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ABSTrACT

The following text intends to present a critical analysis of André Beaufre’s 
first and second chapter of “An Introduction to Strategy”, whose names are: 
“Strategy overview” and “Classical Military Strategy”, respectively. First, 
it is presented a brief summary of each chapter and then a reflection on the 
conceptual development that Beaufre shaped in his book, which is discussed 
based on the opinion of other authors and compared with the current situation.

Through a profound literature review of several works by authors whose 
name is highlighted in the study of Strategy, it was possible to establish a 
critical framework of these chapters. Thus, it is concluded that studying these 
chapters is important for both the unaware and the more experienced readers 
in the matter, because the work is uptated given the date of its publication
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rESumo

O presente texto pretende expor uma análise crítica ao primeiro e segundo 
capítulo de “Introdução à Estratégia”, de André Beaufre, intitulados: “Visão 
de Conjunto da Estratégia” e “Estratégia Militar Clássica”, respetivamente. 
Neste sentido, é apresentado um breve resumo de cada um dos capítulos 
para posteriormente se dar a conhecer uma reflexão sobre o desenvolvimento 
conceptual que Beaufre plasmou no seu livro e discuti-lo à luz da opinião de 
outros autores comparando com a situação atual. Através de uma profunda 
revisão de literatura de diversas obras de autores cujo nome se encontra 
vincado no estudo da Estratégia, foi possível estabelecer o enquadramento 
crítico destes capítulos. Assim, conclui-se que são capítulos de estudo 
pertinente independentemente do grau de experiência do leitor na matéria, 
destacando-se a atualidade da obra tendo em conta a data da sua publicação.
PALAVrAS-CHAVE: Estratégia, Divisões, Estratégia Militar e Clássica.
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1. INTroDuÇÃo

1.1. noTa biográfica do aUTor

André Beaufre foi um General francês que nasceu a 25 de janeiro de 1902 
em Neully-Seine, França, e faleceu a 13 de fevereiro de 1975. Iniciou a sua 
carreira militar em 1921 com o seu ingresso na Academia de Saint-Cyr, no 
curso de infantaria, que foi concluído em 1923. Em 1930 ingressa na Escola 
Superior de Guerra tornando-se oficial de Estado-Maior e é convocado 
para servir no Norte de África. Em 1934, após regresso à França, pede para 
retomar o comando de tropas e é colocado em Marrocos. 

Iniciada a II Guerra Mundial, durante a campanha de França presta serviço 
no Quartel-General do Comando-Chefe. Após o armistício é colocado na 
Argélia, como oficial superior, no gabinete do governador-geral. É preso 
e levado a Conselho de Guerra, sendo condenado a dois meses de prisão. 
Terminado o tempo, vai comandar um batalhão na Tunísia e logo a seguir é 
nomeado Chefe de Estado-Maior de uma Divisão marroquina, participando 
nas campanhas de Itália. 

Como Coronel é nomeado Inspetor Geral do Exército. Já como General em 
1956 vai coordenar a operação de assalto ao canal do Suez, sendo de seguida 
colocado no grupo permanente da NATO em Washington. Como General de 4 
estrelas volta a França ao Estado-Maior. Após a sua reforma em 1961 inicia o 
seu período intelectual publicando uma trilogia constituída por introducion à la 
Stratégie (1963), Dissuasion et Stratégie (1964) e Stratégie de l’Action (1964).

1.2. arTicUlado do Trabalho

A presente recensão crítica assenta no estudo dos dois primeiros capítulos 
da obra “introdução à Estratégia” de André Beaufre. A principal motivação 
do autor para redigir esta obra residiu na falta de estratégias adequadas 
para enfrentar os desafios com que a Europa se deparou na Segunda Guerra 
Mundial e na Crise do Suez. o germinar da era nuclear levantou questões 
importantes a abordar nesta área, relativamente à guerra fria e à limitação do 
confronto direto sob ameaça de uso destas novas armas.

A finalidade desta investigação é refletir sobre o desenvolvimento conceptual 
que Beaufre plasmou no seu livro e discuti-lo à luz da opinião de outros 
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autores comparando os resultados com a situação atual. Assim, este trabalho 
está dividido em duas partes essenciais, o resumo dos dois primeiros capítulos 
e a crítica fundamentada sobre os mesmos com o devido enquadramento do 
conteúdo abordado.

 No primeiro capítulo, “Visão de Conjunto da Estratégia”, Beaufre apresenta 
uma definição própria de Estratégia, os seus princípios, meios, subdivisões 
e aplicabilidade, procurando assim evitar que erros, como os anteriormente 
mencionados, voltassem a ocorrer por desconhecimento da verdadeira arte e 
ciência da Estratégia. 

