
estratégia não é tanto uma arte ou ciência, mas sim um método67. Ela 
representa a tentativa de encontrar o meio “não de fazer qualquer 
coisa, mas de escolher a via em direção daquilo que é “o bem”68, esse 
último entendido no sentido de moral, útil, vantajoso...” 69.

65 O termo “chantier” empregado pelo autor foi traduzido em um sentido mais voltado para o 
ambiente marítimo, ou seja, “estaleiro”. Em realidade, a ideia a ser passada está sintetizada em 
dois verbos principais: “projetar e construir”.

66 Lucien Poirier, Le chantier stratégique:Entretiens avec Gérard Chaliand, Paris, Hachette, 1997. 
p. 41.

67 Éric de La Maisonneuve, Stratégie, crise et chaos, Paris, Économica, 2005. p. 1.
68 No sentido explorado dentro do domínio ético: conjunto de valores positivos fundamentais 

(respeito pela vida e dignidade humana, a justiça, a assistência mútua etc.) promovidos por 
uma dada sociedade, úteis para o progresso harmonioso, para o moral dos indivíduos e da 
comunidade.

69 La Maisonneuve, Précis de stratégie, op. cit. p. 11.
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Estamos, também, no direito de indagar se uma estratégia 
integral é realmente possível na democracia, exceção feita, 
eventualmente, às guerras em que a sobrevivência da nação está em 
jogo. A resposta é, no tocante ao princípio, negativa. Um governo 
democrático não pode dispor de todos os recursos do país. Há, hoje 
em dia, um grande número de atores que são pouco dependentes, 
ou por vezes completamente independentes da ação do Estado: 
empresas multinacionais, organizações não governamentais — 
legais ou ilegais — sem falar de tudo aquilo que está relacionado 
ao ciberespaço. É, também, o caso no domínio marítimo, uma vez 
que uma grande parte dos navios mercantes arvora um pavilhão de 
conveniência.

Por outro lado, não se pode esquecer do ator muito importante 
que é a UE. Em matéria de economia marítima, ela é mais relevante 
que os Estados-membros. O problema é que a UE não dispõe de 
meios de ação tais como forças navais e guardas costeiras.

Não se pode, então, ambicionar “a integralidade” de uma 
estratégia integral. Ela será sempre incompleta e hesitante.

Mas então, para que tantas teorias estratégicas, pergunta-se o 
leitor com todo direito?

Nossa resposta é que elas são, apesar de tudo, úteis, uma vez 
que  mostram os fatores a serem levados em conta e suas relações 
recíprocas. Elas devem facilitar a pesquisa de um equilíbrio entre 
as demandas e as exigências, por vezes contraditórias, notadamente 
entre o número e a capacidade dos meios. Além do mais, elas 
facilitam a análise de uma estratégia marítima.

Um outra resposta é que, sem linguagem e sem estrutura, é 
impossível discutir um tema tão complexo como a estratégia.

Enfim, a estrutura proposta deve auxiliar àqueles que têm por 
vocação explicar a importância do domínio marítimo ao público e 
aos decisores.
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O projeto político e a estratégia integral
Um projeto político, dentro do qual a maritimização tenha papel 

importante, pode apresentar diversas motivações, mas, em princípio, 
implica  uma vontade de ser (ou tornar-se) um poder marítimo. Tal 
projeto gera expectativas de benefícios importantes, mas, também, de 
riscos e ameaças. A estratégia integral tem por vocação maximizar 
os benefícios, mitigando-se os riscos e as ameaças. Para tal, emprega 
estratégias diplomáticas, de defesa, marítimas, econômicas e financeiras, 
industriais e morais, ou seja, estratégias gerais, em conformidade com 
a estrutura político-estratégica formulada por Poirier70.

A estratégia integral deve divulgar os objetivos a serem atingidos 
por essas estratégias gerais. Ela deve se ocupar da boa coordenação 
entre elas ou, ao menos, impedir que entrem em conflito. É, também, 
responsável por otimizar a utilização dos recursos do Estado.

Há, igualmente, um determinado número de outras medidas 
a serem tomadas no seio do Estado, as quais não representam 
estratégias verdadeiras. O setor marítimo necessita, por exemplo, de 
pessoal bem formado: são necessárias, então, estruturas de ensino 
adaptadas. Um projeto de aconselhamento do Conselho Econômico, 
Social e Ambiental apresenta outros exemplos pertinentes71:

 » Reforçar a cooperação regional dos territórios ultramarinos 
em matéria de gestão de recursos do mar;

 » Adotar as disposições que permitirão a tais territórios o acesso 
a novos recursos;

 » Reforçar e atualizar o papel do Secretário Geral do Mar 
(SGMer)72; e

70 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p. 116.
71 Conselho Econômico, Social e Ambiental, L’Extension du plateau continental au-délà des 200 

milles marins: un atout pour La France, Projet d’avis. Paris, 24/09/2013. pp. I-40-I-43. Em 
versão resumida.

72 No sistema francês, adotou-se uma estrutura, a partir de novembro de 1995, chefiada pelo SGMer 
(Secrétaire Général de la Mer — Secretário Geral do Mar). Ele é subordinado diretamente ao 
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 » Elaborar uma lei abrangente sobre os oceanos.

A estratégia marítima
Voltemos, no presente momento, à estratégia marítima e 

suas subestratégias: a estratégia de riquezas, a estratégia de meios 
e a estratégia naval. Lembremos, inicialmente, nossa definição: 
a estratégia marítima é a ciência e a arte de manobrar forças para 
atingir os fins políticos no domínio marítimo. Na prática, o que isso 
quer dizer? Quem manobra o quê? E qual é a manobra?

Como a estratégia marítima é dual, a resposta depende da seção 
considerada: política de defesa nacional ou política marítima. No 
primeiro caso, a resposta é simples: é o Chef d’État-Major des Armées 
(CEMA)73 quem manobra em nome do Chefe de Estado ou do 
Governo.

Para o outro caso, a resposta à primeira questão depende do país 
considerado. Na França, a autoridade competente é o SGMer. “Ele 
assegura a coerência das decisões governamentais em um domínio 
no qual intervêm quinze departamentos ministeriais. Ele exerce 
uma missão de controle, de avaliação e de prospectiva em matéria 
de política marítima e zela para que a política marítima do Governo 
seja concebida em estreita coordenação com os representantes eleitos 
e o conjunto de profissionais interessados. Além disso, ele coordena 

Primeiro Ministro, sendo responsável pela coordenação nacional da AEM (Action de l’Etat en 
Mer — Ação do Estado no Mar — normatizada em 2004 e 2005). A sigla SGMer também é 
empregada para designar o órgão Secrétariat géneral de la Mer (Secretaria Geral do Mar). Ver 
http://www.gouvernement.fr/action-de-l-etat-en-mer-sgmer). Acesso em: 23 nov. 2015.

73 O Chef d’État-Major des Armées (CEMA), ou Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, é 
um oficial-general de cinco estrelas que possui ascendência hierárquica e funcional sobre os 
demais Comandantes de Força Singular, centralizando as decisões das FFAA francesas no nível 
estratégico. Sua indicação obedece a um sistema de revezamento entre as forças. Diversos países 
europeus adotam essa mesma estrutura, motivo pelo qual o autor responde à questão formulada 
de forma mais genérica.
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e conduz a ação dos prefeitos marítimos”74. É conveniente citar suas 
missões75:

 » trabalho interministerial cotidiano, a fim de levar as 
administrações a encontrarem juntas as melhores soluções 
para questões complexas, as quais lhes são submetidas, 
estando as ações para a solução sujeitas à atuação de várias 
entre elas. Tal trabalho concerne a uma dezena de ministérios 
que atuam no mar: Interior; Defesa; Economia; Ecologia; 
Desenvolvimento Sustentável; Transporte e Moradia; Negócios 
Estrangeiros e Europeus, Ultramar (Outre-Mer); Pesquisa; 
Justiça; Agricultura; e Pesca;

 » condução da Ação do Estado no Mar;
 » operações de polícia no mar: proteção marítima e 
contraterrorismo marítimo; salvaguarda da vida humana no 
mar; luta contra o tráfico ilícito de entorpecentes; imigração 
clandestina por via marítima; combate à pesca ilícita; e combate 
à poluição do ambiente marinho (voluntária ou acidental);

 » valorização, proteção e gestão administrativa dos recursos do 
mar. No domínio da economia marítima: frota de comércio; 
portos; turismo litorâneo; e esporte e recreio. No domínio da 
pesquisa: problemáticas científicas, técnicas e industriais. No 
domínio do meio ambiente: prevenção da poluição; proteção 
do ambiente marinho e  conservação dos recursos da pesca; 
biodiversidade, tanto no contexto nacional como no contexto 

74 É um oficial-general da Marine Nationale Française, cujas funções guardam algumas 
semelhanças com o Comandante de Distrito Naval na Marinha do Brasil. A diferença mais 
relevante consiste em sua dupla subordinação: atuando como Prefeito Marítimo (Préfet 
Maritime), liga-se diretamente ao Primeiro Ministro (poder de polícia e exercício da Ação do 
Estado no Mar (AEM), inclusive SAR); atuando como Comandante Operacional (commandant 
de zone maritime), subordina-se ao CEMA, assumindo o controle operacional das forças 
atuando em sua zona de responsabilidade.

75 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-secretariat-general-de-la-mer-1. Acesso em: 15 
ago. 2013.
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europeu e internacional; recursos minerais; segurança 
marítima; organização do território; e gestão integrada da 
zona costeira; e

 » política marítima e prospectiva: política marítima internacional 
(em ligação com a Organização Marítima Internacional); 
política marítima europeia; e política marítima francesa.

Verifica-se que as missões do SGMer aproximam-se bastante 
da análise que fizemos da estratégia marítima. Encontram-se aí a 
estratégia de riquezas — valorização, proteção e gestão administrativa 
dos recursos do mar — e as ações da estratégia naval que não advêm 
da estratégia de defesa. Por fim, encontra-se uma referência à 
estratégia de meios: “Pesquisa, problemáticas científicas, técnicas e 
industriais”.

Evidentemente, nem todos os países dispõem de um organismo 
equivalente ao SGMer. A Suécia, por exemplo, não tem nada 
semelhante, mesmo estando em processo de desenvolvimento de 
uma estratégia marítima76. Infelizmente, o projeto não engloba a 
ação — a estratégia naval.

Se a direção de uma estratégia pode variar, é evidente que seu 
conteúdo também pode. Os países e seus governos têm ambições 
diferentes, mas observa-se, também, diferenças de abordagem entre 
as instâncias encarregadas de aplicar a estratégia marítima.

As forças navais, as eventuais guardas costeiras e os outros atores 
estatais são, geralmente, dirigidos pelo governo. Entretanto, uma 
grande parte dos atores da estratégia marítima não dependem do 
Estado: é o caso dos industriais, dos empresários, dos armadores, dos 
pescadores, etc. Não obstante, a estratégia integral e sua componente 
de estratégia econômica podem, sem dúvida alguma, contribuir para 
a condução desses atores privados ao encontro da boa direção.

76 http://www.regeringen.se/sb/d/18185. Acesso em: 22 set. 2014.
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Estratégia de riquezas
A estratégia marítima, em sua subdivisão “estratégia de 

riquezas”, tem por vocação maximizar o resultado da estratégia 
econômica levando em consideração as restrições legais, ecológicas 
etc., impostas pelas leis internacionais e nacionais.

Castex destacou a ligação entre poder marítimo e economia. O 
mar, escrevia ele, foi a via real de acumulação de riquezas desde a 
Antiguidade. Todos aqueles que criaram Marinhas, como Richelieu 
ou Pedro, o Grande, inspiraram-se na famosa tese de Walter Raleigh: 
“Quem comanda o mar, comanda o comércio; quem comanda o 
comércio, toma posse da riqueza do mundo e, consequentemente, 
domina o próprio mundo”77. Castex demonstra, também, que 
a Revolução Industrial do século XVIII elevou a importância 
do mar. Como via de transporte, ele constitui o fundamento do 
desenvolvimento econômico dos países industrializados; por 
conseguinte, “em um sentido bem abrangente, todas as grandes 
guerras modernas são guerras navais”78. A importância do mar 
aumentou ainda mais desde então, como vimos, na proporção 
das riquezas que ele conserva ocultas, recursos de pesca, energias 
maremotrizes e eólicas, setor gás e petróleo, produtos biológicos e, 
finalmente, minerais.

Todos esses recursos legais são potencialmente ameaçados por 
terroristas ou criminosos. Por outro lado, é preciso contar com a 
utilização ilegal do mar: o transporte de mercadorias ilícitas (drogas, 
armas...) e de seres humanos (refugiados, escravos...), assim como a 
pesca ilegal. Adicionam-se a isso as ameaças contra o meio ambiente 
resultantes dos atos criminosos, da imprudência ou de diversos 
acidentes. Enfim, não nos esqueçamos dos perigos inerentes ao 
próprio ambiente marítimo (ventos, correntes, recifes...).

77 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 62. 
78 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 65. 
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Otimizar a exploração das riquezas marítimas propicia o 
favorecimento de sua utilização legal, a diminuição de sua utilização 
ilegal e a tomada de precauções em face da periculosidade do 
ambiente marítimo.

Em uma economia moderna e liberal, o Estado, em princípio, 
não cria riquezas; sua missão restringe-se a criar condições favoráveis 
ao sucesso dos atores econômicos, a zelar para que as leis nacionais 
e internacionais sejam respeitadas, além de defender essas riquezas 
das diferentes ameaças que estão à espreita.

Para tal, a estratégia marítima necessita do concurso de outras 
estratégias. Ela pressupõe, entre outras:

 » uma estratégia integral que coloque o “Crescimento Azul” em 
situação de destaque, transformando-o em uma prioridade do 
Estado;

 » uma estratégia industrial para construir a infraestrutura 
essencial (os portos e suas interligações com o transporte 
terrestre), os navios mercantes e de guerra, assim como todas 
as estruturas necessárias à exploração das riquezas petrolíferas, 
de pesca, minerais etc.;

 » uma estratégia econômica que facilite a manutenção e o 
desenvolvimento de uma frota mercante e de pesca sob pavilhão 
nacional. Trata-se, especialmente, de facilitar o financiamento 
das infraestruturas e dos navios. É preciso, também, um 
sistema tributário que dê às empresas nacionais a possibilidade 
de enfrentar a concorrência segundo regras do jogo justas e 
imparciais. O objetivo de tais medidas é, evidentemente, fazer 
com que a estratégia marítima, como estratégia de riquezas, 
reforce eficazmente a economia nacional;

 » uma estratégia moral que crie ligações fortes entre a população 
e o mundo marítimo;

 » uma estratégia diplomática que esteja atenta ao desenvolvimento 
de regras internacionais favoráveis à exploração das riquezas 
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do mar ou, ao menos, que limite aquilo que se oponha a ela. 
Isso inclui, evidentemente, a preservação do meio ambiente 
marítimo por meio do desenvolvimento sustentável: luta 
contra exploração selvagem, a poluição etc.; e

 » uma educação nacional capaz de fornecer  mão de obra 
qualificada e abundante aos ofícios do mar.

Enfim, uma estratégia naval apropriada deve assegurar a ordem, 
a proteção e a salvaguarda do mar contra as ameaças humanas e 
naturais.

Estratégia de meios
Sem meios, não há vias estratégicas, logo, não há objetivos 

políticos possíveis. Mas de que meios está se falando? É preciso 
admitir que os recursos disponíveis jamais serão suficientes, sendo 
sempre limitados.

Para a estratégia de riquezas, os meios materiais provêm 
sobretudo da esfera privada: trata-se, então, de se criar, em primeiro 
lugar, uma base industrial e de pesquisa.

Para a estratégia naval, a coisa é mais complicada. É preciso, 
evidentemente, uma política de construção naval a longo prazo que 
forneça navios, aeronaves, armas etc. em tempo hábil, a fim de que 
não haja lacunas em termos de capacidades militares. Isso não é fácil, 
a fortiori, em período de austeridade. A grande questão é a seguinte: 
que materiais devem ser privilegiados?

Vivemos em uma época que não pertence ao domínio nem da 
paz, nem da guerra. Um choque entre Estados modernos não parece 
verdadeiramente plausível. Pode-se, então, por conta disso, concluir 
que os novos navios de guerra não precisam de armas potentes? 
Certamente, não! Primeiramente, é impossível afirmar que uma 
guerra de grandes proporções não ocorrerá mais — basta observar as 
tensões provocadas pela intervenção da Rússia sobre a Ucrânia. Além 
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disso, grupos terroristas e outros atores não estatais podem dispor 
de armas muito evoluídas: o ataque do Hezbollah contra a corveta 
israelense INS Hanit, em 2009, ilustra bem o problema79. Enfim, a 
operação HARMATTAN demonstrou, com clareza, as possibilidades 
oferecidas pelos sistemas ultramodernos.

Aqui, a dualidade das forças navais pressupõe exigências 
particulares. A estratégia conjunta, mais direcionada para as 
operações contra adversários fortes, demanda navios de guerra 
de alta tecnologia, entretanto, para emprego em missões raras e, 
habitualmente, de curta duração. Como o custo de tais navios 
é muito elevado, eles são em pequeno número. Inversamente, a 
estratégia de riquezas requer um número importante de unidades, 
mas não necessariamente de armas muito evoluídas. Tal problema 
— a saber, o equilíbrio entre high e low dentro de um hi-low mix — é, 
provavelmente, o “gargalo” da estratégia de meios.

Um outro eterno problema concerne ao equilíbrio, em um 
mesmo navio, entre os sistemas de armas, os sistemas de propulsão 
e o espaço alocado à tripulação — o sistema dito de “habitabilidade”. 
Também não se pode esquecer, que um navio de guerra deverá ter 
sua condição operativa restabelecida e atualizada a cada dez anos.

Um terceiro problema está relacionado com o conflito 
entre as necessidades logísticas e as necessidades operativas. O 
comando operativo quer, com frequência, poder dispor de meios 
suficientes para cumprir suas missões. No momento em que os 
recursos são reduzidos, tal desejo choca-se com as necessidades de 
reabastecimento, de manutenção e de adestramento.

Um quarto problema, e não dos menores, é que uma Marinha 
apenas se constrói no longo prazo. Para conceber, construir e testar 
um novo navio de guerra, é preciso, no mínimo, dez anos. O mesmo 

79 Em 14 de julho de 2006, enquanto cruzava a cerca de vinte quilômetros ao largo de Beirute, a 
corveta israelense Hanit, da classe Sa’ar V, foi atingida por um míssil, provavelmente um C802 
Kosar, lançado a partir da costa por homens do Hezbollah. 
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acontece com as tripulações. Para poder comandar uma fragata, 
são necessários de 15 a 20 anos de formação, de adestramento e de 
experiência. Para fazer funcionar os diversos sistemas que a compõem, 
há, também, a necessidade de praças altamente qualificadas e, por 
conseguinte, um alto custo de formação profissional. Não obstante, 
se o savoir-faire exige muito tempo e investimento, perde-se 
rapidamente!

Enfim, não se pode esquecer dos homens e das mulheres. Se as 
tripulações não são bem formadas, bem enquadradas e não gozem 
de um moral elevado, nada é possível.

Ainda aqui, a estratégia marítima necessita do apoio de outras 
estratégias. Ela precisa de:

 » uma estratégia integral que arbitre entre as exigências de defesa 
(navios de guerra muito evoluídos) e a estratégia econômica 
(um grande número de navios mais rústicos);

 » uma estratégia industrial que entregue uma capacidade de 
criar, desenvolver e construir os meios necessários;

 » uma estratégia econômica que, graças à exploração, dentre 
outras, das riquezas marítimas, forneça recursos suficientes 
para o provimento do material necessário; e

 » uma estratégia moral que saiba reunir a nação em torno de tal 
projeto marítimo.

A estratégia naval, primeira percepção
A estratégia naval, já dissemos, é a ciência e a arte da manobra 

das forças aeronavais para que elas concorram ao sucesso da 
estratégia marítima, encarregada de cumprir os fins da política 
geral. Em outras palavras, a estratégia naval tem por vocação atingir 
os objetivos estabelecidos pela estratégia marítima, aí incluídas, 
também, a estratégia de defesa e econômica. A palavra-chave aqui 
é a “manobra”; nós retornaremos ao tema. Enquanto esperamos, 
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segue-se uma lista de demandas da estratégia naval vis-à-vis as outras 
estratégias:

 » uma estratégia integral que saiba coordenar e controlar as 
estratégias gerais, no intento de fornecer à estratégia naval 
os meios materiais e imateriais para cumprir as exigências da 
estratégia marítima;

 » uma estratégia industrial apta a conceber e construir os navios 
de guerra e seus componentes aéreos de ponta;

 » uma estratégia econômica que entregue meios financeiros 
suficientes, para que um desenvolvimento contínuo seja 
possível;

 » uma estratégia moral que sensibilize a população para a 
importância da “ação naval”80 e, em particular, compense a 
falta de visibilidade das forças navais: os navios de guerra não 
podem, evidentemente, participar do desfile do 14 de Julho no 
Champs-Elysées!;

 » uma estratégia diplomática que zele pelo respeito da liberdade 
de navegação e saiba tirar as vantagens possíveis da diplomacia 
naval; e

 » enfim, uma estratégia de defesa que saiba tirar as vantagens 
possíveis da “ação naval” e zele pelo equilíbrio entre as Forças 
Armadas.

As estratégias em “dependência” (servitude)
Estratégia diplomática
Se Castex não discutiu muito as questões abordadas 

anteriormente, ele, ao menos, levou em consideração a estratégia 

80 O termo “action naval”, empregado pelo autor, pode ser entendido de forma mais abrangente: 
seriam “ações navais” relacionadas às características intrínsecas ao Poder Naval e suas tarefas 
básicas, contidas na Doutrina Básica da Marinha do Brasil. 
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diplomática. Entretanto, ele teve uma visão bastante estreita, 
evocando, sobretudo, as negociações de desarmamento naval que 
culminaram com o Tratado de Washington de 1922. Aí está um bom 
exemplo de “dependência” diplomática oneroso para o poder naval.

Hoje, a estratégia marítima sempre demanda da estratégia 
diplomática que não a deixe em posição de inferioridade em relação 
a outras potências. Mas há, também, outros dispositivos a serem 
implementados, como regras que garantam uma concorrência 
leal na exploração das riquezas marítimas. Mais precisamente, 
é necessário que a diplomacia contribua para a diminuição da 
territorialização dos mares e garanta a manutenção da liberdade 
de navegação. Ela deve, também, favorecer acordos de cooperação 
internacional em campos relevantes como a vigilância do “alto mar”, 
o socorro e salvamento etc. Para a “ação naval”, contra a pirataria, 
por exemplo, a estratégia marítima necessita, constantemente, de 
uma cooperação internacional que permita definir as regras de 
comportamento comuns, implementar estruturas de Comando 
adaptadas, compartilhar a logística etc.

Não obstante, normalmente, é a estratégia diplomática que 
impõe “dependências” à estratégia marítima. Em um sentido amplo, 
a estratégia marítima pode concorrer à propagação dos valores de 
um país. Uma Marinha Mercante bem mantida, dotada de quadros 
competentes, uma pesquisa marítima dinâmica e desenvolvida 
com antecipação, marinheiros aptos a ocupar postos-chaves nas 
organizações internacionais, representam, do mesmo modo, exemplos 
de apoio marítimo à estratégia diplomática. Boas estruturas de 
pesquisa marítima representam um trunfo no seio das organizações 
internacionais, estatais ou não: o país que delas se beneficia pode, em 
especial, orientar a definição de uma lista de etapas a serem seguidas, 
ou o enquadramento e estruturação das ações.

