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RESUMO

A guerra é um fato social mundial. O Brasil não enfrenta uma guerra contra um invasor externo há século e meio. Talvez porque ainda não tenha 
sido um alvo compensador para a cobiça de alguma política imperialista. Ou talvez porque ainda não tenha contrariado interesses alheios por 
novos mercados. Militar de um país sem guerras externas, sempre tem a preocupação de estudar e aprender com a história dos outros. Como 
tema geral a História é uma excelente fonte de conhecimento para quem se interessa pelo estudo das guerras. Toda guerra, campanha (fases de 
guerras) ou batalha costuma ter um vencedor e um vencido. Algumas poucas terminam em um impasse. Das páginas da história surgem os erros 
de perspectiva política, os preconceitos estratégicos, as falhas operacionais ou logísticas, os choques e recuos nos campos de batalha. E o preço 
cobrado, nem sempre mais custoso para o lado vencido, é a perda de vidas humanas. Disto ressaltam os seguintes problemas para pesquisa, 
como o vencedor pode aproveitar os ensinamentos colhidos de maneira que num próximo confronto suas perdas sejam menores; e como o 
perdedor pode aprender com a derrota e corrigir os rumos para uma próxima necessidade. Uma dificuldade inerente a este campo de estudo é 
que as hipóteses são formuladas cientificamente, mas, por mais que sejam testadas através de simulações também científicas, permanecem no 
campo teórico, aguardando para qualquer teste definitivo numa guerra futura. Ainda assim é muito válido este estudo, pois pelo menos diminui 
algumas das incertezas de uma guerra como as geografias prováveis, as organizações militares e as doutrinas de emprego de possíveis oponentes. 
Em um país como o Brasil, por enquanto sem inimigos definidos ou declarados, o melhor a trabalhar é com objetivos bem amplos, que preparem 
e trabalhem com hipóteses diversas quanto ao espaço (geográfico – terra, mar ou ar) e ao tempo (passado, presente ou futuro). Assim a proposta 
desta pesquisa abrange toda a história mundial das guerras (terrestres, navais ou aéreas): dos primeiros impérios (Egípcio, Assírio e Persa) -
pesquisa concluída; na Grécia Clássica (Peloponeso e Macedônia) – pesquisa concluída; Romanas (e Cartaginesas) - pesquisa concluída; na Era 
Medieval – pesquisa em andamento; na Renascença (ou no início do emprego da pólvora); no Antigo Regime (ou das monarquias absolutistas); 
Napoleônicas; no início da Era Moderna (ou na Revolução Industrial); da 1a Guerra Mundial - pesquisa concluída; da 2a Guerra Mundial; da 
Guerra Fria; e futuristas (quem sabe na defesa do planeta Terra). A metodologia consiste primeiro conhecer o fato histórico, suas causas e suas 
consequências relatadas através de livros, documentários e visitas a campos de batalha ou museus. Segundo, uma análise completa de todos os 
acertos e/ou erros, considerando que nos estudos das guerras os escopos serão mais políticos e estratégicos; no estudo das campanhas os 
escopos serão mais operacionais e táticos; e no estudo das batalhas os escopos serão mais táticos e técnicos. E, por último e talvez mais 
importante, o preparo (científico) dos cenários em que serão simuladas as hipóteses de como o perdedor poderia ter vencido ou como o 
vencedor poderia ter tido menos perdas. Os resultados e conclusões serão obtidos através de jogos de guerra sobre tabuleiros (mapas sobre 
cartolinas duras) históricos e geográficos que recriam, em detalhes, o espaço e o tempo das guerras, campanhas e batalhas a serem estudadas. 
Uma série de tabelas são utilizadas procurando imitar as condições morais, operacionais, logísticas e aleatórias. Para tornar mais verossímil a 
existência de uma vontade livre do outro lado (o oponente), um jogo idêntico, mas eletrônico (em computador), é desenvolvido paralelamente, 
jogando as ações daquele. Nestas simulações se completam todas as possibilidades do propósito do estudo, quando o passado da história é 
analisado com base na teoria do presente e projetado no futuro ou revivido como caso esquemático “e se…”.
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