No segundo capítulo, “Estratégia Militar Clássica”, Beaufre aborda a 
Estratégia Militar Clássica, nomeadamente todos os conceitos em volta da 
batalha decisiva, no ambiente terrestre, passando pela análise deste tipo de 
operações e a sua evolução. Serve assim como base conceptual para os seguintes 
capítulos da obra (Estratégia Nuclear e Indireta). Por fim, como resultado 
fundamental da recensão é apresentada uma crítica fundamentada, na qual 
estão presentes as intervenções de outros autores como Liddell Hart, Poirier, 
Cabral Couto, Mendes Dias e Foch demonstrando assim as considerações 
relativas ao desenvolvimento feito por Beaufre ao longo da sua obra.

A metodologia utilizada foi a revisão de literatura de documentos relativos à 
temática apresentada, bem como artigos científicos no seguimento da obra de 
Beaufre e ainda apreciações de outros entendidos em matéria de Estratégia.

2. rESumo Do CAPíTuLo I: VISÃo DE CoNJuNTo DA 
ESTrATÉGIA

No primeiro capítulo o autor pretende dar a conhecer o seu ponto de vista sobre o 
conceito de Estratégia e comentar os seus fundamentos, princípios e subdivisões.

Ao longo do tempo, o verdadeiro sentido da palavra Estratégia foi-se perdendo, 
devido aos escassos interessados (apenas os militares). Mais tarde o seu 
surgimento deveu-se ao facto de os problemas da guerra e da paz não terem 
um conceito capaz de os resolver. Eram estes problemas técnicos de inspiração 
tática que levaram à procura de soluções na riqueza dos conhecimentos e das 
análises. Ainda assim esta não é interiorizada e o pensamento técnico e tático 
continua a ser adotado, agora, por todos e não só os militares. 



Proelium VIII (1) (2018) 255 - 273

- 258 -

2.1. análise da esTraTégia

Houve necessidade de definir então o que é a Estratégia. Sem concordar 
totalmente com a perspetiva militar de Clausewitz, por ser “limitada”2 
(Beaufre, Couto, Hart, Pires, & Abreu, 2004, p. 35), o autor redigiu-a como 
sendo “a arte da dialética das vontades que utiliza a força para resolver o 
conflito que entre elas se estabelece” (Beaufre et al., 2004, p. 36). Separa-a 
ainda do conceito de tática por esta ser “a arte de utilizar as armas no combate 
de forma a delas se obter o melhor rendimento” (Beaufre et al., 2004, p. 36) 
referindo-se estritamente a meios materiais, enquanto que a Estratégia deve 
ser racional e pensada não se enquadrando no plano da política nem das 
coisas materiais. Beaufre, baseando-se em Foch, apresenta-nos a dialética de 
vontades, ao referir que a essência da Estratégia reside no jogo abstrato que 
resulta da oposição de vontades.

Quanto à finalidade, o Beaufre clarifica-a, como sendo essencialmente 
“atingir os objetivos fixados pela política, utilizando, o melhor possível, os 
meios de que se dispõe” (Beaufre et al., 2004, p. 37), sejam eles ofensivos 
ou defensivos. Tudo isto contribui para a decisão do adversário em aceitar as 
condições que se lhe querem impor, como se fosse uma ordem psicológica. 
Através desta, procura-se o resultado sem ser estritamente pela vitória militar 
(novamente contra Clausewitz) podendo outros meios serem eficazes. Tudo 
se trata de analisar os fatores decisivos. 

Segundo Beaufre, os meios de que se dispõe são materiais e/ou morais, a arte 
está em escolhe-los e combina-los na sua ação para “produzir o efeito moral 
decisivo”3 (Beaufre et al., 2004, p. 38), trata-se assim do confronto entre 
as “vulnerabilidades do adversário e as nossas potencialidades” (Beaufre 
et al., 2004, p. 38). A análise decorre até ser encontrado, entre os meios ao 
nosso alcance, os mais importantes e capazes de produzir o efeito moral 
decisivo, começa então a surgir a ideia base da Estratégia operacional.

Tudo isto contribui para a elaboração do plano estratégico. O autor explica 
que este prevê as reações adversas a cada uma das nossas ações, em tentativa 
de conservação da liberdade de ação, antecipando acontecimentos que levarão 
à decisão, complicando-se quando inseridos em contexto internacional.