A ligação entre a estratégia diplomática e a estratégia naval, via 
estratégia marítima, é, evidentemente, muito forte, uma vez que as 
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forças navais fornecem as “vias-e-meios” para esse tipo de ações. A 
pertinência da diplomacia naval se mostra, quase que diariamente, 
nas áreas marítimas próximas à China: os diferentes Estados da região 
empregam suas forças navais, a fim de demonstrar suas pretensões 
quanto à soberania sobre águas potencialmente muito ricas.

Um outro exemplo eloquente de diplomacia naval foi oferecido 
pela recente cooperação da componente aeronaval francesa e sua 
homóloga norte-americana durante a Operação “Bois-Belleau” 
(no Oceano Índico, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014). 
Sem porta-aviões, essa importante parceria desaparecerá: a França 
exercerá menos influência junto aos estadunidenses e menos 
influência no Oceano Índico81.

Estratégia econômica e financeira
A estratégia marítima vive em simbiose com a estratégia 

econômica, uma vez que essa última necessita de transportes e 
recursos de todo gênero oferecidos pelo mar. Inversamente, a 
estratégia marítima é dependente da estratégia econômica para a 
criação de seus meios e o desenrolar das operações. A estratégia 
marítima tem, também, a vocação, via estratégia naval, de proteger 
as riquezas do mar e de impedir sua utilização ilegal, por exemplo, o 
tráfico de entorpecentes, o qual se apropria de uma porção colossal 
dos recursos da sociedade.

Deve-se sublinhar a volatilidade extrema do mercado marítimo. 
Se as regras fiscais e financeiras de um dado Estado não são 
favoráveis aos investidores marítimos, é fácil para eles trocarem de 
pavilhão. Do mesmo modo, a sede social de um armador pode ser, 
facilmente, transferida para outro país. Para favorecer a manutenção 
e o desenvolvimento de uma frota mercante e de pesca sob pavilhão 
nacional, a estratégia econômica deve, então, facilitar o financiamento 

81 Lars Wedin, “Petit plaidoyer pour le futur du porte-avions (T552)”, www.defnat.fr. Acesso em: 08 
jul.2014. 
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das empresas marítimas e não deixar pesar sobre elas uma tributação 
que as desacredite frente à concorrência.

Em resumo, não se pode esquecer que o mercado marítimo 
é, majoritariamente, privado. A estratégia econômica e financeira, 
necessariamente estatal, não pode fazer de tudo. Para uma boa 
percepção daquilo que se poderia chamar de uma estratégia marítima 
privada, o leitor poderá consultar o sítio do Cluster Maritime 
Française82.

Estratégia industrial
Como o homem não pode viver ou trabalhar sobre o mar sem 

meios tecnológicos evoluídos, a estratégia industrial é de importância 
vital para um Estado que deseja se dotar de Marinha de guerra ou 
mercante. Ela engloba uma vasta zona de competências: a pesquisa, o 
desenvolvimento, a construção de navios e plataformas, a eletrônica, 
as armas e, para as grandes marinhas, as aeronaves.

Evidentemente, nem todos os Estados podem se dar a gama 
completa de tais equipamentos. Mas de forma inversa, a riqueza 
não é o único fator a ser levado em conta: é preciso, ainda, ter as 
competências necessárias para utilizá-los com bom discernimento. 
Isso exige, entre outras coisas, um bom sistema de educação.

Aquilo que é verdadeiro para um Estado, também o é, 
certamente, para o setor privado. Assim, retorna-se à estratégia 
econômica e financeira, a qual deve zelar pela competitividade de 
todo o setor marítimo, inclusive sua indústria.

Como o setor marítimo é vasto e ligado à economia e à segurança 
nacional, o Estado deve favorecer a pesquisa “multidisciplinar”. O 
projeto sueco “Lighthouse” é um bom exemplo. Trata-se de um projeto 
lançado pela escola politécnica de Göteborg (Chalmers), pela escola 
de comércio dessa mesma cidade, bem como pela associação sueca 

82 http://www.cluster-maritime.fr. 
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de armadores. O objetivo é tornar o transporte marítimo mais eficaz, 
mais ecológico, mais seguro, além de assegurar a competitividade 
da indústria marítima sueca. O projeto reúne domínios como a 
construção naval, a hidrodinâmica, o direito marítimo, a segurança, 
a economia e as finanças83.

Estratégia moral
A mentalidade de um povo e aquela de seus dirigentes em 

relação ao mar é um fator determinante para a estratégia marítima, 
como indica Mahan em sua lista de prerrequisitos do poder marítimo 
evocada anteriormente. Em consequência, a estratégia marítima deve 
ser sustentada por uma estratégia moral. Castex compreendeu-a bem: 
“Todas as manobras, sejam elas militares, econômicas, financeiras, 
políticas etc., devem contar com dados morais”84. Não há a menor 
necessidade de demonstrar, aqui, a importância do moral — aquela 
dos cidadãos, dos políticos e dos militares  — para um país em 
guerra; é uma evidência cujo testemunho já foi dado, entre outros, 
pela famosa trindade de Clausewitz.

 O fator-chave, aqui, é a compreensão que os cidadãos e seus 
representantes políticos têm da “realidade marítima”. A França, 
apesar de sua vasta costa, sempre privilegiou o poder terrestre. Para 
ela, em realidade, a ameaça vinha, tradicionalmente, do noroeste, 
da Alemanha e das potências que as precederam. Além disso, o solo 
francês é particularmente fértil, proporcionando uma prosperidade 
agrícola que explica o porquê de os franceses terem tido pouca 
necessidade de voltar-se para o mar85. Uma outra explicação de tal 
orientação para a continentalidade é que foi preciso esperar o ano de 
1204 e a incorporação da Normandia ao Reino para que as terras do 
rei se estendessem até a costa.

83 http://www.lighthouse.nu/about-lighthouse/AboutLighthouse.aspx. Acesso em: 11 dez. 2013.
84 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo VI, p. 216.
85 Bruno Colson, “La culture stratégique française”, Stratégique n.° 53, p. 58.
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A educação nacional e a imprensa têm um grande papel a 
desempenhar. Quantos franceses sabem que a França dispõe da 
segunda ZEE do mundo? E quantos refletiram sobre tal questão86?

Enfim, a estratégia moral deve divulgar e valorizar aqueles que 
servem à Marinha de Guerra e à Marinha Mercante. Trata-se de 
pessoal altamente qualificado, mas que pode ser facilmente perdido 
caso não se cuide de seu moral!

Outras “dependências”
A estratégia marítima conhece, ainda, outras “dependências” 

ou restrições. Em primeiro lugar, há um conjunto sempre mais 
abundante de leis e de regras que pesam sobre o comportamento 
no mar, sobretudo em tempos de paz. Há, também, o Direito 
Internacional dos Conflitos Armados — uma “dependência” que 
Castex já identificava, mesmo que ela não fosse tão desenvolvida 
no momento em que ele escrevia a obra Théories Stratégiques: “Nós 
não fazemos aquilo que queremos. As “dependências” jurídicas 
contribuem de forma notável para nos impedir”87. Costumeiramente, 
os direitos do Homem e as resoluções do Conselho de Segurança da 
ONU aplicam-se ao mar e aos marinheiros.

Uma “dependência” mais recente  diz respeito às regras ecológicas. 
Conforme vimos, elas são, cada vez mais, restritivas: reservas naturais 
no mar, combate à poluição, restrições para emprego de sonares de 
alta potência que incomodam certas espécies etc.

Todas essas regras, mais ou menos internacionais, têm, 
obviamente, um caráter assimétrico: para Marinhas como a da 
França, estima-se que elas serão seguidas, enquanto adversários 
como piratas ou terroristas, certamente não o farão.

86 Ver, por exemplo, Tristan Lecoq (ed), Enseigner la mer. Des espaces maritimes aux territoires 
de la mondialisation, Rennes, CRDP DE BRETAGNE, Collection Trait d´Union, 2013.

87 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo III, p. 505.
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Estratégia de defesa
Para Castex e os homens de sua geração, a estratégia naval 

era, sobretudo, quiçá exclusivamente, uma ferramenta para fazer 
ou preparar a guerra. Não obstante, como analisamos, a estratégia 
marítima não alcança a vitória isoladamente. Dito de outra forma, 
ela não é suficiente para atingir o objetivo político de um conflito.

A relação entre a estratégia marítima e a estratégia de defesa 
é diferente das demais estratégias discutidas até aqui. Isso está 
presente até mesmo na estratégia conjunta: a estratégia marítima é 
uma parte integrante dela, da mesma forma que a estratégia terrestre 
ou aérea, e a aeroterrestre. O problema é que a estratégia marítima 
tem, também, missões — “dependências” — externas ao contexto 
da estratégia de defesa. Isso resulta da dualidade atinente às forças 
navais, as quais fazem parte, ao mesmo tempo, do mundo marítimo 
e das forças conjuntas — um fato que as outras forças singulares não 
compreendem necessariamente.

Os Livros Brancos franceses de 2008 e 2013 fixam cinco missões 
estratégicas para a defesa e a segurança francesas: conhecimento e 
antecipação; prevenção; dissuasão; proteção; e intervenção88. Nós 
vamos nos debruçar, brevemente, sobre seus significados marítimos. 
Para tal, vamos empregar a teoria da estratégia operacional 
mencionada anteriormente. Notemos que a discussão será de ordem 
geral; não se trata, absolutamente, de descrever, em detalhe, as 
missões atuais da Marine Nationale.

Conhecimento e antecipação
Essa missão está na origem de todas as outras missões. Ela se 

compõe de três subdivisões. A primeira é a pesquisa estratégica, 
tecnológica e científica. Por sua natureza, a pesquisa é vislumbrada 

88 Le livre blanc. Défense et sécurité nationale 2013. Direction de l’information légale et 
administrative, Paris, 2013. p. 69.
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no longo prazo — dez a vinte anos. A segunda subdivisão é a 
inteligência e a análise das informações coletadas. Essa subdivisão é 
conduzida, seja no curto prazo, seja no médio ou longo prazo, com o 
objetivo de trazer uma resposta às seguintes questões: que adversário 
(potencial), quais capacidades, quais intenções? A terceira subdivisão 
é a vigilância: quem está no mar, em qual local, por quê? A vigilância 
deve permitir o estabelecimento de uma “compilação da “imagem” 
marítima” (recognized maritime picture (RMP), oferecendo, em 
princípio, a todas as partes concernentes, a mesma visão daquilo que 
se passa em seu perímetro de responsabilidade. De modo concreto, 
há, evidentemente, informações que não são compartilhadas, pois 
elas dizem respeito somente à Polícia ou à Marinha, por exemplo.

A oceanografia operacional, a hidrografia e a meteorologia 
pertencem, também, à subdivisão “conhecimento e antecipação”. 
Em realidade, o bom conhecimento dos oceanos é primordial para o 
planejamento e a condução das operações navais. É preciso conhecer 
as vantagens e limitações dos sensores e das armas para um dado 
período e zona de atuação.

As forças navais são dependentes de uma boa capacidade 
nacional de conhecimento e antecipação. Ela é indispensável para 
conceber, corretamente, os meios, as estratégias e as táticas. Sem isso, 
a “ação naval” dependeria do acaso e seus diferentes atores teriam 
dificuldades para se coordenar.

Mas as forças navais atuam, igualmente, como um ator muito 
importante nesse domínio. Certamente, uma parte importante da 
inteligência provém de estruturas militares conjuntas, tais como os 
satélites, os drones e a análise do ciberespaço. Assim sendo, somente 
as forças navais têm uma real capacidade de coleta de dados de 
inteligência relativos àquilo que se passa abaixo da superfície do 
mar. Além disso, cada navio dispõe de meios de busca de dados de 
inteligência, normalmente, muito aperfeiçoados. As novas fragatas 
francesas de defesa antiaérea têm, por exemplo, capacidades 
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realmente impressionantes. Ao longo da operação HARMATTAN, 
parte francesa da operação UNIFIED PROTECTOR contra as forças 
de Kadhafi na Líbia (2011), as fragatas classe “Horizon” puderam 
exercer o papel de C2 Primary Unit dentro da Air Tasking Order (ATO), 
ou seja, algo normalmente atribuído a um avião E-3 Sentry AWACS 
(sistema de detecção e de comando aeromóvel ou SDCA)89.

 Em futuro próximo, os satélites terão, talvez, um papel 
ainda mais importante para a comunicação e a vigilância. Com o 
desenvolvimento de satélites muito pequenos, denominados micro 
ou pico-satélites — os últimos pesando menos de um quilograma 
— e relativamente baratos, os satélites podem vir a se tornar um 
sistema tático90.

Em suas missões de inteligência, os navios, aviões e outros meios 
não representam plataformas isoladas: cada um deles é como um nó 
dentro de uma vasta rede de informações, a qual não inclui somente 
as outras Forças Armadas, mas também o espaço e o ciberespaço. 
O navio de guerra tem diversos trunfos nesse campo: uma energia 
abundante; espaço para computadores potentes; e consoles a serviço 
de pessoal altamente qualificado.

Convém notar, igualmente, que mesmo uma pequena Marinha 
como a da Suécia pode empregar um navio especializado em 
levantamento de dados de inteligência de origem eletromagnética 
(ROEM — renseignement d’origine életromagnétique). Ele é utilizado, 
principalmente, no Báltico para monitorar as atividades russas em 
terra, no mar e no espaço aéreo. Durante a operação HARMATTAN, 
para registrar um outro exemplo, os submarinos franceses puderam 
recolher dados de inteligência importantes, não somente no mar, 

89 Fraïoli, “Le Chevalier Paul acteur reconnu des opérations aériennes”, Marine & Océans n.° 233, 
outubro-novembro-dezembro 2011. pp. 53-55.

90 Georges Mantzouris, “Micro and Pico Satellites in Maritime Security Operations”, Journal of 
Naval Science and Engineering, 2012, Vol. 8, n.° 2, pp. 1-30. http://www.dho.edu.tr/sayfalar/02_
Akademik/Egitim_Programlari/Deniz_Bilimle-ri_Enstitusu/Dergi/03_1_MICROSATELLITES_
IN_MARITIME_ SECURTYA.pdf. Acesso em: 09 jun. 2014.
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mas também sobre aquilo que se passava em terra, graças a seus 
sensores ROEM.

Dito isso, o mar é imenso e encontrar nele objetos não é fácil. 
Logo após o desaparecimento do voo MH370 da Malaysian Airways, os 
satélites detectaram destroços no oceano Índico. Entretanto, apesar 
do emprego maciço de meios aéreos e de superfície, sua localização 
exata permanecia difícil91.

Prevenção
Trata-se de uma estratégia de propósito positivo e, essencialmente, 

virtual. O objetivo é modificar o status quo a nosso favor. Aqui, as 
forças navais têm dois modos de ação principais.

Um fundamenta-se sobre a coerção e a persuasão. Demonstrando 
judiciosamente nossa força, nós impelimos o adversário a mudar 
sua postura ou a abandonar seu projeto político. A crise dos 
mísseis de Cuba, em 1962, é um bom exemplo: a US Navy realizou 
o bloqueio da ilha, a fim de impelir o adversário a modificar sua 
estratégia — naquela ocasião, encerrar o desdobramento de mísseis 
nucleares em Cuba e repatriá-los para a URSS. Tal crise é, também, 
um exemplo de utilização de uma ação militar no seio de uma 
negociação diplomática92.

Outro exemplo análogo: no verão de 1989, a Síria fez pressão 
sobre os cristãos do Líbano. A França já tinha uma fragata na área, 
mas o presidente Mitterrand tomou a decisão de enviar, também, 
o porta-aviões “Clemenceau”. Ele calculou que o aparelhamento 
repentino do navio, bem no meio do período de férias, teria um forte 
impacto midiático. Tal ação foi completada por uma entrevista com 
o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas (CEMA), o almirante 
Lanxade. O golpe foi bem calculado, uma vez que a crise se distendeu 
imediatamente; o “Clemenceau” pôde retornar ao porto sede93.

91 Quando escrevemos esse texto, em 26 de março de 2014, nada havia sido encontrado até então.
92 Thomas C. Schelling, Arms and Influence, New Haven and London, Yale University Press, 

1966. p. 16
93 Jacques Lanxade, Quand le monde a basculé, Paris, NiL editions, 2001. p. 313.
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O segundo modo de prevenção emprega o soft power: ele provém 
de uma estratégia de influência. Consiste em demonstrar a um amigo 
(potencial) o quanto ele tem interesse em nos apoiar. Reforçamos, 
assim, a amizade e, se for o caso, a aliança entre as partes.

Dissuasão
A dissuasão é uma prima da prevenção. A diferença reside, 

essencialmente, no fato de que a prevenção visa a modificar o status 
quo, enquanto a dissuasão visa a mantê-lo. Trata-se de uma estratégia 
virtual com propósito negativo: impedir alguém de fazer aquilo que 
quer, em vez de impeli-lo a fazer aquilo que não quer94.

Para a Marine Nationale, a dissuasão é, essencialmente, nuclear e 
baseia-se na presença permanente de um ou mais submarinos nucleares 
lançadores de mísseis balísticos (SNLE — sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins) no mar. Em nossa opinião, é uma visão muito estreita e 
restrita. Em realidade, há, também, uma dissuasão convencional: 
em geral, uma força naval bem adestrada e bem equipada possui um 
efeito dissuasório. Ela indica ao adversário potencial que um ataque 
contra nossos interesses vitais lhe custaria muito caro.

O objetivo da dissuasão nuclear é evitar uma guerra ou um 
conflito. Ela joga com a “lei da expectativa político-estratégica”. 
Segundo essa última, uma empreitada político-estratégica é racional 
somente se a expectativa de ganho é superior aos riscos no momento 
da tomada de decisão e durante a realização da empreitada95.

A situação dissuasória é fundamentada sobre a dialética entre 
um atacante potencial “A” e um defensor potencial “D”. “D” tem o 
objetivo de dissuadir “A”. Para que “A”, que é um ator racional, decida 
atacar, é preciso que a probabilidade de sucesso seja superior a zero. 
A ação de “A” será regida pela seguinte fórmula de Poirier96:

94 Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, op.cit. pp. 195-196.
95 Poirier, Des stratégies nucléaires, op.cit. p. 164. 
96 Poirier, Lucien, Eléments pour la théorie d’une stratégie de dissuasion concevable pour 

la France, Paris, Ministère des Armées, Centre de Prospective et d’Évaluation, 1967. pp. 5, 
37, 38. A “loi d’espérance politico-stratégique” (lei da expectativa político-estratégica) não é 
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P = k x G/R = k x EP1/CP2

Aqui, “P” representa a probabilidade de agressão. Para um 
atacante racional, “P” deve ser superior a 1 (“P” > 1). “k” é uma 
constante geral. “G” é a expectativa de ganho, “R” o risco. “E” é o 
valor da questão em disputa, enquanto “C” representa o custo da 
empreitada ou das perdas imputáveis à reação adversária. “P1” 
designa a probabilidade de sucesso atrelada às operações militares 
do agressor e “P2” a probabilidade de ocorrência da resposta nuclear.

Tal fórmula é útil tanto para a dissuasão convencional quanto 
para a dissuasão nuclear. A diferença é que, no modo convencional, 
o agressor se interessa mais pela probabilidade de ganho do que da 
do risco, enquanto, no caso nuclear, ocorre o inverso.

Um exemplo de dissuasão convencional foi a preparação, por 
estadunidenses e franceses, de um ataque contra a Síria no verão 
de 2012. Os dois países desdobraram no Mediterrâneo oriental uma 
força de superfície equipada com mísseis de cruzeiro; havia, também 
e, certamente,  submarinos norte-americanos cuja presença furtiva 
reforçava a incerteza dos sírios. Mas o presidente norte-americano 
e, logo após, seu homólogo francês foram forçados a abandonar a 
missão em face das implicações a médio prazo (risco de escalada, 
medo de fazer o jogo dos islamistas...). O resultado foi uma perda 
importante de credibilidade para os dois países.

A “lei da expectativa político-estratégica” se aplica, de 
preferência, ao conflito entre o “Próprio” e o “Outro”, excluindo-se 
terceiros. Segundo a doutrina nuclear francesa, “a dissuasão não se 
compartilha”97. Não obstante, no caso da dissuasão convencional, é 

mencionada como tal por Poirier em 1967, mas aparece claramente em 1997. Os termos que 
ele utiliza nessa última ocasião correspondem à fórmula de 1967. O autor optou por utilizar o 
raciocínio de Poirier em 1997, pois figura em um documento oficial.

97 Lucien Poirier, Stratégie Théorique, Paris, Économica, 1997. pp. 328-329.
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realmente possível para um país terceiro dissuadir um país “A” de 
prejudicar um país “B”. Para fazê-lo, é preciso uma combinação 
judiciosa de força e diplomacia.

A situação atual no mar da China oriental ilustra este jogo 
dissuasório mútuo entre a China, o Japão, a Coreia do Sul e os 
Estados Unidos da América. A questão concentra-se sobre as ilhas 
e ilhotas, as quais estão associadas ao acesso de uma ZEE98, assim 
como à liberdade de navegação. Cada país tenta demonstrar, por 
intermédio de uma presença frequentemente “musculosa”, que está 
pronto a defender seus interesses, com o emprego da força, caso 
necessário.

Se a dissuasão fracassa, é preciso modificar o modo de ação 
e passar do virtual para o real — ou perder a credibilidade, como 
ilustrado no exemplo sírio citado anteriormente.

Proteção
A proteção é uma missão real com propósito negativo. A missão 

principal das forças navais consiste em proteger as comunicações 
marítimas, sejam elas de vocação militar ou civil. Castex considera-a 
mesmo o cerne da estratégia naval: “A defesa das comunicações 
amigas coloca um problema estratégico igualmente permanente, 
constante, latente, porque é vital”99. Ou, ainda: “A missão das forças 
marítimas não é outra senão a dominação das comunicações, capaz 
de fornecer todos os benefícios que se pode esperar do mar”100.

Hoje, isso não é mais suficiente. Como vimos, há outros 
objetivos a serem protegidos, tais como as infraestruturas marítimas, 
seu pessoal e os recursos marítimos; de forma mais genérica, é 

98 Convenção de Montego Bay, parte VIII, art. 121: “Os rochedos que não se prestam à habitação 
humana ou a uma vida econômica própria, não têm zona econômica exclusiva nem plataforma 
continental”. É evidente que se pode dar interpretações variadas a tal passagem.

99 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo IV, p. 251.
100 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo I, p. 71.
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preciso assegurar a boa ordem no mar. Como o pesquisador sueco 
Stefan Lundqvist sublinhou, a missão de proteção dos transportes 
marítimos deu lugar a um conceito mais amplo — a necessidade de 
proteger os cidadãos e as economias nacionais101.

Uma outra missão totalmente clássica é a proteção ou defesa da 
costa. Trata-se de impedir a projeção de poder ou de forças inimigas 
contra nossos litorais. Nesse contexto, não se pode esquecer que a 
proteção das comunicações não tem muito valor se nossos portos 
estão ameaçados. Como Castex diz, “o complemento indispensável 
da defesa das comunicações é a proteção do “resultado” de tais 
comunicações em território nacional”102.