Beaufre apresenta-nos cinco modelos, organizados consoante os meios e a 
importância dos objetivos: modelo n.º 1 - Ameaça Direta – meios poderosos e 
objetivo modesto, no qual a simples ameaça deverá ser suficiente; modelo n.º 
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2 - Pressão Indireta – meios não suficientes e objetivos modestos, devendo-se 
empregar ações indiciosas de natureza política, diplomática e/ou económica; 
modelo n.º 3 - Ações Sucessivas – meios limitados e objetivos importantes, 
recomenda-se a combinação dos dois modelos anteriores devido aos meios 
serem limitados; modelo n.º 4 - Luta Total Prolongada de Fraca Intensidade 
Militar – meios fracos e objetivo ligados a fortes elementos ideológicos, deve-
se recorrer ao uso de meios rudimentares para alongar o conflito e desgastar 
o inimigo; modelo n.º 5 - Conflito Violento visando a Vitória Militar – meios 
poderosos e objetivo não vital para o inimigo, no qual é importante procurar 
a capitulação moral e a vitória militar rápida (influências de Clausewitz). 
Estes cinco modelos não são classificações, o interesse reside em mostrar a 
diversidade de soluções entre as quais a Estratégia terá de escolher.

2.2. as sUbdivisões da esTraTégia

Beaufre dividiu a Estratégia com recurso a uma pirâmide (Ilustração 1), 
onde cada nível determina diferentes competências e responsabilidades, 
distintas e interdependentes. 

Ilustração 1: Divisões da Estratégia quanto à coação.
Fonte:  Adaptado de Dias e Sequeira (2015, p. 47).

No vértice e subordinada à política4 reside a Estratégia Total, una e 
responsável por definir a missão própria de cada uma das Estratégias Gerais, 
suas subordinadas, e a sua combinação. Aqui é zona de atuação dos chefes 
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de governo. Já as Estratégias Gerais têm como função repartir as atividades 
de cada ramo5 (política, económica, psicológica e militar), responsabilidade 
dos ministros. Como nível de charneira entre a conceção e execução temos 
as Estratégias Particulares, onde os objetivos são escolhidos consoante as 
possibilidades determinadas pelas táticas e técnicas. É a este nível que se 
deve colocar a estratégia do tempo de paz, o que remete para o conceito da 
“estratégia genética”6 (Beaufre et al., 2004, p. 46) que consiste em produzir 
armamentos novos que superem os dos eventuais adversários, para manter os 
níveis de dissuasão a custos baixos, e o conceito da “estratégia estrutural” 
(Beaufre et al., 2004, p. 14) que consiste em questionar quais as estruturas 
que devem ser extintas, mantidas, adaptadas ou criadas para que se possa 
retirar o máximo rendimento dos meios existentes ou que venham a ser 
criados pela estratégia genética.

2.3. os princípios da esTraTégia

Aqui o autor faz uma análise rápida de ideias que permitirão situar os tipos 
de leis propostas, desde Clausewitz segundo o modelo n.º 5, Liddell Hart 
pelo modelo n.º 3, Mao Tse-Toung pelo modelo n.º 4 e Lenine e Estaline 
com regras ao nível da Estratégia Total. Porém, o autor explora apenas as 
regras estratégicas de Foch, isto porque, ao contrário dos outros autores, são 
as únicas com sentido abstrato o suficiente para representarem a Estratégia 
em toda a sua plenitude e não apenas “soluções pontuais” (Beaufre et al., 
2004, p. 49), reconhecendo assim “que a abstração [que é] imprescindível 
ao pensar estratégico conduz a conclusões […] mais inteligíveis [tanto] 
para a condução da guerra como para a manutenção da paz” (Beaufre et 
al., 2004, p. 46). Beaufre identifica dois elementos decisivos em qualquer 
estratégia – escolha do ponto decisivo e a escolha da manobra preparatória 
– acrescentando que tudo se resume em “atingir o ponto decisivo graças à 
liberdade de ação, obtida através de uma boa economia de forças” (Beaufre 
et al., 2004, pp. 49-50). 

A manobra pode ser classificada segundo um certo tipo de ações e de reações, 
entre os atores envolvidos: 

−	 ofensiva ou defensiva, consoante os objetivos que cada ator procura atingir; 
−	 seguir uma doutrina de dinâmica racional, baseado no poder e 

rendimento de forças, ou doutrina de combinações, quando valoriza os 
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efeitos psicológicos da ação. A doutrina dependerá da escolha de reações, 
perante a ação do outro ator;

−	 modo direto ou indireto, quando fazem uso primordial das estratégias 
gerais militares ou não (respetivamente), como meio de coação.

2.4. a aplicação da esTraTégia

Beaufre diz ser necessário tomar decisões mantendo os limites da 
racionalidade e manter o esforço direcionado para o fim visado (Beaufre et 
al., 2004, p. 60), lembrando a subordinação das táticas à Estratégia, e que os 
avanços tecnológicos são meios suplementares à disposição da Estratégia. 
É a Estratégia que decide seguir pela luta na área política ou militar, assim 
como a forma do conflito através da escolha das táticas, com vista à decisão. 

2.5. conclUsão

Constata-se assim que a Estratégia é o meio de ação da política internacional e 
que esta última decide o futuro do Homem. Através do estudo desta pretende-se 
evitar os erros cometidos pelo conhecimento do método e dos procedimentos, 
evitando muitos conflitos. Reforça que é apenas um meio subordinado à política 
e que o estratego7 deve avaliar intuitivamente os inúmeros fatores decisivos, 
como as relações com outros atores (aliados), considerações religiosas, limites 
impostos pela política, regras de empenhamento, capacidades e vulnerabilidade 
de ambas as partes, entre outros.

3. rESumo Do CAPíTuLo II – ESTrATÉGIA mILITAr CLÁSSICA

Beaufre inicia o capítulo afirmando que a guerra militar clássica desde 
sempre se inseriu no quadro da guerra total que correspondia às preocupações 
do governo ou do rei, no qual o seu elemento principal sempre foi o de 
compreender, mais rapidamente que o adversário, as transformações da 
guerra e, por conseguinte, estar em posição de prever a influência de fatores 
novos. Sempre existiram importantes componentes tais como a económica, 
financeira e diplomática.

Neste âmbito, os exércitos tiveram um papel diferenciado, (umas vezes 
críticos, outras vezes auxiliares) seja pelas qualidades dos chefes militares, seja 
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pela capacidade de provocar a decisão fruto das possibilidades operacionais 
do momento, nomeadamente do armamento, do equipamento e dos métodos 
de guerra e de abastecimento de cada uma das partes do confronto. Ao longo 
dos tempos, as novas receitas que pareciam responder definitivamente às 
dificuldades encontradas sempre tiveram uma eficácia apenas efémera, o que 
leva a que seja imperativo compreender a forma como o caráter decisivo das 
forças armadas evolui ao longo dos tempos.

os mecanismos de batalha para Beaufre assumem formas muito diferentes, 
mas todos são esquemas simples. Estes resumem-se “na confrontação de 
dois muros humanos, formados por combatentes” (Beaufre et al., 2004, p. 
68). Estes esquemas simples levam os chefes militares a pensar em modos 
de ultrapassar as dificuldades, surgindo assim o torneamento que explora 
as vulnerabilidades dos flancos, e o rompimento que tem como objetivo 
desorganizar o inimigo, usando elevado poder ofensivo, rompendo o “muro”. 

O rompimento cria artificialmente, no seio das forças, flancos vulneráveis 
que vão desorganizar a defesa. “O perigo que daí resultava, para cada 
soldado, produzia um choque psicológico que levava à desintegração do elo 
moral que unia os combatentes” (Beaufre et al., 2004, p. 69). Por outro lado, a 
manobra de torneamento requer uma grande mobilidade da linha de batalha 
para poder rapidamente flanquear o inimigo, isto levou ao estudo de onde 
posicionar as várias armas e forças, por exemplo, as alas eram formadas por 
cavalaria e mais recentemente por tropas mecanizadas e blindadas. A escolha 
destes dois modos de ataque depende fundamentalmente das caraterísticas 
do terreno e da relação de forças, mas também existe o contributo da técnica 
de cada combatente. Suportado nestas bases várias variantes surgiram, sendo 
o objetivo da batalha a desorganização do dispositivo coerente. 

Por outro lado, todos estes esquemas complicam-se por serem sempre 
preparados por “uma esgrima apropriada de fitas e de usura” (Beaufre et al., 
2004, p. 70), esta esgrima baseia-se na fixação das forças adversas, abalando 
a sua moral pelo medo e cansaço, tendo por objetivo concentrar o esforço 
num ponto decisivo, numa ala através do torneamento, ou ao centro pela 
rutura. Este esquema é essencialmente terrestre, no mar ou no ar o elemento 
psicológico tem menos impacto pois os combatentes estão seguros pelo seu 
material. Neste, o que devemos ter em maior consideração é a destruição 
física pois, “a superioridade material provocará uma dissuasão importante 
pela sua simples existência” (Beaufre et al., 2004, p. 71). 
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Ao longo dos tempos tanto as operações8 como a batalha sofreram uma 
evolução importante à medida que o equipamento e o armamento das tropas 
se modificavam. Esta evolução está dividida em seis fases. 

Na primeira fase, que durou da Antiguidade aos finais do século XVIII, as 
operações e a batalha são distintas e independentes e as forças opositoras 
reuniam-se no local do combate e decidiam se combatiam, o que se chamou 
«batalha por consentimento mútuo». 