Essa missão de defesa costeira pode ser de amplitude variável, 
indo desde a proteção contra simples operações especiais (ações de 
comandos) até a defesa contra uma invasão, tal qual a da Normandia 
em 6 de junho de 1944.

Uma missão realmente nova é a defesa aérea de uma área. 
Certamente, a defesa aérea sempre foi uma missão importante do 
porta-aviões, entretanto, sempre era conduzida no contexto da 
defesa de uma força naval ou de uma área relativamente restrita. 
A novidade é a defesa de um teatro de operações ou de um país 
inteiro (homeland defense) contra mísseis balísticos ou de cruzeiro, 
ou contra-ataques aéreos. Os estadunidenses dispõem, hoje, de vinte 
e oito navios capazes de destruir mísseis balísticos e outros inúmeros 
países desenvolvem capacidades análogas103.

Intervenção
A intervenção é uma missão real com propósito positivo. Ela 

engloba uma ampla gama de missões, das mais simples — o que não 

101 Stefan Lundqvist, “From Protecting of Shipping to Protection of Citizens and National 
Economies.Current Changes in Maritime Security”,  Journal of Defence Studies. Vol-7, Issue-3. 
pp. 57-80.

102 Castex, Théories stratégiques, op.cit.Tomo VII, p. 34.
103 http://www.mda.mil/system/aegis_bmd.html. Acesso em: 14 jul. 2013.
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significa necessariamente que sejam fáceis de cumprir104 — às mais 
complexas. Entre as missões ditas simples, encontram-se as missões 
de socorro e salvamento, as missões de abordagem e apresamento de 
traficantes de todos os tipos e, mais frequentemente, a ação para zelar 
pela boa ordem no mar. As operações ditas de projeção de poder e de 
projeção de forças fazem parte das missões complexas. A projeção 
de poder compreende os tiros de obus ou o lançamento de mísseis de 
cruzeiro contra a terra e os ataques de caças embarcados, enquanto a 
projeção de forças implica o desembarque de militares de operações 
especiais ou de operações anfíbias de grande magnitude. A operação 
HARMATTAN é um exemplo de projeção de poder, ao passo que a 
operação OVERLORD contra os alemães na Normandia, em junho 
de 1944, é um exemplo de projeção de forças. Naturalmente, uma 
projeção de forças de grande envergadura exige, também, a projeção 
de poder (bombardeio prévio antes do desembarque, apoio de fogo 
às tropas desembarcadas etc.).

Nas operações contemporâneas, encontra-se, ainda, toda uma 
gama de missões que se inscrevem dentro da projeção de poder: 
comando e controle; inteligência; evacuação de feridos; guerra 
eletrônica; e, em breve, guerra cibernética. A evacuação de nacionais 
em caso de catástrofes naturais ou de crises constitui, por assim 
dizer, uma projeção de forças invertida.

A intervenção é, então, por consequência, o inverso da proteção. 
Mas ela pode, também, ser uma condição prévia da proteção. Castex 
exprimiu-a bem: “A missão consiste em obter e conservar o controle 
das comunicações essenciais de superfície e dele servir-se para 
cumprir os fins da guerra. Será preciso criar, manter e explorar — 
caso necessário com a ajuda de forças terrestres, e dominando-se a 
ação antagonista das forças “vermelhas” — uma situação que nos 
proporcione o livre uso do mar para cumprir todos os propósitos 

104 “Na guerra, tudo é muito simples, mas a coisa mais simples é difícil”. Clausewitz, De la guerre, 
op. cit. p. 109.
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militares, econômicos e políticos considerados como necessários. Tal 
situação deverá, ainda, privar os “vermelhos” da mesma vantagem”105.

De maneira mais frequente, é pela intervenção, sob a forma de 
projeção de poder e de forças, que as forças navais agem contra a 
terra e contra o poder político adverso lá estabelecido: “O habitat 
normal dos povos é, na realidade, a terra. É dela que eles tiram sua 
força. O “Oceano” nada mais é do que o caminho que os une e onde 
eles se confrontam”106. 

Castex bem exprimiu a interação entre a força de intervenção e 
a força de proteção no contexto da projeção de poder: “A influência 
do ‘poder do mar’ nas grandes crises deste mundo é função da força 
aeroterrestre que ele é capaz de projetar e a influência do “poder da 
terra” é confrontada, nesses mesmos momentos, pela força aeronaval 
que ele (‘poder do mar’) pode colocar na balança”107.

A União Europeia
No capítulo 4, falamos da UE. Constatamos que ela tem uma 

política marítima integrada, assim como uma estratégia marítima: a 
SSMUE. Ela pode vir a ser um poder marítimo? Para saber a resposta, 
voltemos à grade de análise proposta a seguir.

1. Condições geográficas. A Europa tem costas muito extensas 
com grande número de portos, assim como comunicações 
fluviais. Sua área marítima, entretanto, é repartida em 
diversas subáreas contendo características diferentes. O 
Báltico e o mar Negro são mares semifechados com um 
fluxo marítimo muito elevado. Em ambos os casos, e, em 
particular, no Báltico, a Rússia constitui um poder dominante 

105 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p. 388.
106 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p. 1.
107 Citado em Coutau-Bégarie, La puissance maritime: Castex et la stratégie navale, op.cit. p. 247.
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e uma ameaça potencial. A fachada oeste da Europa, 
inversamente, não parece ameaçada nos dias de hoje. Quanto 
ao Mediterrâneo, ele representa a matriz histórica da Europa. 
Ele conhece um fluxo marítimo muito importante, mas é, 
também, o lugar onde se cruzam inúmeras ameaças, riscos e 
perigos. É nesse espaço, em especial, que se encontra a única 
área de confrontação militar entre um membro da UE e outro 
país, uma metade do Chipre permanecendo sob ocupação 
turca. Assim, a Turquia ameaça diretamente a ZEE do Chipre 
e as jazidas de gás nela contidas.

2. Condições econômicas e financeiras. A Europa é a maior 
potência econômica do mundo e tem o maior número de 
navios de comércio. Sua indústria marítima é de grande 
importância e tem tendência para crescer ainda mais graças 
ao programa de “Crescimento Azul”.

3. Condições industriais. A Europa sempre teve uma grande 
indústria no domínio marítimo. Entretanto, é preciso 
reconhecer que, no tocante aos navios mercantes, ela foi 
ultrapassada pela China e, sobretudo, pela Coreia do Sul.

4. Condições políticas. A Europa não tem um governo eficaz 
e unificado. Seus Estados podem, em teoria, concretizar 
acordos sobre vastos programas como o “Crescimento Azul”, 
mas sua capacidade de conduzir a bom termo uma política 
complexa está longe de ser assegurada. No domínio da 
Defesa, ela é, na realidade, fragmentada e não dispõe de uma 
apreciação unificada de seus interesses vitais.

5. Condições militares. A ausência de cultura naval comum é 
um “calcanhar de Aquiles” da Europa. Certamente, foi pelo 
mar que ela desenvolveu vastos impérios coloniais; mas nem 
todos os seus membros participaram dessa epopeia e, no 
final das contas, a maior parte deles tem, preferencialmente, 
uma cultura estratégica continental. A Europa vive sempre 
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assombrada pela herança da Guerra Fria, com o risco de 
recrudescimento das tensões em sua parte central e oriental. 
No papel, a Europa tem recursos marítimos relevantes, 
entretanto, eles não são homogêneos, tendo cada país optado 
por guardar sua autonomia nesse domínio. Finalmente, os 
recursos marítimos diminuem e a crise quase não permite o 
lançamento de grandes programas para conter a tendência.

A Europa apresenta uma carência significativa no campo 
aeronaval. Ela dispõe tão somente de um único porta-aviões, o 
“Charles de Gaulle” francês. À medida que os novos porta-aviões 
britânicos estejam operacionais, eles representarão, evidentemente, 
uma contribuição importante. Mas eles não serão interoperáveis 
com aquele da França.

Enfim, existem duas potências nucleares no seio da UE: a Grã-
Bretanha e a França. No entanto, seus arsenais são estritamente 
nacionais e os outros países europeus são mais hostis ao “nuclear” do 
que tranquilos por ter essas duas potências nucleares ao lado deles.

Pode-se concluir, então, que a Europa tem diversos trunfos de 
um poder marítimo, mas lhe faltam um governo eficaz e, sobretudo, 
uma cultura naval comum.

A UE tem, certamente, um projeto político, com o Tratado de 
Lisboa sendo a prova. Entretanto, ela não possui uma estratégia 
integral que possa interligar as dimensões econômicas e de defesa. 
Ela tem estratégias econômicas, financeiras e industriais, mesmo 
que quase não sejam orientadas em direção ao mar. Há, no entanto, 
um embrião de estratégia marítima representado pelo projeto de 
“Crescimento Azul” e pela SSMUE. Contudo, é muito cedo para saber 
se a SSMUE pode se traduzir em uma estratégia de ação, uma estratégia 
naval. Em suma, falta cruelmente à UE uma estratégia moral, não 
somente para que suas populações compreendam a importância do 
mar, mas também para unir os cidadãos europeus em torno da causa 
da Europa.
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Quanto ao projeto de defesa europeia previsto pelo Tratado 
de Lisboa, ele é insuficiente para que a União possa se tornar um 
verdadeiro poder militar e marítimo. Não são as estruturas e tratados 
que faltam aos Estados-membros, mas sim uma vontade política.

Posto isso, não há nada que impeça a UE de se tornar um poder 
marítimo. O que lhe falta é conseguir interligar as estratégias civis, 
discutidas anteriormente, com uma estratégia de ação naval. Todavia, 
a SSMUE representa um passo muito importante na boa direção. 
Resta verificar se ela se transformará em realidade ou permanecerá 
como um belo projeto. Todos os Estados europeus têm, em todo 
caso, interesse em uma boa proteção de seus bens, riquezas, leis e 
ambientes marítimos.

Conclusão
Ao término deste longo capítulo, uma síntese se impõe. Nós 

estabelecemos uma estrutura político-estratégica que provém de 
um projeto político. Colocamos a estratégia marítima no centro de 
tal projeto e identificamos suas três subestratégias: a estratégia de 
riquezas; a estratégia de meios; e a estratégia naval. A estratégia de 
riquezas representa o resultado econômico da estratégia marítima, o 
“output”. A estratégia de meios tem por vocação fornecer às outras 
duas as capacidades necessárias, o “input”. A estratégia naval é 
encarregada da ação nos domínios da defesa de nossos interesses e 
da intervenção em face de ameaças.

Vimos, também, as ligações estreitas que existem entre a 
estratégia marítima e as outras atividades de um Estado. A “realidade 
marítima” espalha-se como um tecido sobre todos os campos da 
ação e é, por isso, que se fala de “maritimização”.

Vislumbramos a estratégia marítima como parte da estratégia 
de defesa. Aqui, o efeito operacional é o “output”. Analisamos as 
possibilidades oferecidas pelas forças marítimas à estratégia conjunta.
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É aí que se encontra o cerne do problema da estratégia naval: 
ela é dual no sentido em que é, ao mesmo tempo, atrelada ao mundo 
marítimo, de preponderância civil, e às forças conjuntas. Logo, ela 
tem dois mestres, a política marítima e a política de defesa. Em uma 
certa medida, isso não causará problema pois em ambos os casos, 
é preciso assegurar a proteção no mar ou, para retomar o linguajar 
tradicional da estratégia naval, o domínio do mar. É sobretudo no 
campo da estratégia de meios que se confronta com um dilema: a 
estratégia marítima precisa de um grande número de cascos, mas 
não de capacidades militares evoluídas, ao passo que a estratégia 
conjunta precisa de navios poderosos, contudo muito onerosos para 
que possam ser construídos em grande número. Do mesmo modo, 
as duas lógicas se acham facilmente em situação de concorrência 
para o emprego dos meios. Por exemplo, uma operação de grande 
envergadura como a HARMATTAN, tem como consequência o fato de 
restringir os meios necessários para assegurar os acessos marítimos.

Fundamentamos nossa análise na ideia “castexiana” de 
“dependências”, bem como na estrutura político-estratégica de 
Poirier. Pensamos ter demonstrado que essa lógica facilita a discussão 
em torno da coerência das diferentes estratégias.

Demonstramos aquilo que as forças navais podem trazer 
de contribuição a uma estratégia de defesa no contexto das cinco 
missões estratégicas. Seu principal trunfo é a liberdade de navegação, 
que lhe dá uma flexibilidade estratégica que outras forças singulares 
são desprovidas.

Por último, mostramos, ao mesmo tempo, as possibilidades e as 
dificuldades que existem para se construir uma verdadeira estratégia 
marítima europeia.

É chegado, agora, o momento de nos debruçarmos sobre a 
estratégia naval. 
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Introdução
A estratégia naval constitui a estratégia de ação da estratégia 

marítima. Nós a abordaremos a partir das Théories Stratégiques 
(Teorias Estratégicas) por meio da qual nós exploraremos 
inicialmente os aportes geoestratégicos — a dialética entre o poder 
terrestre e o poder naval, a análise do mar como meio operacional.

Em seguida, a partir do desenvolvimento citado, chegaremos 
ao coração do tema. Este fará com que seja necessário evocar ao 
início o objetivo principal da guerra naval: o domínio do mar e seu 
equivalente “castexiano”, o controle das linhas de comunicações 
marítimas. Isto nos conduzirá naturalmente a discutir “a tripartição 
castexiana” dos modos de ação: a luta entre forças organizadas, o 
ataque e a defesa das linhas de comunicações (no mar) e, por último, 
as operações do mar contra a terra.

Abordaremos, então, a diplomacia naval. Aqui, será necessário 
abandonar Castex uma vez que ele discorreu muito pouco sobre tal 
assunto extremamente importante. Debateremos, também, sobre a 
questão da boa ordem no mar e dos aspectos da tecnologia naval. Em 
seguida, chegar-se-á a uma análise da manobra estratégica, um dos 
grandes temas “castexianos”. Robustecidos por estes conhecimentos, 
nós, por tal razão, voltaremos às cinco missões estratégicas 
apresentadas no capítulo precedente.

Capítulo

6
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A geografia
Castex dedicou uma grande parte de sua reflexão à influência 

dos fatores geográficos sobre os combates militares. “A geografia é um 
fator essencial da estratégia. Nessa qualificação, ela está, juntamente 
com a história, na base dos conhecimentos indispensáveis aos 
homens de Estado, aos soldados e aos homens”1. A guerra naval 
é dependente dos dados decorrentes dos aspectos geográficos na 
proporção em que estes comandam as comunicações marítimas.

Uma das teses fundamentais de Castex é a de que “a influência 
da geografia (na estratégia naval) não é outra coisa do que a reação da 
terra sobre o mar”2. Ele entende, por tal ideia, que o poder terrestre, 
graças à aviação, é cada vez mais capaz de atacar o poder marítimo. Em 
1921, o general norte-americano Billy Mitchell havia demonstrado tal 
capacitação nesse aspecto ao afundar o antigo navio de guerra alemão 
Ostfriesland. O ataque, certamente, tinha exigido um número elevado 
de aviões e bombas, mas, em contrapartida, não havia deixado de dar 
indícios da vulnerabilidade dos navios de superfície3.

Castex foi um dos primeiros oficiais de marinha a mensurar a 
consequência estratégica desse novo estado de coisas, ao prever que 
as linhas de comunicações marítimas com relação às bases aéreas 
iriam tornar-se uma questão capital: “A guerra de ‘comunicações’ e 
o ataque e a defesa dessas estão condicionadas em um grau bastante 
elevado pela geografia”4. Porém, hoje, o poder naval, pode-se assim 
dizer, conseguiu a sua revanche graças à sua grande capacidade 
de projeção de poder e de forças: é possível, então, a esse respeito, 
inverter-se a fórmula “castexiana” e falar-se da reação do mar contra 
a terra.

1 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.135.
2 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.154.
3 Coutau-Bégarie, Traité de Stratégie, op.cit, pp. 572-573.
4 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.149.
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Castex faz uma diferenciação entre a geografia horizontal 
e a geografia vertical5. A primeira é bastante evidente: trata-se 
da configuração do litoral e da posição das ilhas, faróis e outras 
instalações. A geografia vertical examina a profundidade das águas, 
a topografia dos fundos e de outros elementos importantes para a 
ação dos submarinos. Nos dias atuais, a geografia vertical possui, sem 
dúvida, maior importância do que nos tempos de Castex, desde que 
uma tática vencedora exige um bom conhecimento das condições 
hidrográficas.

Geografia horizontal
Castex dá, no Tomo III de sua obra, um belo exemplo do 

que se poderia chamar de uma apreciação da situação geográfica. 
Neste caso, ele descreve a geografia mediterrânea em termos 
operacionais: distâncias entre os países, características do litoral 
(aberto ou arquipelágico), dos estreitos e das ilhas. Ele discute sobre 
as possibilidades, mas também sobre as dificuldades, que envolvem 
tais dados. Em seguida, ele trata do posicionamento das bases navais 
ou aeronavais e da posição das linhas de comunicações marítimas 
em relação aos litorais amigos ou inimigos.

As distâncias são constantes sobre o papel, mas, ao expressá-
las em tempo ou em raios de ação, elas dependem da tecnologia: “A 
arena física está bem fixada em grandeza absoluta, se é considerada 
em dimensões lineares, em quilômetros. Mas, no caso de considerá-la 
no tempo, ou seja, quanto à duração do percurso, descobre-se que ela 
é singularmente encurtada”6. Atualmente, nós acrescentamos duas 
dimensões a essa arena física: o espaço e o ciberespaço. Este último é 
tido como virtual, entretanto, depende de uma infraestrutura física. 

5 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.152.
6 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.153.
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A velocidade é bastante elevada no ciberespaço, porém, é, ainda 
assim, limitada (menos de 300.000 m/s)7.

Geralmente, são as forças do adversário que constituem os 
objetivos estratégicos prioritários. Mas há, apesar disso, situações 
onde um ponto geográfico pode constituir-se em objetivo de tal 
tipo8. Entretanto, “é preciso fazer uso da geografia sem estar a ela 
submetido”9.

Castex faz uma diferenciação entre as bases e as posições (sobre 
as quais ele entende o que nós chamamos, corretamente, de pontos 
de apoio). As primeiras são necessárias do ponto de vista logístico, as 
segundas permitem atacar o inimigo. Elas são função do desenrolar 
do conflito e da geografia do teatro10.

A posse de bases e de pontos de apoio não é necessariamente 
uma vantagem estratégica.

Ocorre até mesmo que ela seja um fator de fraqueza e que a 
sua defesa absorva recursos muito importantes11. “Não existem 
apenas bases úteis; pode haver algumas inúteis, desfavoráveis e, até 
mesmo, incômodas. Tudo irá depender das circunstâncias políticas 
e geográficas”12.

A guerra do Pacífico ilustra muito bem tal proposta. A partir 
de 1942, a estratégia norte-americana está baseada na conquista 
sucessiva de pontos de apoio e, em uma menor dimensão, de bases 
sobre a rota que conduzia em direção ao Japão. Os pontos de apoio 
japoneses apenas foram atacados quando representavam uma 
ameaça. Os norte-americanos fizeram um uso judicioso da geografia. 
Os japoneses, ao contrário, instalaram guarnições importantes sobre 

7 Olivier Kempf, Introduction à la Cyberstratégie, Paris, Économica, 2012. pp 65-66.
8 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.240.
9 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.243. Ele cita aqui Daveluy.
10 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.176-177.
11 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.198.
12 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.191.
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ilhas frequentemente sem valor, nas quais elas foram abandonadas a 
sua própria sorte até o final da guerra.

Um exemplo recente de ponto de apoio é a ilha italiana de 
Solenzara, onde estavam baseadas as forças aéreas durante a operação 
UNIFIED PROTECTOR contra Kadhafi (2011).

Castex conclui: “O que importa, não são as posições [pontos de 
apoio] propriamente ditas, mas a força que pode daí sair e apoiar-
se sobre elas. Isto é o único elemento que, em verdade, “comanda” 
qualquer coisa. Tanto as posições, como a própria geografia são 
apenas realmente interessantes de acordo com a dimensão que 
contribuem para as operações da força em movimento e onde elas aí 
interferem para facilitar as ações. São as operações, claramente, que 
pautam os combates”13. Esta apreciação permanece válida, ou quase, 
plenamente.

Realmente, a geografia, hoje em dia, tomou uma importância 
que Castex não poderia prever, uma vez que a “territorialização” e 
a “infraestruturação” do mar reforçaram o seu papel na estratégia 
marítima contemporânea. É graças aos seus pontos de apoio além-
mar que a França possui a segunda maior zona econômica exclusiva 
(ZEE) do mundo. Todas as riquezas, sobre as quais foram feitos 
comentários no capítulo 4, são sob tal ponto de vista consequências 
da geografia. O antigo provérbio marítimo segundo o qual “o mundo 
é composto de 70% de mar, e o resto serve somente para atracar um 
navio” é cada vez mais verdadeiro!

Entretanto, para a estratégia de ação, para a estratégia naval, a 
conclusão de Castex é sempre pertinente. O homem do mar deve 
realmente pensar em termos de fluxos e não em termos de posições 
geográficas. Não é o estreito de Ormuz que é importante por si 
mesmo, mas o fluxo que o atravessa.

13 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.200.
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Geografia vertical
Aquele que olha o mar em um belo dia de verão, acha-o sem 

limites e homogêneo. No mar reina o silêncio — do que vem o filme 
Le monde du silence (O mundo do silêncio) de Jacques-Yves Cousteau 
e de Louis Malle (1956). O mar não é, entretanto, nem ilimitado, 
nem homogêneo, nem silencioso.

A superfície do mar constitui a delimitação entre dois domínios 
que possuem características físicas radicalmente diferentes. Como 
aprende a sua custa aquele que fica com o corpo reto quando dá 
um mergulho, a água, ao contrário do ar, não é compressível. 
Razão pela qual, o som é transmitido muito mais rápido do que no 
ar: cerca de 1500 metros/segundo contra 300 metros/segundo. As 
ondas eletromagnéticas — rádio, radar — no mar propagam-se em 
compensação, muito mal: somente as frequências muito baixas VLF 
(3-30Khz) e a parte inferior da faixa LF (30-300khz) são utilizáveis 
para comunicar-se com os submarinos quando mergulhados. Esta 
diferença de propagação tem duas consequências. Logo, a massa 
de informação que pode ser transmitida no meio submarino é 
bastante limitada em relação àquela que é transmitida na atmosfera. 
Em consequência, na falta das ondas radar (tipicamente GHz), são 
utilizadas as ondas sonoras para o reconhecimento no ambiente 
marinho. 

A extensão do mar é limitada no plano horizontal por terra — 
o litoral e as ilhas. Em certos mares, como o Báltico, encontram-se 
grandes arquipélagos. O de Estocolmo, na Suécia, contém dezenas 
de milhares de ilhas e ilhotas, o que o torna dificilmente navegável. 
Por causa disso, é difícil surpreender e atacar os navios a partir do ar. 
Pode-se aí utilizar meios submarinos, mas isso exige os submarinos 
de “bolso” (como o navio sueco HMS Spiggen lançado em 1990, de 
11 toneladas e 17 metros de comprimento) ou engenhos submarinos 
armados com mergulhadores.
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Outras características do mar, como as marés e as condições 
meteorológicas, influem na condução tática. O golfo de Gasconha é, 
por exemplo, conhecido por seus temporais e fortes vagas. 

Como as ondas sonoras são o único meio de vigília sob 
a superfície, a propagação delas tem uma importância tática 
primordial. A propagação depende da sua velocidade, a qual varia 
com a temperatura, a salinidade e a pressão, sendo esta uma função 
da profundidade. Desse ponto de vista, o mar não é homogêneo. 
As correntes e a foz de um rio criam zonas em que a velocidade 
de propagação é diferente com relação às zonas circunvizinhas. Um 
mar pouco profundo e com baixa salinidade, como o mar Báltico, 
oferece condições muito diferentes do que no Atlântico para a luta 
antissubmarino.

Proporcionalmente, o mar é menos silencioso do que os 
animais, os navios, as ondas e as máquinas de uma maneira geral — 
por exemplo as bombas das plataformas de exploração de petróleo 
— emitindo sons. Em um litoral, há uma forte atividade industrial. 
Isto constitui um ambiente ao redor barulhento que pode facilmente 
mascarar o ruído de um submarino.

As ondas radar são, também, afetadas pelo mar. Um mar grosso 
gera um “ruído”, ou seja, ecos parasitas que tornam a detecção difícil. 
Um mar frio sob uma camada mais quente concentra as ondas radar 
junto à superfície. Isso proporciona alcances extremos, ao mesmo 
tempo que gera uma hipersensibilidade para objetos pequenos, 
como um pássaro do mar. Em ótica, este fenômeno é chamado de 
miragem.

Outros fenômenos naturais afetam, ainda, as condições táticas e 
estratégicas. A tecnologia moderna pode, em relação a tal problema, 
atenuar os efeitos nefastos, mas isso só é feito parcialmente. Por 
consequência, fica claro que o estratego e o tático devem conhecer a 
sua área de operações no sentido vertical tão bem quanto no sentido 
horizontal. Este é o objeto da hidrografia operacional, que conhece 
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hoje um importante desenvolvimento. Ao final, trata-se de conhecer 
e predizer as condições físicas dos oceanos, da “bioquímica”, assim 
como do estado dos ecossistemas. Existem na França vários projetos 
neste campo, como o Prévimer para áreas costeiras. A sociedade 
Mercator Océan produz previsões em escala global ou regional14. 
Mercator e a Comissão europeia conduzem, também, o projeto 
ECOMF (European Centre for Ocean Monitoring and Forecasting — 
Serviço Europeu de Vigilância dos Oceanos)15. Para fazer as previsões, 
é evidente ser necessário realizar observações. A observação a partir 
do espaço é especialmente importante. Ela é efetuada pelo sistema 
europeu Copernicus (antigamente GMES — Global Monitoring for 
Environment and Security) e sua aplicação marítima Copernicus 
Marine Service16. Entretanto, faz-se necessário também observar 
o oceano em profundidade. Vários projetos de sensores, mais ou 
menos autônomos, estão em desenvolvimento com tal finalidade17.

Mares estreitos e a influência do litoral
As zonas costeiras são muito importantes. É nesta região 

que os fluxos marítimos se desdobram seja a partir dos portos ou 
convergindo para os mesmos. Também é em tais zonas que a maior 
parte da atividade pesqueira é praticada. Tais zonas são, portanto, 
um teatro de operações ideal para os piratas e os terroristas e, 
em caso de guerra, para as ações dos submarinos. As marinhas 
pequenas, que têm por missão limitar-se à defesa do seu território 
nacional contra os ataques marítimos, normalmente, operam nesse 
ambiente. A geografia vertical, em tal caso, é bastante influenciada 

14 http://www.mercator-ocean.fr/fre. Acesso em: 08 mar. 2014.
15 http://www.mercator-ocean.fr/actualites-agenda/actualite/actualite-L-aventure-continue-avec-

MyOcean2. Acesso em: 08 mar. 2014.
16 http://www.copernicus.eu/pages-principales/services/marine-monitoring. Acesso em: 08 mar. 

2014.
17 Ver http://waydownsouth.wikispaces.com/Argo+Floats. Acesso em: 30 mar. 2014.
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pela proximidade de terra, o que pode dar, a uma pequena Marinha 
experimentada, uma vantagem tática caso saiba utilizar as condições 
do ambiente.

Castex interessou-se muito por tais questões. Ele observa 
particularmente que “nos mares estreitos e de extensão restrita, a 
reação de terra sobre o mar é mais notável do que nos vastos espaços 
oceânicos”18. Ele descreve, de modo significativo, a influência da 
costa sobre as comunicações marítimas: “A geografia do litoral, ou 
seja, sua constituição hidrográfica, pode servir ao partido que está 
na defensiva para proteger as suas comunicações costeiras e ocultá-
las das ações do partido mais forte, ao mesmo tempo que torna 
difíceis os ataques contra o território. As ilhas avançadas, quando 
elas pertencem ao defensor, constituem boas posições, ao abrigo 
das quais, o tráfego costeiro pode navegar em melhores condições 
de segurança. Com mais razão quando o mesmo beligerante possui 
os canais interiores ou os canais navegáveis, logo ele pode reservar 
para si a utilização. Os bancos, os alto-funda, os perigos submersos 
podem representar aspectos análogos. Estas vantagens são capazes, 
além disso, de proporcionar um uso racional do terreno, pelo 
estabelecimento de campos de minas e obstruções diversas, de 
baterias de artilharia em pontos importantes, e pela intervenção da 
aviação costeira”19. Esta é, diga-se de passagem, uma boa descrição 
da defesa sueca durante a Guerra Fria.

Castex insiste a respeito da interdependência entre o controle 
dos mares estreitos e dos seus litorais: “O domínio costeiro não é, 
como se esperava que fosse, uma condição suficiente da dominação 
de um mar fechado. Mas ele é quase como uma condição necessária 
no sentido de que tal dominação, sobretudo nos nossos tempos de tão 
forte reação de terra, apenas é, na verdade, plena e completa, se ela 
é alcançada pela conquista do litoral e, ao mesmo tempo, da água”20. 

18 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.157.
19 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.150.
20 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.160.
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Por outro lado, “a defesa das costas, limitada às necessidades militares 
e gerais razoáveis, aparece como uma das condições fundamentais 
da liberdade de ação das forças móveis navais, e aéreas, até mesmo 
para o partido que pode adotar uma linha de conduta ofensiva”21.

Entretanto, isto não é exatamente assim, como Castex escreve 
em outra parte, se a defensiva naval está privada de apoio de terra22.

Não obstante, a evolução tecnológica modifica a relação dos 
dados do problema: “A influência da geografia nas operações é um 
fator que não permanece constante no decorrer dos séculos. Evolui 
com o tempo, os instrumentos e o progresso técnico”23, escreveu 
Castex, e ainda: “Os aperfeiçoamentos da tecnologia influenciam 
tanto sobre o problema das posições como sobre a maior parte de 
outros “aspectos” e, em particular, no caso daqueles essencialmente 
geográficos”24.

A operação HARMATTAN dá um bom exemplo acerca dessa 
situação. A França, em tal caso, demonstrou uma significativa 
atitude no sentido de integrar uma série de atores táticos: a Marinha 
(navio-aeródromo, aviões embarcados, fragatas antiaéreas, navios 
anfíbios, submarinos, aviões de patrulha marítima), a Força Aérea 
(AWACS, aviões de caça, “comandos aéreos”), o Exército (helicópteros 
armados) e as forças aliadas. Particularmente interessante foi a ação 
do Exército a partir dos navios de projeção e de comando (BPC) 
classe Mistral. Isso confirma a nossa observação sobre a bastante 
forte reação do mar contra a terra na época atual.

A operação HARMATTAN ilustra, também, o emprego de uma 
base de operações no mar (Sea Basing). Em lugar de estabelecer 
grandes bases em terra, como no Afeganistão, preservam-se os 
recursos principais no mar a bordo dos navios anfíbios e outros. 

21 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.150.
22 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.93.
23 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.151.
24 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.210.
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Reduz-se, assim, a “pegada terrestre” (foot print), limitando-se, ao 
mesmo tempo, os riscos de fricções com a população civil e o perigo 
de ataques terroristas. Esta é a razão pela qual a U.S. Navy e o U.S. 
Marine Corps estão em processo de aquisição de navios especiais 
denominados Mobile Landing Plataforms (plataformas anfíbias 
móveis) que servem, simultaneamente, para transportes logísticos e 
bases avançadas25.

A “infraestruturação” do mar, pela instalação de parques de 
geração de energia eólica ou de plataformas para a exploração de gás 
e petróleo, também modifica os dados do problema. A comprovação 
de Castex — “O habitat normal das pessoas é em terra. É dele que 
elas obtêm a sua força. O Oceano é apenas o caminho que os une e 
que elas disputam”26 — não é mais verdadeira: o mar é, de hoje em 
diante, importante por si só.

Os parques de geração de energia eólica podem cobrir áreas 
tão vastas e produzirem um ruído que pode tornar mais difícil a 
detecção de submarinos. Além do mais, sabe-se pouco como eles 
afetam o emprego dos radares27. Acredita-se, contudo, que uma 
torre de geração eólica — mais precisamente seu hélice — tem 
uma superfície radar equivalente de quase 10.000 m². É também 
conhecido que os movimentos das hélices afetam um radar doppler, 
equipamento de uso corrente a bordo dos aviões modernos.

As plataformas de exploração e explotação de petróleo ou 
gás têm, também, uma grande superfície radar equivalente e seus 
equipamentos produzem ruídos.

Os efeitos são, em princípio, válidos para qualquer infraestrutura 
no mar. Porém, as infraestruturas em questão representam, além 
de tudo, obstáculos que interferem na trajetória e na manobra dos 

25 http://www.dodbuzz.com/2013/12/10/navy-marine-corps-build-new-sea-basing-ships. Acesso em: 
21 fev. 2012.

26 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.1.
27 Brödje & Gille, “Konsekvenserna av havsplanering och sjösäkerhet”, op.cit. pp.69-70.
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navios. Deve ser, por exemplo, bastante difícil caçar um submarino no 
interior de um parque de geração de energia eólica instalado no mar.

Para concluir, uma infraestrutura no mar constitui um 
cenário tático bastante particular. Os submarinos — sobretudo os 
submarinos de bolso — e as “vedetas”, para não falar das pequenas 
embarcações utilizadas pelos comandos ou pelos terroristas, possuem 
a possibilidade de aí ocultarem-se. Foi assim que os iranianos 
utilizaram as plataformas petroleiras como base para suas “vedetas” 
durante a guerra com o Iraque nos anos 198028. 

Normalmente, as áreas de “infraestruturas” no mar encontram-
se bem próximas do litoral, mesmo quando começa a assistir-se a 
uma exploração de minérios em alto mar. Elas são como uma zona 
de transição entre a terra e o mar, como Castex bem descreveu: “Do 
ponto de vista estratégico, tudo se passa como se a terra ultrapassasse 
o mar, como se os continentes tivessem uma influência sobre os 
oceanos, derramando-se sobre eles, da mesma forma como o óleo”29. 
Tal desenvolvimento será cada vez mais importante de acordo com 
efeito advindo da evolução tecnológica: “A reação da terra sobre o 
mar cresceu de maneira significativa com o progresso técnico”30.

Nós já reiteramos a necessidade de regular a utilização do 
mar, sobretudo nos espaços estreitos como no Mar do Norte. Tal 
regulação afeta desde o presente as operações navais, sobretudo em 
tempo de paz. As consequências disso em caso de guerra e de crise 
ainda permanecem por serem descobertas.

Quaisquer que sejam elas, a zona costeira é hoje mais 
importante e mais restritiva no plano estratégico do que no passado. 
Simultaneamente, os alcances dos sistemas de armas localizados em 
terra, direcionados aos alvos no mar, aumentaram. Não obstante, as 

28 http://www.navalhistory.org/2013/04/18/operation-praying-mantis-18-april-1988. Acesso em: 
10 mar. 2014.

29 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.154.
30 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo III, p.157.
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possibilidades de projeção de poder e de forças conheceram a mesma 
evolução. A dialética entre o poder marítimo e o poder terrestre, por 
consequência, permanece atual.

O espaço e o ciberespaço31

Mencionamos várias vezes o espaço e o ciberespaço como as 
dimensões nas quais hoje se joga a guerra naval. O espaço possui, em 
princípio, três funções: a ajuda à navegação (por exemplo, por meio 
do famoso GPS), a vigilância (ótica, radar e ROEM — Renseignement 
d’origine életromagnétique — informações de origem eletromagnética) 
e a comunicação. Estas funções são vitais para a guerra no mar — ou 
ao menos em alto mar — elas trazem por consequência as questões 
das contramedidas. Os Estados Unidos e a China desenvolvem 
sistemas antissatélites, os quais até então, têm sido ajustados com 
um certo sucesso32.

Como os satélites se comunicam com a terra por meio das redes 
eletromagnéticas, os seus sinais podem ser perturbados. É aí que 
entramos no ciberespaço. Olivier Kempf propôs uma definição em 
seu livro Introdução à Ciberestratégia: o ciberespaço é “uma dimensão 
global constituída pela rede feita por malhas de infraestruturas 
das tecnologias de informação (como a internet), de redes de 
telecomunicações, dos sistemas de informática, de processadores e 
de mecanismos de controle integrados. Inclui a informação numérica 
transportada, assim como os operadores dos serviços da linha”33.

O ciberespaço pode, também, ser definido como sendo 
constituído por quatro camadas34.

31 Este capítulo fundamenta-se, em grande medida, em um documento de informação oficial: 
(U.S. Navy) Information Dominance Corps. http://www.usna.edu/Cyber/_files/documents/idc/
IDC_Overview.pdf. Acesso em: 10 mar. 2014.

32 Ver, por exemplo, Michael Krepon e Julia Thomson (éds), Anti-satellite Weapons, Deterrence and 
Sino-American Space Relations, Stimson, setembro 2013. p.27.

33 Kempf, Introduction à la Cyberstratégie, op.cit. pp 10-11.
34 http://www.strato-analyse.org/fr/spip.php?article264&lang=fr. Acesso em: 14 abr. 2014.
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1. Camada Física: as infraestruturas, fibras óticas transoceânicas;
2. Camada de comando e controle (C&C): as plataformas e 

os protocolos de encaminhamento, e os softwares que os 
implementam;

3. Camada Lógica: os dados publicados, os softwares que 
permitem acessá-los e transformá-los; servidores WEB, 
ferramentas de busca, navegadores, Contents Delivery 
Networks, sistemas de codificação;

4. Camada Cognitiva: o espírito e a inteligência dos internautas, 
organizadas pela semântica e a sintaxe das interfaces de 
acesso à camada lógica.

Todas essas camadas são suscetíveis à manipulação no âmbito 
de uma ciberguerra. É em tal objetivo que se fixa o Almirante 
Greenert (CNO da USNavy): “O ciberespaço tornou-se operacional 
com as capacidades que englobam todo o espectro eletromagnético. 
Ao proceder assim, nós teremos um conhecimento (awareness) e um 
controle no melhor nível, quando e onde nós o desejarmos”35.

A guerra moderna no mar está fundamentada em uma grande 
medida nas informações. Um navio de guerra pode ser compreendido 
como um vasto sistema de informação composto das quatro camadas 
descritas anteriormente, com a finalidade de conectar os homens e 
as máquinas. A informação em questão depende do mesmo modo 
da técnica (o estado do sistema de propulsão, por exemplo) ou da 
administração como dos dados que alimentam os sistemas de armas. 
Uma grande parte dessa informação transita por cabos, entretanto, 
fez-se necessário, também, obter informação vinda do exterior, a 
qual passa pela via eletromagnética.

O navio de guerra do futuro irá pôr em serviço os “drones” 
de vigilância, até mesmo os de combate, acima, sobre e abaixo da 

35 http://www.usna.edu/Cyber/_files/documents/idc/IDC_Overview.pdf. Acesso em: 10 mar. 2014.
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superfície do mar. Quanto aos drones submarinos, a conexão é 
efetuada, como já se viu, por meio de sinais sonoros, o que apenas 
permite um volume de informações de pequena monta. Os outros 
drones são conectados por meio de enlaces eletromagnéticos.

Os navios de uma força naval são conectados, também, entre 
eles dentro de uma imensa rede. Hoje em dia, é possível utilizar 
a informação coletada por um navio para acionar os sistemas de 
armas de um outro navio. Isto exige uma grande quantidade de 
dados trocados entre computadores. No caso de a força naval ter que 
cobrir uma vasta área, o que é geralmente o caso, é preciso utilizar 
os enlaces por satélites. Os satélites são igualmente necessários para 
a navegação, a arte antiga de navegação astronômica é muito pouco 
praticada. Nós já enfatizamos a importância dos satélites para a 
vigilância.

Finalmente, a força naval está conectada aos estados-maiores 
em terra, o que demanda aqui, mais uma vez, os enlaces por satélites. 
Fala-se, então, de um sistema dos sistemas, os quais são, geralmente, 
ligados entre eles por via eletromagnética, assim como, por cabos. Se 
é seguido o pensamento do almirante Greenert, pode-se dizer que 
toda essa vasta rede constitui o ciberespaço.

Há, em princípio, três pilares na ciberguerra. Inicialmente, 
é preciso proteger os seus próprios dados e sistemas. Deve-se, em 
seguida, estar capacitado em destruir, degradar e modificar os dados 
e os sistemas do adversário. Finalmente, deve-se usar os dados e as 
emissões do adversário com a finalidade de saber onde ele está e o 
que ele faz.

A proteção preside, em uma grande medida, a concepção de 
um navio. Ela está presente, além disso, durante a construção do 
meio, uma vez que os sistemas estão mais vulneráveis para uma 
possível introdução de malware (programa malicioso), com os vírus 
assim introduzidos podendo ser ativados muito mais tarde. Porém, 
os computadores embarcados devem, igualmente, ser protegidos 



174

Estratégias Marítimas no Século XXI

contra os vírus introduzidos pelas redes táticas ou estratégicas. Tais 
vírus podem passar pelos centros de comando em terra e, a partir 
destes, atingir o navio via os receptores de rádio dos sistemas de 
combate36.

A destruição ou a degradação podem ser feitas segundo os 
conceitos clássicos do bloqueio eletrônico. Um método futurista 
é a utilização de armas de energia direcionada: trata-se de um 
sistema emissor de ondas eletromagnéticas com um efeito bastante 
poderoso (da ordem do Megawatt) que pode destruir fisicamente o 
receptor. Uma bomba nuclear possui o mesmo: ela emite um pulso 
eletromagnético (PEM) com um raio de alcance bastante considerável 
tendo como centro o ponto de explosão, com um efeito devastador 
no caso dos receptores não estarem protegidos.

Mais sofisticado seria a introdução à distância de um vírus 
que modificaria os dados dos sistemas de combate durante um 
engajamento. No momento, não se tem certeza de que isso seja 
possível. Em todo caso, uma tal espécie de vírus deveria ser preparada 
durante muito tempo antes do engajamento.

Finalmente, há a questão da Inteligência. A utilização de sistemas 
de informação de origem eletromagnética (ROEM — Renseignement 
d’origine életromagnétique) com a finalidade de localizar e identificar 
um adversário graças à recepção de seus sinais eletromagnéticos é 
uma técnica bem conhecida. No futuro, será possível igualmente 
penetrar os sistemas do adversário para acessar os seus dados 
secretos.

A ciberguerra está em pleno desenvolvimento. Não se está 
seguro que hoje em dia seja possível entrar nas redes táticas do 
adversário. Mas a citação do almirante Greenert mostra claramente 
que se trabalha para isso.

36 Renaud Lichitz, L’environnement radio, de plus en plus difficile à protéger, OPPIDA, http://www.
ossir.org/jssi/jssi2014/jssi2014-oppida-radio.pdf. Acesso em: 14 abr. 2014.
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Portanto, não é evidente que as técnicas tradicionais da guerra 
eletrônica — contra medidas eletrônicas (CME), proteção eletrônica 
e de contracontramedidas eletrônicas (ECCM)37  e, como se acabou 
de ver, os ROEM — pertencem ao ciberespaço. Com efeito, a arte 
das operações no campo eletrônico desenvolve-se rapidamente. 
Em um artigo recente, um responsável pelo Information Dominance 
(Controle das Informações) promoveu a ideia de que as operações 
no ciberespaço e no espectro eletromagnético fazem parte da guerra 
de manobra eletromagnética38. Neste caso, é preciso falar, talvez, de 
espaço eletromagnético no lugar de ciberespaço. Mas tal aspecto não 
é igualmente importante. O que é importante está na compreensão 
de que a manobra estratégica desenvolve-se tanto nos domínios do 
ciber, como no espectro eletromagnético.  

De que se trata? A estratégia naval
As teorias estratégicas tratam essencialmente da guerra e de 

sua preparação. Não obstante, as cinco missões estratégicas, as quais 
nós já tratamos anteriormente, cobrem toda a gama dos níveis de 
violência, da paz até a guerra, passando pela crise. Em verdade, 
os tempos atuais estão caracterizados de preferência como uma 
longa série de crises com algumas pausas intermediárias. Isso torna 
necessário que nós ampliemos as ideias de Castex com vistas a pôr-
se a par do tema.

O objetivo — o domínio do mar e o controle das comunicações 
(LCM)
A questão do domínio do mar é primordial para a estratégia 

naval. Em princípio, tal domínio assegura a liberdade de ação e vice-

37 A Marinha do Brasil adota uma outra nomenclatura, entretanto, foi mantida a tradução literal 
das técnicas descritas originalmente pelo autor, não havendo descontinuidade no raciocínio: 
todas pertencem ao ciberespaço.

38 Margaret Palmieri, “Integrated Fires”, U.S. Naval Institute Proceedings. Julho 2014. p.38.
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versa. Castex a enunciou com precisão: “Conforme se tenha ou não 
o domínio do mar, pode-se ou não se pode:

 » na categoria ofensiva, interceptar as comunicações marítimas 
do inimigo e atacar o seu território pelo mar;

 » na categoria defensiva, garantir as suas próprias comunicações 
marítimas e proibir o inimigo de atacar seu próprio território 
pelo mar”39.

Para Castex, há equivalência entre o domínio do mar e o controle 
das comunicações:  “A missão das forças marítimas não é outra do 
que o domínio das comunicações, suscetível de fornecer todos os 
benefícios que se possa esperar do mar”40. Ele, então, conclui: “o 
domínio do mar significa o controle das comunicações essenciais 
de superfície”41. Esta última restrição advém do fato que o controle 
do mar abaixo da superfície não era possível àquela época. Castex 
enfatiza por outra parte as comunicações “essenciais”, significando 
tal aspecto que o domínio de uma área marítima não contestada ou 
sem interesse não faz sentido. O domínio do mar visa a sua utilização 
efetiva e não a um domínio o qual não importa o que se domina.

O domínio das comunicações tem “um preço inestimável”, uma 
vez que ele confere a liberdade da ação tanto na categoria defensiva 
como na ofensiva42. O objetivo da guerra naval é, por conseguinte, 
“o de obter e conservar o controle das comunicações essenciais de 
superfície e servir-se disso para alcançar os propósitos da guerra. 
Deveremos criar, manter e explorar, caso necessário, com a ajuda 
das forças terrestres, e dominando a ação antagonista das forças 
vermelhas, uma situação que nos dê o livre uso do mar, para atingir 
todos os propósitos militares, econômicos e políticos considerados 

39 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.87.
40 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.71.
41 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.105.
42 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, pp.70-71.
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como necessários. Esta situação deverá, por outro lado, privar os 
vermelhos da mesma vantagem”43.