A segunda fase, de nome «operações e batalha distintas, mas ligadas», é 
marcada pelo aparecimento do poder de fogo da espingarda, dando assim 
origem à batalha cerrada (em três linhas) o que lhe dava uma certa resistência 
ao inimigo levando assim a um desenvolvimento de novas táticas. Esta fase 
é em muito relacionada com Napoleão pois as operações são essencialmente 
cinemáticas e logísticas, “trata-se sempre de cálculos de movimentos que 
permitem as concentrações, os apoios recíprocos e os envolvimentos, e de 
cálculos logísticos que permitem esses movimentos” (Beaufre et al., 2004, 
p. 74). 

Na terceira fase, denominada «operações e batalha misturadas», a capacidade 
defensiva aumentou com o poder de fogo o que levou à dificuldade na rutura 
de uma força. Agora o essencial é criar uma frente muito extensa, estreita 
em profundidade e estendida em largura, visto que o armamento barato, a 
conscrição universal e os caminhos-de-ferro permitem manter exércitos cada 
vez maiores. Surge então a predominação do envolvimento que rapidamente 
caiu por terra devido às gigantescas frentes. A quarta fase, intitulada «frente 
de batalha igual ao teatro de operações», é marcada pela estabilização 
das frentes, constitui uma surpresa para os adversários, através do uso da 
fortificação de campanha. Como nenhum dos antigos modo de ataque, 
envolvimento e rutura funciona usa-se a técnica do desgaste com o objetivo 
de consumir as reservas inimigas e levar o inimigo á exaustão.

A quinta fase, chamada de «a batalha prepara as operações», e justifica-se 
pelo facto de o desmoronamento da antiga doutrina se dar fruto do novo 
fator tático «dupla blindado-avião» que traz de volta a mobilidade necessária 
para ultrapassar a velocidade das reservas, criando assim uma possibilidade 
de provocar rutura na força adversária, chamada a «guerra de movimento».

Na sexta e última fase, apelidada de «frente de batalha inferior ao teatro de 
operações», dá-se uma redução do efetivo das forças e um grande aumento 
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do preço dos equipamentos, aparecendo o armamento nuclear. Embora 
existam meios com maior mobilidade que no passado, as forças terrestres 
encontram-se perante o dilema de ter de dispersar em espaços demasiado 
amplos ou de terem de concentrar em frentes bastantes estreitas deixando 
as alas desguarnecidas. Relativamente ao uso da dispersão das forças ao 
longo do teatro, tem-se a “solução que consiste em aceitar que a frente de 
operações seja inferior à extensão do teatro é igualmente perigosa, por causa 
da grande mobilidade atual, que se obtém à custa de meios motorizados ou 
aerotransportados” (Beaufre et al., 2004, p. 79), concluindo-se, assim, que 
é necessário a conjugação das duas opções. 

Beaufre, por estas fases, fala sobre a atitude estratégica nas operações. 
Nas operações, o comando militar depara-se com obstáculos a ultrapassar, 
devendo assim “determinar o género de manobra pela qual pretende 
realizar as tarefas de que a política o incumbiu” (Beaufre et al., 2004, p. 80). 
Depois de analisadas todas as variáveis (força do inimigo, as próprias forças 
e o terreno), as missões resultam em três tipos diferentes: conquistar um 
território ou interditar um território ao inimigo; destruir as forças adversas 
ou desgastá-las; avançar com rapidez ou ganhar tempo. Tendo em conta as 
possibilidades oferecidas a nível tático e operacional, “a ação a empreender 
afigura-se mais ou menos fácil ou difícil e não tem mais que um alcance 
limitado” (Beaufre et al., 2004, p. 81).

Deste modo, a escolha da ação assenta na Estratégia, e tem três principais 
soluções: com meios superiores ao inimigo e capacidade ofensiva suficiente 
e segura, recorrer à campanha ofensiva; com superioridade menos evidente, 
desgastar o adversário ou desorientar; com meios insuficientes para se atingir 
o resultado, fazer uso do modo indireto. Uma vez definida a atitude estratégica, 
resta superar o plano do adversário. A principal dificuldade é a variabilidade 
da arte militar, pois deve-se ter sempre em conta que “qualquer inovação 
constitui um risco enorme, mas manter a rotina é perder antecipadamente” 
(Beaufre et al., 2004, p. 83).