Se Castex fala com mais gosto do “controle das comunicações” 
do que do “domínio do mar”, é em razão de ele não estar satisfeito 
em relação a esta última expressão. Ela é “inexata e imprópria”, trata-
se apenas de uma etiqueta que pode levar a ideias errôneas44.

Castex insistiu mais tarde acerca do fato de que “o domínio 
do mar não é absoluto. Ele é simplesmente relativo, incompleto e 
imperfeito”45. Mesmo tendo uma supremacia esmagadora, o poder 
dominante não conseguiu jamais, de forma completa, ser bem-
sucedido na interdição do uso do mar pelo inimigo46. Portanto, não 
se há visto o controle geral das comunicações, somente controle 
locais, temporários e condicionados47.

Esta ideia é muito importante, sobretudo para um país como a 
França, a qual, raramente, pôde desfrutar de um verdadeiro domínio 
do mar. Se, com Mahan, faz-se de tal domínio o objetivo principal 
da guerra naval, as marinhas inferiores aos seus adversários estão, 
evidentemente, condenadas a um papel menor. Caso, ao inverso, 
admite-se a importância estratégica que possa ter um controle local 
e/ou temporário, tais marinhas adquirem sua razão de ser (esta é 
uma das razões do interesse dos Suecos por Castex48).

Tomemos alguns exemplos. Durante as guerras do Império, 
os britânicos tinham, globalmente, o domínio do mar. O plano 
de Napoleão para invadir a Inglaterra tinha, por consequência, 
assegurar-se do domínio local e temporário do Canal da Mancha 

43 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.388.
44 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.71.
45 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.92.
46 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.92.
47 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.94.
48 Ver Lars Wedin, “Stratégie et politique navales en Suéde. La synthèse de Daniel Landquist”, em 

Hervé Coutau-Bégarie (ed.) L’évolution de la pensée navale IV, Paris, Économica e Institut de 
Stratégie Comparée, 1994, Sobretudo p. 205.
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graças à esquadra de linha, a fim de dar cobertura à travessia da 
flotilha de invasão. A derrota em Trafalgar fez abortar este plano 
bastante complexo.

A coalizão ocidental possuía um domínio do mar esmagador 
no Golfo Pérsico durante a operação TEMPESTADE DO DESERTO 
em 1991. Isto não impediu os iraquianos de fundear minas que 
danificaram seriamente o cruzador U.S.S. Princeton49.

A operação UINIFIED PROTECTOR contra Khadafi, em 2011, foi 
uma ação do mar contra terra: ela empenhou aviões, artilharia naval, 
helicópteros armados e, provavelmente, forças especiais. Tudo isso 
foi possível porque a coalizão tinha o domínio do mar. Mas, apesar 
de uma supremacia esmagadora, tal domínio foi algumas vezes 
contestado. Os líbios tiveram êxito realmente ao colocarem minas 
que dificultaram o reabastecimento da cidade de Misratha. Esta ação 
limitada obrigou as forças navais ocidentais a efetuar uma missão 
importante de “varredura de minas” (desminagem)50. Nada de novo 
sob o Sol, teria dito Castex: “A ofensiva por meio de minas procura 
obter a importante e considerável vantagem de imobilizar no país 
do inimigo forças muito importantes para fazer face aos trabalhos 
de dragagem e de obrigá-lo a um esforço incessante para retrucar a 
uma ação que exige frequentemente um mínimo em material e em 
pessoal”51.

A questão agora é saber como realizar esse domínio das 
comunicações ou, caso o deseje, tal domínio do mar. A resposta 
clássica é: pela luta contra as forças organizadas inimigas.

49 http://navysite.de/cg/cg59.html. Acesso em: 25 fev. 2014.
50 “Les mines marines, une menace toujours d’actualité”, Brèves marines n.° 139, CESM, 14/12/2011.
51 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.38.
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Os modos de ação: o tríptico de Castex
(ou os três pilares de Castex)
Castex define três modos de ação mais importantes da guerra 

naval:
 » a luta contra as forças organizadas do adversário;
 » o ataque e a defesa das comunicações; e
 » a ação do mar contra a terra.

O traço de união entre os três é o domínio do mar, uma vez 
que é a derrota das forças organizadas inimigas organizadas que 
asseguram tal domínio, o qual permite como retorno o ataque e a 
defesa das comunicações tanto como a ação do mar contra terra. Nos 
dias atuais, faz-se necessário, certamente, acrescentar o domínio do 
espaço e do ciberespaço.

“Em tempos de paz, o mar é livre para toda a gente”52. Porém, 
entre a paz e a guerra intercala-se a crise. Existem crises onde o livre 
uso do mar não é ameaçado e há outras em que ele é, pelo menos 
localmente. É o caso das tensões entre os chineses e seus vizinhos, aí 
inclusos os Estados Unidos da América.

Luta contra as forças organizadas

O termo “forças organizadas” parece, à primeira vista, um 
pouco suave. Ele poderia referir-se a quaisquer Forças Armadas, 
como grupos anárquicos. No caso de Castex, ele nos remete às 
forças navais, para as quais há implicações hoje com três outras 
dimensões: a aérea, a espacial e a ciberespacial. Para simplificar, nós 
identificaremos a luta contra forças organizadas à guerra entre forças 
aeronavais.

O postulado básico é que se é obtido êxito em destruir as forças 
organizadas inimigas, existirá uma liberdade total no mar; não 

52 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.78.
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haverá mais realmente necessidade de defender as suas próprias 
comunicações ou sua própria costa e, então, poder-se-á lançar todo 
o peso do seu próprio poder contra as comunicações do inimigo e os 
espaços costeiros dele. Em síntese, ter-se-á o domínio total do mar.

Em teoria, portanto, nós deveremos, inicialmente, bater a 
esquadra inimiga, o que, em seguida, irá assegurar a segurança de 
nossas comunicações. Logicamente, com efeito, é preciso conquistar 
o domínio do mar antes de explorá-lo. Entretanto, a guerra não é 
uma disputa de lógica pura53. Realmente, a economia nacional não 
sobreviveria a uma ruptura das comunicações (LCM), o que pode 
nos obrigar a defendê-las na primeira tentativa, antes mesmo de ter 
eliminado a esquadra adversária54. Proceder de outra forma, seria 
cair em um dogma absurdo: “Perecem as comunicações em favor de 
um princípio”55!

Como Mahan, Castex admite, em princípio, que não há nada a 
ser feito contra o litoral do inimigo ou em cooperação com a força 
terrestre antes de ter eliminado as forças navais inimigas. Mas, ele 
acrescenta, a realidade se afasta, às vezes, do princípio. Existem, 
realmente, casos em que a cooperação com o exército é prioritária56. 
Um bom exemplo de tal aspecto é a situação de 1914: se o exército 
britânico tivesse que esperar o aniquilamento da esquadra alemã para 
atravessar o Canal da Mancha, ele teria permanecido na Inglaterra 
até o final da guerra e esta última teria, possivelmente, sido ganha 
pelos alemães57.

Do mesmo modo, se os transportes inimigos põem a caminho 
as tropas que constituem para nós uma ameaça prioritária, é a eles 

53 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, pp.225-226.
54 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.222.
55 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.222.
56 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.208.
57 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.217.
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que se precisa dirigir os ataques a priori e não à esquadra de combate 
inimiga: “Um morto não pode mais fazer mal58. A força organizada 
esperará. O princípio deve curvar-se diante do perigo”59. Este é um 
belo exemplo do pragmatismo “castexiano”.

Em suma, é preciso saber encontrar um compromisso. “Este 
compromisso será o seguinte. Se importantes e urgentes considerações 
obrigam a empreender ações antes do litígio com a força organizada, 
as operações de ataque ou de defesa das costas, do ataque ou da defesa 
das comunicações, de transportes das tropas etc., serão efetuadas, mas 
sem negligenciar a força organizada adversa, conservando sempre 
um olho sobre ela, estando pronto para deitar a mão sobre ela, e, por 
tal razão, arranjando os seus próprios meios de modo a prevenir-se a 
tempo e, assim, poder combater nas condições mais favoráveis, caso 
aquela força organizada venha a manifestar-se. Em uma só palavra, 
cada um irá garantir a segurança contra tal força, sem perder de vista 
que ela permanece, apesar de tudo, o fator preponderante”60.

Confrontemos agora esses conhecimentos com as cinco 
missões estratégicas e a teoria de operações que nós apresentamos 
anteriormente.

O controle de uma área exige que ela seja mantida sob 
vigilância e haja capacidade de intervir em tal zona. Uma força 
naval que vise a obter um tal controle deve estar “preparada” para 
conduzir, com sucesso, as ações de coerção sob a superfície, na 
superfície e no ambiente aéreo e, por meio de projeção, contra terra. 
Simultaneamente, a força naval deve estar pronta para impedir as 
ações de coerção do adversário, em suma, de defender-se.

O equilíbrio entre uma estratégia de coerção e uma estratégia de 

58 Castex emprega aqui um provérbio francês: “Morte la bête, mort le venin” (morta a besta, morto 
o veneno). Ele indica que quando um inimigo ou indivíduo maléfico está morto, ele não pode 
mais incomodar.

59 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, pp.238-239.
60 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, pp.231-232.
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interdição depende do objetivo estratégico e da relação de poder entre 
a “Mesma” e a “Outra”. Caso o objetivo seja positivo, a estratégia de 
coerção vai dominar e vice-versa. Porém, uma estratégia de coerção 
exige um poder — de meios e a vontade de empregá-los — superior 
ao do adversário. Um poder inferior não possui, em geral, outra 
escolha que a de optar por uma estratégia em que a interdição jogue 
um papel maior. Tal estratégia admite, também, operações ofensivas.

O controle de uma área marítima exige pelo menos dois tipos 
de navios de superfície e submarinos. Todos os dois podem conduzir 
bem as ações de coerção e de interdição na superfície e contra a terra. 
Um navio de superfície não é, contudo, de tão efetiva performance 
na luta antissubmarino do que um submarino; no que tange a este 
último, ele, dificilmente, pode atuar no espaço aéreo.

Se os dois tipos de navios possuem tal capacidade de coerção 
e de interdição, eles também são aptos para conduzir operações 
virtuais. Entretanto, eles não o fazem da mesma maneira. Um 
navio de superfície impressiona pela sua visibilidade: o adversário 
potencial sabe, pelo menos em princípio, onde ele se encontra e de 
que ele será capaz. Ao contrário, o trunfo de um submarino no caso 
de uma operação virtual é a sua discrição, a qual cria um sentimento 
de insegurança para o potencial adversário.

Para o navio de superfície, existem hoje dois sistemas de armas 
aptos a preencher as missões reais e virtuais: os mísseis antissuperfície, 
antiaéreos e de cruzeiro de longo alcance ou as aeronaves armadas 
com tais mísseis. Uma vantagem inicial da aeronave é que ela pode 
utilizar, de modo indiferente, tanto as armas de alcance reduzido 
como de longo alcance. Uma outra é que ela pode carregar mais 
munições do que um míssil. Uma terceira vantagem é que a aeronave, 
graças ao seu piloto, é mais flexível. No futuro, uma parte dessas 
armas poderá ser substituída pelas a laser ou outras armas a feixe — 
mas isso, possivelmente, somente será possível em um navio, uma vez 
que essas armas necessitarão de uma grande quantidade de energia 
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que excederão aquela passível de ser fornecida pela aeronave. Em 
todo caso, as armas “reais” devem ser complementadas pelas armas 
“virtuais”: aquelas da guerra eletrônica e da ciberguerra. 

Uma questão muito importante é a da composição da esquadra 
de superfície: numerosos navios possuindo cada qual somente um 
sistema de armas principal ou alguns navios combinando vários 
sistemas de armas?

Os navios de guerra contemporâneos evidenciam, em geral, a 
segunda fórmula. Eles custam muito caro em razão dos seus sistemas 
de armas muito evoluídos e isso é o que explica serem em tão pouco 
número. As fragatas francesas da classe FREMM [Frégate européenne 
multi-mission (Fragata europeia multimissão)] representam um bom 
exemplo de tal aspecto. Ao início, estava prevista a construção de 
17, mas a lei de programação de 2013 não mencionou mais do que 7 
(das quais 2 (duas) já estão em serviço)61. Uma pergunta que se pode 
fazer é em quais situações um governo ousaria engajar um navio de 
tal tipo em combate, exceto no caso de estar bem seguro de que seja 
uma verdadeira guerra com implicações sobre seus interesses vitais: 
a perda dessa seria, em verdade, uma catástrofe nacional.

A luta entre forças organizadas admite, em princípio, três modos 
de ação. O mais clássico é a batalha — se possível decisiva e a nosso 
favor. Mas tais batalhas são bastante raras na história: uma razão 
evidente para isso é que a força inferior esforça-se para evitar uma 
batalha a qual ela sabe estar perdida antecipadamente. Os exemplos 
mais conhecidos são: Salamina em 480 AC, entre a coalizão de 
cidades gregas e o império persa; Lepanto, em 1571, entre a “Santa 
Liga” e o império Otomano; Trafalgar, em 1805, entre a Grã-Bretanha 
e a França; Tsushima, em 1905, entre o Japão e a Rússia; assim como 
as duas grandes batalhas da guerra do Pacífico, Midway, em 1942, e 
a do Golfo de Leyte em 1944.

61 Ministère de la Défense, Projet de loi de programmation militaire 2014/2019. Dossier thématique. 
p.52.
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Se a batalha é uma estratégia de emprego real, o bloqueio e a 
esquadra em potência são estratégias de emprego essencialmente 
virtual: a primeira busca um propósito positivo ou negativo conforme 
a situação. A segunda, um propósito negativo ou defensivo.

Castex distingue dois tipos de bloqueio: “o bloqueio militar, 
pelo qual há um esforço para pôr e conservar fora da disputa a força 
organizada inimiga, assim como o bloqueio comercial que visa a 
interromper as comunicações marítimas do adversário para produzir 
um efeito principalmente econômico”62.

“O bloqueio foi, com frequência, o último ato da aquisição do 
domínio do mar ou o primeiro ato de sua exploração”63. O bloqueio 
militar pode ser efetuado segundo dois modos de ação: paralisar o 
adversário em suas bases ou incitá-lo de aí sair para uma batalha64. 
O bloqueio mais conhecido é, provavelmente, aquele da Marinha 
britânica contra as costas francesas durante as guerras do século 
XVIII, depois os do período de Napoleão. Mahan pôde descrever 
com bastante ênfase do que se tratava: “À época dos navios à vela, 
as esquadras inglesas, em operação contra Brest, tinham como suas 
bases Torbay e Plymouth. A sua maneira de operar era simples: com 
ventos do leste ou com estado atmosférico moderado, a esquadra 
bloqueadora mantinha sua posição sem dificuldade; com golpes de 
vento de oeste, se as condições meteorológicas a obrigassem, ela se 
deixava correr com o tempo para os portos ingleses. A esquadra 
britânica sabia que os navios franceses não podiam sair das suas bases 
até que o vento rondasse, o que permitia a ela também retornar à sua 
posição”65. O bloqueio conferia à Royal Navy vantagens cumulativas: 
de um lado impedia os franceses de se movimentarem, o que 
dava aos britânicos o domínio do mar, de outro lado não permitia 

62 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.7.
63 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.7.
64 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.8.
65 Mahan, Influence de la puissance maritime dans l’histoire 1660-1783, op.cit. p.43.
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aos franceses adestrarem-se no mar, o que apenas aumentava a 
inferioridade de sua esquadra. Para citar Castex: “A situação do 
bloqueado é resultado de uma inferioridade material e moral. Sem 
isso, ele não estaria bloqueado”66.

A entrada em cena do submarino tornou impossível o bloqueio 
aproximado, uma vez que um navio posicionado a pequena distância 
das costas seria infalivelmente torpedeado. Por tal razão, passou-se 
para o bloqueio a distância, estratégia aplicada principalmente pelas 
marinhas aliadas durante as duas guerras mundiais. Evidentemente, 
entretanto, tal tipo de bloqueio não está, também, livre de restrições 
como aqueles de outras épocas.

O bloqueio militar permanece válido. O Irã, por exemplo, 
ameaça, com frequência, bloquear o estreito de Ormuz. Um outro 
exemplo: durante a operação Tempestade do Deserto, em 1991, a 
Marinha iraquiana foi totalmente bloqueada em seus portos ou 
pode-se dizer, quase. Entretanto, ela obteve êxito, mesmo em tais 
condições, como se observou, ao efetuar operações de minagem. 

Uma esquadra inferior tem interesse em adotar a estratégia 
de “esquadra em potência”. Castex condena-a, vendo-a como o 
resultado de uma “apreciação errônea”67 e faz uma interpretação dela 
como sendo uma estratégia bastante passiva. Ele não considera como 
suficiente que uma esquadra esteja na situação de “em potência”, “faz-
se necessário que ela dê sinais de que está ativa, o que ela somente 
poderá efetuar por meio de alguma ação”. Dito de outra forma, 
adotando uma postura “defensiva-ofensiva”68. “A defensiva naval 
deve possuir uma vontade contínua de contra-ataque, à espreita em 
todas as ocasiões e explorando-as, sem retardo, por todos os meios 
e, por outro lado, saber quando se abster em função de condições 
desfavoráveis”69.

66 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.32.
67 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.126.
68 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.131.
69 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.133.



186

Estratégias Marítimas no Século XXI

É exatamente nesse sentido que a Marinha sueca interpretou 
a estratégia da “esquadra em potência”. O estrategista sueco Daniel 
Landquist — aliás, bastante influenciado por Castex — deu a seguinte 
definição sobre o assunto: “uma esquadra que tem a liberdade, 
a atitude e a vontade de operar contra um inimigo superior”70. O 
objetivo estratégico é de permanecer “em potência” até o momento 
em que uma operação anfíbia seja lançada contra a costa sueca: neste 
momento, a “esquadra em potência” passaria à ofensiva contra os 
transportes inimigos.

Ataque e defesa das comunicações 
Segundo Castex, “o domínio do mar significa o controle das 

comunicações essenciais de superfície”71. Não obstante, como já 
vimos, tal definição não é extensa o suficiente: faz-se necessário 
acrescê-la dos recursos do mar e, também, levar em conta o espaço 
acima e abaixo da superfície. Poder-se-ia, então, concluir que 
tal domínio significa o controle das comunicações e dos recursos 
essenciais do mar. Tal distinção não é tão importante; aquilo que 
realmente importa é o livre uso do mar por nós e o impedimento do 
seu uso pelo adversário. 

Historicamente, dois métodos navais predominaram. O 
primeiro é a guerra das esquadras, a qual Castex denominava como 
“a luta contra as forças organizadas”. O segundo é a guerra de corso, 
que tem como alvo o transporte marítimo inimigo. As esquadras 
inferiores, como ocorreu geralmente no caso da “Marinha” francesa 
durante a sua longa disputa com a Royal Navy, optaram pela guerra 
do corso. O partido dominante escolheu, ao contrário, a guerra de 
esquadras, com a ideia de que uma vez vencida a esquadra de guerra 
inimiga, tornar-se-ia muito mais fácil atacar a frota mercante do 
adversário.

70 Daniel Landquist, Nägra av sjöstrategiens grunder, Estocolmo, Marinlitteraturföreningens förlag, 
1935. p.56.

71 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.105.
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Mahan criticava, frequentemente, a propensão da esquadra 
francesa para o emprego da guerra de corso, totalmente na direção 
contrária do dogma dele, a batalha decisiva: “O aprisionamento 
de alguns navios ou de alguns comboios, pouco frequente ou 
numerosos, não pode abater a confiança de um povo. Porém, tal 
resultado é bem assegurado, ao contrário, àquele que, possuindo um 
poder esmagador, expulsa do mar o pavilhão inimigo ou não lhe 
permite de lá aparecer na condição que não seja a de  fugitivo; que, 
dominador do terreno, fecha as vias de comunicações por onde o 
comércio aproxima-se ou afasta-se das costas inimigas”72.

Castex, já foi dito, foi um fervoroso “mahaniano” no início de sua 
carreira, quando ele combatia a influencia da “Jeune école”, que tinha, 
como base de sua estratégia naval, a guerra do corso. Entretanto, 
ele precisou rever suas concepções sobre tal questão. Na verdade, 
“as comunicações [econômicas, contrariamente às comunicações 
militares] representam, na totalidade dos casos, tanto para o país 
em si como para as suas Forças Armadas, a existência quotidiana e a 
sobrevivência. É uma corrente contínua que não pode ser paralisada. 
Essas comunicações são, portanto, um interesse permanente, 
consolidado, duradouro, que não suporta, jamais, a menor ausência”. 
Por consequência, “a defesa das comunicações amigas apresentam-se 
como um problema estratégico, igualmente permanente, constante, 
latente, uma vez que é vital”73. Esta conclusão é confirmada pelos 
ensinamentos da Grande Guerra: “Em todos os sentidos, de 1914 
a 1918, o mar representou seu papel habitual, sob a forma usual, 
na defensiva em geral em face do perturbador, quer se tratasse de 
defesa naval pura ou de contribuição para a defensiva terrestre. Ela 
permitiu aos coligados viver, subsistir, escapar da destruição, o que, 
em verdade era a primeira condição indispensável para o sucesso 
final”74. Isso é ainda mais verdadeiro hoje em dia.

72 Mahan, Influence de la puissance maritime dans l’histoire 1660-1783, op.cit. p.158.
73 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.251.
74 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.308.
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Eis aqui, portanto, a questão da defesa das comunicações, mas 
quanto ao ataque àquelas do inimigo? Castex observa, desde o início, 
que “o problema do ataque e da defesa das comunicações não pode ser 
tratado fazendo-se abstração daquele, mais particularmente militar, 
da luta pelo domínio do mar, ou a luta das forças organizadas”75. 
Aquele que não é suficientemente forte para poder bater as forças 
organizadas inimigas não possui outra opção que não seja a de atacar 
as comunicações adversas. Estes ataques fazem “obrigatoriamente” 
parte dos “contra-ataques menores”76. “Resulta do que vem de ser 
dito que, por múltiplas razões, o ataque e a defesa das comunicações, 
longe de constituírem um modo de guerra à parte, devem ser 
considerados como fazendo parte de um ‘sistema de operações’77. 
Em outros termos, a guerra de comunicações deve concorrer para o 
sucesso da estratégia naval. Nesse contexto, é preciso não esquecer 
que a proteção dos fluxos marítimos não presumem somente a dar 
segurança às comunicações marítimas propriamente ditas, mas 
também aos seus destinos finais que são os portos78.

Estas ideias ainda são pertinentes?
Falando tecnicamente, afundar os navios mercantes certamente 

não seria mais difícil hoje do que ontem. Como todos os países, 
sobretudo os mais desenvolvidos, são bastante dependentes do seu 
comércio, o resultado não se faria por acontecer. Entretanto, tal 
dependência é, antes de tudo, uma interdependência, em que as 
consequências globais dessa estratégia teriam repercussões muito 
graves, as quais não deixariam de atingir o próprio agressor.

Há, nesse caso, um exemplo bem recente: a guerra denominada 
do petróleo, entre 1981 e 1987, no golfo Pérsico. Os dois beligerantes, 

75 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.252.
76 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.253.
77 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.257.
78 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VII, p.34.
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Irã e Iraque, atacaram os navios mercantes do adversário e, em 
particular os petroleiros. Porém, os navios dos não beligerantes 
foram, também, atingidos pelos mísseis, foguetes, minas e canhões. 
No total, 451 navios foram atacados e mais de 320 marinheiros 
perderam a vida ou foram feridos79.

Esta guerra foi também, sem dúvida, a primeira em que se 
constatou um ataque contra as plataformas de petróleo efetuado em 
represália contra as plataformas iranianas Sassan e Sirri em resposta 
aos danos causados por uma mina ao navio U.S.S Samuel B. Roberts 
(FFG58). As duas plataformas foram destruídas pela U.S. Navy. O 
objetivo não era enfraquecer a economia iraniana, mas sim, além do 
aspecto retaliativo, destruir as infraestruturas que serviam de base 
para as lanchas iranianas80.

Finalmente, não devem ser esquecidos os ataques dos terroristas 
e dos piratas contra as comunicações marítimas; um fato que já foi 
por nós tratado.

Um outro modo de ação contra as comunicações do adversário 
é o que Castex denomina de “bloqueio comercial” em oposição 
ao bloqueio militar que a Royal Navy empregou diante das costas 
francesas na época dos navios a vela. Um bom exemplo de bloqueio 
comercial é o “contrabloqueio” ou “bloqueio continental” decretado 
por Napoleão em 1806. Tal sistema deveria ter impedido os britânicos 
de ter acesso aos mercados europeus81.

Em represália ao bloqueio continental, os Britânicos executaram 
o bloqueio comercial da Europa do norte, sobretudo da Rússia (1808-
1812). Isso obteve um grande êxito, as exportações russas tendo 
declinado 40% entre 1806 e 1812. Próximo ao ano de 1811, a Rússia 

79 http://csis.org/files/media/csis/pubs/9005lessonsiraniraqii-chap14.pdf. Acesso em: 10 mar. 2014.
80 http://www.navalhistory.org/2013/04/18/operation-praying-mantis-18-april-1988. Acesso em: 

10 mar. 2014.
81 E. B. Potter, Sea Power. A Naval History, Annapolis, U.S. Naval Institute Press, 1982. p.81.
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estava quase falida. Isso levou o Tsar a afastar-se do Império francês. 
O que teve por consequência a invasão da Rússia por Napoleão, com 
o resultado que já se conhece82.

Hoje, fala-se mais de embargo do que de bloqueio. Um exemplo 
é a força marítima internacional (UNIFIL) empregada sob o mandato 
da ONU depois da guerra de julho de 2006 entre o Líbano e Israel, que 
ajuda a ter sob vigilância 20 quilômetros de costa com a finalidade 
de prevenir qualquer introdução clandestina de armas83.

Uma variante particular do bloqueio foi instaurada em 2004 
pela resolução 1540 da ONU com vistas à proliferação nuclear. Os 
Estados Unidos lançaram, ato contínuo, a iniciativa de segurança 
em matéria de proliferação (ISP). O seu objetivo é de reforçar 
a cooperação internacional entre Estados voluntários, a fim de 
interceptar os transportes de materiais identificados com as armas de 
destruição em massa. Pode tratar-se de armas nucleares, químicas ou 
biológicas, dos seus vetores balísticos ou dos equipamentos e material 
contribuindo para a sua fabricação. Em 2010, 102 países apoiavam 
tal iniciativa84. No domínio marítimo, a ideia é parar e inspecionar 
os navios suspeitos. Como regra geral, um navio mercante pode 
apenas ser parado por um navio de guerra do seu mesmo pavilhão. 
Não obstante, vários Estados membros do ISP aceitaram que seus 
navios mercantes possam ser parados e examinados por navios de 
guerra de outros membros85.

A rede submarina de cabos da internet é componente muito 
importante do fluxo marítimo. Tais cabos são, também, vulneráveis 

82 James Davey, The Transformation of British Naval Strategy. Sea Power and Supply in Northern 
Europe, 1808-1812, Woodbridge, The Boydell Press, 2012. pp.190-192.

83 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=18583&Cr=FINUL&Cr1=liban. Acesso 
em: 10 mar. 2014.

84 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement. 
Acesso em: 28 ago. 2008.

 http://www.francetnp.fr/spip.php?article51. Acesso em: 10 mar. 2014.
85 http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RS21881.pdf. Acesso em: 28 jun. 2008.
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aos acidentes e aos atos de má intenção. Por consequência, o 
submarino norte-americano U.S.S. Jimmy Carter (SSN-23) está 
equipado para interceptar as comunicações que transitam por esses 
cabos: ele pode lançar e recuperar dispositivos de vigilância e de 
escuta sobre o fundo do oceano86.

Em suma, como proteger as comunicações? Para responder a tal 
questão, Castex prepara a seguinte lista87:

A) Proteção indireta (ação da força organizada contra a força 
similar inimiga)

B) Proteção direta.
B1. ofensiva: Patrulhas.

   Caça ofensiva aos corsários.
   Ataque às bases de corsários.

B1. defensiva: Armar os navios de comércio.
   Derrotas vigiadas, comboios, escoltas etc.

O modo de ação A retoma o método “mahaniano” — destruir 
a força naval inimiga e assegurar-se, assim, de liberdade de ação. 
Entretanto, como os submarinos alemães demonstraram nas 
duas guerras mundiais, “esta proteção indireta é insuficiente; nós 
o dissemos uma centena de vezes. Ela é desse modo em razão da 
imperfeição do domínio do mar, e ela apresenta graves lacunas e 
fissuras”88.

A execução de patrulhas, ou seja, o salpicar de navios de guerra 
isolados ao longo das principais rotas marítimas, foi o modo de ação 
escolhido pelos Aliados ao início das duas guerras mundiais. Castex, 
um jovem Comandante do navio patrulha Altaïr ao início da Grande 
Guerra, constatou a ineficácia de tal método, em relação ao qual 

86 Joseph Le Gall, “Cyberguerre sur les mers”, Marine & Océans n.º 241, outubro-novembro-
dezembro 2013. p.63.

87 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.264.
88 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VII, p.34.
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ele preferia o sistema de comboios89. De fato, o governo britânico 
foi obrigado, finalmente, a aderir a tal sistema para salvar as suas 
comunicações90.

É interessante observar que todos os modos de ação B servem, 
hoje, contra os piratas91, sobretudo ao largo da Somália. A grande 
novidade é a de que os armadores recorrem cada vez mais às empresas 
privadas militares para a proteção de seus navios e suas tripulações.

A defesa das comunicações é, portanto, um tema sempre atual. 
Os modos de ação não mudaram quase nada, mas eles se beneficiam 
de meios mais aperfeiçoados do que nos tempos de Castex, sobretudo 
para a vigilância e para a troca de mensagens (comunicações).

A principal dificuldade não é de ordem técnica ou militar, mas de 
natureza econômica. Os custos dos seguros aumentam rapidamente 
para os navios que se aproximam das áreas perigosas. Os armadores 
são, em sua maioria, empresas internacionais que não têm interesse 
em arriscar seus navios e nem pagar para pô-los no seguro. Além 
disso, a defesa das comunicações (marítimas) só é verdadeiramente 
um tema atual quando se tem que proteger os seus próprios navios 
ou os dos seus aliados.

Pode-se, certamente, imaginar uma situação em que existisse 
um conflito em uma zona importante para o transporte comercial 
internacional. Neste caso, é provável que o sistema tradicional de 
comboios voltasse a ser usado. 

Levando em consideração o alcance das armas modernas, 
seria certamente muito difícil defender os navios contra os ataques 
de características bem sérias. Provavelmente, seria necessário ter 

89 Coutau-Bégarie, Castex, Le stratège inconnu, op.cit. pp.82-83.
90 Paul G. Halperin, A Naval History of World War I, Annapolis, Naval Institute Press, 1994. pp.353-

360.
91 Termo que não deve ser confundido com “corsário”, ator privado investido da autorização de um 

governo para conduzir uma missão de ataque ao comércio. Tal ação era, por consequência, legal. 
Tal sistema foi abolido pelo Tratado de Paris de 1856.
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de recorrer ao modo de ação A, isto é, estabelecer um controle de 
uma área.

Finalmente, é preciso proteger os portos, uma necessidade 
urgente, nos dias de hoje, em face do terrorismo internacional e do 
crime organizado. Um tipo de ameaça frequentemente lembrado 
é aquela do contentor carregado com uma arma de destruição 
em massa. Porém, a contentorização presta-se para muitas outras 
ações hostis. Tentou-se impedir isso por meio da Container Security 
Initiative (CSI, Iniciativa para a Segurança dos Contentores). A 
ideia é de identificar os contentores suspeitos, a caminho dos EUA 
em particular, nos portos de exportação. Um porto associado ao 
programa CSI deve seguir um certo número de regras de segurança. 
Este é o caso, na França, de Marseille e do Havre92.

Mar contra terra 

Para Castex, o poder naval deve, com bastante frequência, atacar 
a terra quando adquiriu o controle das comunicações (marítimas) 
ou o domínio do mar: “O habitat normal das pessoas é, na realidade, 
em terra. É desta que elas tiram a sua força”. Portanto, é, em geral, 
em terra que as guerras são ganhas93. Por oposição, é de todo modo 
possível perder a guerra no mar: a Grã-Bretanha sentiu bem de perto 
tal catástrofe durante os dois conflitos mundiais.

Castex distingue três modos sob a rubrica “mar contra terra”: 
as operações combinadas, os bloqueios e, por fim, os raids, os 
bombardeios e os “coups de main”94. Nós já tratamos do bloqueio. 
As outras ações do mar contra a terra são executadas desde a 
Antiguidade. Thucidides95, em sua História da guerra do Peloponeso, 

92 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/security_
noneu?index_en.htm. Acesso em: 10 mar. 2014.

93 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.1.
94 Coup de main está sendo empregado nesse caso para indicar uma operação militar local, 

conduzida com surpresa contra um objetivo limitado.
95 Historiador grego do século V a.C.
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descreve várias operações combinadas, raids ou “coups de main”. 
Porém, é com a máquina a vapor que existe a oferta de possibilidades 
revolucionárias no tema e, assim, confere à ação do poder marítimo 
contra a terra um verdadeiro alcance estratégico. Graças a ela, foi 
possível desde então intervir próximo das costas sem ter medo de 
ser impelido em direção à costa pelo vento. Os litorais tornaram-
se, então, uma área capital de transição entre a terra e o mar. Disso 
reside a sua crescente importância no pensamento marítimo96.

A guerra da Crimeia (1853-1856) foi, a esse respeito, um 
verdadeiro laboratório que permitiu testar os novos equipamentos 
e os seus conceitos de emprego. O desembarque franco-britânico, 
na Crimeia, foi, na verdade, a maior operação anfíbia do século 
XIX e um dos mais importantes da história. Observou-se, também, 
bombardeios das costas importantes utilizando novas tecnologias97. 
No Báltico, uma esquadra franco-britânica bombardeou a fortaleza 
de Bomarsund em Äland. A ameaça que esta esquadra constituía 
para São Petersburgo parece ter dissuadido os russos de enviar todas 
as suas forças para a Crimeia, o que teria jogado um papel crucial 
no resultado da guerra98. Se foi bem esse o caso, tratou-se de uma 
consequência acidental da estratégia franco-britânica, que parece 
não ter sido capaz de antecipar99.

Qualquer que tenha sido o caso, o conceito de projeção de 
poder encontra a sua origem na guerra da Crimeia. Mesmo que 
Richild Grivel não empregue tal terminologia no seu livro De la 
guerre maritime avant et depuis les nouvelles inventions (1869 — A 
guerra marítima antes e depois das novas invenções), entretanto, é 
disso que ele fala em termos líricos100: “Invasão, “coup de main” ou 

96 Depeyre, Entre Vent et Eau. op.cit. p.232.
97 Potter, Sea Power. A Naval History. op.cit. p.116.
98 Basil Greenhill, Ann Giffard, The British Assault on Finland 1854-1855. A Forgotten Naval War, 

Annapolis, Naval Institute Press, 1988. pp. XI, 341.
99 Depeyre, Entre Vent et Eau. op.cit. p.274.
100 Depeyre, Entre Vent et Eau. op.cit. p.486.
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bombardeio, cerco pelo mar ou por terra, a Marinha, dominadora 
do Oceano, poderá escolher a época, o dia e a hora favoráveis para 
seu plano de ataque”101.

Para Castex, “a operação “conjunta” pertence à estratégia geral, 
que se sobrepõe à estratégia terrestre, à estratégia naval e à estratégia 
aérea, coordenando todas três, e é o que une ao plano superior à ação 
dos exércitos, das esquadras navais e das forças aéreas, todas as vezes 
que os três tipos de forças entrem em jogo simultaneamente, o que 
é o caso aqui”102.

Entretanto, parece que Castex estava bastante pessimista quanto 
à possibilidade de o poder marítimo influir sobre as operações 
terrestres. Tudo aqui depende da natureza do inimigo: trata-se de um 
país insular, como a Grã-Bretanha, de um país continental tendo um 
vasto litoral como a França, ou de uma grande potência continental, 
como a Rússia?

 Nos dois primeiros casos, “a conquista do domínio do mar, 
a obtenção do “controle” das comunicações marítimas, por mais 
ofensivas que elas sejam do ponto de vista da guerra naval, apenas 
são ações defensivas aos olhos da guerra geral”103. Realmente, tão 
vasta seja a “base” continental de que disponha um país, mais 
importante são os recursos, logo sua capacidade de resistir aos 
ataques da potência marítima.

Interferem, por outro lado, as diferenças de cultura estratégica: 
“A opinião pública da nação insular considera a Marinha como 
um instrumento essencial de sua segurança e da sua existência; o 
exército é apenas um fator complementar, de valor indubitável, mas 
impotente para atingir por si só o grande propósito, o efeito desejado 
defensivo integral. A opinião pública da nação continental encara 
de forma distinta, o exército como instrumento capital. Para ela, 

101 Depeyre, Entre Vent et Eau. op.cit. p.420.
102 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.95.
103 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.94.
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a Marinha é apenas uma arma satélite, muito interessante, muito 
importante, mas nada mais que isso”104. Assim, as vitórias obtidas ao 
largo pela potência marítima não serão interpretadas como derrotas 
estratégicas pela potência continental.

O pessimismo de Castex resulta, certamente, da Grande Guerra: 
a única grande operação combinada do conflito — a campanha 
dos Dardanelos, em 1915 — foi, na realidade, uma catástrofe. Este, 
porém, não foi o caso durante a Segunda Guerra Mundial, como 
ilustram os grandes desembarques aliados de 1942 (África do Norte), 
1943 (Itália) e 1944 (França). O desembarque da Normandia, a 
maior operação combinada da história, foi, também, uma condição 
prévia da vitória final. A grande virada ocorrida entre as duas 
guerras mundiais decorre, ao mesmo tempo, do desenvolvimento de 
materiais ad hoc (lanchões de fundo chato para os desembarques) e 
do apoio provido aos desembarques pelas forças aéreas.

Se as operações combinadas têm um propósito estratégico, os 
raids, os bombardeios etc., possuem, de preferência, um interesse 
operacional: “Os  raids têm o mérito incontestável, do ponto de 
vista da atividade, da manutenção em condições do pessoal e da 
conservação do moral. Além disso, os raids podem trazer, com 
frequência, uma contribuição interessante para a manobra, em 
razão das reações que eles determinam no âmbito do inimigo”105. 
Não se pode ver tais operações somente sob o ângulo do efeito 
material. Faz-se necessário, também, levar em consideração o efeito 
moral produzido por elas sobre o governo e o povo inimigo e, como 
repercussão, sobre o seu comando”106.

Hoje, as operações de projeção estão bem no centro da 
estratégia naval. A razão disso é, “logo se percebe”, o interesse acerca 
do “Sea Basing” e das operações tipo HARMATTAN. Porém, de um 

104 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.91.
105 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.65.
106 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.69.
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modo mais genérico, é o jogo estratégico entre a China e os Estados 
Unidos que faz com que avance a estratégia de projeção. Neste caso, 
confrontam-se duas estratégias antagônicas: “Antiacesso/negação 
de área e Contra-antiacesso/negação de área ou, para expressar a 
maneira norte-americana, A2/AD e contra-A2/AD — onde A2/AD é a 
abreviatura de Anti-Access/Area Denial.

É preciso notar logo que A2/AD e o seu inverso contra-A2/AD 
são conceitos muito mais amplos do que uma “simples” operação 
combinada. A2/AD é uma estratégia em que o objetivo é proibir a 
uma força inimiga de operar próximo e no interior de uma dada 
área. Trata-se, em primeiro lugar, de uma estratégia virtual que não 
visa a obter a vitória em um duelo simétrico, mas, de preferência, 
dissuadir o inimigo de ter acesso. Se a dissuasão fracassa, faz-se 
necessário, evidentemente, estar em condições de vencê-lo107.

A estratégia denominada de contra-A2/AD tem, por definição, 
como objetivo imediato fazer fracassar a estratégia A2/AD, logo, de 
ter acesso à região contestada. Entretanto, tal, acesso é somente o 
primeiro passo — no caso essencialmente aeronaval — na direção 
de uma operação de projeção que pode desembocar em uma batalha 
aeroterrestre. A guerra do Pacífico é um bom exemplo de tal situação. 
Em um primeiro momento, os Estados Unidos tiveram que invadir 
bem rápido e alcançar a região do entorno das ilhas japonesas, a 
fim de destruir as forças que ali se achavam e o comércio marítimo 
que era feito. Posteriormente, tal ação devia permitir executar uma 
operação combinada contra o coração do próprio Japão108.

Está bem claro que aqui se sai da moldura estreita da estratégia 
naval. Trata-se, no caso, de uma estratégia entre forças conjuntas, 
mesmo que as forças marítimas desempenhem aí um papel capital. 
Porém, a própria estratégia “conjunta” das Forças Armadas não é 

107 Sam J. Tangredi, Anti-Acces Warfare. Countering A2/AD strategies, Annapolis, Naval Institute 
Press, 2013. pp. 75-77.

108 Tangredi, Anti-Acces Warfare. op.cit., pp. 75-76.
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suficiente, uma vez que o A2/AD e o seu contrário têm “dependências” 
importantes e, sobretudo, exigem uma estratégia diplomática. Na 
realidade, um dos seus prerrequisitos é o de isolar o adversário 
diplomaticamente e, ao mesmo tempo, reforçar e ampliar as nossas 
próprias alianças. Um outro é o de criar ou de reforçar os meios 
logísticos e de apoio necessários para ter bom êxito nas operações. O 
adversário deve, seguramente, reforçar-se para impedir esse aumento 
de poder, diplomaticamente ou por meio de operações limitadas ou 
virtuais. Em um terceiro momento, os dois antagonistas devem, 
também, reforçar seus meios de C4ISTAR109 e confundir e bloquear 
os dos outros. Em um quarto momento, finalmente — e caso a 
dissuasão fracasse —, eles irão combater em todos os domínios: 
terrestre, marítimo, aéreo, espacial e ciberespacial. As operações 
abrangem, então, todos os modos de ação possíveis, como o combate 
contra as forças organizadas para o bloqueio e a projeção de poder, 
e, também, as forças especiais para a guerra espacial, a “ciberguerra” 
e a guerra eletrônica110.

   Neste cenário “maximalista”, podem ser imaginadas variantes 
menos complexas111. Um exemplo pertinente é a “batalha” em torno 
do GIUK-gap (Groenlândia, Islândia, Reino Unido — área marítima 
compreendida por aqueles estreitos) durante a guerra fria. A OTAN e 
a União Soviética, cada um a seu modo, esforçaram-se para impedir 
a entrada do outro naquela área e, ao mesmo tempo, buscaram 
penetrar na do outro. 

Um aspecto importante do problema é que não existem limites 
fixos entre as quatro etapas descritas anteriormente. Talvez possa 
executar-se o limite entre a terceira e a quarta. Haverá operações 

109 Computerized Command, Control and Communications, Intelligence, Surveillance, Target, 
Acquisiton and Reconnaissance. Segundo o autor, não há um termo comumente empregado na 
língua francesa para esta definição.

110 Tangredi, Anti-Acces Warfare. op.cit., pp. 88-98.
111 O livro de Tangredi menciona diversos cenários históricos, como aquele da armada espanhola 

em 1588.
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virtuais, mas também operações reais de envergadura (por exemplo, 
operações especiais).

Em resumo, o pessimismo de Castex no que concerne à influência 
do poder naval sobre o poder terrestre não era justificado, como 
ficou demonstrado na Segunda Guerra mundial. Por conseguinte, 
ele retificou seu julgamento: “A influência do poder do mar nas 
grandes crises deste mundo é função da força aeroterrestre que ele 
seja capaz de desdobrar e a influência do poder terrestre é medida, 
nos mesmos momentos, pela força aeronaval que ele pode introduzir 
na balança”112. Se a tal situação acrescenta-se o poder espacial e 
“ciberespacial”, ali está uma boa descrição das estratégias A2/AD e 
contra-A2/AD.

Os meios
Uma estratégia, já o dissemos, compõe-se de um objetivo e de 

um conjunto de vias-e-meios aplicados (para obter um resultado). 
Até então, nós tratamos apenas dos objetivos e das vias. Agora, é 
preciso evocar os meios.

Para Castex, os meios são compostos de uma força aeronaval, 
de submarinos e de outras armas que vão intervir na guerra no mar 
como a artilharia de costa ou as aeronaves baseadas em terra113. 
Ainda é o caso nos dias atuais, mas tais meios, e por consequência, 
a maneira de empregá-los transformaram-se, conforme constatou 
Castex: “A estratégia não permanece imóvel. Ela muda pouco. É, de 
acordo com um termo pitoresco, uma “variável comedida”. Mas ela 
evolui, apesar de tudo. Basear seus cálculos sobre a sua imobilidade 
seria cometer um grande erro”114.

De um modo geral, a força naval desenvolveu-se segundo uma 
curva contínua: as armas tornaram-se mais poderosas e o alcance 

112 Coutau-Bégarie, La puissance maritime: Castex et la stratégie navale, op.cit. p.247.
113 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.70, nota de rodapé n.° 13.
114 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, pp.262-263.
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aumentou. Algumas rupturas interpuseram-se: a arma nuclear, com a 
sua incomparável capacidade de dissuasão, alterou o jogo estratégico 
para sempre; o míssil concedeu um grande poder de ataque às 
pequenas embarcações como as “vedettes” (embarcações rápidas); a 
propulsão nuclear deu aos navios que dela dispõem, especialmente 
aos submarinos, uma liberdade de ação de fato excepcional. Porém, a 
grande diferença entre a época de Castex e a nossa é, provavelmente, 
a capacidade que têm os almirantes atuais de comandar e coordenar 
as forças navais em áreas bastante amplas. Esta capacidade está 
ligada aos sensores modernos, que dão à ação de comandar um 
entendimento cada vez mais exaustivo de seu ambiente: o problema 
hoje não é mais, de modo geral, a falta de informação, mas a sua 
superabundância, com os riscos que tal situação implica115.

A ideia que serve de regra nos dias atuais para a batalha naval 
é a da guerra centrada em rede (network-centric warfare). Trata-se 
de construir, em tempo mais ou menos real, uma imagem tática 
compartilhada entre todas as forças amigas116. Entretanto, o fato 
de todos os comandantes de uma força naval a isso terem acesso, 
não quer, necessariamente, dizer que ela contém a informação de 
que eles necessitam117. Em princípio, um sistema desse tipo dá aos 
comandantes uma crescente autonomia, o que torna mais rápido o 
processo de suas tomadas de decisão. Porém, existe, também, um 
risco que o sistema leva consigo de um controle mais intenso dos 
escalões superiores sobre os escalões inferiores118.