Em suma, a evolução foi comandada principalmente pelos fatores táticos, 
mas também pela influência do volume das forças relativamente ao teatro 
de operações. Quando as operações não foram decididas deu-se o conceito 
de usura e desgaste recíproco dos beligerantes. Quanto às operações móveis 
e pouco decisivas, móveis e muito decisivas, lentas ou estabilizadas tem-se 
que as suas modificações foram para a surpresa do inimigo. 
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4. CríTICA

4.1. visão geral dos capíTUlos

Ainda antes de se começar a reter os conceitos e as formulações teóricas 
enunciadas nos capítulos, rapidamente se constata a linguagem corrente e de 
compreensão simples do autor, sendo não obstante lúcida, clara e coerente 
(Mendl, 1966). A apresentação do conteúdo é feita de forma sequencial 
partindo da definição de Estratégia e pertinência do seu estudo, o que leva 
a que Liddell Hart no prefácio da obra a aponte como um “manual desta 
disciplina” (Beaufre, 1965, p. 5) com grande utilidade não só para aquele 
que inicia o estudo nesta matéria como também para “qualquer leitor ou 
investigador informado” (Beaufre, 1965, p. 5).

À data da sua publicação, a obra deu um contributo atualizado contendo todos 
os argumentos suportados com uma interpretação e exemplificação histórica 
possibilitando o estudo da Estratégia como uma arte verdadeiramente dinâmica 
(Langtry, 1966). os conceitos apresentados nestes capítulos permitiram que 
o autor seja considerado um dos protagonistas na concetualização estratégica 
contemporânea, assumindo um lugar de destaque por ser responsável pelo 
“afastamento definitivo da Estratégia do campo exclusivamente militar, 
escolhendo a dimensão «hostilidade» e não a guerra como ponto focal, 
chegando também a uma concetualização claramente vertical” (Afonso, 
2014, p. 136). 

4.2. visão geral da esTraTégia

Logo no início do primeiro capítulo, Beaufre discorda com a definição clássica 
de Estratégia que se mantinha praticamente inalterada em relação à mesma 
enunciada por Clausewitz, Liddel Hart e Raymond Aron e por isso propõe a sua 
definição9 em que a assume como uma arte, um “mecanismo de pensamento” 
(Beaufre et al., 2004, p. 36). Complementando a sua definição com a de outros 
autores, como por exemplo Halle10 e  Poirier11, consegue-se extrair “a força 
ou a ameaça de força” como a essência da Estratégia (Gray, 1982, p. 3). Do 
lado português, temos a suplantação do conceito por parte de Cabral Couto12 e 
Mendes Dias13 que assinalam que os “objetivos políticos passíveis de tratamento 
estratégico são somente aqueles capazes de desencadear hostilidade, ou seja, 
que pressupõem um opositor” (Afonso, 2014, p. 137).
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Relativamente à finalidade da Estratégia apresentada por Beaufre14, 
nota-se um paralelismo com o raciocínio de Liddell Hart, “que enfatizou 
as vantagens do desequilíbrio psicológico prévio do inimigo, antes da 
ação em força” (Magalhães, 2016, p. 54). A articulação da finalidade com 
os meios disponíveis permitiu ao autor elaborar os modelos Estratégicos 
que assentam numa “metodologia clássica do trabalho de Estado-Maior” 
(Magalhães, 2016, p. 55) e ainda são utilizados na atualidade como esquema 
de apoio à decisão estratégica (Brooks, 2006; Burton, 2011; Fadul, 2002; 
Holcomb, 2004).

As subdivisões da Estratégia apresentadas tiveram como contributo para 
a comunidade científica o facto de mostrarem a Estratégia como fora “do 
domínio exclusivo de militares e muito menos da guerra” (Borges, 2006, p. 
26) no qual deve existir em permanência uma integração das várias estratégias 
gerais e não apenas a militar. Estes conceitos foram mais tarde aprofundados 
por Lucien Poirier que “apela de forma integrada e sistémica a todo o tipo de 
recursos, tangíveis e intangíveis, do ator estratégico” (Borges, 2006, p. 27).

os grandes princípios estratégicos enunciados pelo autor ainda são nos dias 
de hoje considerados verdadeiros para os conflitos que se têm desencadeado 
(Lespinois, 2011), principalmente se forem “abordados por uma análise 
simplificada” (Arquilla & Borer, 2007, p. 174) pois servem de prisma para 
analisar qualquer situação que suscite ou possa suscitar conflitualidade 
(Arquilla & Borer, 2007). De facto, o autor ao encarar os elementos da decisão 
estratégica, nomeadamente a manobra, faz uso de um quadro-guia em que 
mostra um leque vasto de ações possíveis a tomar consoante as condições e 
as consequências/ reações previstas de tais ações, no qual o principal ponto 
forte são os exemplos enunciados que ocorreram no passado para cada caso.

Ainda nos elementos da decisão estratégica, Beaufre consegue através 
das perspetivas históricas distinguir duas doutrinas que se devem aplicar 
consoante se é o mais forte ou o mais fraco. Mas é nos modos da Estratégia 
onde se encontra um dos principais contributos do autor para o estudo da 
Estratégia, nomeadamente a divisão entre Estratégia Direta e Estratégia 
Indireta, que se inspira no raciocínio previamente estabelecido por Liddell 
Hart15 (2011) e que foi mais tarde complementado por Cabral Couto (1988) 
e Silva Ribeiro (2009). No entanto, o conceito de Estratégia Indireta 
apresentado por Beaufre diverge consideravelmente das ideias de weigley 
(1977) na medida em que este considera a Estratégia Indireta como um 
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mero adjunto do conflito convencional e não como uma alternativa a este, 
não existindo assim a necessidade de uma “nova forma de pensamento 
estratégico” (Shy & Collier, 1986, p. 831).

Beaufre sublinha a variabilidade dos meios e do ambiente como outro fator 
importante na elaboração do conceito estratégico, o que converge com o 
pensamento dos principais estudiosos da Estratégia. Porém, o número de 
variáveis consideradas por Beaufre, assim como as medidas que este propõe 
para minimizar a incerteza e aumentar a preparação para este ambiente, 
torna o autor uma referência no que respeita à análise desta componente 
(Królikowski, 2016).

o primeiro capítulo termina com a distinção entre Estratégia e Tática no 
âmbito da aplicação da Estratégia, que vem complementar, completar e 
clarificar as distinções apresentadas por Clausewitz16, Jomini17, Hart18 e nos 
dias de hoje serve de suporte para uma infinidade de entidades que estudam 
o tema, como por exemplo Cabral Couto19 e o Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos da América20.

4.3. esTraTégia MiliTar clássica

Neste capítulo é abordada apenas a Estratégia relacionada com a guerra 
convencional (a Estratégia Nuclear e Indireta são abordadas nos capítulos 
seguintes), que acaba por ser “a preferida do estudo militar” (López, 
1998, p. 6). Neste âmbito, todos os conceitos apresentados relativamente à 
forma de obter a decisão através da batalha e a preponderância do elemento 
psicológico apenas passaram por uma pequena refinação e exemplificação 
com acontecimentos históricos mais recentes em comparação com o que já 
tinha sido apresentado por Clausewitz (Von Hutier, 2013). Beaufre aponta 
que este esquema apenas pode ser aplicado ao meio terrestre, o que em parte 
vai de encontro com o pensamento de outros autores, pois de facto quando o 
meio naval ou o meio aéreo combatem entre si é a destruição física o objetivo 
principal (Bellintani & Bellintani, 2014), no entanto, constata-se um ponto 
fraco neste capítulo ao não considerar a interligação entre os meios, isto é, a 
forma como a estratégia naval e aérea podem afetar o fator psicológico das 
forças terrestres (Carvalho, 1982; Rosa, 2016).

Após estabelecer esta premissa, Beaufre parte para a análise da Estratégia das 
operações terrestres e a sua evolução com o tempo, mostrando assim ao leitor 
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o caráter essencial de saber prever as transformações da Estratégia e usá-las 
a seu favor. O raciocínio apresentado neste capítulo é similar ao realizado 
por muitos outros autores no estudo da Estratégia, sendo que até uma boa 
parte dos termos já tinham sido expostos no capítulo anterior. No entanto, 
os pontos fortes deste capítulo são verificados quando é feita uma análise no 
sentido lato, pois era imperativo para Beaufre clarificar e atualizar o estudo 
da Estratégia Militar Clássica, para que nos capítulos seguintes pudesse 
apresentar a Estratégia Nuclear e a Estratégia Indireta certificando-se que 
o leitor possuía as bases necessárias para enquadrar, relacionar e interligar 
estes diferentes níveis, para posteriormente enquadrá-los nos conflitos que se 
observam ou que podem vir a observar-se no futuro (Kolodziej, 1967).

5. CoNCLuSÕES

Por um lado, os capítulos estudados são de grande interesse para qualquer 
leitor que pretenda iniciar o estudo da Estratégia pelo facto de definir o tema 
de uma forma fundamentada e mostrar como se divide e em que situações se 
aplica, enquadrando-o no tempo e no espaço e sempre com exemplos reais 
para facilitar a compreensão. 

Por outro lado, estes dois capítulos também se mostram úteis para os 
leitores mais experientes por possibilitar a organização e revisão dos seus 
conhecimentos, sendo que os exemplos expostos ao longo da obra revelam-
se igualmente uma mais-valia para cimentar os mesmos.