A guerra centrada em rede é a própria base do A2/AD e de 
seu oposto o contra-A2/AD, os quais conheceram um importante 
desenvolvimento no seio do projeto Air Sea Battle Concept (conceito 
de batalha ar-mar). A ideia é ligar as forças aeronavais, incluídos os 

115 Desportes, Décider dans l’incertitude, op.cit. pp.68-71.
116 Friedman, Network-Centric Warfare. p. ix.
117 Friedman, Network-Centric Warfare. op.cit. p.240.
118 Friedman, Network-Centric Warfare. op.cit. p.242.
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Marines, e as forças aéreas no nível tático. Trata-se de tornar mais 
sólidas as suas capacidades de cooperação em tempo real e pôr ao 
dispor delas (forças) os sensores com um alcance muito longo. O 
resultado será um “tempo” (ritmo) de operações bem mais elevado 
e a capacidade de engajar os alvos detectados por um outro ator. A 
vantagem é que aquele que dispara, não tendo empregado os seus 
meios de detecção, não será passível de observação e identificação 
pela emissão de ondas radar ou sonar e permanecerá, portanto, 
sendo de difícil detecção: uma discrição que constitui um trunfo 
considerável na guerra entre forças organizadas.

Vê-se o mesmo desenvolvimento no domínio submarino. A 
capacidade de comunicar sob a água em tempo real permitiria haver 
cooperação estreita entre as forças aéreas, de superfície e submarinas. 

Faz-se necessário mencionar também os drones, que permitem 
aos navios de guerra — aí inclusos os submarinos — de ter toda 
uma rede sensores. A força naval do futuro será verossimilmente 
composta de um certo número de navios apoiados por “drones” de 
vigilância, de comunicação e de combate acima da superfície, na 
superfície e sob a superfície do mar, tudo organizado em uma vasta 
rede de redes.

Com o desenvolvimento de padrões para as interfaces, os 
drones podem se comunicar entre eles. Isso também quer dizer que 
os navios de guerra de um país poderiam utilizar os “drones” de um 
outro país. No âmbito de uma força multinacional, todos os navios 
possuiriam, então, a capacidade de compartilhar informação de todos 
os drones alocados à força. Um pequeno país poderia participar de 
uma operação, mesmo limitando-se a engajar um único drone119. 

Taticamente, os domínios aéreos, de superfície e submarino, 
assim como o espaço e o ciberespaço interpenetram-se. Todavia, a 
fricção “clausewitziana” não está morta; ela só mudou de natureza. 

119 Edward H. Lundquist, “In Search of the Standard Answer”, US Naval Institute Proceedings, 
fevereiro 2014, p.45.
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Como vimos a propósito dos conceitos A2/AD e contra-A2/AD, o espaço 
e o ciberespaço passam aí a jogar papéis completamente primordiais. 
Esta dependência é, evidentemente, uma vulnerabilidade que incita 
a guerra entre essas duas dimensões no próprio centro da estratégia 
naval.

Tudo isto muda, dentro de uma certa medida, a natureza da 
estratégia naval. Nós já evocamos o impacto da dissuasão nuclear. O 
equilíbrio entre a potência terrestre e a potência marítima também 
mudou, uma vez que as possibilidades de projeção de poder e de 
forças a partir do mar estão bem aumentadas. Uma força naval 
possui agora a capacidade de defender uma área contra os ataques 
aéreos. Enfim, uma nova missão emerge nos dias de hoje: a defesa de 
uma área ou mesmo de um país, contra os mísseis balísticos.

A diplomacia naval
Tratamos brevemente no capítulo 5 da diplomacia naval e a sua 

gramática estratégica. Agora, vamos nos debruçar sobre o seu nível 
operacional. Em princípio, ela se emprega unicamente no domínio 
virtual.

Coutau-Bégarie propõe uma tipologia para a diplomacia naval. 
Uma primeira categoria compreende as missões permanentes 
e as missões em situação de crise. As missões permanentes 
compreendem120:

 » A diplomacia simbólica: afirmação da posição e dissuasão 
“existencial”;

 » A diplomacia de rotina: visitas, manobras e manifestações 
navais, como se diz “mostrar o pavilhão”;

 » A diplomacia de defesa: participação da Marinha em atividades 
diplomáticas tais como as negociações internacionais, o 
diálogo e as permutas estratégicas; e

120 Coutau-Bégarie, Le meilleur des ambassadeurs, op.cit. pp.52-55.
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 » A diplomacia econômica, para apoiar a indústria nacional de 
defesa.

Ao tratar da segunda categoria, a diplomacia de crise, Coutau-
Bégarie identifica várias funções121:

 » A diplomacia humanitária: intervenções na ocasião de 
catástrofes;

 » A diplomacia protetora: proteção dos cidadãos e dos interesses 
nacionais no estrangeiro; e

 » A diplomacia política ou de poder: é o papel clássico do navio 
de guerra, visando a influir em uma situação política.

Pode-se acrescentar às citadas, as reincidentes “ações” diplomáticas 
das missões de luta contra os diversos tráficos, de proteção de áreas de 
pesca, e em breve, sem dúvida, de proteção ambiental122.

Uma outra classificação possível é a que considera os resultados 
da diplomacia naval: sucesso, revés ou em caso de dúvida. Coutau-
Bégarie verifica que o último caso é o de maior frequência, “uma 
vez que a influência de uma demonstração pode ser avaliada em 
diferentes níveis”123. Por outro lado, a diplomacia preventiva é 
difícil de analisar dentro de dimensões em que, com frequência, é 
intrincado saber “por qual razão” um evento não ocorreu. 

A ação básica da diplomacia naval é a presença124. Sem esta, 
não há efeito diplomático. Ela pode ser virtual no caso em que haja 
êxito na persuasão da opinião pública de que existe um submarino 
em área particular ou que aí se lançaram minas. Isto funciona até o 
momento em que o ardil é revelado e faz-se necessário passar a uma 
ação real.

121 Coutau-Bégarie, Le meilleur des ambassadeurs, op.cit. pp.58-64.
122 Coutau-Bégarie, Le meilleur des ambassadeurs, op.cit. pp.64-66.
123 Coutau-Bégarie, Le meilleur des ambassadeurs, op.cit. p.81.
124 O texto a seguir inspirou-se em Till, Seapower. A Guide for the Twenty-First Century, op.cit. 

pp.270-309.
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A presença pode produzir efeitos estratégicos (interdição, 
coerção, criar confiança e amizade) dependendo da ação da força 
naval desdobrada. Mas o seu resultado depende, também, da sua 
postura assim como da sua credibilidade. Obtém-se, então, a fórmula 
a seguir:

Resultado diplomático = (ação + postura) x credibilidade125

É preciso, inicialmente, notar que a diplomacia naval cobre 
uma gama de ações que não estão claramente delimitadas entre 
si126. Por outro lado, o efeito está ligado à sua percepção pelo Outro: 
uma armadilha habitual é o pensamento dito para o espelho, que 
consiste em crer que o Outro terá a mesma percepção que nós. Um 
terceiro elemento é o de que uma força naval pode estar engajada, 
simultaneamente, em várias ações diplomáticas, visando a objetivos 
diferentes127. 

Para que a presença tenha um efeito, é necessário que a 
credibilidade e o poder da força naval estejam de acordo com o nível 
do que está em questão. Ao início dos anos 1980, a Grã-Bretanha não 
estava mais presente no Atlântico Sul, apenas pelo viés de um navio 
oceanográfico. O sinal recebido pela Argentina foi particularmente 
negativo: as ilhas Malvinas não seriam mais defendidas em caso de 
ataque, o que impulsionou os argentinos a invadi-las em 1982. A 
guerra que se seguiu ilustra o problema que se coloca quando um 
Estado é obrigado a reduzir a sua presença sem dar os sinais de uma 
redução do seu interesse político.

Um problema semelhante pode produzir-se caso a força seja 
muito fraca: ela se arrisca, nesse caso, a tornar-se refém das outras 
forças situadas na área128.

125 Se a credibilidade = 0, o resultado é nulo.
126 Till, Seapower.  op.cit. p.276.
127 Till, Seapower.  op.cit. p.276.
128 Till, Seapower.  op.cit. p.282.



205

Lars Wedin

Castex formulou muito bem os possíveis efeitos da presença 
naval: “O poder marítimo foi, conforme a ocasião, o multiplicador ou 
o divisor do poder terrestre, reforçando ou enfraquecendo o esforço 
decisivo, o qual é, ao final, aquele dos exércitos, que salvaguarda ou 
conquista os territórios”129.

O exemplo mais simples é o da dissuasão nuclear (efeito 
desejado) e a presença no mar de um SNLE130 (modo de ação). Deve-
se observar a envergadura das ações que concorrem para a dissuasão: 
o segredo, as comunicações seguras, a importância de uma força de 
proteção quando do desdobramento e do retorno de cada patrulha 
de SNLE etc.

Existem, seguramente, outras ações que visam a um efeito 
dissuasivo. A presença de uma força naval importante ao largo de um 
Estado em crise dá um sinal forte no caso de estar combinada com 
as medidas diplomáticas aplicadas. O sinal pode ser reforçado por 
meio de exercícios que impõem respeito, demonstrando a atitude 
da força de atacar o objetivo. Um grau superior a este é a simulação 
de um ataque contra um adversário, abortando-o no último minuto. 
Um exercício desse tipo pode, também, proporcionar informações 
importantes sobre o estado de alerta do adversário, as suas 
frequências radar etc. Porém, trata-se de um jogo potencialmente 
muito perigoso: com um erro de julgamento de ação virtual, passa-
se à ação real!

A coerção é mais difícil, uma vez que se trata de obrigar alguém 
a fazer alguma escolha que ele não quer131. Uma ação bastante usual 
é o “harassment”, o qual pode ser mais ou menos físico. Durante as 
“guerras do Bacalhau” entre a Islândia e a Grã-Bretanha, nos anos 
1950 a 1970, ocorreu um grande número de incidentes relevantes 

129 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo V, p.170.
130 SNLE (Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins) — submarino nuclear lançador de mísseis 

estratégicos.
131 Schelling, The Strategy of Conflit, op.cit. p.195.
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provenientes desse método: colisão, tentativas de abordagem de 
navios de pesca, mas, também, tiros reais de canhão.

A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, ilustra a utilização de um 
bloqueio com o fim de coagir o adversário a mudar a sua estratégia. 
No caso, buscava-se pôr fim à instalação de mísseis com armas 
nucleares na Ilha. Este é um exemplo eloquente do uso de uma ação 
militar no seio de uma negociação diplomática132. 

 Mas a presença também pode ser tranquilizadora. Uma força 
crível ao largo de um Estado ameaçado pode funcionar como um 
equalizador de poder entre um amigo fraco e o seu adversário forte. 
Os exercícios em “parceria” mostram a determinação de ajudar, se 
necessário for, o Estado ameaçado contra o “ameaçador”. Tal ação 
é, portanto, dissuasiva na direção do ameaçador e tranquilizadora 
relativamente o ameaçado.

O efeito de atração é buscado, frequentemente, durante as visitas 
navais ao exterior. Há, com certeza, escalas técnicas e de rotina cujo 
propósito não é prioritariamente diplomático. Mas isso não impede 
que um navio de guerra bem aprestado, com uma tripulação treinada 
e disciplinada, tenha um efeito positivo para a imagem do Estado e 
de suas Forças Armadas. As línguas maldosas diziam que os navios 
soviéticos punham seus mísseis no convés, em vez de armazená-los 
nos paióis do navio, a fim de impressionar os cidadãos dos portos 
visitados, especialmente na África.

Porém, uma visita naval pode ser, também, um grande 
acontecimento diplomático, preparado com bastante antecedência. 
O efeito buscado é, frequentemente, aprofundar a amizade entre os 
países e os seus povos, promover a venda de armas etc. Isto pode 
ser reforçado se os ministros ou o Chefe de Estado estão presentes 
a bordo. Por exemplo, a visita do casal real sueco a bordo do HMS 
Carlskrona a Tallin, na Estônia, em 1992, logo que esse país vinha 

132 Schelling, Arms and Influence, op.cit. pp.80-87.
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de libertar-se da tutela soviética. Esta visita de Estado com um navio 
de guerra transmitiu um forte sinal do apoio sueco à independência 
daquele país. 

Os exercícios combinados são uma forma habitual de aprofundar 
a amizade entre dois países. Eles têm como trunfo serem realizados no 
mar, longe das manifestações e das ameaças terroristas. Os exercícios 
de apoio no campo do salvamento no mar são utilizados, com 
frequência, como um meio de entabular um processo de construção 
de confiança entre países que têm restrições sobre o tema. É o caso 
dos exercícios denominados Pomor entre as marinhas da Noruega e 
da Rússia.

A operação EUFOR ATALANTA não somente teve êxito ao reduzir 
o número de ataques de piratas, como também pôde frutificar 
contatos úteis, entre outros com as marinhas dos Estados Unidos, da 
Rússia, da China e da Índia. Esse feito inscreveu a União Europeia e 
a política de defesa sobre a carta estratégica.

Entretanto, não se pode esquecer que uma ação diplomática pode 
ter efeitos nefastos em razão de um acidente ou de uma preparação 
insuficiente. A inteligência produz uma contribuição totalmente 
primordial para o sucesso da diplomacia naval e pode evitar que 
ela caia em armadilhas. Há um bom exemplo sobre isso durante a 
Operação Tempestade do Deserto, em 1991: com a finalidade de 
romper o bloqueio aliado, os iraquianos carregavam um navio de 
grande porte com alimentação para bebês, brinquedos de criança e 
mulheres com cintas equipadas com máquinas fotográficas. A ideia 
era de mostrar para o mundo a brutalidade dos soldados norte-
americanos. Entretanto, esse carregamento aparente encobria um 
outro — os obus de 155 mm. A farsa foi desmascarada graças aos 
serviços de inteligência norte-americanos e Saddam Hussein jamais 
recebeu as suas munições133.

133 Norman Friedman, Network-Centric Warfare. How Navies Learned to Fight Smarter through 
Three World Wars, Annapolis, Naval Institute Press, 2009. p.242.
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Em suma, a diplomacia naval é, em uma grande medida, 
facilitada pela liberdade do mar tal como está codificado na 
convenção de Montego Bay.

A manobra estratégica
Para atingir o objetivo, faz-se necessário manobrar as forças. A 

manobra estratégica, diz Castex, é “um procedimento [dentro de um 
sistema], um meio que se dispõe para melhorar, em seu proveito, as 
condições do combate, para multiplicar o rendimento dos esforços 
e para obter maiores resultados, seja no duelo das forças principais 
em si, seja em benefício de “dependências” extramarítimas julgadas 
particularmente importantes”134.

A definição a seguir é bem conhecida: “Manobrar é mover-se 
“inteligentemente” para criar uma situação favorável”135. Ela não é 
aplicada somente na estratégia naval ou militar, mas em quase todos os 
domínios, político, comércio etc. “Mover-se”, portanto, não significa 
necessariamente um movimento físico. Pode tratar-se, também, de 
um movimento intelectual, de uma ideia dinâmica e criativa. “A 
manobra é, na verdade, uma obra de criação por excelência; ela visa 
a pôr algo no lugar do nada; ela pretende modificar ou determinar 
o curso dos acontecimentos; ela entende que deve determinar o 
destino e não se abandonar à própria sorte; ela quer engendrar e 
fazer nascer o fato. Ela é o ápice da arte. Ela é nobre porque emprega 
os tesouros do espírito: a inteligência, o julgamento, a imaginação, a 
vontade e os conhecimentos...”136

A manobra deve visar ao objetivo principal ou o que Clausewitz 
denomina de centro de gravidade: “Um evidente centro de gravidade, 
um centro de poder e de movimento do qual tudo depende, formar-
se-á dele mesmo, e é contra esse centro de gravidade do inimigo que 

134 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.1.
135 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.1.
136 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p.192.
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é preciso dirigir o golpe concentrado de todas as forças”137. “Em cada 
campo de ação”, escreve Castex, “quando se olha atentamente para 
os diversos aspectos da situação em justas proporções, geralmente 
bastante complexos, vê-se e deve ser visto revelar-se o que, até aqui, 
somente militares tinham o costume de chamar de um objetivo 
principal, o qual irá impor-se com firmeza ao espírito depois de um 
estudo mais ou menos longo”138.

O objetivo principal é aquele que “comanda o restante”. Um 
sucesso obtido sobre esse ponto compromete o equilíbrio do inimigo. 
Portanto, faz-se necessário ser forte sobre ele. Mas sua natureza é 
variável. Pode ser uma posição em que o inimigo é particularmente 
forte, ou, ao contrário, em que ele é bem fraco — o importante é que 
um êxito sobre ele tenha consequências importantes139. Do mesmo 
modo em que existe um objetivo principal, há, também, um teatro 
principal. A manobra pode visar tanto à força organizada principal, 
como à força organizada no interior do teatro principal140.

Portanto, não se pode sempre privilegiar tal objetivo principal. 
A estratégia naval não é na realidade, livre; ela é restringida pelas 
“dependências” que  precisa honrar — por exemplo, transportar os 
exércitos britânicos para a França, em 1914, enquanto muitos dos 
oficiais da Royal Navy tinham o desejo de privilegiar a luta contra 
a esquadra alemã. Em suma, não está mesmo certo que o objetivo 
principal encontra-se dentro da esfera marítima141.

É interessante comparar a ideia “castexiana” de objetivo 
principal com aquelas de Jomini e do marechal Foch142. Para Jomini, 
“o princípio fundamental da estratégia consiste em operar, com a 

137 Clausewitz, De la guerre, op.cit. p.692.
138 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo VI, p.193.
139 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, pp.2-3.
140 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.4.
141 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.4.
142 Marechal Ferdinand Foch, 1851-1929.
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maior massa de suas forças, um esforço “combinado” sobre o ponto 
decisivo” 143. Para Foch, do mesmo modo, a missão primeira da 
estratégia é a de travar batalha contra a força principal do inimigo e 
de definir o objetivo decisivo — pode ser a capital inimiga ou todo 
outro centro de poder144. Observar-se, assim, que para Jomini e Foch, 
o objetivo principal constitui a parte mais essencial da estratégia. O 
próprio Castex reconhecia, certamente, a importância de tal objetivo, 
mas acentua que na prática, não se pode concentrar sempre todas as 
forças para atingi-lo. 

Castex raciocina de forma similar para os objetivos e os teatros 
secundários, que podem ser numerosos. Além disso, com frequência, 
eles são secundários apenas no início da manobra: mais tarde, um 
deles pode tornar-se principal. Em certos casos, uma operação no 
teatro secundário pode contribuir extremamente para a obtenção 
do objetivo principal, visto que os teatros estão ligados entre eles 
no plano estratégico145. Este é o raciocínio que presidiu a operação 
nos Dardanelos, em 1915, apesar de ela não ter sido coroada de 
êxito. Durante a Segunda Guerra mundial, o teatro do Pacífico foi 
secundário em relação ao Atlântico; em outros termos, era preciso 
inicialmente vencer a Alemanha para poder, então, acabar com o 
Japão.

Mas se “a manobra é uma obra de criação por excelência”146, 
quais são, então, as condições para o sucesso nisso?  

Primeiramente, faz-se necessário ter a iniciativa e a liberdade de 
ação. Não é possível conduzir bem uma manobra estando submetido 
à vontade do inimigo e aceitando a lei do acaso147.

143 Jean-Jacques Langendorf, Faire la guerre: Antoine-Henri Jomini. Volume 2. Le penseur politique, 
l’historien militaire, le stratégiste, Genebra, Editora Georg, 2004.  p.219.

144 Ferdinand Foch, De la conduite de la guerre. La manouevre pour la bataille, Paris, Nancy, Berger-
Levrault, 1918. p.11.

145 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, pp.4-5.
146 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.5.
147 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.5.
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Como concentrar uma força suficiente contra o objetivo 
principal? Convém tirar dela, antecipadamente, uma parte das 
destinadas aos teatros secundários segundo o princípio da economia 
de forças148. Entretanto, não precisa deles retirar exageradamente, 
devendo a economia, em relação a isso, ter um limite149. Realmente, 
os teatros secundários são importantes: ao tratá-los como 
negligenciáveis pela quantidade, poder-se-ia encontrar-se, nesse 
caso, em situação catastrófica, o que nos faria perder a liberdade de 
ação no nível estratégico150.

Para manobrar, faz-se necessário fornecer o que é devido à 
segurança da manobra. A segurança é a alma da manobra, somente 
quando ela é obtida que se pode pretender dominar a sua liberdade 
de ação151. Obtém-se a segurança, entre outras, pela iniciativa e pela 
surpresa152.

São interessantes os dois parágrafos anteriores com as lições de 
Foch. Para ele, a maior parte das forças deve estar sempre disponível 
(para o objetivo principal). Entretanto, se por um lado é preciso 
dividir as forças de combate de forma a desalojar o inimigo de sua 
posição, por outro lado há que se garantir uma segurança suficiente à 
força principal. Essa última missão não deve implicar uma dispersão 
da força principal, a qual deverá permanecer concentrada no tempo 
e no espaço153. Castex parece concordar com este princípio. Porém, 
na realidade, existe mais de uma força inimiga e mais de um teatro: 
isso demanda levar em conta todas (forças) e todos (teatros). Ao 
que se acresce o fato tipicamente marítimo das “dependências”: a 
estratégia não é livre...

148 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.6.
149 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.12.
150 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, pp.12-13.
151 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.11.
152 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.14.
153 Foch, Des principes de la guerre, op.cit. p.45.
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Mas, como Poirier afirmou com precisão, o projeto político de 
um defronta-se, geralmente, com o contraprojeto do outro154. Castex 
escreveu o mesmo no que tange à guerra: existem pelo menos dois 
atores que manobram, nós e o inimigo. Há, inevitavelmente, uma 
dialética entre os dois: a manobra do inimigo pode nos forçar a 
abandonar a nossa e, assim, obrigar-nos a retrucar buscando novas 
possibilidades para manobrar155.

A manobra deve visar à batalha: “Em síntese, não há manobra 
sem batalha ao final, seja imediata ou adiada. Toda manobra que 
não respeita esta obrigação é vã e sem interesse. A guerra não é um 
pretexto para não se fazer mais que a cinemática. Ela exige o ato de 
força”156.

A manobra é particularmente importante para a força inferior, 
condenada à defensiva. É o único remédio para esse handicap, o único 
processo que permite “extrair a melhor parte das forças limitadas de 
que se dispõe”157.

Em suma, se o princípio da economia de forças inclui 
teoricamente a concentração delas contra o objetivo principal, a sua 
aplicação é, frequentemente, bastante diferenciada: “Para manobrar, 
é preciso saber a ocasião de dispersar, porém, menos do que o inimigo, 
ou, em outros termos, criar e conservar no seio do inimigo uma 
dispersão superior a sua. Isso deve visar a um rendimento máximo 
a ser explorado e, em todo caso, não admitir riscos exagerados”158.

Entretanto, como Clausewitz observou, “na guerra, tudo é 
muito simples, mas a coisa mais simples é complicada”159. Castex, 
por sua vez, adverte o seu leitor: “É preciso somente saber que a 

154 Poirier, Stratégie théorique II, op.cit. p.85.
155 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.15.
156 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.16.
157 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.17.
158 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.19.
159 Clausewitz, De la guerre, op.cit. p.109.
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execução de toda manobra tolera os acasos e as incertezas, que ela 
(manobra) fica exposta aos acidentes inevitáveis do caminho e, 
quando os erros e as derrotas acontecerem acidentalmente, quando 
o fenômeno antagonista produzir-se, como ocorre com frequência, 
aceitar a fortuna contrária com resignação e filosofia, dedicar-se de 
imediato a reinventar, a repor de pé tudo para substituir o plano que 
as circunstâncias acabaram de lançar por terra”160.

Castex destaca aqui uma qualidade extremamente importante 
do estratego: a aptidão de adaptar-se, sem perder de vista o objetivo 
principal.

As estratégias cumulativas e sequenciais; a paralisia estratégica
O desenvolvimento de uma guerra parece subdividir-se em 

etapas sucessivas, como demonstra-o a estratégia dos Aliados durante 
a Segunda Guerra Mundial: à invasão do Norte da África, sucederam-
se as campanhas da Sicília, na Itália, o desembarque da Normandia e 
a longa marcha em direção a Berlim. Uma estratégia desse tipo pode 
ser chamada de sequencial. Ela articula as etapas identificadas em sua 
totalidade, cada uma das quais exige o êxito da precedente161.

A outra é a estratégia cumulativa: ela adiciona os acontecimentos 
que não estão ligados diretamente um ao outro. Se um dos beligerantes 
consegue ter êxito em alcançar, em quantidade suficiente, pequenas 
vitórias, a soma delas atinge o limiar crítico que lhe dá uma vantagem 
decisiva162. As vitórias dos Aliados contra os submarinos alemães 
durante as duas guerras mundiais são um bom exemplo. A guerra 
submarina alemã, ao contrário, é emblemática no que tange a uma 
estratégia cumulativa, que quase alcança êxito em pôr a Inglaterra de 
joelhos, mas, ao final das contas, acabou em fracasso.

160 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo II, p.322.
161 J. C. Wylie, Military Strategy: A General Theory of Power Control, Annapolis, Naval Institute Press, 

1967. pp.21-22.
162 Wylie, Military Strategy, op.cit. p.22.
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A campanha norte-americana contra o Japão é reveladora, por 
sua vez, de uma estratégia sequencial e de uma estratégia cumulativa. 
As conquistas sucessivas de pontos de apoio, que permitiram 
progredir em direção às ilhas japonesas, foram de natureza sequencial, 
enquanto  os golpes lançados contra a economia japonesa, sobretudo 
às suas comunicações marítimas, foram de natureza cumulativa.

Mahan apregoa uma estratégia naval sequencial: é preciso, 
inicialmente, bater as forças navais inimigas, para depois explorar 
essa vantagem. Vemos que Castex alia-se, em princípio, a uma 
estratégia como essa, mas dá-se conta que ela não é frequentemente 
possível em face das “dependências” exigirem uma outra orientação 
das operações.

Os exemplos anteriores mostram que a guerra das comunicações 
possui, com bastante frequência, um caráter cumulativo. Quanto 
ao controle do mar, ele não se deduz, em geral, de uma batalha 
decisiva, mas, sim, de uma soma de engajamentos mais ou menos 
importantes. Mesmo após o Um ter êxito em assegurar-se de tal 
controle, o Outro poderá recorrer àquilo que Castex denominará de 
as “contraofensivas menores” até o esgotamento163.

Entretanto, as operações contra a terra, como o “contra-A2/AD”, 
têm, ordinariamente, um aspecto sequencial: fez-se necessário, ao 
início, ter a liberdade de ação no mar, antes de suprimir o comando 
e a defesa aérea do adversário.

As estratégias cumulativas têm como objetivo, frequentemente, 
paralisar o adversário. A soma dos reveses e das perdas que ele sofre 
inibe pouco a pouco a sua capacidade física e mental. Trata-se mais 
de torná-lo incapacitado de operar do que aniquilá-lo164.

Na guerra sobre o mar, essa paralisia é, frequentemente, 
demorada de ser obtida. Nós o constatamos a propósito das 

163 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo IV, p.138. O termo é proveniente de Corbett.
164 David S. Fadok, La paralysie stratégique par la puissance aérienne, Paris, Économica, 1998. p.20. 
 Liddell Hart, Stratégie, op.cit. p.149.
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campanhas submarinas, antissubmarinas e de bloqueio, esta também 
uma forma de paralisia lenta quando a força bloqueada perde, com o 
tempo, a sua capacidade de sair para atacar.

A guerra aérea, a partir da terra ou do mar, visa a uma rápida 
paralisia do adversário por meio de ataques cumulativos contra os 
seus centros de comando, à sua infraestrutura e a outros centros de 
poder165. A estratégia do ciberespaço, aí incluída a guerra eletrônica, 
visa, também, à paralisia rápida dos sistemas de comando e controle 
do adversário.

A característica cumulativa da guerra sobre o mar explica, talvez, 
o porquê de ela ser difícil de ser compreendida. A guerra sobre a 
terra — “a guerra normal” — possui, em geral, uma característica 
sequencial.

A estratégia naval e as cinco missões estratégicas
Falta-nos examinar se os objetivos da estratégia naval 

correspondem às cinco missões estratégicas: conhecimento e 
antecipação, prevenção, dissuasão, proteção e intervenção.

Constatamos que o objetivo principal é de “obter e conservar o 
controle das comunicações essenciais de superfície” — como se diz, 
o domínio do mar — “e servir-se disso para atingir os fins da guerra. 
Faz-se necessário criar, manter e explorar, se for preciso com o apoio 
das forças terrestres, e, assim, dominar a ação antagonista das forças 
inimigas, numa situação que nos dá o livre uso do mar para alcançar 
todos os propósitos militares, econômicos e políticos considerados 
como necessários. Esta situação deverá, além disso, privar o inimigo 
da mesma vantagem”166.

Com a finalidade de executar com êxito as cinco missões, é 
preciso, na verdade, ter livre uso do espaço marítimo de interesse. 

165 John A. Warden III, “L’ennemi en tant que système”, Stratégique n.º 59. pp.7-17.
166 Castex, Théories stratégiques, op.cit. Tomo I, p.388.
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Nas duas missões da estratégia naval — a proteção e a intervenção 
— importa, também, privar o inimigo da liberdade de usar o mar.

Os meios modernos de uma força naval — sobretudo a sua 
capacidade de C4ISTAR (Command, Control, Communications, 
Computers, Information/Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition 
and Reconnaissance) — dão-lhe uma capacidade bastante elevada para 
a missão de conhecimento e de antecipação. Na verdade, a vigilância 
do mar e, sobretudo, das suas zonas submetidas à regulamentação, 
torna-se muito importante, até mesmo vital. Não obstante, não é 
o bastante vigiar somente a superfície; é todo o volume de água aí 
compreendido entre a superfície e o fundo que é importante, ao qual 
se acresce, evidentemente, a cobertura aérea.

As duas missões virtuais — a prevenção e a dissuasão — são, 
essencialmente, do domínio da diplomacia naval, a qual é sustentada 
pela capacidade de uma força naval passar, o mais rapidamente 
possível, de uma postura virtual a uma ação real.

Para a intervenção, a estratégia naval oferece a sua capacidade de 
luta contra forças organizadas, de ataque às comunicações inimigas 
e, sobretudo, de projeção de poder e de forças.

A proteção não se restringe mais à proteção das nossas 
comunicações, mas, também, das nossas infraestruturas no mar 
e dos nossos recursos — em suma: de todos os nossos interesses 
marítimos.

A manutenção da ordem no mar
Até aqui,  discutimos apenas a estratégia como componente 

da estratégia de defesa e da estratégia diplomática. Faz-se 
necessário, agora, debruçarmo-nos, brevemente, sobre o outro 
aspecto da dualidade — as missões para manter a ordem no mar. 
Elas são, talvez, menos espetaculares do que aquelas que provêm 
da estratégia naval clássica. Mas elas estão sempre atuais; elas são 
permanentes.
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As cinco missões estratégicas nos fornecem uma boa grade de 
análise.

O conhecimento e a antecipação constituem o fundamento de 
toda ação no mar. Nesse contexto, trata-se de acompanhar o que se 
passa, principalmente nas águas territoriais, na ZEE e na Plataforma 
Continental. Aqui, também, há a necessidade de uma RMP (Recognised 
Maritime Picture), mas, em tal caso, voltada preferencialmente na 
direção da segurança no mar e na luta contra as infrações que podem 
acontecer.

As missões preventivas incluem não somente o controle 
técnico dos navios (mercantes de grande porte). Trata-se, também, 
de identificar os comportamentos de risco: o abuso do álcool, a 
negligência vis-à-vis com os regulamentos internacionais visando a 
prevenir as abordagens no mar etc. A presença de CRS (Community 
Rescue Service) nas praias, no verão, é, ainda, um exemplo disso.

Um outro pilar importante é a informação sobre os perigos do 
mar e sobre a boa “conduta” para a navegação. Outro é a conservação 
das infraestruturas que balizam as rotas marítimas, os faróis e outros 
auxílios à navegação, assim como a atualização das cartas náuticas.

Uma dissuasão eficaz exige leis firmes e praticáveis contra as 
infrações no mar, assim como uma boa capacidade de intervenção. 
Uma presença permanente nas áreas costeiras é, com respeito ao 
tema, um aspecto capital.

A missão de intervenção é bastante evidente: ela entra em cena 
quando as missões de presença e de dissuasão não conseguem ter 
êxito. Entretanto, ela abrange uma bem extensa gama de operações, 
desde a intervenção contra uma embarcação de recreio que não 
segue as regras de comportamento no mar, até as operações contra 
o crime organizado. A luta contra o tráfico de cocaína, por exemplo, 
começa a “cercar” o adversário ao longo das costas sul-americanas. 
Ela segue o seu rastro até a sua entrada em nossas águas territoriais, 
onde é possível “persuadir” os navios contrabandistas e confiscar 
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a droga. No seio da União Europeia, há uma organização que tem 
como propósito coordenar esse tipo de operação: o Maritime Analysis 
and Operation Centre - Narcotics (MAOC-N)167.

A proteção compreende dois pilares. Inicialmente, trata-se de 
proteger as pessoas e os bens no mar, sobretudo em casos de avaria. 
Entretanto, existe, evidentemente, uma ampla gama de acidentes 
possíveis. Um exemplo de avaria “fora da escala” foi o incêndio da 
plataforma de petróleo Deepwater Horizon, em abril de 2010, no Golfo 
do México168. O outro ponto é o de proteger o mar e as costas contra 
as consequências das avarias: o caso do Erika, em 1999, causou uma 
imensa maré negra. Porém, é preciso que se lute, também, contra a 
poluição cotidiana.

Estas missões não exigem navios de guerra muito poderosos: o 
que se distingue para tal caso é o número (quantidade) e a robustez 
(endurance). Estamos, então, na parte low do mix high-low. Isso não 
impede de prover as capacidades de vigilância, de comunicação e de 
comando.

Conclusão
Cremos ter demonstrado que Castex permanece um bom ponto 

de partida para estudar a estratégia naval. Porém, pode-se, por vezes, 
discernir um certo número de pontos em relação aos quais faz-se 
necessário ir mais longe do que ele foi.

A geografia horizontal e vertical possui hoje maior importância 
do que na época dele. Isso é devido ao desenvolvimento de 
infraestruturas no mar e ao fato de que o mar, por suas riquezas, 
tornou-se uma questão relevante que requer grandes apostas por si 
mesmo. Não é mais suficiente defender as linhas de comunicações 

167 http://www.maoc.eu/index.php. Acesso em: 31 mar. 2014.
168 http://fr.euronews.com/2010/05/25/maree-noire-colere-et-sentiment-d-impuissance-dans-le-

golfe-du-mexique/. Acesso em: 31 mar. 2014.
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marítimas (LCM), apesar de  elas ainda serem, hoje em dia, mais 
importantes.

A tecnologia permite crescentes possibilidades de dominar 
uma área marítima, não somente na superfície, mas também no ar 
e no espaço submarino. Entretanto, nos tempos contemporâneos, 
é preciso controlar, igualmente, o espaço e o ciberespaço, ou, pelo 
menos, não perder o controle. Isso tem implicações para os quatro 
caminhos da estratégia naval. Particularmente, a luta do mar contra 
a terra encontra nesse ambiente um maior número de possibilidades.

A diplomacia naval é um tema que Castex não tratou. É, todavia, 
um domínio que é primordial na estratégia naval contemporânea.

Podemos, também, constatar que a estratégia naval está 
perfeitamente adaptada à estratégia de defesa e às suas cinco missões.

Ao final, é preciso não esquecer que, apesar de todos os 
equipamentos eletrônicos dos navios de guerra contemporâneos, o 
mar permanece o mar. O seu poder expõe, sempre, o homem do mar 
a múltiplas probabilidades, desafios e possibilidades. A manutenção 
da ordem no mar permanece, a esse respeito, uma missão permanente 
da estratégia naval.
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Ao início deste livro,  colocamos a seguinte questão: os escritos 
do almirante Castex são apenas escombros que interessam somente 
aos apaixonados pela história do pensamento estratégico? Ou eles 
têm qualquer coisa a dizer aos especialistas e aos atores da estratégia 
marítima contemporânea? E se for esse o caso, então o quê? Foram 
essas as questões que tentamos responder ao longo das páginas.

Pode-se aplicar a Castex a observação de Frederico II sobre os 
escritos militares de Folard: há muitos diamantes dentro do estrume. 
Nesse caso, os diamantes estão escondidos dentro de um palavreado 
histórico de valor duvidoso. Aquilo que os torna difíceis de serem 
encontrados é, entre outras coisas, o estilo dialético de Castex, 
que tem, frequentemente, tendência a apresentar inicialmente a 
teoria pura para depois rejeitá-la em algumas páginas ou capítulos 
posteriores, em benefício de uma posição mais pragmática.

Um problema semelhante decorre do fato de que a redação das 
Théories prolongou-se por várias décadas1. Ao longo desse tempo, 
o pensamento de Castex, evidentemente, evoluiu. No início do tomo 
I, ele se coloca como uma “mahanista” convicto. Entretanto, a partir 
do final deste tomo, ele flexibilizou sua posição e, independente do 
que tenha dito, aproximou-se dos pontos de vista de Corbett.

Seu conceito de estratégia geral é muito importante. Ele o 
desenvolve aproximadamente ao mesmo tempo  que Liddell Hart 

1 Se levarmos em conta as Mélanges stratégiques, escritas depois da Segunda Guerra mundial.
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propõe sua ideia de Grand Strategy, muito mais conhecida. Mas o 
conceito de Castex é mais abrangente e mais moderno, uma vez que 
insere uma estratégia para os tempos de paz.

Ao longo do século XX, o conceito da estratégia evolui, 
distinguindo-se da estratégia militar pura. Aron fala de uma 
estratégia “ampliada”, que comporta não somente os meios militares, 
mas também psicológicos. Beaufre introduz, por sua vez, os aspectos 
não militares e fala de uma estratégia total. Poirier vai ainda mais 
longe, introduzindo o conceito de estratégia integral, que inclui os 
fins políticos não ligados diretamente à guerra. Enfim, Francart 
amplia de tal maneira a estratégia, que ela passa a cobrir, também, 
as atividades puramente civis, propondo o conceito de estratégia 
global. Dentro dessa ótica, o conceito de Castex é bastante moderno. 
Em realidade, sua estratégia geral e a estratégia integral de Poirier 
não são muito diferentes entre si. Logo, Castex estava muito à frente 
de seu tempo.

Com base nesse conceito amplo da estratégia, coloca-se a questão 
da cooperação e da coordenação entre as diferentes instâncias por 
ela afetadas. Castex resolve o problema de uma maneira muito 
elegante, propondo o conceito de “dependências”, o qual remete 
a uma coordenação horizontal. Tal conceito está bem adaptado à 
estratégia marítima, pois leva em consideração seu caráter dual, que 
impõe a necessidade de colaboração com várias outras estratégias, 
civis e militares.

Antes de se lançar dentro da estratégia marítima e sua 
subdivisão de ação — a estratégia naval —, é preciso responder a 
questão clássica de Foch: “Do que se trata?”2. Por que a estratégia 
marítima é importante? A resposta é que o nosso mundo está, cada 
vez mais, globalizado e interconectado: ele apresenta uma malha 
de interdependências que se manifesta, especialmente, pelos fluxos 

2 Foch, Des principes de la guerre, op.cit. p.13.
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marítimos. O mar não é somente o novo espaço de desenvolvimento 
do planeta, mas, também, a chave de um futuro comum a toda 
humanidade. Em função de seus recursos incomensuráveis e 
amplamente desconhecidos, o futuro do mundo será jogado dentro 
dos oceanos3. Por conseguinte, a concorrência por tais recursos 
aumenta e conduz ao risco de ocorrência de conflitos e mesmo de 
guerras. Castex compreende muito bem a importância do mar, mas 
em um sentido muito mais restrito: aquele das comunicações civis 
e militares. Sua conclusão, segundo a qual “o Oceano é apenas o 
caminho que une os Estados e onde eles se confrontam”, não é mais 
suficiente.

A importância estratégica ampliada do mar implica aquela 
da geografia. É um campo que Castex analisou exaustivamente. 
Entretanto, a geografia atual adquiriu um peso que Castex não podia 
imaginar. É graças às suas posições ultramarinas que a França tem a 
segunda maior ZEE do mundo. As riquezas do mar têm uma ligação 
estreita com a geografia, da mesma forma que a “territorialização” e 
a “infraestruturação” do mar.

Isso exige, consequentemente, um novo conceito de estratégia 
marítima. Nós tentamos formular tal conceito a partir de três pilares: 
a estratégia de riquezas; a estratégia de meios; e sua componente de 
ação, a estratégia naval. A estratégia marítima, assim proposta, tem, 
quase que por definição, ligações estreitas com outras estratégias 
como a estratégia econômica, diplomática e industrial. O conceito 
“castexiano” de “dependências” se mostra muito útil nesse contexto.

É evidente que a estratégia de defesa tem um papel muito 
importante para tal estratégia marítima. Foi preciso, então, 
analisar o papel das forças marítimas no seio das cinco missões 
estratégicas mencionadas nos Livros Brancos franceses de 2008 e 
2012: conhecimento e antecipação; prevenção; dissuasão; proteção; 

3 http://www.lemarin.fr/tl_files/_meida/Newsletter/Documents_annexes/DCNSUungrand 
DesseinMaritime.pdf. Acesso em: 28 mar. 2014.
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e intervenção. A conclusão é — sem surpresa — que as forças 
marítimas podem assumir funções absolutamente primordiais 
dentro de tais missões.

No que concerne, finalmente, à estratégia naval, a base do 
pensamento de Castex é que “o domínio do mar significa o controle 
das comunicações essenciais de superfície”. No entanto, como a 
importância estratégica do mar não se limita mais às comunicações, 
é preciso repensar a questão não se esquecendo que “o domínio [ou 
melhor, o controle] do mar não é absoluto. Ele é, simplesmente, 
relativo, incompleto e imperfeito”. Aquilo que importa é o livre uso 
do mar por nós e, dentro de um conflito armado, a interdição de 
seu uso pelo inimigo. Castex resumiu muito bem os objetivos da 
guerra naval: “Deveremos criar, manter e explorar, caso necessário 
com a ajuda das forças terrestres, e dominando a ação antagonista 
das forças vermelhas, uma situação que nos dê o livre uso do mar, 
para atingir todos os propósitos militares, econômicos e políticos 
considerados como necessários. Esta situação deverá, por outro 
lado, privar os vermelhos da mesma vantagem”. 

Castex propõe três modos de ação principais para a guerra 
naval: a luta entre as forças organizadas; o ataque e a defesa das 
comunicações; assim como as operações do mar contra a terra. Tal 
tríptico continua válido. Castex, entretanto, é um pouco pessimista 
quanto às potencialidades da terceira, a projeção de poder e/ou de 
forças. Ele insiste, na realidade, sobre seu inverso, a projeção de poder 
da terra sobre o mar. Não obstante, a evolução tecnológica forneceu, 
desde então, às forças navais, meios de alta performance capazes de 
projetar poder ou forças e influenciar os decisores políticos em terra.

Aquilo que falta na enumeração “castexiana” dos modos de ação 
é a diplomacia naval, a qual representa, nos dias atuais, um papel 
primordial na ação cotidiana de uma força naval. É essencialmente 
pela diplomacia naval que tal força pode cumprir as missões 
estratégicas de prevenção e dissuasão. Mas, é preciso destacar que 
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sem a capacidade de ganhar o engajamento contra o adversário, a 
diplomacia naval tem um efeito limitado.

Por outro lado, Castex não podia imaginar que a guerra sobre 
o mar seria travada, também, no espaço e no ciberespaço. Ele tinha, 
entretanto, alguma intuição geral quando escrevia: “A influência da 
geografia sobre as operações é um fator que não permanece constante 
ao longo de várias eras. Ela evolui com o tempo, as máquinas e o 
progresso tecnológico” ou, ainda: “Do ponto de vista estratégico, 
tudo se passa como se a terra transbordasse sobre o mar, como se os 
continentes deixassem os traços de sua influência sobre os oceanos, 
se derramassem sobre eles, da maneira como o óleo”, considerações 
que podem, facilmente, ser ampliadas ao espaço e ao ciberespaço. 
De qualquer forma, o estratego contemporâneo não tem o direito de 
ignorar tais dimensões.

A Marinha é dual: ela pertence às Forças Armadas e ao mundo 
marítimo. Da segunda parte, resultam as operações ligadas à 
manutenção da ordem no mar. Menos espetaculares que a guerra no 
mar, elas são, entretanto, permanentes. É preciso proteger o homem 
dos riscos associados ao ambiente marítimo, mas é necessário, 
também, proteger o ambiente marítimo do homem.

Para concluir, Castex estabeleceu os fundamentos da estratégia 
marítima e naval contemporânea. Mas o progresso tecnológico, a 
importância acentuada do mar e a evolução do contexto jurídico — 
sobretudo a partir da convenção de Montego Bay — nos impõem a 
necessidade de acrescentar modificações e aditamentos ao resto do 
edifício.

Castex soube articular uma carreira profissional de muito sucesso 
e a redação das Théories stratégiques. Pode-se perguntar se isso seria 
ainda possível nos dias de hoje: restrições operacionais acentuadas 
e a primazia doravante acordada à vida privada impediriam, 
provavelmente, a aparição de um novo Castex — a prova cabal é que 
a maior parte dos estrategistas contemporâneos são universitários 
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civis ou oficiais da reserva. Mas é vital para o futuro destino de uma 
Marinha que ela possa mergulhar seus oficiais em um ambiente de 
criatividade e de pesquisa. Sem isso, ela corre o sério risco de afundar 
em uma estagnação intelectual, que terá um alto preço a ser pago no 
dia em que for necessário defender os interesses vitais do país.

Nós terminaremos com essas citações de Castex (que cita, ele 
mesmo, Mahan): “É preciso que um oficial de Marinha tenha em vista 
se tornar tão bom homem de Estado como marinheiro”; e “O ofício 
de marinheiro, por sua natureza, é uma espécie de encruzilhada do 
conhecimento, com uma posição central na sua concepção. Todas as 
outras profissões desembocam nele e ele faz a síntese de tudo”4.

Homem livre, tu sempre idolatrarás o mar!
Charles Baudelaire

4 Castex, Théories stratégiques, op. cit. Tomo VI, p. 371-372.
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