Importa também sublinhar a atualidade da obra tendo em conta a data da sua 
publicação (1963), e exemplo disso é o facto de fazer parte da bibliografia 
recomendada da UC por ter conceitos introduzidos na obra que foram 
ministrados nas aulas e alvo de avaliação na prova escrita de conhecimentos. 
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1 Trabalho realizado no âmbito da Unidade Curricular de Teoria Geral da Estratégia e revisto 
pelos docentes da disciplina.

2 Beaufre usou esta expressão lembrando que Clausewitz tem apenas em consideração o 
uso de forças militares para atingir os objetivos propostos pela política, prendendo assim 
a Estratégia ao sentido étimo grego da palavra, e ao domínio da “coisa militar”, como 
explicado nas aulas da Unidade Curricular (UC) de Teoria Geral da Estratégia.

3 Segundo Clausewitz (1873), o efeito moral decisivo caracteriza-se por levar o adversário a 
perder a vontade de continuar a lutar.

4 Segundo Marcelo Caetano “é a atividade dos órgãos do Estado, cujo objetivo direto e imediato 
é a conservação da sociedade política e a definição e prossecução do interesse geral segundos 
as circunstâncias aconselharem ou exigirem.” (Caetano & Teles, 1970, p. 15).

5 Beaufre ainda não considera a quinta Estratégia Geral introduzida por Dias e Sequeira 
(2015, p. 47): Informática-Eletrónica.

6 À luz dos ensinamentos da UC, questiona quais os meios que deverão existir (ou serem 
criados) para fazer face às ameaças previstas nesse prazo.

7 Pelos ensinamentos da UC, estratego é o que age, o que tem a praxis como homem de ação.
8 “As forças que se devem confrontar têm primeiro que colocar-se em posição de combate 

e naturalmente procuram travar a batalha nas condições mais favoráveis. O conjunto das 
disposições e das manobras que daí resultam constituem as operações” (Beaufre et al., 
2004, p. 72).

9 “Arte da dialética das vontades que utiliza a força para resolver o conflito que entre elas se 
estabelece” (Beaufre et al., 2004, p. 36).

10 “Ramo da ciência política que estuda as implicações políticas da capacidade disponível 
das nações para fazer guerra” (Halle, 1984, p. 4).

11 “Dialética de forças concebidas, realizadas e empregues para atender aos objetivos 
[estratégicos] como meios dos fins da política” (Poirier, 1983, p. 40).

12 “É a Ciência/Arte de, à luz dos fins de uma organização, gerar, estruturar e utilizar 
recursos tangíveis e intangíveis, a fim de se atingirem objectivos, num ambiente conflitual 
ou competitivo” (Abreu, 2002, p. 49).

13 “Ciência e arte de gerar, estruturar e utilizar recursos tangíveis e intangíveis a fim de 
uma organização atingir objetivos por si estabelecidos, que suscitam ou podem suscitar 
hostilidade de outra vontade ou estrutura organizacional” (Dias, 2012, p. 278).

14 “Alcançar a decisão, criando e explorando uma situação que conduza a uma desintegração 
moral do adversário, suficiente para lhe fazer aceitar as condições que se lhe querem 
impor”  (Beaufre et al., 2004, pp. 37,38).

15 Apesar de haver uma inspiração no conceito de Aproximação Indireta de Liddell Hart, 
Beaufre trata de estabelecer uma distinção cuidadosa entre os dois conceitos.

16 “Tática é a arte de empregar as tropas no combate; Estratégia é a arte de usar as batalhas 
para ganhar a guerra” (Gray, 1999, p. 38).
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17 “Estratégia decide onde agir, [já a tática] decide a forma de execução e emprego das 
tropas” (Matheny, 2001, p. 1).

18 “Tática é a aplicação da Estratégia num plano mais baixo, enquanto a Estratégia é a 
aplicação da Grande Estratégia num plano mais baixo” (Hart, 2011, p. 335).

19 “É a Ciência/Arte de utilizar, da melhor forma, os meios militares em função do ambiente 
operacional e das facilidades proporcionadas pela técnica, tendo em vista reduzir o 
adversário pelo combate ou pela ameaça de combate” (Couto, 1988, p. 148).

20 Estratégia é uma “ideia ou conjunto de ideias para o emprego dos instrumentos nacionais 
de uma forma sincronizada e integrada de forma a atingir objetivos multinacionais, 
nacionais ou de um determinado teatro” (Joint Chiefs of Staff, 2015, p. 224), por outro 
lado, a tática é o “emprego e organização das forças em relação às opositoras” (Joint 
Chiefs of Staff, 2015, p. 231).


